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1 Inleiding 

 

 
In het auditverslag bespreken we vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten, vervolgens 

bespreken we de resultaten van de audit van enkele specifieke zorgtrajecten. 

 

Een voorlopige versie van het auditverslag werd per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis op 

09/05/2011. 

Er wordt een periode van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de 

bevindingen in het auditrapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. 

 

Facultatief wordt de mogelijkheid van een slotbespreking geboden waar de opmerkingen die 

doorgegeven werden in de reactienota kunnen toegelicht worden. Deze slotbespreking is 

gepland op dinsdag 05/07/2011, om 14 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35 te 1030 

Brussel), in het lokaal 00.01. 

 
 

1.1 Toepassingsgebieden 

1. Kwaliteit van zorg 
 

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

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/


5 

Auditverslag AZ Turnhout, Turnhout, E063, April 2011 
 

 

INFECTIEZIEKTEPREVENTIE 

 Toezicht op 

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

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

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

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

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

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

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

verloskwartier; 
- de aankoop van materialen. 

- Implementatie van richtlijnen en aanbevelingen opgesteld 
door officiële instanties. 

- Uitwisselen van informatie en ervaring met andere 
instellingen binnen het kader van een 
samenwerkingsplatform op het gebied van 
ziekenhuishygiëne. 

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

Comité voor 
Ziekenhuishygiëne 

- Samenstelling van het comité en frequentie van vergaderen. 
- Controle op technieken van sterilisatie. 
- Antibioticumbeleid. 
- Uitwerken van richtlijnen voor en houden van toezicht op: 

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

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

Opstellen van een reglement van inwendige orde voor de 

operatieafdeling, de bevallingsafdelingen en de risicodiensten. 

Antibiotherapiebeleidsgroep - Activiteiten, evaluatie, planning 

Meldingsplicht infectieziekten - Profylaxedecreet (5 april 1995) en uitvoeringsbesluiten 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Definities 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: 
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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. 

Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de 

interpretatie ervan dienen deze non-conformiteiten te worden gelezen als een "voorstel van 

non-conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

Tekortkomingen (TK) 

Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, 

maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Gezien het agentschap 

Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen ook 

deze tekortkomingen te worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap 

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 

Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve 

kwalificatie van de vaststellingen alsook, met betrekking tot sommige non-conformiteiten, de 

uiterlijke termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de 

opmerkingen. Indien er geen termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit 

weggewerkt te worden tegen de volgende audit. 

 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 

 
 

1.3 Auditproces 

Ter voorbereiding van de audit werd door het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de 

hand van zelfevaluatie-instrumenten die door Zorginspectie werden ontwikkeld. 

Het ziekenhuis heeft zelfevaluaties gemaakt voor de volgende thema’s: algemeen beleid, 

medisch beleid, verpleegkundig beleid, ethisch beleid, kwaliteitsbeleid, risicomanagement, 

patiëntenrechten, centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie, 

dagziekenhuis, apotheek, centrale sterilisatie, materniteit – N*, zorgprogramma voor kinderen, 

zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, zorgprogramma voor oncologie en voor 

oncologische basiszorg, psychiatrische afdeling, palliatieve functie, palliatieve afdeling, 

gespecialiseerde spoedgevallen en MUG, intensieve zorgen en operatiekwartier – recovery. 

 
 

Daarnaast werden heel wat documenten opgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en 

overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteitshandboek. 
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Op 08/04/2011 vond aan de hand van deze documentatie een risicoanalyse plaats door het 

auditteam van Zorginspectie (“preaudit”). 

 

De audit vond plaats op volgende data: 

 
14/04/2011 Audit 

28/04/2011 Audit 

05/05/2011 Opmaak verslag 

09/05/2011 Verzending van het voorlopige verslag 

 
Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan op de informatie die tijdens de 

voorbereidende fase bekomen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de 

zelfevaluaties, de aangeleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook 

uit vorige auditverslagen, uit het bij de overheid ingediende zorgstrategisch plan, de website 

van het ziekenhuis, … 

 

Er werden 56 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 

gesprekken met 7 directieleden, 15 middenkaders of (o.a. medische) stafleden, 10 artsen 

waarvan 6 medische diensthoofden, 32 verpleegkundigen waarvan 18 hoofdverpleegkundigen, 

1 apotheker, 1 psycholoog, 2 ergotherapeuten, 1 administratieve kracht, 1 preventieadviseur, 1 

externe milieucoördinator, 1 poetsvrouw en 1 patiënt. 

 

Volgende verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht: 

 

 Op campus Sint-Elisabeth: operatiekwartier en recovery, algemeen daghospitaal, 
afdeling vaatheelkunde/orthopedie/plastische heelkunde/algemene heelkunde, afdeling 
pneumologie/gastroenterologie, intensieve zorgen eenheid, spoed, kortverblijf, CSA, 
afdeling cardiologie, afdeling neurologie, afdeling geriatrie, afdeling 
neurologie/neurochirurgie. 

 Op campus Sint-Jozef: operatiekwartier OK1 en recovery, chirurgisch daghospitaal, 
afdeling orthopedie, intensieve zorgen eenheid, CSA, afdeling heelkunde C, afdeling 
inwendige geneeskunde A, afdelingen geriatrie A en B, neonatologie, afdeling 
pediatrie, kinderdagziekenhuis, PAAZ, afdeling oncologie en oncologisch 
dagziekenhuis. 

 
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. 

 

Daarna wordt er dieper ingegaan op zorgtrajecten voor specifieke patiëntengroepen. De zorg 

voor kinderen, psychiatrische, chirurgische, kritieke, geriatrische en oncologische patiënten 

komt achtereenvolgens aan bod. Bij elk zorgtraject kan, na een korte situering (d.i. neutrale 

informatie als algemene vaststelling), teruggevonden worden hoe de aspecten beleid en 

strategie, resultaten, middelen, medewerkers en processen ingevuld worden voor deze 

doelgroep. 
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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 Observator Zorginspectie 

XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 

XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 

XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
 

 

1.5 Auditplan 

Zorginspectie 
 

Donderdag 14/04/2011 (campus Sint-Elisabeth) 

      

09:00 

09:30 

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

ziekenhuis (15’) 

09:30 

11:00 

SE: Zorg voor 

chirurgische 

patiënten: 

operatiekwar- 

tier, dag- en 

klassieke 

hospitalisatie 

Zorg voor 

kritieke 

patiënten: 

intensieve zorg 

Zorg voor 

geriatrische 

patiënten 

Verpleeg- 

afdeling 

Zorg voor 

kritieke 

patiënten: spoed 

11:00 

13:00 

Verpleeg- 

afdeling 

Verpleeg- 

afdeling 

Verpleeg- 

afdeling 

Verpleeg- 

afdeling 

13:00 

14:00 

Middagmaal 

14:00 

16:00 

SJ: Zorg voor 

chirurgische 

patiënten: 

operatiekwar- 

tier, dag- en 

klassieke 

hospitalisatie 

Overleg auditoren 

 
 
 

 

Donderdag 28/04/2011 (campus Sint-Jozef) 

 XXXX XXXX XXXX XXXX 
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09:00 

11:00 

Zorg voor kritieke 

patiënten: IZ 

Zorg voor 

kinderen 

Lerende omgeving: 

kwaliteitsbeleid en 

patiëntveiligheid 

Zorg voor 

psychiatrische 

patiënten 

11:00 

13:00 

11u: Medisch 

beleid 

 

12u: Algemeen 

beleid 

Zorg voor 

geriatrische 

patiënten 

Medicatiedistributie Verpleegkundig 

beleid (bestaffing, 

VTO, personeels- 

beleid, vrijheids- 

beperkende 

maatregelen) 

13:00 

14:00 

Middagmaal 

14:00 

16:00 

Overleg auditoren 

 
 
 
 
 
 

 

Agentschap Zorg en Gezondheid – Toezicht Volksgezondheid, team 
infectieziektebeheersing 

 
Donderdag 14/04/2011 

  

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 Middagmaal 

14:00 – 16:00 Gesprek met team ziekenhuishygiëne 

 
 
 
 
 
 

 
Agentschap Zorg en Gezondheid - Toezicht Volksgezondheid, team 

milieugezondheidszorg 
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Donderdag 14/04/2011 

  

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

van het ziekenhuis (15’) 

9:30 – 10:30 Legionellabeheersplan: overleg met verantwoordelijke 

10:30 – 13:00 Rondgang waterdistributiesysteem: verantwoordelijke beheersplan + 

technisch verantwoordelijke 

13:00 – 14:00 Middagmaal 
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2 Situering van de instelling 
 

 
Naam 

 
Algemeen Ziekenhuis Turnhout 

Adres Steenweg op Merksplas 44 

Gemeente 2300 Turnhout 

Telefoon 014/ 444111 

Fax 014/ 444109 

Website www.azturnhout.be 

e-mail info@azturnhout.be 

Erkenningsnummer 063 

 

Inrichtende macht 
 

Vzw AZ Turnhout 

 
 

Raad van Bestuur 
 

Voorzitter: XXXX 

 
 

Directiecomité 

 
Algemeen directeur XXXX 

  
Medisch directeur XXXX 

  
Verpleegkundig directeur XXXX 

  
Directeur patiëntenzorg XXXX 

  
Directeur HR XXXX 

  
Directeur financiën en ICT XXXX 

  
Administratief directeur XXXX 

  
Directeur facilitair management XXXX 

http://www.azturnhout.be/
mailto:info@azturnhout.be
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Erkenningen 
 

Momenteel heeft het ziekenhuis een erkenning voor: 

 

 C D G M A Sp-pall E TOTAAL 

Sint-Elisabeth 
(SE) 

130 162 48 
  

8 
 

348 

Sint-Jozef 
(SJ) 

72 60 50 65 30 
 

40 317 

        665 

 

- Functie ziekenhuisapotheek 

- Functie palliatieve zorgen 
- Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg (SE/SJ) 
- Functie medische urgentiegroep (SE) 
- Functie intensieve zorgen (SE: 5C+3D) (SJ: 3C+3D) 
- Functie chirurgische daghospitalisatie (SE/SJ) 
- Functie niet-chirurgische daghospitalisatie (SE/SJ) 
- Functie lokale neonatale zorg N* (SJ) 
- Functie ziekenhuisbloedbank (SE/SJ) 
- Dienst voor radiotherapie (SE) 
- Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie (SJ) 
- Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt (SE/SJ) 
- Zorgprogramma voor kinderen (SJ) 
- Zorgprogramma cardiale pathologie A/P (SE/SJ) 
- Zorgprogramma voor oncologie (SE) 
- Zorgprogramma oncologische basiszorg (SJ) 
- Gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker (SE) 
- Medisch-technische dienst beeldvorming met CT-scan (SE/SJ) 
- Medisch-technische dienst beeldvorming met NMR (SE) 

Noot: er werd op 10/12/2010 een goedkeuring bekomen voor de uitbating van 40 
revalidatiebedden (20 Sp-neurologisch en 20 Sp-locomotorisch) mits afbouw van 55 C/D- 
bedden. Men wenst deze revalidatiebedden vanaf september 2011 te installeren in de 
nieuwbouw op campus SJ. 

 
 

Recente geschiedenis 

 
Sinds 1998 waren er met wisselende intensiteit fusiebesprekingen tussen het openbare St.- 
Elisabethziekenhuis en het private St.-Jozefziekenhuis. Kort na de verzelfstandiging van het 
St.-Elisabethziekenhuis in 2007 werden deze gesprekken heropgestart welke relatief snel 
resulteerden in de vastlegging van de modaliteiten en de procedure voor de fusie tussen de 
twee ziekenhuizen, aanvankelijk gepland in 2010. De vzw AZ Turnhout werd opgericht in juni 
2009 en een maand later verleende de Vlaamse overheid het fusieziekenhuis een erkenning 
vanaf september 2009, ruim een jaar voor de voorziene datum. 
Naast het AZ Turnhout zijn er in de Antwerpse Kempen nog drie andere algemene 
ziekenhuizen: het AZ St.-Elisabeth te Herentals, het AZ St.-Dimpna te Geel en het Heilig 
Hartziekenhuis te Mol. 
Tussen de ziekenhuizen van Turnhout en Herentals ontwikkelde zich een nauwe 
samenwerking, die in januari 2010 uitmondde in een formele groepering tussen beide. 



13 

Auditverslag AZ Turnhout, Turnhout, E063, April 2011 
 

 

3 Leiderschap 
 
 

3.1 Beleidsorganen 

 Sinds 1 september 2009 is het AZ Turnhout één ziekenhuis met 2 campussen: de 
campus Sint-Jozef (SJ) op de Steenweg op Merksplas en de campus Sint-Elisabeth (SE) 
in de Rubensstraat in Turnhout. (AV)
Het beheer van dit ziekenhuis is in handen van een gelijknamige vzw die zelf uit 4 
rechtspersonen bestaat: 

o de stad Turnhout en het OCMW Turnhout (voorheen uitbater van het St.- 
Elisabethziekenhuis) 

o de vzw KMSI (voorheen uitbater van het AZ St.-Jozef) 
o de vzw VZT (Vereniging Ziekenhuisartsen Turnhout) 

o de vzw Huisartsen Vereniging Regio Turnhout (HVRT) 

 
 De Raad van Bestuur komt maandelijks samen (11 maal in 2010) en telt 19 leden die de 

beide vorige uitbaters en de ziekenhuisartsen vertegenwoordigen.
Daarnaast zijn er nog vergaderingen (2x/maand) van het Bureau van de Raad van 
Bestuur, hetgeen een overlegorgaan is tussen de gecondenseerde RvB, de artsen en de 
directie. 
Binnen de Raad van Bestuur werd een auditcommissie en een remuneratiecommissie 
opgericht. 
De samenstelling van de algemene vergadering is nagenoeg gelijk aan die van de Raad 
van Bestuur, maar hierin zijn ook de huisartsen van Turnhout vertegenwoordigd. (AV) 

 

 Het directiecomité is ontstaan uit de samenvoeging van beide voormalige directiecomités. 
Dit orgaan heeft de dagelijkse operationele leiding over het ziekenhuis en wordt gevormd 
door de directeurs van de 7 departementen en de algemene directeur. Ze vergaderden 
meer dan 30 maal in 2010. Er zijn nog drie directeurs buiten het directiecomité (een 
directeur personeelsbeleid en een technisch directeur voor iedere campus). Dit jaar gaat 
de algemeen directeur op pensioen. Tijdens de audit werd de opvolger, die extern 
gerekruteerd werd, bekendgemaakt. (AV)

 
 Er is elk kwartaal een apart overleg tussen het directiecomité en de voorzitter en 

ondervoorzitter van de raad van bestuur. Hier doet men vooral voorbereidend werk. (AV)
 

 Om het beleid in het fusieziekenhuis mee vorm te geven en te ondersteunen, werd de 
Strategisch Paritaire Executieve Commissie (SPEC) opgericht. Deze commissie heeft een 
beleidsvoorbereidende en uitvoerende opdracht. Ze telt twaalf leden en is paritair 
samengesteld uit zes artsen en zes directieleden. Vergaderingen worden twee maal per 
maand georganiseerd. De SPEC heeft de functie van een POC en vult ook de rol in van 
de financiële commissie. Het is o.a. het forum voor afstemming tussen de directie en de 
Medische Raad betreffende de financiële stromen in het ziekenhuis. Het SPEC 
vergaderde 16 maal in 2010. (AV)

 
 De elf leden van de medische raad voor het fusieziekenhuis werden verkozen in 2009. De 

MR vergaderde ongeveer dertig keer in 2010. Men houdt zich binnen dit orgaan sterk 
bezig met het beleid, zoals de voorbereiding van de vergaderingen van het SPEC en het 
ondersteunen van medical audits. De verslagen worden naar alle artsen gestuurd. (SP)

 
 De algemene vergadering van de artsen komt twee maal per jaar samen. (AV)

 

 Er bestaat een werkdocument waarin de bevoegdheden van enkele managementsorganen 
(RvB, directiecomité en SPEC) worden beschreven. De beschrijving zou vollediger kunnen

http://www.azturnhout.be/Pub/(153)-Internet/AZ-Turnhout/Over-AZ-Turnhout/Korte-voorstelling/Historiek.html
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zijn (samenstelling, vergaderfrequentie, taken) en zou kunnen uitgebreid worden met 
andere overlegplatformen. Het lijkt ons belangrijk, zeker in een nieuwe organisatie, om de 
taken en bevoegdheden van alle managementorganen duidelijk te beschrijven zodat het 
voor alle medewerkers en belanghebbenden duidelijk is hoe de verschillende organen zijn 
samengesteld, wat hun taken en bevoegdheden zijn en hoe de verschillende organen zich 
ten opzichte van elkaar verhouden. 
We raden aan om van deze gelegenheid gebruik te maken om aan de hand van de 
principes van “Hospital Governance” alle managementorganen te evalueren en waar nodig 
(overlappingen van taken en bevoegdheden, te omvangrijk wat ten koste gaat van de 
vergaderefficiëntie, overbodige organen, …) bij te sturen. (Aanb) 

 
 In het nieuwe fusieziekenhuis is het medische departement sterk betrokken bij het beleid 

en krijgen de artsen inspraak in het beheer. (SP)
o De agenda van de Medische Raad bevat onderwerpen betreffende de kwaliteit 

van zorg en het ziekenhuisbeleid 

o Verschillende ziekenhuisartsen zetelen in de algemene vergadering 
o De ziekenhuisartsen zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur 
o De ziekenhuisartsen participeren in de concrete uitwerking van het beleid via 

hun aanwezigheid in de SPEC 
o De hoofdgeneesheer zetelt in de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid 
o Een arts staat aan het hoofd van de dienst Kwaliteit van Zorg en 

Patiëntveiligheid 
 

 De medisch directeur besteedt meer dan 90% van zijn tijd aan het 
hoofdgeneesheerschap. Daarnaast heeft hij nog een beperkte klinische activiteit als NKO- 
specialist. Hij volgde tal van opleidingen betreffende management en kwaliteit. Hij wordt in 
zijn taken bijgestaan door 0,5 VTE stafmedewerker, 0,5 VTE diensthoofd Kwaliteit en 
Veiligheid en 0,8 VTE administratief bediende. (AV)

 

 Het verpleegkundig departement wordt aangestuurd door de directeur patiëntenzorg en de 
directeur verpleging. (AV) Er is een duidelijke taakafbakening voor een heel aantal taken 
(klinische paden, jaarverslagen en beleidsplannen, evidence based werken…/ begroting, 
materiaal, personeelsbeleid en –inzet, …) maar dit is nog onvoldoende uitgewerkt voor alle 
taken. (Aanb) In praktijk is de werking vaak nog campusgebonden. De middenkaders in 
lijn- en staffunctie (samen 5 VTE; 4.43 VTE vereist) rapporteren volgens het organogram 
aan beide directeurs. Het is voor medewerkers niet steeds duidelijk wie het aanspreekpunt 
is bij vragen of problemen. Taakverdeling werd niet formeel verbonden met 
beslissingsbevoegdheid. Momenteel gebeuren de beslissingen in consensus.

 
 Er wordt belang gehecht aan een goede samenwerking met de huisartsen, o.a. door de 

HVRT een zetel te geven in de algemene vergadering en door een platform te creëren 
waarbinnen men onderling kan afstemmen, via de stuurgroep HVRT – AZT. (SP)

 
 
 

3.2 Organisatiestructuur 

 
 Men werkt met een klassieke departementale structuur. Vanuit het management wordt 

een eventuele kanteling van de organisatie bestudeerd. Een eerste concrete realisatie van 
clusters is nog in opbouw. Hiertoe zijn de verpleegafdelingen campusoverschrijdend 
volgens patiëntengroepen gegroepeerd en worden deze groepen van afdelingen 
aangestuurd door de verschillende middenkaders. Recent maakte men de oefening, onder 
externe begeleiding (stuurgroep en klankbordgroep), om de evolutie naar een volledige 
kanteling te bekijken. In de toekomst wil men naar een duale aansturing (geïntegreerd 
medisch – verpleegkundig) evolueren en zou de indeling van de clusters herbekeken 
worden. (AV)

http://www.azturnhout.be/Pub/(153)-Internet/AZ-Turnhout/Over-AZ-Turnhout/Organisatie.html
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 Er zijn geen gestructureerde medische diensthoofdenvergaderingen. (TK) Verschillende 
diensten hebben in de praktijk nog geen overkoepelend medisch diensthoofd of werd niet 
beslist wie deze functie waarneemt. (TK) De medische werking van deze diensten blijft 
voorlopig per campus georganiseerd.

 
 De hoofdapotheker rapporteert aan de hoofdgeneesheer. Er is systematisch overleg 

tussen beiden (wekelijks). (AV)

 
 Privépersoneel en buitenpraktijken werden na de fusie geïntegreerd in de 

ziekenhuiswerking. (AV)
 

 Psychologen en paramedici maken deel uit van het verpleegkundig departement en 
werken nagenoeg allemaal in loonverband (1 uitzondering). (AV) Psychologen worden 
rechtstreeks aangestuurd door de directeur verpleging. Ergotherapeuten en kinesisten 
worden organisatorisch aangestuurd door iemand van het middenkader. Voor de 
inhoudelijke aansturing van de kinesisten is de hoofdkinesist verantwoordelijk. De 
logopedist op SJ wordt niet aangestuurd vanuit het ziekenhuis (TK) (op zelfstandige basis 
tewerkgesteld). Voor alle disciplines werden paramedische diensthoofden aangesteld (SP), 
uitgezonderd voor de logopedisten. (Aanb) Zij zijn ingeschakeld in de beleidscyclus van 
het ziekenhuis en worden betrokken bij de opmaak van het beleid. (SP)

 

 De fusie is voor sommige personeelsleden nog niet helemaal doorgedrongen. Men 
spreekt op de werkvloer nog regelmatig over ‘het andere ziekenhuis’ wanneer men het 
over de andere campus heeft. Afdelingen met eenzelfde doelgroep hebben soms nog 
weinig zicht op elkaars werkorganisatie. Tijdens de audit werden op dienstniveau grote 
cultuurverschillen tussen de twee campi opgemerkt, zowel op medisch vlak als voor de 
andere beroepsgroepen. We bevelen aan om bij het verdere fusieproces aandacht te 
besteden aan het verder ontwikkelen van een nieuwe gemeenschappelijke 
ziekenhuisbrede cultuur. (Aanb)
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4 Beleid en strategie 
 
 

4.1 Beleidscyclus 

 
 Het AZ Turnhout heeft haar visie en missie nog niet formeel vastgelegd. In het najaar van 

2011 wil men eerst de basis consulteren door aan het personeel een werkdocument voor 
te leggen. In 2011 behoort het tot één van de beleidsprioriteiten om de visie, missie en 
strategie van AZ Turnhout vast te leggen. De raad van bestuur, de directie, de SPEC, de 
medische raad en andere leidinggevenden van het ziekenhuis dragen bij aan de opmaak 
van deze basisinstrumenten.
Bij de start van de fusie werd al de ambitie van AZ Turnhout geformuleerd. Men wil zich 
profileren als centrumziekenhuis om de bevolking van het arrondissement in de eigen 
regio topklinische zorg aan te bieden waardoor de uitstroom van pathologie uit de regio 
kan worden tegengegaan. (AV) 

 

 In het kader van een masterproefschrift (Universiteit Antwerpen) gebeurde in 2010 een 
zeer uitgebreide analyse (o.a. SWOT bevattend) van het AZ Turnhout, waarin ook 
aanbevelingen werden opgelijst. Zo werden onder meer “kanteling” en duale aansturing 
voorgesteld als noodzakelijke veranderingen in de organisatie. Dit werkstuk wordt gebruikt 
door het management bij de uitwerking van de beleidslijnen van het fusieziekenhuis. (SP) 
De kanteling wordt voorlopig uitgesteld omdat de ziekenhuisartsen van oordeel zijn dat de 
tijd hiervoor zo kort na de fusie nog niet rijp is. Ze willen eerst de diensten zelf steviger 
organiseren op ziekenhuisniveau. (AV)

 
 De nieuwe campusindeling is klaar en wacht enkel nog op de formele goedkeuring van de 

bevoegde organen. Men baseert zich op de strategische lijnen om de aan de gang zijnde 
verhuisbewegingen van de diensten tussen de campussen verder te zetten. (AV)

 
 Er is een medisch jaarverslag over 2010 dat een evaluatie biedt van het medische 

beleidsplan 2010. Men gebruikt het jaarverslag als een element om het beleidsplan 2011 
mee vorm te geven. Men volgt consequent de beleidscyclus van het Kwadrantmodel. (SP)

 

 Het verpleegkundig en medisch beleid, worden afgestemd op elkaar door te werken met 
gezamenlijke beleidsplannen, klinische paden en multidisciplinair overleg. De integratie van 
de uitstekende plannen op dienstniveau tot een algemeen coherent beleidsplan op 
ziekenhuisniveau verloopt vooralsnog moeizaam. (Aanb)
Op afdelingsniveau hebben alle diensten een geïntegreerd medisch – verpleegkundig 
jaarverslag en beleidsplan opgesteld rekening houdend met de investeringsbehoeften en 
volgens het Kwadrant-model. Op vele afdelingen is dit plan multidisciplinair opgebouwd. 
Beleidsplannen worden voorgesteld aan en tweemaal per jaar besproken met de directie. 
Een feedbackronde naar alle verpleegeenheden was voorzien maar liep vertraging op. 
(AV) 

 
 Anderhalf jaar na de fusie zijn er tal van initiatieven die een evolutie naar (of een 

gedeeltelijke) integratie  aantonen: (SP)
o Recent werd de financiële regeling goedgekeurd. De algemene regeling voor 

het fusieziekenhuis is bijna gefinaliseerd. 

o Middenkaders werken campusoverschrijdend. 
o Er is een lage drempel om aan te kloppen bij de directie van het ziekenhuis. 

De aanwezigheid van directieleden en middenkaders op beide campi wordt 
sterk bewaakt om steeds een aanspreekpunt bij problemen te kunnen 
garanderen. 

o De werking van een aantal diensten / functies worden op elkaar afgestemd (IL 
geriatrie, PAAZ en liaison psychiatrie …) en jaarverslagen worden gezamenlijk 
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opgemaakt (bv. VTO). Een aantal procedures werden reeds ziekenhuisbreed 
herwerkt (bv. fixatie, VTO …). RIO’s worden campusoverschrijdend ontwikkeld. 

o Een aantal diensten zijn samengevoegd (bv. neurologie, PAAZ, pediatrie …) 
op één campus. 

o Eén hoofdverpleegkundige stuurt de beide IZA-teams aan, wat het 
fusiedenken binnen de functie IZ bevordert. 

o Bijna maandelijks is er een gezamenlijke OK-commissie 

o Men streeft naar campusoverschrijdende medische associaties. 

 

 Opvallend is de gestructureerde aanpak binnen de organisatie van de zorg en het 
fusiegebeuren, wat voor een sterke transparantie en herkenbaarheid zorgt. (SP)

o Alle beleidsmatige beslissingen worden gekaderd binnen Kwadrant. Ook 
beleidsplannen en jaarverslagen zijn volgens dit sjabloon opgesteld. 

o Enkel de gevalideerde nieuwe en herziene procedures worden stapsgewijs ter 
beschikking gesteld op Infoland via een uniform sjabloon en systeem (bv. 
eigenaarschap, herzieningsdatum, goedkeuring, …). 

o Binnen de klinische paden komen steeds dezelfde bouwstenen en 
sleutelinterventies aan bod (medicatie, educatie, …) , wat de herkenbaarheid 
ten goede komt en het risico op fouten verkleint. 

o Initiatieven worden breed uitgerold (bv. managementsopleidingen ook voor 
paramedische diensthoofden). Men onderzoekt binnen bestaande projecten, 
de mogelijkheden voor andere doelgroepen (bv. aanbod CLP). 

o Medewerkerstevredenheid wordt bewaakt: de voorkeuren voor tewerkstelling 
die bij de start van de fusie bevraagd werden, zullen bij een veranderde 
campussamenstelling, herbevraagd worden. 

o De dienst Kwaliteit en Veiligheid is sterk gestructureerd. 

 
 
 
 
 

4.2 Lerende omgeving 

Situering 

 

 Sinds september 2009 is het AZ Turnhout gefusioneerd tot één ziekenhuis met 2 
campussen. Anderhalf jaar later is het kwaliteitsbeleid nog volop in ontwikkeling. Een 
aantal aspecten van het kwaliteitsbeleid zullen dan ook in de loop van de volgende 
maanden en jaren formeel uitgewerkt worden (o.a. missie, visie, …). Men is gestart met 
het uitwerken van strategische en operationele doelstellingen voor het ziekenhuis, welke 
op hun beurt vertaald zullen worden naar doelstellingen voor de departementen en 
afdelingen/diensten.

 
 

Beleid en strategie 

 
 
 

 AZ Turnhout maakt deel uit van de accreditatiestuurgroep van ICURO en engageert zich 
om binnen afzienbare tijd een accreditatie te behalen voor het ziekenhuis, bv. door NIAZ of 
JCI. Men beschouwt de audit van Zorginspectie als start van dit accreditatietraject. Een 
stafmedewerker werd hiervoor aangeworven. Na deze audit is in mei 2011 een symposium 
voorzien, waarop men, naast een eerste nabeschouwing over de audit de personeelsleden 
verder wil informeren over wat een accreditatie inhoudt. (AV)
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In kader van deze accreditatie is de ontwikkeling van een intern auditsysteem gepland voor 
2011: met o.a. het opleiden van een multidisciplinair en multiprofessioneel auditorenteam, 
de training in zelfevaluatie en het uitvoeren van audits. (SP) 

 
 

 Het ziekenhuis gebruikt het kwadrantmodel voor zijn kwaliteitsbeheersysteem. De 
beleidscyclus met jaarplannen/ beleidsplannen en jaarverslagen van de diensten, 
departementen en het ziekenhuis gebeurt volgens dit model. (AV) Er is heel wat aandacht 
voor opleiding in kwaliteit en managementaspecten (o.a. beleidscyclus en het 
standaardsjabloon, indicatoren, minisymposium kwaliteit & veiligheid, meldsysteem, 
Prisma, Sire, …). (SP)

 
 
 

 De voornaamste overlegstructuren die zich met kwaliteit bezighouden zijn: (AV)

 
o De Raad van Bestuur volgt de evolutie van de kwaliteit in het ziekenhuis aan de hand 

van een maandelijkse topic ‘kwaliteit’. 

 
o Het Directiecomité: de directieleden van de stuurgroep kwaliteit rapporteren op het 

directiecomité. 

 
o De stuurgroep kwaliteit (met o.a. directieleden) stemt de activiteit van de dienst 

Kwaliteit & Veiligheid af op het algemene beleid van het AZ Turnhout en volgt de 
huidige stand van zaken van de kwaliteits- en veiligheidsinitiatieven op. 

 
o Daarnaast heeft er ook een maandelijks overleg plaats tussen het diensthoofd Kwaliteit 

& Veiligheid en het middenkader van het zorgdepartement. 

 
o De dienst Kwaliteit en Veiligheid heeft als taak om een kwaliteits- en 

veiligheidsmanagementsysteem uit te bouwen in het AZ Turnhout. 

 
o Daarnaast zijn er nog verschillende stuurgroepen/werkgroepen in AZ Turnhout 

opgericht die zich specifiek met een bepaald kwaliteitsproject bezighouden. 

 

 De dienst Kwaliteit & Veiligheid, met als diensthoofd een arts, is de motor voor 
kwaliteitsverbetering binnen het ziekenhuis. De dienst werkte op korte tijd een sterk beleid 
uit en heeft zichtbaar impact op het ziekenhuis. De dienst werkt zeer gestructureerd en 
heeft de nodige slagkracht en gedragenheid op niveau van directie, artsen en 
medewerkers. (SP)

 
 

 De dienst Kwaliteit & Veiligheid heeft het kwaliteitsbeleid duidelijk uitgeschreven: de dienst 
beschikt over een eigen beleidsplan, heeft operationele en strategische doelstellingen 
omschreven en beschrijft eveneens ziekenhuisbrede deelaspecten van het kwaliteitsbeleid 
zoals het documentenbeheer in AZT, de indicatoren in AZT en het veilig melden in AZT. Dit 
uitgeschreven beleid komt een duidelijke communicatie ten goede. (SP)

 
 
 

 Kwaliteitsbeleid is in het AZT organisatiebeleid. Het uitgewerkte systeem van verschillende 
overlegstructuren en werkgroepen , het werken met afdelingsbeleidsplannen en 
jaarverslagen en het invoeren van een (decentraal) incidentenmeldingsysteem, maakt dat 
zowel de werkvloer als de top worden gestimuleerd en gemotiveerd om een rol op te 
nemen in de verbeteracties. (SP)
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 De dienst Kwaliteit & Veiligheid heeft geen zicht op de volledige beleidsplannen van de 
afdelingen. De kwaliteitsobjectieven worden er wel uitgelicht en voorgelegd aan de dienst. 
De opvolging van eventuele verbeteracties en projecten op afdelingsniveau ligt niet bij de 
dienst K&V. Er is geen formeel systeem welke de verbeteracties en projecten wel 
ziekenhuisbreed opvolgt. De dienst stelt wel dat het ICT-programma van het 
meldingssysteem een goeie opvolging voorziet van verbeteracties vanuit de meldingen. 
We bevelen aan om dergelijke formele opvolging (doelstelling, acties, evaluatie, timing, 
verantwoordelijken, …) te gebruiken voor alle verbeteracties. Dit zou een meerwaarde 
kunnen betekenen voor het ziekenhuisbrede overzicht van verbeteracties en de 
daadwerkelijke opvolging ervan. (Aanb)

 
 
 

 In het kwaliteitsbeleid van AZ Turnhout nemen indicatoren een steeds prominentere rol in. 
De medisch directeur en het hoofd van de dienst K&V zijn actief in verschillende 
werkgroepen over indicatoren in Vlaanderen. (AV) Om het belang van indicatoren te 
benadrukken werd een handleiding geschreven: ‘Indicatoren in AZ Turnhout’ (o.a. hoe 
artsen eigenaar worden van een indicator, hoe medewerkers worden geïnformeerd over de 
beoordeling van de indicator, en hoe tot een jaarlijkse evaluatie wordt gekomen). (SP) Men 
maakt gebruik van rode indicatoren (snelle terugkoppeling voor nieuwe projecten), groene 
(lange termijn) indicatoren en zwarte indicatoren (on hold). (AV)
Men benut opgevolgde indicatoren die een beeld geven van de klinische performantie. Dit 
gebeurt onder andere via de participatie aan het Ziekenhuisnetwerk Leuven. (SP) 

 
 
 
 

Processen 

 
 Het AZT heeft gekozen voor een decentraal meldingssysteem, wat toelaat de meldingen 

dicht bij de ‘vloer’ te registreren en te analyseren, waar de nodige kennis bestaat om het 
(bijna-)incident te kunnen plaatsen. (AV) In februari 2011 zijn er 11 
veiligheidsreferentiepersonen opgeleid om de meldingen te beheren en af te handelen. Op 
deze afdelingen zijn ook veiligheidsteams opgestart om de meldingen maandelijks te 
bespreken en te analyseren opdat verbeteracties opgestart kunnen worden. In deze 
meldingsteams zetelen tenminste de hoofdverpleegkundige, het medisch diensthoofd, de 
referentiepersoon veiligheid en een lid van de dienst K&V. Er is een algemeen document 
‘Veilig melden in AZ Turnhout’ met richtlijnen en vereisten opgesteld. Er werden tijdens de 
audit verschillende verslagen van incidentenbesprekingen ingekeken en toegelicht, in een 
aantal gevallen werden verbeteracties uitgewerkt (bv. valincident op IZ). (SP) Ongeveer 15 
afdelingen functioneren al volgens dit meldingssysteem, de overige afdelingen zullen 
eerstdaags volgen met de implementatie ervan. (AV)

 
 
 

 De beide campi hadden voor de fusie onder de 4 domeinen heel wat verbeteracties lopen. 
Na de fusie was er geen tussentijdse evaluatie van deze doelstellingen. Er is geen 
opvolging meer van de verbeterprojecten van de vroegere ziekenhuizen. Zeer vele 
verbeterpunten zijn ondertussen wel gerealiseerd, door de fusie, door de renovatie of door 
andere acties. We bevelen aan om deze lijst van verbeteracties te onderzoeken en formeel 
af te sluiten waar nodig of verder te zetten waar aangewezen. (Aanb) Door te werken met 
het kwadrant-model worden de 4 domeinen en hun verbeteracties niet expliciet vermeld in 
het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek werd nog niet intern gecommuniceerd. De 
kwaliteitsprojecten werden wel bekendgemaakt en gecommuniceerd. (AV)
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 Voor het domein van de klinische performantie verwijst het ziekenhuis naar het rapport 
inzake het zorgstrategische beleid voor de Kempense ziekenhuizen en naar de 
masterproef “algemeen beleid en strategie eMBA – UAMS”, waarin telkens een sterkte 
zwakte analyse werd uitgevoerd. Tevens is er een feedback rapport opgemaakt van de 
klinische performantie-indicatoren (VAZG) door het ziekenhuis. (AV) We bevelen aan voor 
de klinische SWOT de beschikbare gegevensverzameling uit te breiden met eigen 
indicatoren, vastgestelde feiten, literatuur- en evidence based gegevens, zodat vanuit een 
ruime waaier aan klinische gegevens gericht een sterkte-zwakte analyse kan opgemaakt 
worden. Tevens is het belangrijk dat alle disciplines een voldoende groot aandeel hebben 
in enerzijds deze gegevensverzameling en anderzijds in de analyse ervan. De 
beleidsplannen, waar de artsen cijfergegevens dienen te motiveren, kan een formele stap 
uitmaken in deze algemene klinische SWOT van het ziekenhuis. (Aanb)

 

 
 De evaluatie door de gebruiker werd door middel van verschillende kanalen bekomen : o.a. 

patiëntentevredenheidsenquêtes bij opname, specifieke bevragingen op de afdelingen 
(radiotherapie. De huisartsen werden bevraagd via de barometergroep. In 2008 vonden de 
laatste bevragingen via Delta plaats zowel op campus SE als campus SJ. Het algemene 
rapport van beide campussen en de verschillende rapporten per afdeling zijn steeds 
bezorgd aan de afdelingen. Op basis van deze rapporten werden verbeteracties op de 
afdelingen gestart. (AV)

 
 
 

 De evaluatie door de medewerker werd eveneens door middel van Delta-bevragingen 
gerealiseerd. Ook de exitgesprekken en de studie ‘nurseforcasting’ (RN4cast) leverden 
gegevens aan over de performantie binnen dit domein. Er is een enquête voor artsen en 
een veiligheidscultuurmeting gepland  in 2011. (AV) We bevelen aan duidelijke afspraken 
te maken binnen het ziekenhuis wie de verbeteracties coördineert en opvolgt binnen het 
domein van de medewerkers. Het is onduidelijk wie de verbeteracties/projecten momenteel 
coördineert en opvolgt. (TK)

 
 
 

 Het ziekenhuis maakt gebruik van veiligheidsrondes, dit is een werkwijze om de begrippen 
kwaliteit en veiligheid op iedere afdeling en bij iedere verpleegkundige ingang te doen 
vinden (Quick scan). In een eerste fase wordt de Quick scan steeds uitgevoerd door de 
hoofdverpleegkundige samen met een verpleegkundige. In een latere fase kan ook het 
medisch diensthoofd of een logistiek medewerker de hoofdverpleegkundige vergezellen bij 
de veiligheidsronde. Deze rondes verlopen via een checklist en worden systematisch 
gepland. Het streefdoel is dat elke afdeling 10/per jaar een veiligheidsronde krijgt. (SP)

 
 
 

 
Resultaten 

 
 Alle diensten beschikken over een eigen jaarverslag en beleidsplan. Er zijn standaard 

sjablonen met bijkomende informatie voor de opmaak van beleidsplannen en 
jaarverslagen beschikbaar. (SP)

 

 Heel wat interne en externe audits worden uitgevoerd (melkkeuken, keuken, botbank, 
labo, bloedtransfusie, intermediaire structuur, nucleaire geneeskunde, radiotherapie- 
oncologie, anatomopathologie, ….

Er is heel wat aandacht voor goed opgeleide interne auditoren en personeelsleden. (SP) 



21 

Auditverslag AZ Turnhout, Turnhout, E063, April 2011 
 

 
 

 Er zijn 6 (+1 in ontwikkeling) klinische paden in gebruik op SJ en 15 op SE. 
Ziekenhuisbreed beschikt men over 2 klinische paden en 1 in ontwikkeling.
Men is in de stuurgroep ‘klinische paden’ bezig alle indicatoren binnen de klinische paden 
op te lijsten en te structureren volgens bouwstenen en sleutelinterventies. Het is de 
bedoeling een doordachte keuze te maken in op te volgen (efficiënte/effectieve) 
indicatoren. (SP) 

 
 Het ziekenhuis hecht belang aan duidelijke afspraken en communicatie. Door de dienst 

K&V werden procedures ontwikkeld welke dit beleid ondersteunen, namelijk de procedures 
voor SLA (service level agreement) en voor SBAR (Situation / Background / Assesment / 
Recommendation). (SP)

 
 
 

4.3 Formele afspraken 

 
 De nieuwe algemene regeling en het medische reglement voor het fusieziekenhuis zijn 

bijna afgewerkt. De financiële regeling werd goedgekeurd op 1 oktober 2010. (AV)
 

 Het medische reglement voor het fusieziekenhuis is in de eindfase van ontwikkeling en 
werd op dienstniveau nog niet uitgewerkt. (AV) Het medische reglement wordt best voor 
alle diensten specifiek verder uitgewerkt door de medische diensthoofden. Hierin kunnen 
bv. afspraken vermeld worden betreffende zaalrondes en interprofessioneel overleg. 
(Aanb)

 
 Er is geen RIO of huishoudelijk reglement voor de functie IZ. Er is geen formele 

samenwerkingsovereenkomst met het zorgprogramma voor kinderen. Er zijn geen 
schriftelijke afspraken betreffende de doorverwijzing van kritieke patiënten. (TK)

 
 Een uniform, campusoverschrijdend reglement van inwendige orde voor OK, met het 

huishoudelijk reglement, bevindt zich in een eindfase. (AV)
 

 Er is geen ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid. (TK)

 
 Op verschillende diensten is er geen gestructureerd medisch-verpleegkundig beleidsmatig 

overleg. Niet van alle verpleegkundige en medische dienstvergaderingen worden 
vergaderverslagen opgemaakt. (TK)
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5 Middelen 
 
 

5.1 Infrastructuur 

 Het AZ Turnhout beschikt voor de twee campussen over een verslag van het 
brandveiligheidsonderzoek door de brandweer en over een gunstig brandveiligheidsattest 
van de burgemeester. (AV)

 

 Volgende infrastructurele tekortkomingen werden opgemerkt: (TK)

o Sommige afdelingen zijn erg groot (60 bedden) en bestaan uit een drietal 
parallelle, lange gangen. Dit laat geen efficiënt toezicht toe en maakt dat het 
personeel lange afstanden aflegt. 

o IZA van campus SJ beantwoordt niet aan de verwachtingen van een moderne 
intensieve zorgen afdeling. 

o Sommige afdelingen zijn niet aangepast aan de doelgroep. 
o Het sanitair van sommige afdelingen beantwoordt niet aan de verwachtingen. 

 Het personeel beschikt op afdeling 5C niet over adequate infrastructuur: ze 
gebruiken de bezoekerstoiletten en ze beschikken niet over een nabij gelegen 
douche, wat nodig lijkt op een afdeling met gastro-enterologische patiënten. 

 Op de kleine driepersoonskamers delen patiënten 1 douche, 1 toilet en 1 
lavabo, wat een minpunt is op vlak van privacy en hygiëne. 

 
 

 De gerenoveerde en nieuwe afdelingen op campus SE ogen zeer licht en ruim. De 
uitgevoerde renovaties op campus Sint-Elisabeth zijn vaak zeer goed en efficiënt geweest: 
Volgende infrastructurele troeven werden opgemerkt: (SP)

o De koppeling van het oncologisch dagziekenhuis (19 posities) met de 
oncologische afdeling (17 bedden) met gedeelde technische ruimten en 
verpleegpost en de nabijheid van de oncologische consultatie biedt heel wat 
voordelen (reductie wachttijden, overleg, aanwezigheid arts op het 
dagziekenhuis, administratieve kracht ...). 

o Op de nieuwe kamers is de lavabo ingewerkt in een verschuifbare wand zodat 
deze ook kan aangewend worden voor het geven van een bedbad. Het gebruik 
van stromend water in plaats van wasbekkens biedt voordelen (hygiëne, 
tijdsbesparing, ergonomie …) 

o Op een aantal plaatsen werd automatische verlichting in de sanitaire cellen of 
nachtverlichting opgemerkt, wat een meerwaarde is in de preventie van vallen. 

o Aan bed van de patiënt is telkens een touchscreen voorzien (bel, telefoon, TV, 
internet, …). Rekening houdend met de onwennigheid van een aantal 
patiënten om dit medium te gebruiken, voorziet men hiernaast ook nog een 
gewone drukbel. Het systeem laat in de toekomst ook toe om een elektronisch 
dossier op te roepen aan bed van de patiënt. Voorlopig werd deze module nog 
niet aangeschaft. 

 
 

 Men streeft in het kader van patiëntveiligheid uniformiteit van apparatuur na over beide 
campi bij de aankoop van nieuw materiaal (bv. infuuspompen). (SP) Dit streven werd nog 
niet overal gerealiseerd (bv. reanimatiekarren, beademingstoestellen). (Aanb)

 
 

 De meerderheid van de toestellen voor kritieke zorg worden systematisch technisch 
gecontroleerd d.m.v. een onderhoudscontract, kleinere apparatuur wordt door de eigen 
technische dienst opgevolgd. (AV)
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5.2 Patiëntendossier 

 Er is aandacht voor harmonisatie op het vlak van ICT-toepassingen voor het 
fusieziekenhuis. Als medisch dossier wordt C2M gebruikt door alle artsen. Resultaten van 
onderzoeken kunnen via PACS opgevraagd worden. Men voerde een eenvormig 
administratief IT-pakket in. Voor de apotheek zit informatisering in de pipeline (C- 
medication). (AV)

 
 De verslagen van de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen zijn vaak erg beperkt. Het 

consequente gebruik van het multidisciplinair (elektronisch) dossier zou de zorg verder 
kunnen ondersteunen. (Aanb)

 

 Het patiëntendossier is nog onvoldoende geïntegreerd op vlak van input van de 
verschillende zorgverstrekkers, wat onontbeerlijk is voor de multidisciplinaire zorg die men 
wil bieden. (TK)

o Verpleegkundigen hebben niet steeds zicht op de notities van andere 
disciplines doordat de dossiers van deze disciplines niet gelinkt zijn aan C2M 
(bv. kinesitherapie, logopedie ..) of doordat tabs niet beschikbaar zijn bij een 
verpleegkundige login (bv. psychologen). 
Logopedisten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten hebben een eigen 
dossier, noteren soms summier in C2M (mogelijkheid is voorzien) en soms ook 
in het verpleegkundig papieren dossier (mogelijkheid is niet voorzien). Het 
patiëntendossier bestaat uit verschillende delen waardoor medewerkers geen 
eenvoudig zicht krijgen op alle informatie en vaak dubbel schrijf-en tikwerk 
nodig is. 

o Men maakt voor eenzelfde patiënt zowel gebruik van elektronische gegevens 
als van papieren documenten. 

o De mogelijkheden van C2M om gebruikt te worden als multidisciplinair dossier 
worden niet ten volle benut. Als medisch dossier wordt naast C2M vaak ook 
nog een papieren medisch dossier gebruikt voor eenzelfde patiënt. Medische 
gegevens worden in verschillende delen van het patiëntendossier opgeslagen. 
Consulterende specialisten schrijven meestal in het papieren patiëntendossier. 

o Verpleegkundigen noteren in een ziekenhuisbreed papieren zorgdossier en 
hebben minstens inzage in de elektronische medische dossiers. Op sommige 
afdelingen hebben verpleegkundigen alleen leesrechten in het medisch 
dossier. 

o Psychologen en sociale dienst hebben een eigen (uitgebreid) dossier en 
hebben beperkte notities (afgeschermd) in C2M. (SP) Verpleegkundigen 
hebben geen zicht op de begeleiding door de psycholoog of mogelijke 
aandachtspunten die ook voor hen van belang zijn. Deze notities in C2M zijn 
enkel beschikbaar voor de artsen. 

 

 Er werd vastgesteld dat de patiëntendossiers niet steeds volledig worden ingevuld. (TK)

o Er ontbreken soms cruciale parameters in het dossier van de patiënt. (bv. 
gewicht bij chemotherapie op dagziekenhuis oncologie, temperatuurcontrole na 
toediening van packed cells, pijnscore bij kinderen). 

o Er worden (omwille van de werkdruk) geen verslagen genoteerd van het 
multidisciplinaire overleg. 

o Gegevens inzake fixatie ontbreken (reden, middel, evaluatie, verhoogd 
toezicht, …) 

o De sociale anamnese in twee dossiers was volledig blanco. 
o Zorgplanning gebeurt niet steeds voor de volgende dag. 

o Er worden geen behandeldoelstellingen uitgeschreven op PAAZ. 

 Het patiëntendossier wordt niet steeds meegenomen tijdens de zorg. (TK) Er wordt 
gewerkt met een briefingblad en een parameterblad waarop men de gegevens eerst
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noteert om dan later over te schrijven in het dossier. Dit houdt een risico in op verlies van 
gegevens en op overschrijffouten. 
Ook het medicatieschema wordt niet steeds meegenomen tijdens de zorg op campus SJ: 
medicatie wordt al bij klaarzetten als “toegediend” afgetekend. (TK) 

 

 Huisartsen hebben geen elektronische toegang tot de medische gegevens van hun 
opgenomen patiënten. Hoewel het technisch mogelijk is wordt dit niet toegelaten omwille 
van redenen van beroepsgeheim en privacy (informed consent moet geregeld worden). 
(Aanb) Onderzoeksresultaten en ontslagbrieven zijn beschikbaar via Medibridge.
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6 Medewerkers 
 
 

6.1 Personeelsbeleid 

 
 

 De functieomschrijvingen en competentieprofielen zijn verschillend uitgewerkt per campus. 
Niet voor alle functies zijn competentieprofielen uitgewerkt (enkel voor verpleegkundige). 
(AV) De functieomschrijvingen op campus SJ zijn uitgewerkt met aandacht voor 
differentiatie (functiegebonden: pediatrie, interne, intensieve). (SP) Een volledig 
competentiewiel voor het fusieziekenhuis is in opbouw. (AV) We bevelen aan om 
voldoende te differentiëren naar verschillende opleidingsniveaus en de afdelingsspecifieke 
functies die opgenomen worden. (Aanb)

 

 Functioneringsgesprekken gaan momenteel nog niet systematisch door. (TK) Vanaf 2011 
streeft men 100% na op de afdelingen. Hoofdverpleegkundigen kregen opleiding over het 
voeren van functioneringsgesprekken. (AV)

 

 Men beschikt voor geen enkele beroepsgroep over een procedure voor disfunctioneren.
(TK) 

 

 Het ziekenhuis kampt met een chronisch personeelstekort. Over verschillende jaren gezien 
is de uitstroom groter dan de instroom. Op het moment van de audit staan er binnen het 
zorgdepartement 31 vacatures open. Ondanks heel wat inspanningen in het kader van 
aanwervingen, slaagt men er niet in om de vacatures in te vullen. In de nabije toekomst zal 
de uitstroom nog stijgen (momenteel maken 542 werknemers aanspraak op ADV dagen, 
waarvan 31% aanspraak maakt op de premie en de rest overeenkomt met 28,8 VTE 
toegekende dagen) en de nood aan personeelsleden verhogen door geplande 
uitbreidingen (bv. oncologie, PAAZ, …) of opstart van nieuwe diensten (bv. stroke unit). 
(AV)

o Het ziekenhuis neemt men deel aan de studie RN4cast. (AV) De deelname 
aan de “promotie van het verpleegkundig beroep” was hiervan een 
rechtstreeks gevolg. 

 

o Om te anticiperen op de uitstroom van personeel, werd er een analyse 
gemaakt van de te verwachte in- en uitstroom in de komende jaren. 
Exitgesprekken gaan door op uitnodiging (vrijwillige basis) en worden gevoerd 
door de medewerkers van HRM. Feedback naar het verpleegkundig 
departement is telkens voorzien. (SP) 

 

o Men neemt maatregelen om de dagdagelijkse bestaffing en de werkdruk te 
bewaken, maar dat heeft heel wat gevolgen: Op heel wat afdelingen (bv. 
neurologie – neurochirurgie SE, …) zijn er bedden gesloten omwille van een 
personeelstekort. Uitbreidingen of opstart van diensten worden bemoeilijkt 
omwille van onvoldoende personeel. (AV) 

 

o Vorming wordt soms geweigerd omwille van bestaffingstekort. 

o De mobiele equipe wordt structureel ingezet om personeelstekorten en 
langdurige openstaande vacatures op te vangen, wat een impact heeft op de 
dagdagelijkse beschikbaarheid in geval van ziekte of plotse afwezigheden (bv. 
geen beschikbaarheid voor kritieke diensten). (TK) 

 

o Per afdeling wordt er een minimale bestaffing bepaald. Maandelijks wordt dit 
opgevolgd t.o.v. van de effectieve bestaffing. Op jaarbasis haalt 50 % van de 
afdelingen niet de norm die gesteld is als minimumbestaffing (vooral een 
probleem tijdens vakantieperiodes). ADV-dagen worden niet structureel 
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meegenomen in de berekening van de minimumbestaffing. Op heel wat 
afdelingen wordt de werkdruk als hoog ervaren Er wordt geen meetinstrument 
gehanteerd om de zorgzwaarte te objectiveren. Patiëntenprofiel en turnover 
worden niet steeds meegenomen in de berekening van de minimumbezetting. 
(Aanb) 

o De uitgewerkte inlooptrajecten voor nieuwe medewerkers kunnen soms niet 
gerealiseerd worden wegens personeelstekorten (bv. beperktere inlooptijd dan 
voorzien of geen koppeling meter/peter). (TK) 

 
 

 Men neemt daarnaast initiatieven om verpleegkundigen optimaal te ondersteunen in de 
uitoefening van hun taak. (SP)

o Er is aandacht voor sterk leiderschap. Nagenoeg alle hoofdverpleegkundigen 

(32) stapten in het project CLP. Alle hoofdverpleegkundigen (ook 
paramedische diensthoofden) kregen interne opleidingen (conflicthantering, 
coaching, vergadertechnieken, teamwerking …). Zij worden ondersteund in het 
opmaken van beleidsplannen (sjabloon, terugkoppeling beleidsinfo, coaching 
door middenkader en bespreking jaarverslag en beleidsplan met directie). We 
bevelen aan om een apart inscholingstraject uit te werken voor 
hoofdverpleegkundigen (vroegere checklist is niet meer up to date na fusie). 
(Aanb) 

o Bij de start van de fusie werd elke medewerker persoonlijk bevraagd (3 
voorkeuren voor tewerkstelling). Men slaagde er tot nu toe in om voor 80% van 
de medewerkers de eerste keuze te realiseren (wat ook het voorafgaande 
engagement was). Er is een grote transparantie naar de medewerkers toe en 
medewerkers krijgen inspraak (bv. renovatie). 

o Er is aandacht voor responsabilisering (bv. toekennen van eigenaarschap, 
werken met referentiepersonen). 

o Jaarlijks is er een verplichte bijscholing over ergonomie. Er is een 
(multidisciplinaire) groep van vijf referentiepersonen hiervoor opgeleid. Twee 
personen volgden de opleiding “adviseur ergonomie”. 

o Er is aandacht voor veiligheid en welzijn van het personeel. Er is een actief 
aanbod voor personeelsleden na een emotionele gebeurtenis. 

 Agressie-incidenten worden geregistreerd en opgevolgd. Er is een 
interne bewakingsdienst die bijstand verleent. (in 2010 werd deze 52 
keer bijgevraagd). Na een agressie-incident wordt de nood hieraan 
steeds afgetoetst bij de leidinggevende. In 2010 waren er 6 
gesprekken met medewerkers na agressie-incidenten. 

 Ook andere, ernstige incidenten worden besproken op afdelingsniveau 
(bv. op PAAZ, spoed en IZ). De vraag naar debriefing zal in de 
toekomst geïntegreerd worden in het incidentenmeldingssysteem. 

 We bevelen aan om na te gaan of er nood is aan systematische 
intervisie voor bepaalde groepen (spoed, PAAZ, IZ, oncologie, …). 
(Aanb) 

o Tijdens de nachtdiensten worden er extra nachtverpleegkundigen en – 
zorgkundigen ingezet ter ondersteuning van de nachtverpleegkundigen op de 
afdelingen. Op grote afdelingen worden de hoofdverpleegkundigen 
ondersteund door een adjunct-hoofdverpleegkundige. Op de bezochte 
afdelingen was er een duidelijke taakverdeling. 

 

 Ondanks heel wat maatregelen zoals PIT (centraal georganiseerd intern 
patiëntentransport) en de (beperkte) inzet van logistieke en administratieve medewerkers, 
is er op afdelingen nog onvoldoende aandacht voor taakuitzuivering en -verschuiving. (TK)

o Binnen het zorgdepartement worden er momenteel beperkt logistieke 
medewerkers ingezet. De organisatie is verschillend per campus (centraal 
versus toewijzing aan afdelingen, aansturing door verpleegkundig of facilitair 
departement). (AV) Op heel wat afdelingen worden niet zorggerelateerde 
taken nog door verpleegkundigen uitgevoerd (bv. maaltijden opdienen, 
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administratie) omdat de continuïteit niet kan gewaarborgd worden in geval van 
ziekte of verlof. 

o In totaal zijn er, naast de wettelijk verplichte, 3.75 VTE administratieve 
krachten op de afdelingen aanwezig (sociale maribel). Heel wat 
administratieve taken (telefoons, planning onderzoeken, ontslagdocumenten, 
…) gebeurt op sommige afdelingen nu nog door (adjunct-) 
(hoofd)verpleegkundigen. 

o In de weekends en vakantieperiodes worden er jobstudenten ingezet in de 
zorg. (126 jobstudenten = 4,7 VTE in 2010) Tweede- en derdejaars studenten 
verpleging voeren hierbij verpleegkundige technieken uit die ze tijdens de 
opleiding aangeleerd hebben (bv. spuitjes zetten, bloeddruk nemen, ..). 
Aangezien zij nog geen diploma verpleegkunde hebben, dienen ze ingezet te 
worden als zorgkundigen en dient men op de afdelingen aandacht te hebben 
voor het voorkomen van taakoverschrijding. 

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

o Er zijn op specifieke diensten gespecialiseerde verpleegkundigen tewerkgesteld, 
maar door personeelstekorten slaagt men er niet in om op de kritieke diensten 
voldoende mensen met BBT tewerk te stellen. (NC) Er worden veel mogelijkheden 
geboden om een BBT / BBB te behalen en behouden (opleiding tot het behalen, 
permanente vorming in het kader van behouden van de titel). 

o Men werkt met referentieverpleegkundigen (bv. pijn, decubitus, wondzorg, 
ziekenhuishygiëne, geriatrie, klinische paden …). Zij werken hoofdzakelijk 
afdelingsgebonden, maar zijn voor deze taken niet vrijgesteld van hun zorgtaken. 

o Momenteel werkt men beperkt met “verpleegkundige specialisten” binnen het 
ziekenhuis (diabetes, oncologie, klinische paden, wondzorg). Deze 
verpleegkundigen werken afdelingsoverschrijdend en geven ook vormingen; 
sommigen nemen consultaties op (diabetes en wondzorg) en staan in voor 
patiënteneducatie (diabetes). De verpleegkundige specialist op oncologie is 
ingeschakeld in wetenschappelijk onderzoek. Slechts één verpleegkundig 
specialist is in het bezit van een masterdiploma. (Aanb) 

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

 
 

 Er is een erg nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis en de scholen voor 
verpleegkunde, waardoor de link tussen opleiding en werkveld korter is. Lesgevers geven 
input voor het evidence based karakter van nieuwe procedures. Eén van de begeleider 
herintreders heeft een gedeelde aanstelling. Verschillende verpleegkundigen treden op als 
gastdocenten in de school (bv. klinische paden) en daarbuiten. (SP)

 
 

 Er wordt niet langer gewerkt met personeel in privédienst van de artsen. (AV)

 
 
 

 

6.2 Artsen 

 In het ziekenhuis werken 142 stafleden. Er staan vacatures open sinds meer dan zes 
maanden voor een neuroloog, NKO-arts, oftalmoloog, psychiater en spoedartsen. Er zijn 
19 ASO’s, allen eerste- of tweedejaars, in de disciplines heelkunde, inwendige, 
gynaecologie en anesthesie. (AV)

 
 Er zijn geen gestructureerde medische diensthoofdenvergaderingen. (TK) Het 

fusiedenken is niet voor alle specialismen gerealiseerd. Verschillende diensten hebben in 
de praktijk nog geen overkoepelend medisch diensthoofd.  De medische  werking van
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deze diensten blijft voorlopig per campus georganiseerd. Een aantal disciplines 
(minderheid) zijn niet ziekenhuisbreed geassocieerd. We bevelen aan om stelselmatig één 
medisch diensthoofd te benoemen per dienst of functie. De profielen voor deze functie 
werden uitgeschreven in het ontwerp van medisch reglement. Hierbij besteedt men 
aandacht aan managementvaardigheden. (Aanb) Het nieuwe medische reglement kan de 
stevige organisatie van het medische departement van AZ Turnhout verankeren. 

 
 Op beide campi is er ’s nachts steeds een anesthesist aanwezig voor IZ (behalve één 

weekendnacht in SJ die door een internist wordt waargenomen). Er is een andere 
anesthesist van thuiswacht voor eventuele urgenties in het OK. (AV)

 
 
 
 
 
 

 

6.3 Vorming, training en opleiding (VTO) 

 
Situering 

 
 Er werd gesproken met de verpleegkundig directeur, de directeur zorg en de 

verantwoordelijke voor de vorming binnen het verpleegkundig departement 
(middenkader).  Op de verschillende afdelingen was vorming een aandachtspunt.

 
 

Beleid en strategie 

 
 Het vormingsprogramma is overwegend aanbodgestuurd. De directie wenst dit om te 

buigen naar een meer vraaggestuurd vormingsbeleid. (Aanb)
 

 Recent (maart 2011) werd het nieuwe VTO2 beleid (Vorming, Training, Opleiding en 
Ontwikkeling) voorgesteld aan de leidinggevenden en aangekondigd in de nieuwsflash AZ 
Turnhout (intern tijdschrift). (AV) Er is een duidelijke visie en strategie en het beleid is 
ingebed in de beleidscyclus: een jaarlijks vormingsbeleid is opgenomen in het beleidsplan 
per afdeling en de realisatie ervan vormt een wezenlijk onderdeel van de jaarverslagen. 
Voor sommige diensten (bv. beide IZA’s) is dit vormingsjaarplan campusoverschrijdend. 
(SP)

 

 Taken en verantwoordelijkheden inzake VTO beleid zijn duidelijk toegewezen binnen het 
ziekenhuis. (SP) VTO wordt organisatorisch toevertrouwd aan de centrale VTO2-cel 
binnen het HRM-departement. Zij staan o.a. in voor de centrale opvolging van het aantal 
gevolgde uren vorming. In de toekomst (eind 2012) zal een nieuw HRM pakket met 
databank en continue terugkoppeling op drie niveaus (medewerker, afdeling en 
departement), mogelijkheden tot online inschrijven en koppeling aan de procedures, in 
gebruik genomen worden. Bij organisatie van interne vorming werkt de HRM-cel 
ondersteunend (administratie, beschikbaar stellen van materiaal, bekendmaking, 
lesgevers …). Voor de inhoudelijke invulling van het vormingsbeleid is er volgens het 
nieuwe beleid per departement een VTO2-coördinator verantwoordelijk. Voor het 
zorgdepartement is dit een lid van het verpleegkundig middenkader; voor het medisch 
departement is de hoofdgeneesheer verantwoordelijk.

 

 Op verschillende afdelingen krijgt opleiding (in samenwerking met de artsen) een 
prominente plaats (zowel naar frequentie als naar inhoud) binnen het beleid en de 
organisatie van deze afdelingen (bv.: oncologie, neurologie, …). (SP) Op een aantal 
diensten zijn artsen te weinig betrokken bij de organisatie van vorming voor de 
medewerkers (bv. IZ). (TK)
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 Een jaarverslag werd gezamenlijk opgemaakt voor AZT voor het jaar 2010. (SP)
 

 De recente procedure VTO2 en gelinkte documenten zijn transparant naar de 
verantwoordelijkheden, de beslissingsboom voor goedkeuring, de criteria voor 
terugbetaling en recuperatie van uren en vorming die in aanmerking komt voor registratie. 
(SP)

 
 Niet alle verpleegkundigen die chemotherapie toedienen hebben een bijzondere 

beroepsbekwaamheid in de oncologie of hebben minstens 5 jaar ervaring met verzorging 
van oncologische patiënten (op campus SJ). (NC)
Niet alle verpleegkundigen die patiënten met oncologische aandoeningen verzorgen 
hebben een opleiding in palliatieve zorgen gevolgd. (TK) 

 
 

Middelen 

 

 Er is geen exact (ziekenhuisbreed) vormingsbudget bepaald, noch zijn er beperkingen 
gesteld. (AV) We bevelen aan om na te gaan welke voordelen een (de)centraal beheer 
van het budget kan bieden (garantie en spreiding van opleidingsmogelijkheden voor 
iedereen / balans tussen langdurige en kortere permanente vorming…). (Aanb)

 
 

Medewerkers 

 
 Momenteel wordt de taak van de begeleiders herintreders ingevuld door 2 halftijdse 

functies (samen 1 VTE). (AV) Daarnaast staan zij nog in de zorg (palliatieve functie )of 
vervullen ze een functie als lesgever in een regionale school voor verpleegkunde. (SP)

 

 Op de afdelingen werd het principe van mentorschap geïntroduceerd voor de opvang van 
nieuwe medewerkers. Vaak wordt deze taak opgenomen door de stagementoren voor de 
studenten. Deze medewerkers kregen allen een specifieke 4-daagse opleiding i.s.m. de 
scholen. (SP)

 
 

Processen 
 

 Er wordt momenteel, buiten de wettelijk verplichte uren (in het kader van het behoud van 
een beroepstitel of bekwaamheid of afdelingsgebonden bepaald) geen streefdoel 
gehanteerd voor het aantal uren vorming per jaar. (AV)

 
 Momenteel worden gevolgde opleidingen, vormingen en bijscholingen bijgehouden in een 

database en is er een periodieke terugkoppeling naar de leidinggevenden. Het aantal uren 
is sterk wisselend tussen afdelingen onderling, maar ook tussen medewerkers binnen 
dezelfde afdeling.  (AV) Sommige personeelsleden volgen erg weinig vorming (1.5 uur tot 
3 uur) in 2010. (TK) Niet alle vormingen worden momenteel geregistreerd (bv. vorming 
tijdens werkoverleg en on the job trainingen). (TK)

 

 Voor het inscholen van nieuwe medewerkers is er een algemeen aanbod voor alle 
doelgroepen: een introductiedag. Deze werd in 2010 driemaal georganiseerd. Voor het 
zorgdepartement is er daarnaast nog een (verplicht) vormingstraject. (SP) Ongeveer de 
helft van de afdelingen (vooral op campus SE) hebben een afdelingsspecifiek 
inscholingsplan, bestaande uit drie delen (algemeen, afdelingsspecifieke organisatie en 
afdelingsspecifieke procedures). Deze trajecten worden nu ook stapsgewijs ingevoerd op 
campus SJ. (AV) We bevelen aan om het afdelingsspecifieke gebeuren uniform te 
organiseren. Momenteel verschilt dit nog sterk tussen afdelingen. (dubbellopen, meter / 
petertoewijzing…). (Aanb) Het dienstspecifiek inscholingsprogramma met checklist is
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uitgewerkt campusoverschrijdend voor de functie IZ en beschikbaar op intranet (Infoland). 
(SP) 

 

 Het interne aanbod wordt opgedeeld in organisatiebrede vorming, afdelingsgebonden 
vorming en individuele vorming en is behoeftegestuurd. (SP) Informatie wordt langs 
verschillende kanalen vergaard o.a. vanuit de beleidsplannen en vanuit de 
zorgcoördinatoren. Het jaarlijkse interne vormingsplan wordt vastgelegd in het 
beleidsplan. Daarbuiten, wanneer nieuwe noden zich aandienen die niet werden 
opgenomen in het beleidsplan, kan vorming eveneens worden toegestaan of 
georganiseerd. Het beleidsplan wordt dan aangepast. Een VTO agenda per maand is 
beschikbaar op het intranet. Voor interne vormingen wordt vaak samengewerkt met 
externe lesgevers (bv. vanuit HIVSET). Artsen zijn zeer betrokken voor het geven van 
bijscholingen. Er is binnen het ziekenhuis mogelijkheid tot vorming op maat. Rond nieuwe 
initiatieven, inzichten en projecten (nieuwe infuuspompen, omgaan met stress en 
agressie, wondzorg, …) worden (vaak ziekenhuisbreed) specifieke opleidingen voorzien. 
(SP)

 

 Externe vorming wordt onderverdeeld in kortdurende en langdurende opleidingen. Dit 
aanbod wordt kenbaar gemaakt via intranet. Er werden tijdens de audit veel 
mogelijkheden tot langdurende opleidingen (bv. brugopleidingen, behalen BBT, …) 
opgemerkt. (SP)

 

 Voor ASO’s en artsen stagiairs is er een aparte introductiedag met aandacht voor de 
werking van het ziekenhuis, permanenties, ziekenhuishygiëne, MRSA, werking van spoed 
en IZ ... De “werkgroep voor opleiding”, bestaande uit artsen, is verantwoordelijk voor de 
opleiding van ASO’s en artsen-stagiairs. (AV)

 

 Voor nieuwe artsen is er geen inscholingstraject uitgewerkt. (Aanb) Voor de permanente 
vorming van artsen is er een “werkgroep voor medische bijscholing”. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe bijscholing en voor het 
Pentalfaproject. (AV)

 
 
 

Resultaten 

 
 In 2010 werden 9197.85 betaalde uren vorming (= 5.85 VTE) toegekend binnen het 

zorgdepartement. (AV)

 
 Vanuit het ziekenhuis werden heel wat vormingsavonden en symposia georganiseerd (o.a. 

door de regionale vormingscel oncologie, cel kwaliteit en patiëntveiligheid ) die ook 
toegankelijk waren voor externen. (SP)

 
 
 

 
6.4 Bestaffing 

 
 Er is een normatief personeelstekort: (NC)

 
o Een tekort van VTE 0.25 VTE administratieve kracht op het oncologisch 

dagziekenhuis. 

 

o Een tekort van 1 VTE psychosociale begeleiding op de kinderafdeling. 

o Een tekort van 0,9 VTE logopedist, ergotherapeut of psycholoog op geriatrie SJ(A). 
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o Een tekort van 0,6 VTE logopedist, ergotherapeut of psycholoog op geriatrie SE. 

o Een tekort van 0,83 VTE logopedist, ergotherapeut of psycholoog op geriatrie SJ(B). 

o Een tekort van 1,7 VTE administratieve ondersteuning op het chirurgisch 
dagziekenhuis SJ 

o Een tekort van 1,3 VTE verpleegkundige bachelors op het chirurgisch dagziekenhuis 
SJ 

o Een tekort van 0,5 VTE binnen de IL en er is geen logopedist opgenomen binnen de 
IL. 

 
 

 Er is een personeelstekort in functie van de activiteiten op volgende afdeling: (TK)

o Er is een tekort aan therapeuten op de PAAZ afdeling . Een continuïteit kan 
tijdens de verlofperiodes niet geboden worden. De aanwezigheid van de 
psycholoog is onvoldoende gegarandeerd. 

 

 
 De vereiste verpleegkundige permanentie op IZ kan niet steeds gegarandeerd worden (één 

verpleegkundige per drie posities) wegens taken buiten de afdeling. Binnen de huidige 
permanentie kan ook niet steeds voldoende BBT-inzet verwezenlijkt worden. (NC)

 

 
 Er is een kwalitatief tekort voor: (NC)

o Een tekort van 4.91 VTE bachelors in de verpleging, met een specialisatie in 
de oncologie op het oncologisch dagziekenhuis. (TK) 

 

o Een tekort van verpleegkundigen houders van een BBT die dienen voor 50% 
opgesteld te staan op de IZA. 

 

o Op geriatrie van campus SJ is er geen enkele verpleegkundige met een BBT 
of BBB. 
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7 Processen 
 
 

7.1 Organisatie van zorg 

 
 Men kiest binnen het ziekenhuis voor geïntegreerde verpleging. Patiëntentoewijzing is niet 

op alle afdelingen doorgedreven en sterk wisselend per afdeling. (AV) Op sommige 
afdelingen is de patiëntentoewijzing sterk doorgedreven, wat zich uit in de 
medicatiebedeling, de zaalrondes met de verantwoordelijke verpleegkundige en deelname 
aan multidisciplinair overleg. (SP) Op andere afdelingen werkt men soms met 
kantverpleging en taakverpleging (bv. medicatiegebeuren, nemen van parameters). (AV)

 

 Men hanteert geen minimale nurse to patiënt ratio’s. Verpleegkundigen krijgen in het 
systeem van patiëntentoewijzing gemiddeld de verantwoordelijkheid over een 11-tal 
patiënten toegewezen. (AV) Op sommige afdelingen kan dat oplopen tot 15 patiënten per 
verpleegkundige.

 

 De organisatie van de zaalrondes verloopt niet steeds onder de beste voorwaarden.
o Er zijn op een aantal verpleegafdelingen geen afspraken gemaakt i.v.m. de 

organisatie van zaalrondes. 

o Sommige artsen toeren zonder verpleegkundige. 
o Artsen die opnemen op eenzelfde afdeling maken geen onderlinge afspraken 

betreffende de zaalronde. 
o Sommige artsen onderbreken hun zaalronde om tussendoor andere activiteiten in 

het ziekenhuis te doen (bv. onderzoeken). 
o 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. 

 

 Zorgplanning gebeurt niet steeds nauwgezet en de uitgevoerde handelingen worden niet 
steeds genoteerd. (TK) Zorgplanning gebeurt soms niet of niet steeds dagelijks. Op 
sommige afdelingen gebeurt dit voor een hele week.
Zorgplanning is een belangrijk gegeven in de continuïteit van zorgverlening. Het is 
aangewezen om de zorg per dag, op de kamer en in overleg met de patiënt te plannen. Dit 
maakt het mogelijk om zelfzorg en betrokkenheid in het eigen genezingsproces te 
stimuleren. Afspraken tussen patiënt en zorgverlener, gebaseerd op verpleegkundige 
observaties, worden in het patiëntendossier weergegeven in de vorm van geplande zorg 
voor de dag nadien. Dit is de basis waarop de (collega) verpleegkundige zich zal baseren 
om, daags nadien, deze afspraken na te komen. 

 

 Binnen sommige zorgprogramma’s is er veel aandacht voor de psychologische opvang van 
de patiënt. 3.5 VTE psychologen zijn toegewezen aan het oncologisch programma en op 
de kinderafdeling beschikt men over 2 kinderpsychologen. (SP) Ondanks het hoge aantal 
VTE psychologen binnen het ziekenhuis (10 psychologen, samen 7.3 VTE), is de 
beschikbaarheid op de hospitalisatieafdelingen onvoldoende (0.8 VTE voor beide campi). 
Er is daarnaast onvoldoende toewijzing aan de PAAZ: de psycholoog en de psychologisch 
assistent op PAAZ (samen 2 VTE) hebben vele andere taken (testen, overlegmomenten, 
supervisies, debriefings, functie als diensthoofd, …) naast de begeleiding van patiënten op 
PAAZ, waardoor de aanwezigheid op PAAZ onvoldoende kan gegarandeerd worden. (TK)

 

 Er is op sommige afdelingen veel aandacht voor multidisciplinair werken. (SP) Zo zijn de 
beleidsplannen op geriatrie multidisciplinair uitgewerkt. Paramedici zijn aanwezig op de 
(cluster)vergaderingen van oncologie, geriatrie, palliatieve functie, medische beeldvorming
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en intensieve zorgen. Er zijn twee kinderpsychologen verbonden aan het zorgprogramma 

voor kinderen. 
Op sommige afdelingen waarbij de zorg voor de patiëntendoelgroep een sterke 
multidisciplinaire aanpak vereist,  is de zorg niet steeds optimaal georganiseerd. (TK) 

o Op sommige afdelingen (bv. neurologie- neurochirurgie op campus SE) gaan er 
multidisciplinaire patiëntenbesprekingen door, maar kan men wegens tijdsdruk 
geen verslagen maken hiervan. 

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

o De psycholoog is soms onvoldoende betrokken in de zorg. Zo waren er tijdens de 
audit op een neurologische afdeling 10 patiënten opgenomen met een (acuut) 
zwaar functieverlies. Bij geen van deze patiënten was een psycholoog betrokken in 
de zorg. Deze patiënten maken nochtans een rouwproces door, en sommigen van 
hen ervaren hierover zelfs depressieve gevoelens. Ook voor de familie van deze 
patiënten is psychologische bijstand geen overbodige luxe. In een dossier werd 
door de familie duidelijk en herhaaldelijk om bijstand en informatie gevraagd. Dit 
was door de verpleging genoteerd, maar er was geen actie op gevolgd (bv. geen 
gesprek met arts of psycholoog). Ook op de PAAZ is de beschikbaarheid van de 
psycholoog onvoldoende. Op het moment van de audit was deze bij slechts één 
enkele patiënt bijgevraagd. Er zijn op PAAZ onvoldoende therapeuten om 
continuïteit in therapieën te bieden tijdens verlofperiodes. 

o De beschikbaarheid van de logopediste is onvoldoende op campus SJ. Door het 
beperkte aantal uren, kan deze niet deelnemen aan de multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen. Recent werd een uitbreiding van het aantal uren 
goedgekeurd. 

o De beschikbaarheid van de spelbegeleidster op de kinderafdeling is onvoldoende. 
o Het dossier op oncologie en PAAZ ondersteunt momenteel de multidisciplinaire 

werking nog niet. De verpleging heeft niet steeds zicht op de status en evolutie van 
de patiënt bij de andere disciplines (bv. kinesitherapeut, psycholoog). 

o Er zijn geen multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op IZA van campus SJ. 

 Momenteel beschikt het ziekenhuis niet over Sp-bedden, behalve palliatieve. Op de 
afdeling neurologie- neurochirurgie zijn er doorstromingsproblemen gezien de lange 
wachtlijsten. Dit resulteert in een lange ligduur en transfers naar de geriatrische 
afdelingen. In sommige situaties moet de patiënt eerst naar huis gaan of naar een 
kortverblijf in afwachting van een opname in een gespecialiseerd revalidatiecentrum. De 
uitbating van Sp-bedden zal hier een meerwaarde bieden. (AV)

 

 Sommige afdelingen (bv. neurologie- neurochirurgie met 66 bedden) zijn te groot om een 
optimale organisatie mogelijk te maken. (TK) O.a. het toezicht en de multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen zijn hier moeilijk te realiseren.

 
 Niet op alle verpleegafdelingen is er (jaarlijks) een gestructureerd systematisch overleg 

tussen het medisch diensthoofd en de hoofdverpleegkundige over de organisatie van de 
zorg. Problemen worden er enkel ad hoc of informeel besproken. (TK)

 
 

7.2 Procedurebeheer 

 
 

 Men is bezig met alle procedures ziekenhuisbreed uit te schrijven en op te nemen in het 
documentbeheersysteem van Infoland. Zo zijn ze op de afdelingen vlot consulteerbaar via 
intranet. (SP)

 

 Binnen een aantal disciplines is er niet steeds afstemming over de aanpak van een 
bepaalde pathologie. Zo zijn er bv. zelfs kleine, niet-patiëntgerelateerde verschillen 
uitgewerkt binnen bestaande klinische paden (bv. postoperatief verband, postoperatieve
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pijnstilling per os of IV…) en is er niet steeds voldoende uniformisering in de 
operatiekwartieren (bv. operatiesets kunnen verschillen voor eenzelfde ingreep). (TK) 

 

 Binnen andere disciplines (bv. pediatrie, oncologie, ……) hecht men veel belang aan 
onderlinge standaardisering en afstemming over wat de behandelwijze is bij een bepaalde 
pathologie. (SP)

 
 
 

 
7.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Fixatie 
 

Situering 

 Men beschikt in het AZ Turnhout over een ziekenhuisbrede procedure fixatie, opgemaakt 
door de werkgroep fixatie.

 
 Er werden tijdens de audit 5 fixatiedossiers ingekeken tijdens de rondgang op verschillende 

afdelingen .

 

Beleid en strategie 

 Binnen het ziekenhuis is er een verantwoordelijke (lid van het middenkader en 
zorgmanager geriatrie) aangesteld voor fixatie. (SP)

 

 Er is een duidelijke visie op fixatie uitgewerkt. De procedure geeft een fixatiearme visie 
weer. (SP)

 

o Indicaties zijn beperkt tot “Risico op beschadiging van fysieke en/of psychische 
integriteit van de patiënt of die van anderen ” en “Risico op onderbreking van een 
levensnoodzakelijke therapie”. 

o De betrokkenheid die van de arts gevraagd wordt, is duidelijk omschreven (“op 
zoek gaan naar onderliggende factoren, handtekening arts bij start, oordeel 
beslissingsonbekwaamheid van de patiënt). 

o Er is veel aandacht voor alternatieven. 
o Er is aandacht voor onderliggende oorzaken bij agitatie. De score om desoriëntatie 

na te gaan, is geïntegreerd in de fixatiefiche. 
o De lijst van gebruikte materialen in de procedure is niet limitatief, wat een risico 

inhoudt van het gebruik van onaangepaste, onveilige materialen. (TK) 
o Er is aandacht voor de risico’s die inherent verbonden zijn aan fixatie. 
o Verhoogd toezicht tijdens de maatregel is volgens de procedure niet strikt 

noodzakelijk (“in functie van de mogelijkheden”) en onvoldoende uitgeschreven 
(wel items, geen frequentie van toezicht). (TK) 

o Evaluatie dient dagelijks te gebeuren, bij voorkeur in team. 

 Niet alle patiëntengroepen zijn geïncludeerd in de procedure fixatie (kinderen). (TK)

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

aandacht voor fixatie binnen het ziekenhuis aangeven. (SP)
o Agressie-incidenten worden geregistreerd en opgevolgd. Een jaarverslag wordt 

opgemaakt door de werkgroep agressie die ook instond voor het opmaken van de 
procedure fixatie. 

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

o Valincidenten (bij gefixeerde patiënten) worden geregistreerd. 
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o Patiënten op geriatrische afdelingen worden gescreend op valrisico (bij 75-plussers 
op andere afdelingen gebeurt dit door de IL). Niet alle patiënten met een verhoogd 
risico krijgen systematisch een valevaluatie. (TK) Bij geriatrische patiënten met een 
verhoogd valrisico op niet geriatrie afdelingen wordt een valevaluatie pas opgestart 
wanneer de behandelende arts hiermee instemt. 

o Een aantal afdelingen kunnen beveiligd worden in het kader van wegloopgedrag 
(numerieke code op geriatrie, bewegingssensor op PAAZ) . 

 
 We bevelen aan om te onderzoeken welke bijkomende initiatieven een fixatie arme beleid 

nog extra kunnen ondersteunen. (Aanb)
o Infrastructurele aanpassingen die een fixatiearm beleid ondersteunen (bv. 

doorloopmogelijkheden voor onrustige en verwarde patiënten, duidelijke 
aanduiding van de lokalen, scheiden en duidelijk aangeven van rust en 
activiteitenruimtes, (automatische) verlichting, gebruik van kleuren, contrastrijke 
omgeving, ruime kamers, binnentuin, aanwezigheid van een bladderscan op de 
geriatrische afdelingen, …). 

o Een duidelijk opnamebeleid voor patiënten met dementie, met aangepaste therapie 
voor deze doelgroep. 

o Jaarlijkse / continue vorming van alle medewerkers over fixatie, breed gekaderd: 
risico’s fixatie, technische aspecten, procedure, onderliggende oorzaken van 
verwardheid en /of agressie, alternatieven (bv. aan de hand van casussen), 
omgaan met probleemgedrag, … 

o Vroegtijdige opsporing van delier aan de hand van een objectieve score. 
o Systematisch screenen van patiënten op valrisico, gevolgd door een 

multifactoriële valevaluatie. 
o Toezicht op de naleving van de uitgewerkte richtlijnen. 

 

 
Middelen 

 Men werkt met fixatiemateriaal per afdeling. Zweedse gordels zijn niet steeds in 
verschillende maten beschikbaar. Soms is er slechts één maat (medium) aanwezig. (TK) 
De verantwoordelijkheid over de volledigheid en de intactheid van de sets is niet 
toegewezen aan een materiaalverantwoordelijke. (Aanb)

 
 Er is voor alle gebruikte materialen een gebruiksaanwijzing voorhanden. Er wordt aandacht 

geschonken aan het veilig toepassen van de maatregel (geen lendengordel alleen, steeds 
minimum driepuntsfixatie bij Zweedse gordel diagonaal, gebruik bedhekkens, positionering 
ter voorkomen van slikpneumonie en verstikking). Materialen zijn gelinkt aan indicaties en 
tegenindicaties. (SP)

 
 Niet alle materialen / handelingen die een vrijheidsbeperking inhouden worden beschouwd 

als fixatie. (TK) Op sommige afdelingen worden voorzettafels en bedsponden niet steeds 
aangegeven als fixatie. Men maakt gebruik van medicamenteuze therapie bij verwardheid. 
Chemische fixatie wordt niet steeds als dwangmaatregel ervaren, maar wordt wel 
genoteerd op het medicatieschema. (AV)

 

 Voor het informeren van familie beschikt men over twee brochures (‘vrijheidsbeperkende 
maatregelen’ en ‘acute verwardheid’). (SP)

 
 

Medewerkers 

 Kennis en cultuurwijziging zijn belangrijke aspecten bij het toepassen van een fixatie arm 
beleid. De laatste bijscholingen waren zeer recent en de opkomst bleef beperkt tot 
verpleegkundigen. Belangrijk is dat alle zorgverstrekkers die betrokken worden bij fixatie 
van patiënten (ziekenhuisartsen, ASO’s, (nacht)verpleegkundigen, verzorgenden, 
paramedici, ...) jaarlijks bijscholing krijgen inzake fixatie. Deze bijscholingen worden best
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zeer breed opgevat: juiste toepassing van de materialen, toepassen van alternatieven, 
onderliggende oorzaken, aanpak van probleemgedrag (zoals bv. onrust, verwardheid en 
agressie, …), valprotocol, delirium, … (Aanb) 

 
 

Processen 

 De procedure fixatie is gekend, maar wordt niet steeds gevolgd. Op de afdelingen werden 
volgende verbeterpunten opgemerkt: (TK)

o Men volgt de ziekenhuisprocedure niet op IZA van SE omdat deze niet specifiek is 
aangepast voor IZ. De beslissing tot fixatie is een persoonlijke appreciatie van de 
individuele situatie door de verpleegkundige en/of de arts. 

o Op IZA van SJ volgt men wel de ziekenhuisprocedure, maar niet de daarbij 
horende documenten voor notities/registratie betreffende de fixatie. Men noteert 
rechtstreeks in het patiëntendossier. Ook op de afdeling neurologie SE wordt de 
fiche niet gebruikt. 

o Bij nazicht van dossiers en uit gesprek bleek valpreventie op sommige afdelingen 
nog een reden voor fixatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
vrijheidsbeperking de kans op vallen niet automatisch doet dalen en dat de kans 
op ernstige letsels groter is bij valincidenten met fixatie. Verder moet men de 
noodzaak van fixatie bij deze indicatie afwegen tegen de nadelen 
(gezondheidsrisico’s)  van fixatie (o.a. immobilisatie). 

o Uit het dossier van een patiënt bleek dat de familie heel wat vragen had rond de 
verzorging van een gefixeerde patiënt. Er werd geen extra begeleiding van de 
familie voorzien (zoals de procedure voorschrijft). 

o Tijdens de audit werd een patiënt, gefixeerd met lendengordel, opgemerkt die niet 
over een bel beschikte. 

o De manier van fixeren en de reden voor fixatie worden niet steeds vermeld in het 
dossier (1/4). 

o De beslissing tot fixatie gebeurt niet steeds in overleg. In praktijk is het soms de 
verpleegkundige die de maatregel initieel instelt. De arts wordt dan enkel achteraf 
op de hoogte gebracht. In het dossier is niet steeds terug te vinden of de arts bij de 
maatregel betrokken was (geen handtekening) 

o Fixatie wordt niet steeds besproken op de briefing en zelfs niet steeds op het 
multidisciplinair overleg. Soms wordt het wel besproken, maar wordt er niets over 
genoteerd. 

o Evaluatie wordt niet steeds genoteerd (2/4). Het is dan ook niet duidelijk of ze al of 
niet plaatsvond. 

o In 2/4 dossiers kon er geen verhoogd toezicht worden aangetoond. Bij nazicht 
bleek er vaak nauwelijks of geen enkele observatie i.v.m. de fixatie 
neergeschreven te zijn. 

 
 Op de meeste afdelingen werd opgemerkt dat er weinig gefixeerd werd (op moment van de 

audit geen gefixeerde patiënten), dat er een tolerante houding van het personeel is t.o.v. 
afwijkend gedrag en aandacht voor alternatieven. (SP)

o Op de afdeling kortverblijf wordt zeer zelden gefixeerd. Men heeft geen 
fixatiemateriaal op de afdeling. 

o Op IZA van beide campi is men zeer terughoudend met betrekking tot het instellen 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en men bekijkt steeds alternatieven. De 
meest voorkomende indicatie is risico op autoëxtubatie of het uittrekken van 
katheters. Valrisico wordt niet weerhouden als indicatie voor fixatie. 

 
 

Resultaten 
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 Momenteel worden fixatiemaatregelen nog niet systematisch geregistreerd. Recent heeft 
men een document hiervoor ontwikkeld (start / stop, reden (score desoriëntatie), type, 
bespreking in team en met familie, herevaluatie, fysieke letsels ten gevolge van de fixatie). 
We bevelen aan om deze items jaarlijks te analyseren om het beleid bij te sturen met 
gerichte verbeteracties. (Aanb)

 
 

Afzondering als dwangmaatregel (isolatie) 
 

 

Situering 

 Binnen het ziekenhuis bestaat er voor de PAAZ een afzonderingsprotocol “Het 
afzonderingsgebeuren op de PAAZ (versie maart 2006) , dat betrekking heeft op het 
afzonderen van patiënten als dwangmaatregel. Er is niet duidelijk vermeld of dit ook op 
spoed van toepassing is. (TK)

 

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

 

 Er werden tijdens de audit 9 formulieren van het afzonderingsregistraties op PAAZ 
ingekeken.

 
 

Beleid en strategie 

 De procedure is degelijk uitgewerkt met beperkte indicaties, een duidelijke betrokkenheid 
van de arts (beslissing start / fase / stop, dagelijks toezicht), een beperkte duur van de 
maatregel en een uitgeschreven verhoogd toezicht (elk half uur rechtstreeks toezicht). (SP)

 
 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 einde 
afzondering, evaluatie van noodzaak fixatie, …). (Aanb)

 
 

Middelen 

 De isolatiekamer op PAAZ is ruim en beschikt over daglicht. Airco werd geïnstalleerd. Er is 
een sas en de kamer beschikt over veilig sanitair. Er is een klok zichtbaar opgehangen. 
Het bed is verankerd, men gebruikt brand- en scheurvrij linnen tijdens de acute fase en er 
zijn geen harde en/of scherpe delen die kunnen losgetrokken worden en gebruikt voor 
agressie tegen zichzelf of tegen derden in de kamer. (SP) Er is geen oproepsysteem 
voorzien voor de patiënt. (NC) Met gesloten deur kan men niet de hele kamer zien vlak 
voor het betreden (geen kijkgat in de deur), waardoor de veiligheid van het personeel niet 
kan gegarandeerd worden. (TK)

 

 De isolatiekamer met sas op spoedgevallen SE kan de veiligheid van de patiënt en de 
medewerkers niet voldoende waarborgen. (NC) Er is geen mogelijkheid tot rechtstreeks 
toezicht. Indien men de isolatiekamer moet betreden heeft men geen enkel idee waar de 
(niet-gefixeerde) patiënt zich bevindt. Er is geen oproepsysteem. De ventilatie is beperkt en 
er is geen klimaatregeling. Er is geen geluidsisolatie. Door de loop der jaren is de deur 
veranderd in een deur zonder specifieke brandweerstand.

 
 

Medewerkers 

 Alle medewerkers van PAAZ kregen een opleiding rond agressiebeheersing en 
isolatietechnieken. Een jaarlijkse opfrissing wordt voorzien. (SP)
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Processen 

 Men onderscheidt binnen de procedure op PAAZ twee verschillende fases, afhankelijk van 
het zelfbeschikkingsvermogen en het risico op zelfverwonding van de patiënt. De 
veiligheidsmaatregelen die getroffen worden, zijn hieraan gelinkt (bv. gebruik van scheurvrij 
linnen). Bij gebruik van de kamer als time out gelden specifieke afspraken (geen fixatie, 
vooraf vastgelegde duur). Het afzonderen met open deur wordt niet als afzondering 
geregistreerd. (AV)

 

 De procedure laat roken in de afzonderingskamer toe onder toezicht. (TK)

 

 Op PAAZ worden niet alle noodzakelijke en verplichte gegevens op het registratieformulier 
genoteerd. (NC) De isolaties zijn niet genummerd per jaar. Het uur van stop van de 
maatregel is niet steeds genoteerd en bij stop is er ook geen handtekening van de arts 
en/of verpleegkundige.

 
 Er wordt geen delierschaal gebruikt om delier vroegtijdig op te sporen op een objectieve 

manier. (Aanb)
 

 De isolatiekamer op spoed SE wordt ook gebruikt als opnamebox. (TK)

 

 
Resultaten 

 
 In 2010 gebeurden er op PAAZ 23 afzonderingen (wat overeenkomt met 4% van de 

patiënten). Vier isolaties (17%) gingen gepaard met fixatie. (AV) De gemiddelde 
isolatieduur was langer dan een dag (wegens gebrek aan begin en/of einduur op de 
registratieformulieren kon dit niet verder gespecificeerd worden).

 
 Op spoedgevallen SE zijn er op jaarbasis maar een 20-tal afzonderingen met zo goed als 

geen fixatie. (AV)

 
 
 

 
7.4 Medicatiedistributie 

 
Situering 

 
 

 De apotheek op SJ is geopend tijdens de weekdagen van 8u30 tot 12u30 en van 14u00 tot 
17u30. De apotheek op SE is geopend tijdens de weekdagen van 8u00 tot 12u00 en van 
13u00 tot 17u00 en op zaterdag van 8u30 tot 12u30.

 

 De wachtdienst, voor alle uren buiten de openingsuren van de apotheek, is momenteel 
afzonderlijk geregeld voor elke campus. Een gezamenlijke wachtdienst wordt uitgewerkt in 
de nabije toekomst.

 
 Het ziekenhuis is volop bezig met de voorbereidingen voor het invoeren van het 

elektronisch medicatievoorschrift. De keuze voor het elektronische pakket is gemaakt, de 
praktische invulling en testen zijn voorzien voor eind 2011.
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 De apotheek werkt samen rond klinische studies met het ziekenhuis Sint-Elisabeth te 
Herentals.

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

op de verschillende verpleegafdelingen.

 
 

Beleid en strategie 

 
 

 Er zijn heel wat verschillen in de medicatiedistributieprocessen, de apotheekpakketten en 
de gehanteerde werkwijzen tussen de campi. Sinds de fusie is heel wat werk geleverd om 
uniformisering te bekomen (o.a. procedures zoals temperatuurcontrole, controle vervaldata, 
uniform apotheekpakket m.b.t. aankoop, stockbeheer en registratie, voorwaarden 
aflevering antibiotica, incidentenmelding, ….). (SP) Nog heel wat projecten zijn lopende of 
dienen nog opgestart te worden om deze uniformisering rond te krijgen (o.a. elektronisch 
voorschrift, (elektronisch) chemotherapievoorschrift, uniformisering formularium, 
uniformisering verdovingscircuit, …). (AV)

 

 De hoofdapotheker is geen lid van het directiecomité. Er is wekelijks een overleg voorzien 
met de medisch directeur, die als spreekbuis optreedt en de belangen verdedigt van de 
apotheek op het directiecomité. Deze samenwerking verloopt constructief. (AV)

 

 De apotheek neemt deel aan heel wat comités en werkgroepen binnen het ziekenhuis. 
Deze geformaliseerde overlegmomenten zijn o.a. medisch farmaceutisch comité, comité 
voor medische materialen, antibioticum werkgroep, transfusie comité, medisch-ethisch 
comité, …. (SP)

 
 Het ziekenhuis is bezig aan een uniformisering van het geneesmiddelenformularium en het 

formularium voor medische materialen. De grote (geneesmiddelen)klassen werden reeds 
uitgewerkt, men wil deze uniformisering voltooien tegen eind 2011. (AV)

 
 

Middelen 

 
 

 Het ziekenhuis beschikt over een herverpakkingsmachine op de campus SE. (SP) Men 
bekijkt op welke manier herverpakking gecentraliseerd kan gebeuren voor beide campi, na 
de uniformisering van het formularium. (AV)

 
 We bevelen aan om de werkingsmiddelen (ICT- infrastructuur) binnen de apotheek van SJ 

gelijk te schakelen met de werkingsmiddelen van de apotheek op SE. (Aanb)

 
 Men beschikt op SE over een buizenpost voor dringende medicatievoorschriften. (SP) Men 

plant deze buizenpost ook te installeren op SJ. (Aanb)

 
 

Medewerkers 

 

 Recent werd het apothekersbestand uitgebreid. We bevelen aan om het evenwicht tussen 
werkdruk en beschikbare personeelsleden te bewaken, in het licht van op stapel staande 
en mogelijke toekomstige projecten (elektronisch voorschrift, centralisatie chemotherapie, 
klinische farmacie, ….). (Aanb)

 
 De apotheek beschikt niet over een uitgewerkt inscholingsprogramma voor nieuwe 

medewerkers. (Aanb) Er is wel een afpuntlijst voor nieuwe medewerkers beschikbaar.
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Processen 

 
 

 De apotheken hebben ongeveer 65% naschriften  en 35% voorschriften.
Het ziekenhuis heeft grote dienstvoorraden, wat resulteert in een groot aantal naschriften. 
Medicatie wordt meestal klaargezet vanuit de afdelingsvoorraden. (TK) Sinds 2011 is men 
systematisch de dienstvoorraden aan het reduceren. 

 
 Naar schatting 3% ongetekende voorschriften komen binnen bij de apotheken. Hierop 

wordt geen medicatie afgeleverd, deze voorschriften gaan ter autorisatie terug naar de 
dienst. (AV) Er werd bovendien vastgesteld dat sommige artsen op dagziekenhuis 
oncologie blanco voorschriften ondertekenen voor bijkomende medicatie (geen 
cytostatica). (NC)

 
 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)
Papieren medicatieschema’s komen ongeveer na 5 dagen naar de apotheek. 

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

 

 Volgende troeven in de medicatiedistributie werden tijdens de audit opgemerkt: (SP)
o Temperatuur van de koelkast waarin de medicatie bewaard wordt, wordt dagelijks 

geregistreerd door het onderhoudspersoneel. De procedure is gekend en de 
grenswaarden van de temperatuur zijn visueel erg duidelijk weergegeven op het 
registratieformulier. Er zijn uniforme richtlijnen voor acties i.v.m. de medicatie die 
zich in de koelkast bevindt wanneer de grenswaarden (tweemaal) overschreden 
worden. 

o Verdovende medicatie wordt voorgeschreven aan de hand van een stockkaart. De 
verpleegkundigen tekenen bij invullen van de kaart per toegediende medicatie. De 
arts tekent bij een volle kaart. De medicatie wordt vanuit de apotheek pas 
afgeleverd na indiening van een volle kaart. De stockcontrole voor narcotische 
medicatie is sluitend op oncologie campus SE. 
Verdoving wordt op PAAZ enkel op naam van de patiënt besteld en is achter slot 
bewaard. Voor de narcotische medicatie werken de anesthesisten met 
gepersonaliseerde medicatiekoffers. Dit laat een sluitend stockbeheer toe. 

o Op sommige afdelingen is er aandacht voor de risico’s van look alikes en sound 
alikes (bv. NaCl en KCl 20 Meq stonden niet vlak naast elkaar of waren soms 
gelabeld met waarschuwingsstickers). 

o Toediening van medicatie is gekoppeld aan de patiëntentoewijzing. 
o Controle van de vervaldata gebeurt 2 maal per jaar door de apotheek en 

tweemaandelijks door het personeel van de afdeling. Er werd tijdens de audit geen 
vervallen medicatie opgemerkt. 

o (Medicatie)orders waren op oncologie en neurologie steeds door de arts 
ondertekend. 

o Er werd een nieuw voorschrift met restrictie-regels opgemaakt voor het 
voorschrijven van antibiotica. 

 

 Volgende risico’s in de medicatiedistributie werden tijdens de audit opgemerkt: (TK)
o De voorschriften voor bijkomende medicatie op dagziekenhuis oncologie 

(Zometa®, Zofran® …) worden door de artsen blanco ondertekend. 
o De medicatieschema’s worden door verpleegkundigen overgeschreven en zijn niet 

steeds getekend door de arts. 
o Op de medicatieschema’s staat niet steeds de dosis vermeld. 
o Medicatieschema wordt voor het weekend vooraf overgeschreven (gepland). 

o Medicatieschema’s worden niet meegenomen bij de toediening. 
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o Het aftekenen bij klaarzetten en toediening van medicatie gebeurt heel verschillend 
van afdeling tot afdeling en soms binnen eenzelfde afdeling. Het systeem is 
onduidelijk (doorstrepen, potloodstipje, kruisje, paraaf, onderaan aftekenen, 
omcirkelen, …). 

o Het is op de afdelingen niet steeds duidelijk waar de medicatie dient afgetekend te 
worden wanneer er een klinisch pad in gebruik is. Na een aantal dagen (terwijl het 
klinisch pad nog liep) werd er overgeschakeld op het gewone medicatieschema 
i.p.v. het geïntegreerde schema van het klinisch pad. 

o Medicatie wordt niet steeds afgetekend bij toediening (1 toedieningsmoment / 6 
nagekeken momenten). 

o De reden voor het niet toedienen van medicatie is niet steeds te achterhalen. 
o Medicatietoediening is niet steeds gekoppeld aan patiëntentoewijzing, maar 

behoort soms tot taakverpleging. 
o Medicatie wordt op sommige afdelingen vooraf klaargezet. Op de klaargezette 

parenterale medicatie staat geen naam van de patiënt genoteerd, enkel het 
kamernummer en de kant (deur of raam). 
Medicatie wordt soms uit de blisters gehaald bij het klaarzetten waardoor geen 
controle achteraf mogelijk is. 

o Parenterale medicatie (fysiologische oplossing, Heparine®) en infusen 
(spoelinfusen) worden op sommige diensten (oncologische dagziekenhuis) vooraf 
klaargemaakt en een dag bewaard. 

o KCl wordt bewaard in de afdelingsvoorraad (bv. 80 flacons op een geriatrische 
afdeling). 

o Er werden in de afdelingsvoorraad verknipte blisters teruggevonden waardoor de 
controle op vervaldatum niet meer mogelijk was (bv. op onco SE). 

o Op sommige afdelingen is er onvoldoende aandacht voor lookalikes en 
soundalikes. (bv. KCl en Na CL naast elkaar). 

o Bij zo nodig medicatie is niet steeds de 24-uurs dosis en het interval tussen twee 
toedieningen vermeld. 

o Reanimatiemateriaal is niet overal afgesloten. 
o In een medicatieschuif lag een potje met medicatie (Risperdal®) zonder naam of 

kamernummer (G –SJ). 

o Medicatievoorschriften  zijn niet steeds  geautoriseerd door een arts. 

o Er wordt gebruik gemaakt van Tippex© en potlood in de medicatieschema’s. 

 

 In december 2007 werd de cytostaticabereiding van het oncologisch dagziekenhuis (SE) 
overgebracht naar het bereidingslokaal in de apotheek. In de toekomst denkt men eraan 
om de cytostaticatoediening te centraliseren op één campus. Men is aan het onderzoeken 
of ook de bereiding van de chemotherapie zal gecentraliseerd worden, of dat men vanuit 
beide campi zal blijven bereiden. De verschillende scenario’s hebben grote consequenties 
voor de organisatie, werkdruk en infrastructuur van de apotheken. We bevelen aan om 
deze materie volledig door te praten met de apotheker hoofd van dienst zodat alle voor- en 
nadelen opgelijst kunnen worden en het beslissingsproces kunnen ondersteunen. (Aanb) 
Er is een groot verschil merkbaar tussen de cytostaticavoorschriften op SE en op SJ. Het 
ziekenhuis beschikt over een elektronisch voorschrift met ingebouwde controles dat niet 
door alle voorschrijvers gebruikt wordt. (Aanb) Op SE werkt men met 
standaardvoorschriften, welke overzichtelijker zijn dan de ‘open’ voorschriften op SJ. Ook 
is er een verschil merkbaar in het consequent invullen van alle relevante gegevens op het 
voorschrift (gewicht, lengte, …). (TK) De opvolging van de chemotherapievoorschriften en 
de noodzakelijke berekeningen gebeuren heel degelijk (SP) (o.a. perfusie, comedicatie, 
berekeningen, extra controles, …) maar vragen heel wat extra werk van de apothekers. Op 
directieniveau werd goedgekeurd om over te schakelen op een elektronisch 
chemotherapievoorschrift met ingebouwde controles. De keuze voor een welbepaald 
pakket is gemaakt, eerstdaags wordt een implementatietraject besproken. De start voor dit 
project is voorzien in 2011.
De bereiding van de chemotherapie gebeurt door apothekers of door apotheekassistenten 
(niveau A1) onder rechtstreeks toezicht van een apotheker. Op SJ werd hiervoor een 
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voetbel geïnstalleerd zodat via een belsignaal de cruciale bereidingsmomenten 
gesignaleerd worden en de aanwezigheid van de apotheker aangegeven wordt. (AV) 
Op SE beschikt men over een referentieverpleegkundige oncologie, welke heel wat 
verbeteracties heeft doorgevoerd (o.a. dubbelsysteem extravasatiekit, ….). (SP) We 

bevelen aan na te gaan in hoeverre sommige verbeteracties ook een meerwaarde kunnen 
hebben op de campus SJ. (Aanb) 

Er wordt op verschillende plaatsen in het ziekenhuis chemotherapie toegediend (4 locaties 
op SJ, 2 locaties op SE). 
Er zijn 2 extravasatiekits aanwezig op SE (in de apotheek en één op oncologie), wat een 
dubbel systeem mogelijk maakt. (SP) Op SJ is er één extravasatiekit aanwezig op de 
afdeling pneumologie- inwendige. (AV) We bevelen aan na te gaan of het aantal kits op SJ 
in verhouding is met het aantal toedieningslocaties. (Aanb) 

De kits worden gecontroleerd vanuit de apotheek op samenstelling en vervaldata en 
verzegeld. (AV) 
De apotheek van Turnhout voorziet in een ‘gezamenlijke rescuekit extravasatie”, welke 
beschikbaar is voor de omliggende ziekenhuizen. Deze rescuekit voorziet in een aantal 
dure, minder vaak gebruikte producten (o.a. Savene® kit). (SP) 

 

 Men werkt op SE met stockkaarten voor narcotische analgetica. Deze stockkaarten 
bevatten eveneens voorschriften (afscheurbaar). In praktijk blijkt dat de artsen vaak enkel 
volle stockkaarten tekenen en dat de aangehechte ‘individuele’ voorschriften pas 
meegestuurd worden met de volle stockkaart . Een volle stockkaart kan op sommige 
afdelingen een aantal dagen (weken) in beslag nemen, wat betekent dat apotheek laattijdig 
over de individuele voorschriften beschikt en de medicatietoediening soms dagen terug 
heeft plaatsgevonden. (TK)

 

 Momenteel zijn er geen lopende projecten klinische farmacie binnen het ziekenhuis. Er 
werden in het verleden reeds verschillende projecten ingediend bij de FOD, maar deze 
werden niet weerhouden. In tussentijd werden wel verschillende kwaliteitsbevorderende 
projecten uitgevoerd (o.a. procedures controle vervaldata en koelkasttemperatuur, 
aanpassen en nazicht dienstvoorraden, chemo-opvolging, AB-posters, …). In 2012 wil men 
starten met het project ontslagmedicatie op de dienst pneumologie.

 
 
 

Resultaten 

 
 

 Er is geen analyse van het geneesmiddelenverbruik per arts opgemaakt. (NC) In het 
verleden werd dit wel opgemaakt op de campus SJ, niet op de campus SE. Er is wel een 
analyse van het geneesmiddelenverbruik per geneesmiddelenklasse en per dienst. De 
verschillende apotheekpakketen (ICT) werden grotendeels geuniformiseerd waardoor een 
analyse van het geneesmiddelenverbruik per dienst en per arts terug mogelijk zal zijn voor 
het gehele ziekenhuis.

 
 De apotheek heeft een externe audit gepland (in 2011) om de efficiëntie van de 

apotheekwerking te optimaliseren (o.a. taakuitzuivering, optimalisatie werkingsprocessen). 
(AV)

 
 De apotheek beschikt over een uitgebreid beleidsplan en jaarverslag, opgemaakt volgens 

de kwadrantmethodiek. (SP)
 

 Incidenten binnen de apotheek worden sinds jaren geregistreerd met verschillende 
verbeteracties als gevolg. (SP) Sinds kort worden incidenten binnen de apotheek via het 
ziekenhuisbrede incidentenmeldingsysteem geregistreerd.
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7.5 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 

 

 
Situering 

 

 Zowel op de campus SE als SJ is er een sterilisatieafdeling. Buiten de openingsuren 
(maandag tot vrijdag 20u) staat het personeel van het operatiekwartier in voor de 
sterilisatie.
Op de campus SE zijn er hiervoor in het operatiekwartier twee ruimten voorzien: er is een 
ruimte voor reiniging en desinfectie (handmatig wassen en desinfectie-wasmachine) en 
een kamer met een eendeursautoclaaf. Tijdens de weekdagen reinigt men hier klompen 
en ander materiaal dat niet naar de CSA moet (laryngoscoopbladen, bedpannen, …), in 
het weekend reinigt en steriliseert men hele sets. 

 
 De behandeling van een oude salpingoscoop met ethyleenoxyde op de campus SJ wordt 

uitbesteed. Op de campus SE is er geen materiaal meer dat met gas wordt behandeld.
 

 Er werd gesproken met de beide verantwoordelijken van de CSA’s.

 
 

 
Beleid en strategie 

 

 Sinds de fusie is er maandelijks een campusoverschrijdend overleg, in aanwezigheid van 
de verantwoordelijke apotheker. Zo stemt men procedures, werkwijzen, materiaal en 
reglementen zoveel mogelijk op elkaar af. (AV)

 
 In de loop van de voorbije jaren is men er in geslaagd snelsterilisatie goed onder controle 

te krijgen en tot een minimum te herleiden op de campus SE (enkel valinstrumenten). Uit 
nazicht van de cycli blijkt dat de autoclaaf op het operatiekwartier die hiervoor bestemd is, 
niet dagelijks wordt gebruikt. (AV) Op de campus SJ is men genoodzaakt oftalmologische 
instrumenten te snelsteriliseren door gebrek aan voldoende sets. (TK)

 

 Er gebeurt geen hersterilisatie van single-use materiaal. (SP)
 

 De apotheek en/of CSA heeft op geen van beide campussen helemaal zicht op de 
sterilisatie en desinfectieactiviteiten ter hoogte van de consultatieruimten. Op de polikliniek 
van urologie en inwendige op de campus SE werkt men met desinfectiemachines voor de 
flexibele endoscopen, net als op de polikliniek abdominale en endoscopie op campus SJ. 
Rigide endoscopen worden op de CSA gesteriliseerd. Deze processen staan niet onder 
supervisie van de CSA of apotheek. Daarnaast zijn er een aantal disciplines waar men 
minder zicht op heeft (NKO…). (TK) Dit dient men nog beter in kaart te brengen.

 

 Momenteel zijn er nog grote verschillen qua procedures tussen de twee CSA’s, onder 
meer door de verschillen qua machinepark en traceersysteem. Toch zijn er al stappen 
gezet om zoveel mogelijk te uniformiseren (reglement van inwendige orde, 
testprocedures, validatie autoclaven). (AV)
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Middelen 

 De CSA op campus SE werd recent gerenoveerd en beschikt over modern materiaal. Op 
de campus SJ is er nood aan modernisering van de apparatuur. (TK) Momenteel zijn er 
nog twee eendeurswasmachines en twee eendeursautoclaven in werking, waardoor de 
zonering niet strikt kan worden toegepast en waardoor de controle op het wasproces niet 
helemaal mogelijk is. Verder kan men er meer aandacht besteden aan de ergonomie: nu 
is er een hoogteverschil tussen de oude wasmachines en het doorgeefluik en kunnen de 
inpaktafels niet in de hoogte versteld worden. (Aanb)

 
 Op beide campussen wordt met hetzelfde inpakmateriaal gewerkt en met dezelfde 

methode (One-Step). (AV)

 
 Er werd beslist om jaarlijks de autoclaven door een onafhankelijke externe firma te laten 

valideren. (AV)

 
 Op de campus SE werkt men met Steriline® als traceersysteem; op campus SJ met T- 

doc®. (AV)

 
 

Medewerkers 

 

 De CSA beschikt op de campus SE over 7,75 VTE personeel. (AV)
Op de campus SJ is er 7,75 VTE personeel. Naast de verantwoordelijke verpleegkundige 
(1 VTE) gaat het om 3 halftijdse verpleegkundigen, 4 VTE zorgkundigen en 1,25 VTE 
andere medewerkers. (AV) 
Een aantal medewerkers hebben recht op ADV wegens leeftijd. Deze dagen worden niet 
gecompenseerd, wat de werkdruk op de CSA doet toenemen. Aanbeveling om de 
bestaffing regelmatig te evalueren en zo nodig aan te passen. (Aanb) 

 
 Elk jaar krijgen twee personeelsleden (1 van elke CSA) de kans om de basisopleiding 

sterilisatie te volgen. Van de verantwoordelijken heeft één de verdiepingscursus gevolgd, 
de andere zal hem bij de eerstvolgende gelegenheid ook volgen. (SP)

 
 

Processen 

 

 
 Er is dagelijks overleg tussen de CSA en het operatiekwartier over het programma van de 

volgende dag. Op die manier kan men tijdig problemen signaleren met materiaal en zo 
nodig de planning aanpassen. (SP)

 

 Voor een aantal disciplines zijn er regelmatig problemen door een tekort aan materiaal 
(oftalmologie, orthopedie, abdominale, MKA, gynaecologie, neurochirurgie, 
vaatheelkunde, NKO, urologie…). We bevelen aan om – rekening houdend met eventuele 
verschuivingen van campus – hiervoor een meerjarenplan op te stellen. (Aanb)

 
 Op de campus SJ steriliseert men nog linnen doeken. We raden aan deze werkwijze te 

evalueren (kostprijs, stofproductie, tijdsinvestering). (Aanb)
 

 Momenteel is het zo dat het OK-personeel op campus SE in de namiddag op de CSA de 
meeste sets samenstelt. Daarnaast staan zij buiten de openingsuren van de CSA soms 
ook in voor de reiniging en sterilisatie van materiaal. Aan de ene kant houdt het OK- 
personeel zo voeling met de werking op de CSA, aan de andere kant is het CSA- 
personeel meer vertrouwd met de gangbare procedures (bv. het traceersysteem) en zijn 
zij hoe langer hoe beter opgeleid en ervaren. Men dient dit systeem waarbij het OK-
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personeel een deel van de sterilisatieactiviteiten op zich neemt dan ook regelmatig te 
evalueren. (Aanb) 

 

 Er wordt voorzien in een (driemaandelijks) overleg met het comité ziekenhuishygiëne, 
waarbij de CSA in staat gesteld wordt de vergadering van het comité bij te wonen en 
desgewenst punten te agenderen. (AV)

 
 

Resultaten 

 

 In 2010 werden op de campus SE 18000 sets gesteriliseerd. Op de campus SJ ging het 
om zo’n 31422 sets. (AV)

 

 Men slaagt er in zo’n 90-95% van de instrumenten te traceren tot op het niveau van de 
sets. Via de codes die in de dossiers gekleefd worden kan men de instrumenten traceren 
tot op het niveau van de individuele patiënt. (SP)

 
 
 

 
7.6 Infectieziektenbeheersing 

 
Beleid en strategie 

 
 

 Het team ziekenhuishygiëne (TZHH) bestaat uit 2 verpleegkundigen-ziekenhuishygiëne 
(1,5 VTE) en 1 arts ziekenhuishygiëne (0,5 VTE). De kernactiviteiten van het TZZH 
interfereren met de andere (additionele) functies die de leden van het TZZH invullen, 
waardoor de randvoorwaarden om een kwaliteitsvol ziekenhuishygiënebeleid uit te 
bouwen gehypothekeerd worden. Twee microbiologen bieden bijkomende 
ondersteuning van de arts ziekenhuishygiëne maar voor de verpleegkundigen- 
ziekenhuishygiëne interfereren de additionele functies met de hoofdfunctie binnen het 
TZZH en is er geen duidelijke bijkomende ondersteuning voorzien. Dit knelpunt werd 
aan de directie gesignaleerd ter remediëring. Er is geen functieomschrijving van de arts 
ziekenhuishygiëne en van de verpleegkundigen ziekenhuishygiëne. (NC) 

 

 Het TZHH zit verspreid over de campussen heen. (AV) Onder de verpleegkundigen en 
arts ziekenhuishygiëne is een taakverdeling doorgevoerd: naast de algemene taken is 
ieder verantwoordelijk per campus voor verschillende aspecten van ziekenhuishygiëne. 
(AV) 

 
 Het TZHH heeft een gestructureerd overleg. Naast het ad hoc overleg kwam het TZZH 

4 maal samen. (AV) 

 
 Het TZHH nam in 2010 deel aan een aantal permanente werkgroepen i.v.m. 

ziekenhuishygiëne: HACCP keuken en HACCP melkkeuken. (AV) 
 

 Het TZHH maakte in 2010 deel uit van een aantal tijdelijke werkgroepen: infuusbeleid, 
urineweginfecties na bevalling, comité medische materialen, bloedtransfusiecomité, 
vergadering hoofdverpleegkundigen, antibioticawerkgroep. (AV) 

 

 Er is een actieve deelname door het TZHH aan het regionaal platform ZHH 
Antwerpen, het federaal platform ZHH, het provinciaal instituut voor hygiëne (PIH) en 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). (AV) 
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 Daarnaast heeft het TZHH ook nog samenwerkingsovereenkomsten met WZC, het 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven, KHK Kempen en de Stad Turnhout en met de eerste 
lijn zorgverstrekkers. (SP) 

 

 Het comité ziekenhuishygiëne (CZH) kwam in 2010 4x samen. (AV) 
 

 Het CZH besprak en keurde in 2010 de volgende documenten goed: Het algemeen 
strategisch plan ZHH (2010), het jaarlijkse beleidsplan ZHH (2010), het jaarlijkse 
werkingsverslag van het TZHH en het jaarlijks activiteitenverslag ZHH. (AV) Het is aan 
te raden om de doelstellingen van het jaarlijkse beleidsplan ZHH te formuleren volgens 
de SMART-eisen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) 
waardoor doelstellingen efficiënter opgevolgd kunnen worden bij het hanteren van de 
PDCA (Plan Do Check Act)-kwaliteitscyclus. (Aanb) 

 

 Er is een register met beslissingen van het CZH aanwezig. (AV) Zoals bepaald in het 
KB van 26 april 2007, is het register met de beslissingen van het CZH als advies 
overgemaakt aan de directeur. Het is aan te bevelen om de beslissing van de directie 
bondig weer te geven in het register. 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 CZH heeft ook nog andere taken. Zo coördineert het CZH de toewijzing van 
opdrachten op het vlak van controle van technieken van sterilisatie, AB-beleid, 
opstellen van reglement van inwendige orde voor de operatieafdeling, 
bevallingsafdelingen en risicodiensten, het uitwerken van richtlijnen voor en het 
houden van toezicht op de methoden van wassen en verdeling van linnen, hygiëne in 
de bereiding en distributie voeding in de (melk)keuken, verzamelen van 
ziekenhuisafval. Deze taken worden minstens eenmaal per jaar besproken op het 
CZH, dit gebeurt systematisch en jaarlijks. Als gevolg van de fusie loopt er een 
transitiefase waarbij deze procedures verder afgestemd moeten worden tussen de 
beide campi. (AV) 

 

 Er zijn nieuwe richtlijnen uitgewerkt voor het AZT i.v.m. de algemene 
voorzorgsmaatregelen, MRSA en handhygiëne. Door de fusie zijn er nog een aantal 
aspecten in deze richtlijnen die verdere afstemming nodig hebben. (AV) In de richtlijn 
over de algemene voorzorgsmaatregelen zijn er twee onderwerpen waar er een 
verdere verduidelijking nodig is om misverstanden te voorkomen. Het eerste aspect 
gaat over het dragen van persoonlijke kledij waarbij het belangrijk is om te specifiëren 
wat er onder verstaan wordt en wie het onder welke omstandigheden wel of niet mag 
dragen. Om te vermijden dat zorgverleners met huidproblemen zich rechtstreeks tot de 
apotheek wenden voor specifieke huidbeschermingsmiddelen, is het aan te raden om 
specifiek te verwijzen in de richtlijn dat de zorgverlener zich eerst tot de 
arbeidsgeneesheer wendt voor een professioneel advies. (Aanb) 

 

 Voor de fusie werkte men op campus SJ al met referentieverpleegkundigen en op 
campus SE nog niet. Na de fusie in 2010 vond er geen gestructureerd overleg meer 
plaats met de referentieverpleegkundigen ZHH. Verder is er een ontwerp 
‘functieomschrijving referentieverpleegkundige ZHH’. (AV) Om het draagvlak van het 
TZZH te vergroten en de uitvoering van het ZHH-beleid bijkomend te ondersteunen is 
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het belangrijk om op beide campi een werking met referentieverpleegkundigen ZHH 
verder uit te bouwen en het gestructureerd overleg terug op te starten. Hiervoor 
voorziet men minstens 1 referentieverpleegkundige per verpleegeenheid, die mee helpt 
bij het opvolgen, rapporteren en terugkoppelen van informatie tussen de eigen 
verpleegeenheid en het TZHH. Zo kunnen referentieverpleegkundigen ZHH 
ingeschakeld worden bij de kennisverspreiding en het vergroten van de 
toegankelijkheid van de nieuwe richtlijnen ZHH via Infoland, de verslagen van de 
vergaderingen van de referentieverpleegkundigen ZHH aan iedere collega van hun 
dienst bezorgen en bijkomend ingeschakeld worden bij de compliantiemeting van de 
nationale handhygiënecampagne. (Aanb) 

 

 Het ziekenhuis deed mee aan de Nationale Campagne Handhygiëne van de voorbije 
jaren. (AV) Ook nu doet men terug mee. Er werden 2 referentieverpleegkundigen ZHH 
op een vergadering hiervoor opgeleid. (AV) 

 
 De antibioticabeleidsgroep (ABTBG) bestaat uit een multidisciplinair team en komt 2x 

per jaar samen. (AV) 
 

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

 Het antibioticaverbruik wordt 1x/jaar geanalyseerd per discipline en voor bepaalde AB. 
(AV) 

 

 In het ziekenhuis gebeuren registraties van volgende ziekenhuisinfecties: MRSA, 
Clostridium difficile, septicemieën en multiresistente enterobacteriaceae. (AV) 

 
 

Middelen 
 

 Het TZHH wordt betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw en 
verbouwingswerken. (AV) Het TZHH heeft de bevoegdheid om werken stil te leggen 
indien de preventieve maatregelen niet gerespecteerd worden of onvoldoende blijken 
te zijn. (SP) 

 

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

 

 Er is een goede scheiding tussen de propere en vuile zone in de spoelruimte van de 
bezochte verpleegafdelingen. Wel wordt op campus SE wegens een gebrek aan 
opslagruimte bedden, rolstoelen en infuusstaanders opgeslagen in de 
gemeenschappelijke badkamer. (AV) Op campus SE is de sanitaire ruimte in de 
patiëntenkamer zeer klein waardoor het moeilijk is om de propere en vuile zone van 
elkaar te scheiden. (AV) We raden aan dat bij verbouwingen of bij nieuwbouw hier 
voldoende rekening mee wordt gehouden. (Aanb) 

 

 De procedures van ziekenhuishygiëne zijn terug te vinden op intranet. Ze zijn voorzien 
van een opmaak- en revisiedatum. (AV) De meeste zorgverleners konden de richtlijnen 
ZHH niet terug vinden via intranet, (TK) ook bevat Infoland geen boomstructuur wat de 
toegankelijkheid van de procedures ZHH niet bevordert. (Aanb) 

 
 De procedure voor meldingsplichtige infectieziekten werd aan de nieuwe wetgeving 

aangepast. (AV) 
 

 Het AB-formularium is voor alle artsen raadpleegbaar op het intranet en op papier. 
(AV) 
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Medewerkers 
 

 2x/jaar worden er inscholingscursussen voor nieuwe personeelsleden 
(verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, paramedici en voor diegenen die 
het onderwerp willen opfrissen) gegeven. Tijdens deze bijscholing komt ook 
ziekenhuishygiëne aan bod. (AV) We raden aan dat ziekenhuishygiëne ook aan bod 
zou komen bij de inscholing van nieuwe medewerkers uit andere beroepsgroepen. 
(Aanb) 

 

 In 2010 zijn er geen officiële vormingen gegeven op het vlak van ziekenhuishygiëne. Er 
gebeurde wel een sensibilisatiecampagne voor handhygiëne nl. het ter beschikking 
stellen van een clipuurwerk, een artikel in een nieuwsbrief en controle op de werkvloer. 
(AV) 

 

 Het is aan te bevelen om meermaals per jaar opleidingen i.v.m. ziekenhuishygiëne te 
organiseren voor alle beroepsgroepen en vrijwilligers die patiëntencontact hebben. 
(Aanb) 

 
 

Processen 

 
Handhygiëne 

 

 Tijdens de audit werden er medewerkers (artsen, ...) gezien met jassen met lange 
mouwen (of jassen met korte mouwen maar met een pull met lange mouwen eronder) 
en/of ringen en/of polshorloges. Het is aan de directie en de hoofdgeneesheer om 
stappen te ondernemen om de strikte toepassing van de procedure handhygiëne te 
garanderen voor alle beroepsgroepen. (TK) 

 

 Alle patiëntenkamers zijn voorzien van alcoholgel en handschoenen. (AV) Een 
geheugensteuntje kan nog een extra ondersteuning bieden aan patiënt, bezoeker en 
zorgverlener om een goed handhygiënebeleid ziekenhuisbreed uit te dragen. (Aanb) 

 

 In de ruimten, uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden, zijn volgende zaken niet 
altijd samen aanwezig: alcoholgel, vloeibare zeep, wegwerphanddoeken en een 
geheugensteuntje. Om een correcte handhygiëne ook in deze ruimten (o.a. keuken, 
vuile utility, …) te kunnen toepassen raden wij aan om deze zaken ook hier te voorzien. 
In de vergaderruimte raden we aan om handalcoholgel te voorzien. (Aanb) 

 

 Op verschillende verpleegeenheden van campus SJ zijn er medicatiekarren die niet 
goed onderhouden zijn. Ze zitten onder het stof en vlekken. Ook zijn ze niet 
gebruiksvriendelijk. Het onderhoud gebeurt op vrijblijvende basis in plaats van op een 
systematische manier. (TK) Het is de bedoeling dat de bedeling en bereiding van 
medicatie op een propere en gebruiksvriendelijke medicatiekar gebeurt en dat er een 
onderhoudsprocedure wordt opgesteld voor het onderhoud van een medicatiekar. 
(Aanb) 

 
 Op een verpleegeenheid van campus SJ werd door een van de auditoren gezien dat er 

proper linnen geplaatst werd op de kar waarin de zakken voor het vuil linnen hingen. 
(TK) 

 
 Op een verpleegeenheid van campus SJ wist een medewerker niet wie er in het 

ziekenhuis verantwoordelijk was voor ziekenhuishygiëne. (AV) 
 

 Op campus SJ zijn de bezoekerstoiletten voorzien van vloeibare zeep en een linnen 
rolhanddoek. (TK) Er wordt voorgesteld om in alle bezoekerstoiletten naast vloeibare 
zeep ook papieren wegwerphanddoekjes en een reminder te voorzien. (Aanb) 
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MRSA 
 

 Er bestaat een herkenningssysteem bij opname van ex-MRSA patiënten, waardoor de 
spoeddienst, de opnameplanner en de opnamedienst automatisch verwittigd worden. 
Bij isolatiepatiënten wordt aan de kamerdeur een infofiche gehangen voor 
medewerkers en bezoekers. Men gebruikt hiervoor hygiënekaarten. Daarnaast mag 
ook een specifiek symbool of label gebruikt worden binnen het ziekenhuis. De 
bedoeling is dat bij het aanbrengen van een label, code of hygiënekaart de aard van de 
besmettelijke ziekte wordt gemeld. Om zorgverleners, bezoekers, patiënten en andere 
medepatiënten te beschermen, is het belangrijk dat de nodige 
beschermingsmaatregelen genomen worden om de verspreiding van infectieziekten te 
voorkomen. Naast het respecteren van het medisch geheim en de persoonlijke 
levenssfeer primeert ook de patiëntveiligheid en de volksgezondheid. (Advies 
Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, 8/5/2010 over uniforme publieke 
labeling bij besmettelijke aandoeningen). (AV) 

 

 Op een bezochte verpleegeenheid van campus SJ waren er op dat ogenblik twee 
patiënten in isolatie. Bij de ene isolatiekamer stond een isolatiekar en hing er een 
isolatiekaart op de deur. Bij de andere isolatiekamer stond er ook een isolatiekar, maar 
hing er geen isolatiekaart op de deur. (TK) 

 

 De te screenen groep bij MRSA is duidelijk omschreven. Het TZHH heeft geen zicht 
hoeveel van deze groep er gemist wordt. Wij raden aan om eens na te gaan hoeveel 
van de screeningsgroep er effectief werden gescreend. (Aanb) 

 

 Bij isolatie van een patiënt dient de verpleegkundige een isolatiekar of isolatiebox voor 
de patiënt te halen op de verpleegeenheid of bij het TZHH. Op deze kar of in deze 
isolatiebox bevindt zich al het nodige materiaal voor de zorgverstrekker opdat deze de 
nodige isolatiemaatregelen kan nemen. (AV) 

 

 Het ziekenhuis beschikt over informatiefolders over besmettelijke infectieziekten o.a. 
MRSA. Op de meeste verpleegeenheden van het ziekenhuis waren er geen 
informatiefolders over MRSA of andere besmettelijke infectieziekten voor de patiënten 
en bezoekers aanwezig. (TK) Het is aan te raden om alle verpleegeenheden van het 
ziekenhuis te voorzien van deze informatiefolders en ook het effectieve gebruik ervan 
na te gaan. (Aanb) 

 
 

Resultaten 

 
 

 De transitie- en afstemmingsfase als gevolg van de recente fusie van het AZT heeft 
gevolgen gehad voor de werking van het TZZH alsook voor het draagvlak dat een stuk 
is weggevallen in het werkveld. Om de werking van het TZZH te versterken is het 
belangrijk dat er een oplossing komt voor de additionele taken die de 
verpleegkundigen ziekenhuishygiëne nog uitvoeren naast hun taken voor het TZZH. 
(AV) Om het ZHH-beleid te versterken en het draagvlak te vergroten in het werkveld is 
het opleiden en bijkomend inschakelen van referentieverpleegkundigen ZHH nodig. 
Ook het systematisch feedback geven over een aantal kwaliteitsindicatoren met 
betrekking tot ZHH naar het werkveld, werkt motiverend naar het werkveld toe. (Aanb) 

 

 Bij het hanteren van de PDCA-kwaliteitscyclus is het nodig dat de jaarlijkse 
doelstellingen in het beleidsplan van het ZHH voldoen aan de SMART-eisen, waardoor 
de proces- en de outputindicatoren nog efficiënter opgevolgd kunnen worden. (Aanb) 

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

wasprocedé aantonen. (AV) 
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 Het incident in de melkkeuken met het terug vinden van enterobacteriacea in bereide 
melkflesjes werd grotendeels al geremedieerd. Om dergelijke incidenten in de 
melkkeuken te voorkomen raden we aan dat de werkgroep HACCP-melkkeuken dit 
nauwgezet opvolgt in samenwerking met het TZZH. (Aanb) 

 
 
 

 
7.7 Legionellabeheersing-campus St.-Elisabeth 

 
Algemeen: 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een beheersplan van 22 april 2008. (AV) 

 
 Het ziekenhuis heeft een aantal renovaties en verbouwingen achter de rug. Er zijn 

nog bijkomende renovaties gepland. (AV) 
 

 Het ziekenhuis maakt enkel gebruik van leidingwater. (AV) 
 

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

 
 Er wordt gebruik gemaakt van een goedgekeurde alternatieve beheersmaatregel nl. 

Ecodis. (AV) Hierdoor wordt er voor een deel van de installatie afgeweken van de 
temperatuurseisen uit het legionellabesluit. (AV) 

 

 Er zijn conformiteitsattesten aanwezig voor de nieuwbouwinstallaties. (AV) 
 

 Begin maart ontving de afdeling Toezicht volksgezondheid van het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid een melding in het kader van het legionellabesluit. 
Op enkele plaatsen werd de drempel van verhoogde waakzaamheid voor een derde 
maal op rij overschreden. (AV) 

 
 

Beheersplan en risicoanalyse 
 

 Het ziekenhuis beschikt over een beheersplan van 22 april 2008. Dit beheersplan is 
naar eigen zeggen een ‘light’-versie. Het is een minimale update van de oudere 
beheersplannen naar aanleiding van de recente verbouwingen. De oude 
beheersplannen werden opgevraagd tijdens de gesprekken, maar werden niet 
doorgestuurd. In dit kader kan de beoordeling van de risicoanalyse en het 
beheersplan enkel gebeuren op basis van de beschikbaar gestelde documenten. 
(AV) 

 

 Het beheersplan en de risicoanalyse zijn aanwezig, maar zijn niet gedetailleerd. De 
administratieve gegevens ontbreken. (NC) De technische beschrijving omvat een 
algemene beschrijving van de installatie. Een uitgewerkte beschrijving met 
materiaalgebruik, mate van isolatie, het al dan niet aanwezig zijn van 
tussenopslagplaatsen, de manier van warmwaterproductie (platenwisselaar), de 
waterverdeling in het gebouw,… ontbreekt. (NC) Er is geen gedetailleerde 
risicoanalyse aanwezig (evaluatie aerosolvorming, evaluatie temperaturen, evaluatie 
gebruiksfrequentie,…) enkel een korte algemene risicoanalyse. (NC) Toegepaste 
preventiemaatregelen aan de hand van de risicoanalyse ontbreken eveneens. (NC) 
Er bestaat geen uitgeschreven staalnameplan met motivatie van de gekozen 
staalnamepunten. (TK) In het beheersplan ontbreekt een procedure voor preventie 
van brandwonden. (NC) 
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 Naar aanleiding van de huidige legionellaproblematiek wordt er uitvoerig gespoeld. 
Deze maatregelen moeten eveneens worden opgenomen in het beheersplan en 
moeten tevens in het register worden teruggevonden. (TK) 

 

 De plaatsing van het Ecodis-toestel is verbonden aan voorwaarden die worden 
opgelijst in het ministerieel besluit van 4 juli 2008 tot goedkeuring van Ecodis-cel als 
alternatieve beheersmaatregel in het kader van het legionellabesluit. Wanneer aan 
deze voorwaarden wordt voldaan kan afgeweken worden van de temperatuurseisen 
van het legionellabesluit. De installatie voldoet niet aan de vooropgestelde 
voorwaarden. (NC) Er is geen geadapteerd beheersplan, een doorgedreven 
risicoanalyse ontbreekt, een goede doorstroming van alle leidingstukken is niet 
verzekerd, … Ofwel wordt er dringend voor gezorgd dat men aan de voorwaarden uit 
het ministerieel besluit voldoet, ofwel wordt de temperatuur dringend opgevoerd om te 
voldoen aan de temperatuurseisen. 
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8 Resultaten 
 
 

8.1 Toegankelijkheid 

 Men heeft aandacht voor de financiële toegankelijkheid van de aangeboden 
zorgverstrekking. Ereloonsupplementen kunnen enkel gevraagd worden in 
eenpersoonskamers. Deze supplementen zijn maximaal 100%, met uitzondering van één 
plastische chirurg.
Er kunnen in beperkte mate en onder strikte voorwaarden voorschotten gevraagd worden. 
Er is ondersteuning van de sociale dienst voorzien bij betalingsproblemen en er zijn ook 
preventieve acties om deze problemen te vermijden. Er is de mogelijkheid om een 
afbetalingsplan te bekomen. (AV) 

 
 Voor rooming-in wordt 17,05 euro per dag gevraagd, maaltijden niet inbegrepen. Men 

dient te bewaken dat deze tarieven geen drempel vormen voor sommige ouders om bij 
hun kind te blijven. (Aanb)

 
 
 

8.2 Patiëntgeoriënteerde zorg 

 
 

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

o Er zijn tal van informatiebrochures aanwezig voor patiënten op de afdelingen 
(chemotherapie, vermoeidheid, …). 

o Op een aantal afdelingen worden educatiesessies georganiseerd (bv. 
diabetes). 

 
 

 
8.3 Continuïteit van zorg 

 
 

 Er werd vastgesteld dat de patiëntendossiers niet steeds volledig worden ingevuld. (TK)

o Er ontbreken soms cruciale parameters in het dossier van de patiënt. (bv. 
gewicht bij chemotherapie op dagziekenhuis oncologie, temperatuurcontrole na 
toediening van packed cells, pijnscore bij kinderen). 

o Er worden (omwille van de werkdruk) geen verslagen genoteerd van het 
multidisciplinaire overleg. 

o Gegevens inzake fixatie ontbreken in dossiers (reden, middel, evaluatie, 
verhoogd toezicht, …). 

o De sociale anamnese in twee dossiers was volledig blanco. 
o Zorgplanning gebeurt niet steeds voor de volgende dag. 

o Er worden geen behandeldoelstellingen uitgeschreven op PAAZ. 

 
 

 Verpleegkundigen hebben niet steeds zicht op toegediende zorgen door andere disciplines 
(bv. behandeling en evolutie kinesitherapie, advies diëtiste, advies interne liaison geriatrie). 
(TK)
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 Het verpleegdossier wordt niet (steeds) meegenomen tijdens de zorg. Men gebruikt 
overzichtsbladen (briefingbladen) en parameterbladen om de gegevens te noteren, wat 
een risico inhoudt op verlies van gegevens of overschrijffouten. (TK)

 
 

 Ontslagbrieven worden automatisch gegenereerd uit C2M (medische gegevens). Bij 
ontslag naar een revalidatiecentrum worden er verslagen van andere disciplines 
bijgevoegd (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, ..). (SP) Bij een ontslag naar huis 
waarbij de revalidatie via de eerste lijn wordt georganiseerd, gebeurt dit niet zo uitgebreid. 
(Aanb)

 
 
 

8.4 Samenwerking 

 Het AZ Turnhout heeft een zeer intense samenwerking ontwikkeld met het AZ Herentals. 
(AV) Deze samenwerking nam vorig jaar de vorm aan van een groepering. Er is een 
gezamenlijk managementcomité. Er is overleg tussen beide medische raden. De 
oprichting van een vzw. HeTu is gepland in mei 2011.
Er is operationele samenwerking tussen beide op tal van domeinen: 

o Associatie NMR (1 toestel per ziekenhuis) 
o Associatie borstkliniek 
o Uitgebreide oncologische samenwerking 
o Verschillende disciplines ontwikkelen activiteiten in samenwerking met 

collega’s van AZ Herentals (urologie, vaatheelkunde, neurologie, pneumologie, 
cardiologie, gastroenterologie) 

 
 AZ Turnhout maakt deel uit van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven. (AV)

 

 Tussen sommige disciplines onderling is er veel aandacht voor afstemming. Zo merkten we

o.a. de samenwerking tussen neurologen en geriaters voor de diagnose dementie op, maar 
ook de werking van het oncologisch centrum, de multidisciplinaire raadplegingen 
(oncologen en chirurgen voor bv. borstkliniek en ORL ..). (SP) 

 
 Samenwerking tussen de huisartsen verloopt op verschillende niveaus: (SP)

o de huisartsenvereniging HVRT is lid van de algemene vergadering van vzw 
AZT en vaardigt 1 persoon af naar de vergadering. 

o de stuurgroep HVRT/AZT overlegt minstens elk kwartaal om de coördinatie 
van verschillende werkgroepen op te nemen. Projectgroepen kunnen ad hoc 
samengesteld worden en rapporteren aan de stuurgroep (bv. werkgroep 
zorgtrajecten, werkgroep preoperatief dossier, werkgroep klinische paden, 
werkgroep rookstop, …). 

o AZ Turnhout ondersteunt de huisartsenwachtpost en preventieprojecten 

o Er is een barometergroep voor klachten en suggesties 

 Er is geen formeel overleg met psychiatrische of categorale ziekenhuizen. (TK)

 
 Op sommige afdelingen is er onvoldoende aandacht voor beleidsmatig overleg tussen 

artsen en verpleegkundigen. (TK)
 

 Met een ouderenvoorzieningen uit de buurt zijn er akkoorden afgesloten met betrekking tot 
het verwijsbeleid en de zorgafstemming. Er bestaat een overlegorgaan (PNAT) om af te 
stemmen. (AV)
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8.5 Cijfers 

 
 Op 8 november 2010 werden, in voorbereiding op de audit, door het agentschap Zorg en 

Gezondheid de individuele klinische performantie-indicatoren van het AZ Turnhout 
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 en hun analyse en eventuele verbeteracties te bespreken. (AV)

o Men benadrukt dat de gebruikte data al vijf jaar oud zijn en voor de fusie werden 
verzameld, wat de interpretatie bemoeilijkt en niet noodzakelijk een juist beeld 
schetst van de huidige werking. 

o Bovendien gaat het voor de meeste indicatoren die afwijken van het Vlaamse 
gemiddelde om lage absolute aantallen, waardoor de (statistische) relevantie 
ervan vermindert. Zo gaat het bv. voor indicator 1.04 (medisch matig sterfterisico 
45-64 jaar) om 2 casussen voor St.-Jozef en 4 patiënten van St.-Elisabeth. 

o Voor de meeste afwijkende indicatoren onderneemt het ziekenhuis als actie dat 
meer recente gegevens opgezocht worden om de bekijken of de waargenomen 
tendens persisteert. Ook zal men eventuele trends trachten te bevestigen of te 
ontkrachten door de betreffende indicatoren gedurende een langere periode op te 
volgen (>1 jaar). 

o Voor domein 3 (zorg aan verloskundige patiënten-aandeel keizersneden) en 4 
(gemiddelde verblijfsduur-vaginale bevalling) normaliseren de cijfers na het 
vertrek van enkele oudere specialisten en voor domein 4 ook door een betere 
organisatie van labo-onderzoeken bij de pasgeborenen. Binnen dit domein 
worden ook de SPE-gegevens aandachtig opgevolgd. 
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9 Zorg voor kinderen 
 
 

Situering 

 Gehospitaliseerde kinderen worden in de regel opgenomen op de kinderafdeling op SJ (of 
N* voor neonati). Daghospitalisaties van kinderen gebeuren grotendeels op het 
kinderdagziekenhuis, dat zich bevindt op de kinderafdeling.

 
 Er werd gesproken met een pediater, de hoofdverpleegkundigen en het verpleegkundig 

diensthoofd van de kinderafdeling en van neonatologie en met een vroedvrouw.
 

 Naast het bezoek aan de kinderafdeling en de neonatologie-eenheid, was zorg voor 
kinderen ook een aandachtspunt bij de audit van de operatiekwartieren, de 
spoedgevallendienst, IZ en de verpleegafdelingen op de verschillende campussen.

 
 Er werden 2 dossiers ingekeken.

 
 

Beleid en strategie 
 

 Het ziekenhuis beschikt over een protocol kindvriendelijk ziekenhuis dat het Charter van 
het gehospitaliseerde kind van de European Association fot Children in Hospital als 
uitgangspunt neemt voor de organisatie van de opvang en zorg voor ambulante als 
gehospitaliseerde kinderen.
Met verschillende diensten (spoedgevallen, IZ, medische beeldvorming en OK) waar 
kinderen terecht komen, werden afspraken (charter) gemaakt om op een kindvriendelijke 
manier te werken. (AV) 

Systematische gestructureerde overlegmomenten met 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 die 

omschreven zijn voor het zorgprogramma voor kinderen (NC) of aan het handvest Kind en 
Ziekenhuis: (TK)

 
o Het zorgtraject voor kinderen verloopt niet volledig gescheiden van het 

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

ontwaken na een ingreep in het OK van campus Sint-Elisabeth en 
Sint-Jozef. 

 Er is geen strikte auditieve en visuele scheiding met het volwassen 
gebeuren op IZ van SJ. Kinderen worden soms opgenomen in de zaal 
met 4 posities die enkel door gordijnen gescheiden zijn. 

 In 2010 werden 146 kinderen gehospitaliseerd op 
volwassenafdelingen. Er werden 24 volwassenen opgenomen op de 
kinderafdeling. 

o Ouders kunnen in praktijk niet steeds bij hun bewuste kind blijven: (NC) 
 Op het OK van SJ kunnen ouders niet altijd bij hun kind blijven tot bij 

inductie. Men is daar wel mee gestart maar het principe wordt nog niet 
steeds toegepast. 

o Kinderen worden niet steeds behandeld en verzorgd door personeel dat 
speciaal is opgeleid om kinderen te behandelen en te verzorgen: (TK) 
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 Op IZ van SE (in 2010 2 kinderen opgenomen) beschikt men niet over 
pediatrisch verpleegkundigen. De teamleden hebben geen opleiding 
gevolgd betreffende pediatrische urgenties. 

 Op de spoedgevallendienst van SE (in 2010 3423) beschikt men niet 
over pediatrisch verpleegkundigen of personeel met een opleiding 
i.v.m. pediatrische urgenties. 

o Er is geen schriftelijke overeenkomst met een erkende functie intensieve 
zorgen. (NC) 

 Jonge kinderen worden meestal doorverwezen naar het UZA, maar er 
zijn geen duidelijke criteria voor verwijzing en er is geen schriftelijk 
samenwerkingsakkoord met het UZA. 

o Ouders, kinderen en medewerkers worden onvoldoende ingelicht over de 
kindvriendelijke zorg in het ziekenhuis. (TK) 

 In de onthaalbrochure of op de website wordt niet vermeld dat één van 
de ouders steeds bij het (bewuste) kind mag blijven. 

 Op het charter opgesteld met de dienst medische beeldvorming staat 
vermeld dat ouders “in de meeste gevallen” bij hun kind mogen blijven. 

o De infrastructuur is onvoldoende afgestemd op de doelgroep: (TK) 
 Op IZ van SJ kan een ouder 24u/24 bij het kind verblijven maar zijn er 

onvoldoende faciliteiten om een comfortabele rooming-in aan te 
bieden (privacy, sanitair, ruimtegebrek). 

 Op IZ van SE zijn er geen kindvriendelijke aanpassingen voorzien. 
Ouders mogen eigen materiaal meebrengen om een (persoonlijke) 
kindvriendelijke sfeer te creëren. (Aanb) 

. 

 Rooming-in wordt op alle kamers van de kinderafdeling toegelaten. Voor de overnachting 
betaalt men € 17,05. Maaltijden worden apart aangerekend. Men dient de financiële 
drempel voor rooming-in zo laag mogelijk te houden, zodat alle ouders de mogelijkheid 
hebben om van dit recht gebruik te maken. (Aanb) Indien er onvoldoende kamers zijn op 
de kinderafdeling, neemt men kamers van het chirurgisch dagziekenhuis in en laat men ’s 
nachts de verbindingsdeur tussen beide afdelingen open. Op de moment van de audit 
waren er 2 kamers van het chirurgisch dagziekenhuis in gebruik voor rooming-in. (AV)

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

KB betreffende het zorgprogramma voor kinderen. (TK) Men beschikt over een jaarverslag 
2010 pediatrie-neonatologie en een beleidsplan 2011. (AV)

 
 Er is een reglement van inwendige orde kinderartsen dat de medische 

verantwoordelijkheid op de kinderafdeling, materniteit en neonatologie omschrijft. De 
wachtregeling en de overlegmogelijkheden worden er ook beschreven.
Er is een reglement van inwendige orde neonatologie dat afspraken omschrijft om 
enerzijds de patiënten en anderzijds het personeel te beschermen tegen 
ziekenhuisinfecties. Richtlijnen i.v.m. toegang tot neonatologie zijn opgenomen in het 
huishoudelijk reglement inwendige orde materniteit-verloskunde. (AV) 

 
 

Middelen 

 

 De kinderdagafdeling met inbegrip van het pediatrisch dagziekenhuis van het AZ Turnhout 
bevindt zich op de 4de verdieping. De kinderafdeling beschikt over 43 opgestelde bedden 
verdeeld over 25 kamers. (11 eenpersoonskamers (3 boxen), 11 tweepersoonskamers, 2 
driepersoonskamers en één dagzaal (5 posities)). (AV)

 

 De architectuur van de kinderafdeling kent volgende verbetermogelijkheden: (TK)

o De berging en vuile utility zijn niet afgesloten. 
o Een kar met onderhoudsproducten stond op moment van de audit onbewaakt op 

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

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

o De boxen liggen ver verwijderd van de verpleegpost wat het toezicht bemoeilijkt. 
o In de zaal voor daghospitalisatie is er geen afscheiding mogelijk tussen de 

verschillende posities 
o De onderzoeksruimte is niet voorzien van een luchtverversingssysteem en geeft 

een chaotische indruk omdat er veel materiaal zichtbaar is opgeslagen. Dat kan 
onrust of angst opwekken bij kinderen. 

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

 
 Het patiëntendossier van de kinderafdeling is versnipperd en wordt soms onvolledig 

ingevuld: (TK)
o Het verpleegkundig papieren dossier bestaat uit een verpleegdossier 

pediatrie en de verpleegkundige anamnese. 
o De spelbegeleiding noteert observaties over alle kinderen in één kaft. 
o Men beschikt over een elektronisch medisch dossier. 

Verpleegkundigen hebben leesrechten op sommige delen van dit 
dossier. 

o De sociale dienst en kinesitherapeut noteren niets in het dossier dat 
beschikbaar is op de afdeling en geven hun observaties enkel 
mondeling door. 

o Er zijn aparte bladen voor het noteren van observaties over pijn 
(afhankelijk van gebruikte pijnschaal). Er werd in geen enkel 
patiëntendossier observaties i.v.m. pijn teruggevonden. 

 
 Op de N*-eenheid (7 incubators en 8 verwarmde bedjes) werden volgende infrastructurele 

problemen vastgesteld: (TK)
o de ruimte is beperkt, zeker in piekmomenten wanneer er tot 22 

kinderen worden opgenomen. 

o de posities kunnen niet van elkaar worden afgescheiden 
o er is weinig privacy voor het geven van borstvoeding of skin to skin 

contact. 
 

 Er werden gehospitaliseerde kinderen gezien zonder identificatiemiddel (bv. armbandje,
…). (NC) 

 
 

Medewerkers 

 
 Men beschikt in het AZ Turnhout over 9 voltijdse pediaters met verschillende 

subspecialisaties. Allen zijn neonatoloog. (AV) De organisatie van de zaaltoer en de 
wachtpermanentie is degelijk uitgewerkt. (SP)

 

 Het is niet duidelijk wie het medisch diensthoofd is van het zorgprogramma voor kinderen.
(TK) 

 
 De personeelsequipe van de kinderafdeling (43 bedden) en van de kinderdagkliniek 

bestaat uit: (AV)
o 11,2 VTE pediatrische verpleegkundigen waaronder 1 VTE 

hoofdverpleegkundige 

o 0,80 VTE verpleegkundige bachelors 
o 2,68 VTE gediplomeerde verpleegkundigen 
o 1,25 VTE verzorgend personeel 
o 1 VTE spelbegeleiding 

o 0,5 VTE psychosociale begeleiding 
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o 0,5 VTE logistieke medewerker in de zomerperiode en 1 VTE in de 
winterperiode 

o 0,50 VTE administratieve medewerker 
Voor 43 bedden en een bedbezetting van 54,01% (op basis van 22 operationele bedden) 
moet men beschikken over 

o 11,18 VTE verpleegkundigen 
o 3,72 VTE verzorgenden 
o 1 VTE spelbegeleiding en 

o 1 VTE psychosociale begeleiding 

Er is een tekort van 1 VTE psychosociale begeleiding. (NC) De aanwezige psychosociale 

begeleiding (0,5 VTE) werkt als verpleegkundige voor het dagziekenhuis en de 
kinderafdeling en wordt niet vrijgesteld voor psychosociale begeleiding. 

 

Men kan beroep doen op een kinesitherapeut en een sociaal verpleegkundige. (AV) 
Om de twee weken en indien nodig komt er een kinderpsycholoog naar  de afdeling. (AV) 

 
Eén verpleegkundige doet enkel nachtdiensten. Men dient te bewaken dat deze 

medewerker op de hoogte blijft van alle afspraken en procedures. (Aanb) 

 
 

 De bestaffing is niet in overeenstemming met de activiteiten en de werklast die ervaren 
wordt. (TK) Volgende argumenten tonen een relatief personeelstekort aan:

o Er zijn in 2010 630 overuren genoteerd (0,4 VTE). 
o Er moeten 180 ADV dagen toegekend worden (0,8 VTE). 
o Er werd 195 dagen beroep gedaan op de mobiele equipe (0,9 VTE). 
o Vorming kan niet worden toegestaan wegens bestaffingsproblemen. 
o De hoofdverpleegkundige kan wegens tijdsgebrek niet alle 

functioneringsgesprekken voeren of aanwezig zijn op de 
stafvergaderingen met de pediaters. 

o Opnames van kinderen op het nabijgelegen chirurgisch dagziekenhuis 
waarvoor de equipe van de kinderafdeling moet instaan. 

o Tijdens de zomermaanden worden er niet systematisch 2 
verpleegkundigen toegewezen tijdens de nachtdienst. 

o Niet gespreide opnames voor het kinderdagziekenhuis (totaal 825 
opnames in 2010) veroorzaken piekmomenten op sommige dagen. 

 

 De equipe voor N* is enkel werkzaam op N* en bestaat uit:

o 3 VTE vroedvrouwen 
o 5,35 VTE pediatrische verpleegkundigen 

o 1,25 VTE verpleegkundige bachelors 

3 VTE verpleegkundigen hiervan hebben een bijkomende opleiding of ervaring in de 
neonatologie. 
Er is een normatief bestaffingstekort. (NC) Er moeten 6 VTE verpleegkundige bachelors in 

de pediatrie of vroedvrouwen zijn, met bijzondere ervaring in de neonatologie. 

 
 

Processen 

 

 Op campus SJ worden in periodes van drukte kinderen met hun ouders opgenomen in 
kamers op het nabijgelegen chirurgisch dagziekenhuis zoals beschreven in het draaiboek 
overflow pediatrie. ’s Nachts laat men de verbindingsdeur tussen de twee afdelingen open 
zodat het personeel steeds snel ter plaatse kan komen. (AV)

 
 Naar aanleiding van de fusie (2009) werden heel wat procedures op een gestructureerde 

manier ge-updated. Zo ook de procedure i.v.m. vermoeden van kindermishandeling. (AV) 
Aanbeveling om hierover vorming te voorzien. (Aanb)
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 Recent werd door de referentieverpleegkundige pijn op een teamvergadering het nieuwe 
pijnbeleid bij kinderen uitgelegd. Bij nazicht van 3 dossiers werd er niets van observaties 
teruggevonden i.v.m. pijnmeting. Op de dienst spoedgevallen is deze procedure niet 
gekend. (TK)

Er is een afzonderlijk pijnbeleid ter preventie en behandeling van postoperatieve pijn bij 
kinderen uitgewerkt. (AV) 
Men dient een coherent pijnbeleid uit te werken en duidelijk te communiceren en toe te 
passen. (Aanb) 

 
 Uit de evaluatieformulieren (ouders) haalt men tal van verbetermogelijkheden, waarop 

acties gebaseerd worden. (SP)
 

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

o Multidisciplinaire patiëntenbesprekingen gebeuren niet systematisch en 
gestructureerd. Criteria voor een overleg zijn er niet. 

o SPE-cijfers 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. 

 
 

Resultaten 

 
 

 Er werden in 2010 2071 kinderen gehospitaliseerd in het AZ Turnhout. Hiervan kwamen 
1925 kinderen op de kinderafdeling terecht. De bezettingsgraad was 54,01%. Het aantal 
opnames met pediater als behandelend arts was 1836. Het aantal met een niet-pediater 
als behandelend arts was 121. (AV)

 
 Er waren in 2010 2120 daghospitalisaties van kinderen in het AZT. Hiervan waren er 1105 

op campus SE en 1015 op campus SJ. Van de dagopnames op campus SJ kwamen er 
825 op het pediatrisch dagziekenhuis terecht. (AV)

 
 

 In 2010 werden er 5129 kinderen gezien op de spoedgevallendienst. 1706 op campus SE 
en 3423 op campus SJ. Op campus SE werden er hiervan 161 gehospitaliseerd op 
campus SE (niet op kinderafdeling) en op campus SJ werden er 1170 gehospitaliseerd. 
(AV)

 
 In 2010 werden er op de intensieve dienst van SE 2 kinderen opgenomen. Op de campus 

SJ werden er 10 kinderen opgenomen op de intensieve afdeling. (AV) Deze cijfers 
werden bekomen op afdelingsniveau en verschillen van degene die centraal beschikbaar 
zijn. Het registratiesysteem wordt best herbekeken om correcte data te bekomen. (Aanb)

 
 

 Er werden 146 kinderen gehospitaliseerd op volwassenafdelingen en 14 volwassenen op 
de kinderafdeling. (NC)

 

 In 2010 waren er 206 opnames op N*. (AV)

 

 Het perinatale sterftecijfer bedroeg 0,72% in 2010. (AV)

 

 In 2010 verbleef bij 75,27% van de kinderen opgenomen op een kinderafdeling een ouder.
(AV) 
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10 Zorg voor psychiatrische patiënten 
 
 

Situering 

 AZ Turnhout beschikt over een zorgaanbod voor psychiatrische patiënten met de PAAZ 
eenheid (30 bedden) op campus SJ.

 

 Daarnaast worden psychiatrische patiënten zeer beperkt in aantal en in tijd opgenomen op 
andere, niet-PAAZ afdelingen op campus SE.  Vanuit spoed gebeurt dit op IZ en de 
interne of heelkundige afdelingen wanneer het somatische luik eerst dient opgevolgd te 
worden.

 
 Er is een aanbod voor liaisonpsychiatrie en consultaties. Er is geen dagopvang binnen het 

ziekenhuis. Er worden geen ECT‘s uitgevoerd.

 

 De afdeling PAAZ werd bezocht tijdens de audit. Er werd gesproken met de 
hoofdverpleegkundige, het medisch diensthoofd en de psycholoog. 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 in totaal op PAAZ 4 patiëntendossiers en alle isolatiefiches van 2011 (9 

formulieren) ingekeken. Fixatie en afzondering worden besproken in het hoofdstuk 
vrijheidsberovende maatregelen.

 
 
 

Beleid en strategie 

 De gesprekken over integratie gingen reeds voor de fusie van start. (SP) Het huidige beleid 
voor de zorg voor psychiatrische patiënten omvat afspraken tussen psychiaters, de 
wachtregeling, opname- en exclusiecriteria voor de PAAZ afdeling, de liaison psychiatrie en 
criteria voor opnames via spoed volgens de beschikbaarheid van een bed op PAAZ. De 
visie is weergegeven in de opdrachtsverklaring. (AV) Verbeterpunten voor een 
ziekenhuisbreed beleid situeren zich op vlak van afspraken rond het bijvragen van de 
liaisonpsychiater, psychiatrische zorgprocedures voor spoed en een ziekenhuisbreed 
suïcidepreventieplan. (TK)

 
 

 Doorverwijzing van patiënten vormt een groot probleem (bv. illegaal druggebruik, 
borderlinepatiënten, …). Binnen de regionale situatie is er een beperkte opvangcapaciteit 
en zijn er wachtlijsten. Er zijn samenwerkingsverbanden met Psoikos, ’t Wijgje, beschut 
wonen en er is overleg met SIT – CGG. (AV) Er is geen formeel samenwerkingsverband 
met het regionaal psychiatrisch ziekenhuis. (TK) Patiënten op spoed worden soms naar 
huis gestuurd met de boodschap om zich op een andere spoedgevallen aan te bieden. 
(TK) Men participeert aan de werkgroep “zorgtraject dubbel diagnose” (psychiatrische 
pathologie en met illegaal druggebruik) in samenwerking met OPZ, partners in de eerste 
lijnszorg en de spoedgevallen diensten van AZT, Herentals en Geel. Een werkgroep 
“vroegdetectie psychose” met verschillende actoren uit CGG uit het arrondissement 
Turnhout is ook actief. (SP)

 
 

 Er is aandacht voor het bewaken van de kwaliteit van zorg op PAAZ. (SP) Er is een 
jaarverslag voor PAAZ dat een beeld geeft van de kwaliteit van zorg en een beleidsplan. 
Jaarlijks worden drie verbeterprojecten geselecteerd (bv. nulmeting hetero anamnese, 
checklist opname, opmaak brochure, opleiding agressie). Incidenten worden besproken op
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de afdeling (bv. na suïcidepoging). Om de twee weken gebeurt er een Quickscan waarbij 
items inzake veiligheid, hygiëne, .. worden nagekeken. 

 
 

 Er is veel aandacht voor overleg binnen de PAAZ. (SP) Er is een tweewekelijkse 
multidisciplinaire stafvergadering. Er is drie maal per maand campusoverschrijdend overleg 
tussen de artsen die hospitaliseren op de PAAZ en de liaisonpsychiater. We bevelen aan 
om verslaggeving op te maken zodat gemaakte afspraken kunnen opgevolgd worden. 
(Aanb) Het werkoverleg voor verpleegkundigen gaat om de drie maanden door. Andere 
disciplines worden bijgevraagd naargelang het onderwerp. Psychologen overleggen binnen 
hun eigen discipline maandelijks. Vooral overlegstructuren inzake afstemming van het 
zorgbeleid voor psychiatrische patiënten binnen het ziekenhuis kennen ruimte voor 
verbetering: er is geen overleg tussen PAAZ en IZ en het inhoudelijke overleg met spoed is 
beperkt tot IPEO. (TK)

 

Middelen 

 De PAAZ werd recent gerenoveerd en oogt ruim en licht. Er zijn een aantal troeven: (SP)

o De kamers (op één gang) en therapieruimten (in het verlengde van de gang) 
zijn duidelijk van elkaar gescheiden, wat een efficiënt toezicht bevordert. 

o Tijdens de nacht is er een bewegingssensor opgesteld bij het verlaten van de 
open afdeling. 

o Men beschikt over een omheind terras. 
o Er is een ruime isolatiekamer met sas, sanitair en klimaatregeling. Men kan 

beschikken over daglicht en een klok is zichtbaar opgehangen. Het bed is 
verankerd, men gebruikt brand- en scheurvrij linnen tijdens de acute fase en er 
zijn geen harde en/of scherpe delen die kunnen losgetrokken worden en 
gebruikt voor agressie tegen zichzelf of tegen derden in de kamer 

 
 Volgende knelpunten werden vastgesteld i.v.m. de infrastructuur van de psychiatrische 

afdeling: (TK)
o De veiligheid van patiënten kan niet gegarandeerd worden. Zo zijn er risico’s 

inzake verhanging (aan deurklinken, koorden in de douche, …). We bevelen 
aan om de inrichting van de psychiatrische afdeling specifiek te screenen op 
veiligheid. Het veiligheidsaspect dient specifieke aandacht te krijgen bij de 
inrichting van de toekomstige nieuwe psychiatrische afdeling. 

o Er is geen brandvertragende deur in de isolatiekamer. (NC) Er is geen 
oproepsysteem voorzien voor de patiënt in de isolatiekamer. (NC) Met 
gesloten deur kan men niet de hele isolatiekamer zien vlak voor het betreden 
(geen kijkgat in de deur), waardoor de veiligheid van het personeel niet kan 
gegarandeerd worden. 

o In de sanitaire cellen is er geen oproepsysteem aan de lavabo. 
o Er is een gebrek aan ruimte. Er is geen zitruimte voor de patiënten, enkel een 

eetzaal. Deze is weinig huiselijk ingericht. De therapeutische lokalen zijn erg 
klein (bv. ergo) zodat het materiaal moet opgeslagen worden in een andere 
ruimte en er nauwelijks plaats is voor begeleiding wanneer meerdere patiënten 
samen aanwezig zijn. 

 

 Het patiëntendossier op PAAZ is nog onvoldoende geïntegreerd, wat onontbeerlijk is voor 
de multidisciplinaire zorg die men wil bieden. Momenteel worden de mogelijkheden van 
C2M nog niet ten volle benut. (TK) Notities van andere disciplines in het verpleegdossier 
zijn erg beperkt of verpleegkundigen hebben niet steeds zicht op notities doordat de 
dossiers van deze disciplines niet gelinkt zijn aan C2M  of doordat tabs niet beschikbaar 
zijn bij een verpleegkundige login (bv. psychologen). De verslagen van de multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen zijn erg beperkt. Een specifiek multidisciplinair dossier zou de zorg 
verder kunnen ondersteunen. (Aanb)
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Medewerkers 

 Er zijn binnen AZT 3 psychiaters werkzaam. (AV)
 

 De personeelsequipe van PAAZ bestaat uit: (AV)

o 6.5 VTE psychiatrisch verpleegkundigen (inclusief hoofdverpleegkundige) 
o 2.5 VTE ziekenhuisverpleegkundigen (waarvan 2 VTE gegradueerde 

verpleegkundigen, kwalificatieniveau 5 en 0.5 VTE bachelor) 
o 1 VTE psycholoog 
o 1 VTE psychologisch assistente 
o 1 VTE ergotherapeut 
o 1 VTE bewegingstherapeut 

o 1 VTE sociaal assistente 

 De beschikbaarheid van de psycholoog en de psychologische assistente op de PAAZ zijn 
onvoldoende. (TK) Binnen de toegewezen tijd aan de PAAZ afdeling, nemen zij beiden nog 
heel wat andere taken op buiten de PAAZ (testen bij ambulante patiënten, functie van 
diensthoofd, intervisie van externe groepen, overlegmomenten intern en met externe 
partners, debriefings …). Rekening houdend met het aantal dagen die maandelijkse 
wegvallen (ADV, 38-urenweek) en de tijdsbesteding aan de multidisciplinaire 
overlegmomenten binnen de PAAZ, is de beschikbaarheid voor de begeleiding van 
patiënten ontoereikend. Op het moment van de audit was de psycholoog bij één enkele 
patiënt betrokken bij de zorg. Dit was niet vermeld op het therapieschema.

 

 Er is op PAAZ een tekort aan therapeuten om continuïteit in therapie te bieden tijdens de 
verlofperiodes. (TK)

 

 De nachtpermanentie van de psychiatrische afdeling bestaat uit 1 verpleegkundige die kan 
beroep doen op de hulp van de nachtwaker, de ondersteuning nachtdienst en de 
verpleging spoedgevallen. (AV)

 
 Er is geen specifieke inscholingshandleiding voor nieuwe personeelsleden op PAAZ. (TK)

 
 

Processen 

 
 De zorg op de PAAZ is weinig gestructureerd volgens patiëntengroepen. (AV) 

Verpleegkundigen worden ingeschakeld in de therapie van de patiënt als persoonlijke 
begeleider. Vanaf een afwezigheid van twee dagen, wordt de verantwoordelijkheid en 
begeleiding overgenomen door een collega. (SP) Er zijn erg uitgebreide observaties en 
notities over de gevoerde gesprekken terug te vinden in het patiëntendossier. (SP) 
Daarnaast is er een beperkt therapieaanbod en de continuïteit kan niet gegarandeerd 
worden tijdens verlofperiodes. (TK) Verschillende therapieschema’s toonden een eenzijdig 
beeld (bv. enkel bewegingstherapie of ergotherapie) tijdens de periode van de 
paasvakantie. Er is geen vervanging voorzien. De psycholoog wordt beperkt ingeschakeld 
voor individuele gesprekken. Groepstherapieën gaan beperkt door. Educatiesessies 
worden niet in groep georganiseerd.

 
 Er zijn in het patiëntendossier geen multidisciplinaire behandeldoelstellingen terug te 

vinden. (NC)

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

psycholoog. (TK) Dit is in praktijk zeer verschillend naargelang de afdeling of de 
behandelende arts. Op IZA wordt de psychiater steeds bijgevraagd. Op neurologie wordt 
de psychiater steeds in consult gevraagd, maar is er geen psycholoog betrokken bij de 
zorg. Op andere afdelingen wordt de psychiater zelden bijgevraagd (bv. op VE 5 SE). De
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medewerkers op deze afdelingen volgden enkel een opleiding omgaan met agressie maar 
hebben geen vorming m.b.t. psychiatrische ziektebeelden. 

 
 

 Voor de opvang van psychiatrische patiënten op spoed SE zijn er knelpunten. (TK) Er zijn 
geen psychiatrische zorgprocedures uitgeschreven. De zorgequipe heeft geen opleiding 
gekregen over deze specifieke patiëntendoelgroep. Er is een oproepbare permanentie van 
psychiaters in het ziekenhuis voor de dienst spoedgevallen, maar de psychiater komt niet 
systematisch naar spoed. Er zijn geen criteria wanneer deze bijgevraagd wordt (bv. niet 
steeds bij collocatie op SE, wel op SJ).

 

 Er is geen ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid. (TK) Op spoed wordt het suïciderisico 
bij pogers ingeschat door de spoedartsen aan de hand van het IPEO meetinstrument. Bij 
suïciderisico zonder een poging is dit niet zo duidelijk. Er is geen uitgeschreven zorgtraject 
voor suïcidepogers op SE.  Voor suïcidepatiënten die niet opgenomen kunnen worden, is 
er op SJ wel een goede samenwerking met Psychos (thuisbegeleidingsdienst). De 
procedure van verhoogde waakzaamheid op PAAZ is erg algemeen uitgeschreven in 
termen van “risicopatiënt”.  Er zijn geen verschillende niveaus beschreven; de frequentie 
en manieren van toezicht worden niet vermeld. Men stelt dat suïciderisico zelden een 
indicatie is voor isolatie (3 van de 23 isolaties in 2010 = 13% van het totale aantal).

 
 Psychiatrische patiënten opgenomen op niet-psychiatrische afdelingen krijgen 

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

niet systematisch betrokken bij de zorg. Patiënten kunnen geen beroep doen 
op het therapie-aanbod zoals patiënten opgenomen op psychiatrische 
afdelingen. 

o Een deel van de equipe op neurologie heeft ervaring met de opvang van 
psychiatrische patiënten. De rest van het personeel op de afdeling en op 
andere afdelingen waar psychiatrische patiënten opgevangen worden, kreeg 
geen specifieke opleiding inzake de opvang van deze patiëntengroep 
(psychiatrische problematiek, omgaan met probleemgedrag …) en heeft 
onvoldoende kennis over psychiatrische aandoeningen (bv. inschatten van 
suïciderisico, observaties i.v.m. psychologische toestand, psychiatrische 
anamnese). 

o De afdelingen zijn infrastructureel niet aangepast voor de opvang van deze 
patiëntengroep (geen apart gesprekslokaal, geen screening suïciderisico …) 

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

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

 

Resultaten 

 In 2010 werden 571 patiënten opgenomen op de PAAZ afdeling in AZT. De gemiddelde 
bezetting was er 89.25 %, met een gemiddelde verblijfsduur van 19.39 dagen. Er werden 
geen kinderen (minimumleeftijd 15 jaar) op de psychiatrische afdeling opgenomen. (AV) 
Men heeft geen zicht op hoeveel patiënten er met een psychiatrische (hoofd- of neven-) 
diagnose opgenomen werden op niet-PAAZ afdelingen.

 
 In 2010 gingen er 1971 ambulante consultaties door. Er werden 118 psychiatrische 

liaisonconsulten gedaan binnen het ziekenhuis. (AV)
 

 In 2010 waren er op spoed 20 isolaties.  Isolaties gaan zelden gepaard met fixatie. (SP)
Patiënten in de isolatiekamer van spoed komen soms van andere afdelingen. (AV) 

 
 

 In 2010 waren er op PAAZ 23 isolaties (4% van het totaal aantal opgenomen patiënten). 
De isolatiekamer was 40 dagen in gebruik. Vier isolaties gingen gepaard met fixatie. De
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gemiddelde duur van een isolatie kon niet achterhaald worden omdat het einduur niet 
steeds genoteerd wordt. (TK) Isolaties met open deur worden niet genoteerd in het 
register. (TK) In het register zijn de isolaties niet genummerd per jaar. (TK) 

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

Situering 

 

 Het AZ Turnhout voert op beide campi chirurgische activiteiten uit.
o Op de campus SE is er een operatiekwartier met 6 zalen en een recovery met 12 

posities. 
o Op de campus SJ zijn er twee operatiekwartieren. Op de eerste verdieping is er een 

operatiekwartier (“OK1”) met 6 zalen en 1 sectiozaal en een recovery met 10 plaatsen. 
Op de vierde verdieping is er een operatiekwartier met 2 zalen aansluitend op het 
chirurgisch dagziekenhuis op de vierde verdieping (“OK4”). De recovery telt eveneens 
2 posities. Bij plaatsgebrek op de recovery kan men ook op 4 kamers van het 
dagziekenhuis patiënten monitoren. 

 
 Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe men de chirurgische activiteit in de 

toekomst wil organiseren. Er zijn plannen om de meer planbare zorg te concentreren op 
de campus SJ, waarbij dan alle chirurgie in daghospitalisatie naar die campus zou 
verhuizen.

 

 Chirurgische patiënten in daghospitalisatie komen op de campus SE terecht op het 
algemeen (chirurgisch-internistisch) daghospitaal, dat 33 plaatsen telt. Op de campus SJ 
telt het chirurgisch daghospitaal 21 bedden. Op beide campi worden patiënten in 
daghospitalisatie daarnaast ook opgenomen op gewone hospitalisatieafdelingen.

 

 Tijdens de audit werden volgende chirurgische afdelingen en diensten bezocht:

o op de campus SE: operatiekwartier + recovery, algemeen dagziekenhuis en de 
heelkundige afdeling op de 6de verdieping (vaatheelkunde, orthopedie, plastische 
heelkunde en algemene heelkunde). 

o op de campus SJ: operatiekwartier OK1 + recovery, chirurgisch daghospitaal 
(exclusief OK4) en de afdeling orthopedie (30 bedden). 

 

 Er werd gesproken met de hoofdverpleegkundigen en medische diensthoofden van de 
operatiekwartieren en daghospitalen. Op de heelkundeafdeling op campus SE werd 
gesproken met de hoofdverpleegkundige. Op campus SJ werd het gesprek gevoerd met 
verschillende verpleegkundigen. Er werden 7 dossiers ingekeken.

 

 Kinderen in daghospitalisatie worden opgenomen in het algemeen daghospitaal op de 
campus SE. Op de campus SJ komen zij gewoonlijk terecht op het pediatrisch 
daghospitaal. Anderzijds worden soms kamers op het chirurgisch daghospitaal benut om 
kinderen op te nemen samen met een ouder. De opvang van kinderen wordt verder 
besproken in het hoofdstuk zorg voor kinderen.

 
 

Beleid en strategie 

 
 Een uniform, campusoverschrijdend reglement van inwendige orde, met het huishoudelijk 

reglement, bevindt zich in een eindfase. (AV)
 

 Er zijn goede afspraken rond het uitvoeren van preoperatieve onderzoeken met de 
huisartsen uit de regio. In de praktijk ondervindt men op beide campi zeer zelden 
problemen rond het ontbreken van onderzoeken of niet-ingevulde vragenlijsten. Het 
samenvoegen van de beide dossiersystemen in C2M zorgt er bovendien voor dat veel 
medische gegevens in het ziekenhuis beschikbaar zijn. (AV)

 
 Er is een campusoverschrijdend OK-comité dat frequent bijeenkomt (uitwerken reglement, 

uniformiseren procedures, toekomstig beleid). (AV)
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Middelen 
 

 Het operatiekwartier op campus SE telt 6 quasi identieke zalen, met per 2 zalen een 
gemeenschappelijke scrubruimte en tussen ieder blok van 2 zalen een bergruimte. Aan de 
andere kant van de gang liggen de bureelruimte, kleedkamers, onthaal, steriele berging, 
desinfectieruimten en apotheek. Het OK is met een aparte lift verbonden met de vuile 
zone van de CSA. (AV)

Op campus SJ zijn er 6 operatiezalen en een sectiozaal. De operatiezalen zijn grotendeels 
uniform ingericht, alleen zaal 3 en 6 zijn voorzien van laminaire airflow en deze zalen 
worden bij voorkeur gebruikt voor orthopedische ingrepen. Men maakt gebruik van 
doorgeefkasten voor de bevoorrading van de zalen en de afvoer van afval via een 
buitengang die uitkomt in de CSA. 
De inrichting van de zalen (anesthesiekarren, anesthesietoestellen, …) is per campus 
sterk geüniformiseerd. (SP) 

 
 De instrumentensets vertonen nog grote verschillen over de campussen heen. We 

bevelen aan de zorgprocedures per discipline maximaal te uniformeren en de sets zoveel 
mogelijk gelijk te schakelen. Verder kan men ook de inrichting van de zalen 
(anesthesiekarren, verzorgingskarren) en de custom packs over de campussen heen gelijk 
schakelen. Dit kan zijn nut bewijzen wanneer men een meer campusoverschrijdende 
werking wil ontplooien, met uitwisseling van anesthesisten en chirurgen. (Aanb)

 
 Kinderen wachten op de campus SE buiten het OK met hun ouders. We bevelen aan om 

een deel van de wachtzaal kindvriendelijker in te richten. (Aanb)
 

 Het algemeen dagziekenhuis op de campus SE bevindt zich in een pas gerenoveerd 
gedeelte van het gebouw. De kamers ogen mooi, zijn ruim en zijn voorzien van al het 
nodige comfort (TV en radio, kluis).
In de kamers van het chirurgisch daghospitaal op de campus SJ kunnen de patiënten niet 
beschikken over een kluis om hun persoonlijke spullen veilig in op te bergen (bv. tijdens 
de ingreep). (Aanb) 

 

 Via het programma E-care hebben alle betrokken afdelingen een goed zicht op de 
planning en voortgang in de operatiekwartieren, zowel op de campus SJ als SE. Dit 
beperkt het telefoonverkeer, verbetert het overzicht op de ingrepen en het benodigde 
materiaal en geeft extra waarschuwingen bij specifieke patiëntgebonden problemen 
(allergieën, speciale aandoeningen). (SP)

 
 

Medewerkers 
 

 Op de campus SE zijn er 9 anesthesisten (8 VTE).

Op elk van de campussen is er een anesthesist van thuiswacht die wordt opgeroepen bij 
ingrepen tijdens de wachtdienst. Een andere anesthesist is van inslapende wacht en is 
verantwoordelijk voor intensieve zorgen. 
Qua verpleegkundigen is er steeds 1 omloopverpleegkundige van wacht. 
Op de campus SJ zijn er 7 voltijdse anesthesisten. (AV) 

 
 Naast de hoofdverpleegkundige (1 VTE) zijn er voor het OK op campus SE 18,4 VTE 

omloopverpleegkundigen en 8,30 VTE anesthesieverpleegkundigen. De logistieke 
ondersteuning gebeurt door 6,5 VTE logistiek assistenten en 1,8 VTE verpleeghulpen. Er 
is 1 VTE administratieve ondersteuning.
Arbeidsduurvermindering door leeftijd wordt niet gecompenseerd (in 2010 ging het voor de 
hele equipe over 2329,32 uur, voor de groep van verpleegkundigen komt dit overeen met 
ongeveer 0,8 VTE). 
Op de campus SJ zijn er naast de hoofdverpleegkundige 12,5 VTE verpleegkundige 
bachelors, 15,15 VTE gediplomeerde verpleegkundigen, 1,5 VTE administratieve 
ondersteuning en 2,25 VTE voor logistieke ondersteuning. (AV) 
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 De equipe van het algemeen daghospitaal op campus SE bestaat uit: (AV)

o 1,0 VTE hoofdverpleegkundige 
o 3,8 VTE verpleegkundige bachelors 
o 1,3 VTE gediplomeerde verpleegkundigen 
o 0,5 VTE administratieve ondersteuning 
Er is geen logistiek personeel specifiek toegewezen aan het dagziekenhuis, maar men 
kan wel beroep doen op een centrale dienst voor intern patiëntentransport. 

In 2010 waren er 10960 opnames (inclusief infuustherapieën), waarvan 2616 voor 
chirurgie. 
Er is onvoldoende personeel, zowel verpleegkundig als administratief: (NC) 

o Voor 2616 chirurgisch patiënten in daghospitalisatie is er normatief nood aan 3,27 
VTE verpleegkundige bachelors en administratieve ondersteuning tijdens de 
openingsuren. 

o Voor 8344 niet-chirurgische patiënten in daghospitalisatie is er normatief nood aan 
voldoende personeel en administratieve ondersteuning tijdens de openingsuren. 
Indien men dezelfde berekening volgt als voor de chirurgische patiënten, dan komt dit 
neer op 10,43 VTE verpleegkundigen. 

o Het verlies aan arbeidsduur wordt niet gecompenseerd. In 2009 verloor men zo 144 
dagen aan arbeidsduurvermindering door leeftijd, wat overeenkomt met bijna 0,7 VTE. 

o Voor de niet-chirurgische patiëntengroep beschikt men eigenlijk maar over 2,83 VTE 
(6,1 – 3,27), hetgeen ontoereikend is. Gebruikt men dezelfde berekening als voor het 
chirurgisch daghospitaal, dan is er een tekort van 7,6 VTE. 

o Zowel voor het chirurgisch als het niet-chirurgisch dagziekenhuis is er normatief nood 
aan administratieve ondersteuning tijdens de openingsuren van het dagziekenhuis. 
Het algemeen dagziekenhuis is 5 dagen per week open van 6u45 tot 19 uur. Dit komt 
neer op 62,5 uur. Voor een continue ondersteuning zoals normatief vereist is er nood 
aan 1,6 VTE. 

 

 De equipe van het chirurgisch daghospitaal op campus SJ bestaat uit: (AV)

o 1,0 VTE hoofdverpleegkundige 
o 2,65 VTE verpleegkundige bachelors 
o 2,65 VTE gediplomeerde verpleegkundigen 
o 0,25 VTE logistieke ondersteuning 
In 2010 waren er 6087 opnames waarvan 3426 voor chirurgie. 
Er is onvoldoende personeel, zowel verpleegkundig als administratief: (NC) 

o Voor 3426 chirurgisch patiënten in daghospitalisatie is er normatief nood aan 4,28 
VTE verpleegkundige bachelors en administratieve ondersteuning tijdens de 
openingsuren. 

o Voor 2661 niet-chirurgische patiënten in daghospitalisatie is er normatief nood aan 
voldoende personeel en administratieve ondersteuning tijdens de openingsuren. 
Indien men dezelfde berekening volgt als voor de chirurgische patiënten, dan komt dit 
neer op 3,32 VTE verpleegkundigen. 

o Voor de niet-chirurgische patiëntengroep beschikt men eigenlijk maar over 2,02 VTE, 
hetgeen beperkt is. Gebruikt men dezelfde berekening als voor het chirurgisch 
daghospitaal, dan is er een tekort van 1,3 VTE. 

Zowel voor het chirurgisch als het niet-chirurgisch dagziekenhuis is er normatief nood aan 
administratieve ondersteuning tijdens de openingsuren van het dagziekenhuis. Het 
chirurgisch dagziekenhuis is 5 dagen per week open van 7u00 tot 20u. Dit komt neer op 
65 uur. Voor een continue ondersteuning zoals normatief vereist is er nood aan 1,7 VTE. 

 

 Op campus SE bestaat de equipe van de heelkundeafdeling uit: (AV)

o 1,0 VTE hoofdverpleegkundige 
o 4,35 VTE verpleegkundige bachelors (+ 0,8 uit de mobiele equipe) 
o 13,6 VTE gediplomeerde verpleegkundigen (+ 2,4 uit de mobiele equipe) 
o 0,8 VTE zorgkundigen 
o 1,5 VTE logistieke ondersteuning 
Er is een beperkte administratieve ondersteuning (1 persoon voor 3 afdelingen). 
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 Op de campus SJ bestaat de equipe voor de orthopedieafdeling uit:

o 17 VTE verpleegkundigen 
o 1 VTE zorgkundige 

o 0,75 VTE logistieke ondersteuning 

 

Processen 
 

 In beide operatiekwartieren is er veel aandacht voor veilige zorg. (SP)
o Zo werkt men op beide campi met een checklist om na te gaan of een ingreep op een 

veilige manier kan starten, zoals vooropgesteld door de WHO. De checklist voorziet in 
een check bij de sign-in, vlak voor het starten van de ingreep (inclusief een time-out) 
en bij de sign-out. Er zijn 3 types van checklist aangepast aan het type ingreep en de 
te verwachten risico’s (algemeen, orthopedie en pijnkliniek/centraal veneuze katheter). 
Iedere checklist wordt onmiddellijk na de ingreep afgegeven aan de 
hoofdverpleegkundige, die nagaat of er verbeterpunten werden gesignaleerd. 

o Daarnaast werkt men op de campus SE met bijkomende checklists: er is een pre-sign- 
in checklist waarmee men nagaat of alle materiaal aanwezig is bij het klaarzetten van 
de ingreep (deze checklist wordt gebruikt bij het dagelijks overleg met de CSA) en een 
checklist dringende sets waarop men nagaat waar de dringende sets zich ’s avonds 
bevinden (bv. in steriele berging, klaargezet voor een ingreep, op CSA, …) zodat men 
bij een dringende ingreep ’s nachts of in het weekend de betreffende sets steeds snel 
kan terugvinden. 

o Ook de inscholing van nieuwe medewerkers wordt met een checklist opgevolgd. 
o Op het operatiekwartier van de campus SE werkt men met micro- en 

macroveiligheidscoördinatoren. Iedere verpleegkundige wordt beschouwd als een 
micro-veiligheidscoördinator en wordt geacht binnen zijn/haar activiteitengebied een 
aantal punten te checken (volledigheid sets, functioneren van alle materiaal…). 
Grotere incidenten of problemen worden doorgegeven aan de 
referentieverpleegkundige die deze punten invoert in het incidentmeldingssysteem en 
mee zoekt naar structurele oplossingen. 

 
 Ouders kunnen tot bij inductie bij hun kind blijven op campus SE. (AV)

Op de campus SJ is men hiermee ook gestart, maar dit proces is nog niet helemaal 
ingeburgerd. (NC) Men zoekt nog naar een manier om ouders te begeleiden van de 
operatiezaal naar de wachtzaal. 
Op de recovery is het op beide campi de gewoonte dat ouders bij hun kind zijn. (AV) 

 

 Op het chirurgisch daghospitaal op campus SE belt men de patiënten die ’s anderdaags 
verwacht worden op, zodat men hen kan bevestigen dat de ingreep gepland is en op welk 
uur de patiënt verwacht wordt. Op die manier probeert men de wachttijden voor de patiënt 
zo beperkt mogelijk te houden (voor ingrepen onder algemene of locoregionale anesthesie 
wil men de wachttijd beneden het anderhalf uur houden). (SP)
Uit registratiegegevens blijkt dat men gemiddeld in de eerste jaarhelft van 2009 hierin 
slaagde voor orthopedie (1u45), heelkunde (55 min), urologie (1u20), waarbij na de start 
van het belproject de gemiddelde wachttijd voor urologie significant daalde (58 min). 
In de tweede jaarhelft waren de cijfers minder goed: voor orthopedie steeg de gemiddelde 
wachttijd naar 1u50 (met pieken van 4-6uur met opname tot gevolg) terwijl urologie de 
winst kon consolideren (55 min). 
Door de verschuivingen qua opnames (terug opname van kinderen en gynaecologische 
patiënten door de verhuis van de materniteit en de pediatrie naar campus SJ, grote 
toename van het aantal patiënten voor de pijnkliniek) en de opnamedruk blijft het 
belangrijk om de wachttijden op te volgen in de toekomst. Daarnaast is het ook belangrijk 
om na te gaan welk aandeel van patiënten op gewone verblijfsafdelingen terecht komt en 
wat dat betekent qua verzorging, werkdruk en wachttijden. (Aanb) 

Een andere mogelijkheid bestaat er in patiënten na de ingreep te contacteren om na te 
gaan hoe de postoperatieve fase verlopen is. Dit kan vooral belangrijk zijn wanneer men 
nieuwe ingrepen in dagbehandeling begint uit te voeren (kwaliteitsopvolging). (Aanb) 
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 Op het chirurgisch daghospitaal op de campus SJ worden patiënten opgenomen voor 
blaasinstillaties met chemotherapeutica. De verpleegkundigen zijn hiervoor niet specifiek 
opgeleid (geen BBT), en het is niet duidelijk in welke mate dit veilig verloopt naar andere 
patiënten toe, onderhoudspersoneel, verzorgenden, … (NC)
Oncologische behandelingen dienen zoveel mogelijk geconcentreerd te worden en 
toegediend door een specifiek opgeleide equipe zodat de veiligheid van patiënten, 
bezoekers en personeel maximaal gewaarborgd is. 

 

 De afdeling heelkunde op campus SE is zeer groot (45 bedden, verdeeld over 4 gangen). 
Alle heelkundige disciplines nemen er patiënten op. Voor het personeel is het daardoor 
moeilijk om alle procedures van alle chirurgen (circa 20) grondig te kennen. Dit verhoogt 
de kans op fouten en maakt de inscholing van nieuwe medewerkers onnodig lang en 
moeizaam. (TK)

 

 Uit gesprekken blijkt dat op de campus SJ de artsen op verschillende momenten hun 
patiënten komen bezoeken, soms ook zeer laat op de avond. Dergelijke werkwijze laat 
niet toe de zorg op optimale wijze te organiseren. (TK)

 

 Op de dagziekenhuizen doen niet alle artsen meermaals per dag een ronde. Hierdoor 
lopen de wachttijden soms op en verlaten patiënten soms het ziekenhuis zonder nog 
gezien te zijn door hun behandelend geneesheer. (TK)

 
 

Resultaten 

 
 Op de dagziekenhuizen en de bezochte heelkundige afdelingen beschikt men over 

informatiefolders over de meest voorkomende pathologieën en ingrepen. (SP)

 
 Op de campus SE zijn een groot aantal zorgprocessen uitgewerkt in klinische paden. 

Daarnaast zijn er ook staande orders (postoperatief delirium, postoperatieve pijn bij 
volwassenen en kinderen). (SP)
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12 Zorg voor kritieke patiënten 
 
 

12.1 Spoedgevallen 

Situering 

 Binnen AZ Turnhout zijn er twee gespecialiseerde spoedgevallendiensten (campus SE en 
campus SJ). Tijdens de audit werd enkel een bezoek gebracht aan de campus SE. Er 
werd gesproken met het medisch diensthoofd, de hoofdverpleegkundige en de adjunct- 
hoofdverpleegkundige. 

 

 Enkel op de campus SE wordt een MUG uitgebaat. Geen van beide campussen heeft een 
eigen ziekenwagen. Voor secundaire (intercampus)transporten wordt beroep gedaan op 
een externe firma waarmee een contract is afgesloten. Deze firma levert dan ook de 
bemanning van ambulanciers. Deze ziekenwagens voldoen aan de 100-normen voor 
kritische transporten mits aanvullende bemanning (artsen/verpleegkundigen) vanuit het 
ziekenhuis. Bij upgrading worden secundaire dringende transporten naar andere 
ziekenhuizen (cathlab, brandwondencentra, …) vaak uitgevoerd via het systeem 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening na toestemming van de aangestelde 100. De 
begeleiding gebeurt dan door een eigen medisch team of het MUG-team. 

 

 De interne MUG wordt zowel voor de campus SJ als voor de campus SE georganiseerd 
door het personeel van de intensieve zorgen. Tijdens de nachtdienst gaat de 
verpleegkundige van spoed met loopwaakfunctie hulp verlenen bij interne reanimaties. 

 

Beleid en strategie 

 In kader van de fusie heeft men een projectgroep spoedgevallen opgestart. Bedoeling is 
om een gemeenschappelijke visie en beleidsplan te ontwikkelen. Daarnaast heeft men om 
de 14 dagen een campusoverstijgende briefing en overleg tussen de leidinggevenden 
(verpleegkundigen en artsen). Op regelmatige basis is er overleg met de directie voor het 
aftoetsen en realiseren van de genomen beleidsdoelstellingen. In deze overgangsfase is 
er een tweemaandelijkse werkvergadering met de personeelsleden. (SP) Voor de fusie 
was men gestart met de opmaak van SLA’s maar deze beweging staat voorlopig ‘on hold’. 
(AV) 

 

 In de toekomst zal op campus SE de functie gespecialiseerde spoedgevallen en MUG 
behouden blijven en zal op campus SJ een functie eerste opvang spoedgevallen uitgebaat 
worden. (AV) Uit de gesprekken blijkt dat men een permanentie van 2 personen wil 
behouden op de eerste opvang. We bevelen aan om een duidelijke communicatie over 
deze wijziging te organiseren naar verwijzers en gebruikers om verkeerde verwachtingen 
en het doorverwijzen van kritieke patiënten te vermijden. (Aanb) 

 

 De spoedgevallendienst heeft heel wat cijfermateriaal om haar werking op te volgen. (SP) 
(Aanmeldingsuur versus ontslaguur (opnames), gemiddelde wachttijden met een 
uitsplitsing volwassen / kinderen, opnames / ambulant, gemiddeld aantal patiënten 
(aanmelding, ontslag, aanwezig) gemiddeld per uur, opnames volgens leeftijd …..) Het 
merendeel van het cijfermateriaal verkrijgt men niet vanuit een centrale database, maar 
verzamelt men zelf. Het werken met een datamanager, die gegevens vraaggestuurd, kan 
aanleveren zou een duidelijke meerwaarde kunnen betekenen. (Aanb) 
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Middelen 

 

 
 De spoed kent infrastructurele tekortkomingen: (TK) 

o Er is een gebrek aan ruimte. Het bureel van de hoofdverpleegkundige wordt gedeeld 
met de adjunct-hoofdverpleegkundige en het medisch-diensthoofd. In elke ruimte 
heeft men extra kasten en opbergruimte voorzien. 

o Als tweede reanimatiebox heeft men een gewone box in gebruik genomen, wat qua 
bewegingsruimte niet optimaal is. 

o Er is geen aparte triageruimte, waardoor patiënten aan het loket in de gang hun 
verhaal moeten doen. In het nachthospitaal zijn de posities van elkaar gescheiden 
door gordijnen. In beide gevallen kan de privacy niet gegarandeerd worden. 

o Er is een capaciteitsprobleem: tijdens de audit waren er volwassen patiënten 
opgenomen in de pediatriebox, de isolatiekamer en in de tijdelijke hospitalisatie. 

o Men heeft niet voorzien in een decontaminatieruimte, waarbij het spoelwater 
opgevangen wordt in speciaal daartoe bestemde containers. Enkel een spoelbrancard 
is voorzien. 

 
 Het lokaal voor gesprekken met familie is toegankelijk via de wachtzaal. De politie kan hier 

personen verhoren zonder de werking op spoed te verstoren. (AV) 
 

 Men beschikt op spoed SE over een isolatiecel met sas, maar deze kan de veiligheid van 
de patiënt en de medewerkers niet voldoende waarborgen. (NC) Er is geen 
oproepsysteem. De deur heeft geen specifieke brandweerstand. De isolatiekamer heeft 
geen mogelijkheid tot rechtstreeks toezicht. Er is geen kijkgat of raam voorzien in de deur. 
Indien men de isolatiekamer moet betreden, heeft men geen enkel idee waar de (niet- 
gefixeerde) patiënt zich bevindt. De verluchting is beperkt en er is geen klimaatregeling. Er 
is geen geluidsisolatie. (TK) 

 
 

Medewerkers 

 De medische equipe bestaat uit 8 artsen, waarvan iedereen wordt ingezet voor de MUG 
permanentie. 3.75 VTE hiervan is anesthesist-urgentist of specialist in de acute 
geneeskunde. Daarnaast is er 0,5 VTE gebrevetteerd spoedarts, 0,5 VTE ASO ( 5de jaar 
orthopedie) en een oproepbare specialist  in de acute geneeskunde (ad hoc). (AV) 

 
 Het medisch diensthoofd is eveneens voor 0,5 VTE  tewerkgesteld als anesthesist in de 

operatiezaal. (AV) 
 

 De wachtlijst geeft een duidelijk overzicht van de artsen die ingezet worden voor de spoed 
en MUG-permanentie. (AV) Men slaagt er in om, naast de MUG-arts en de spoedarts 
bijna elke dag een tweede spoedarts in te zetten. (SP) Artsen met MUG-permanentie 
cumuleren deze activiteit niet met een andere activiteit. 

 
 De verpleegkundige equipe bestaat uit 24 verpleegkundigen (21,6 VTE), waarvan 23 met 

BBT of gelijkgesteld op basis van aantal jaren ervaring. (SP) 
 

Binnen het team zijn er geen pediatrische of psychiatrische verpleegkundigen en geen 
vroedvrouwen. (Aanb) 

 

 Op basis van de activiteitengegevens heeft men de personeelsbezetting op bepaalde 
momenten aangepast naar een meer optimale bestaffing. (SP) De minimum bestaffing 
bestaat uit 3/3/3 verpleegkundigen volgens de verschillende shiften en minimaal 1 
(spoed)arts. (AV) 

 

 Er is beperkte aandacht voor differentiering binnen de verpleegkundige equipe. (TK) 
Binnen de werkverdeling zijn er verschillende functies (triage, MUG, …) toegewezen, 
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maar deze zijn niet uitgeschreven in functieomschrijvingen en competentieprofielen. 
(Aanb) Men werkt met referentieverpleegkundigen (wondzorg, kindvriendelijkheid, 
agressie & fixatie, nood- en interventieplannen, …), maar hun takenpakket is niet erg 
duidelijk. Er werden geen (deel)taken en/ of verantwoordelijkheden gedelegeerd naar 
verpleegkundigen. 

 

 Er is aandacht voor taakuitzuivering. (SP) Er is een permanente administratieve 
ondersteuning. Daarnaast is er 4,8 VTE logistieke ondersteuning. 

 
 
 

Processen 

 De werking op spoed is onvoldoende gestructureerd. (TK) 

o Er is geen reglement inwendige orde voor spoedgevallen. Afspraken met specialisten 
(oproepbaarheid, wachttijden, …) zijn niet vastgelegd. 

o Het proces van triage is niet uitgeschreven in een triageprotocol en -schema, en is 

slechts voor de gehanteerde urgentiegraden gebaseerd op een evidence based 
beslissingsschema (Manchester-triagesysteem). Men kent de urgentiegraad toe op 
basis van het ziektebeeld en vermoedelijke diagnose. De infrastructuur is niet 
aangepast aan de werking (geen triagebox, geen overzichtsbord, verdeling van de 
boxen, aangepaste architectuur, …). 

o Er worden niet systematisch casusbesprekingen georganiseerd. 
o Het beleidsmatig overleg tussen spoedartsen en andere specialisten gebeurt ad hoc. 

Er is geen systematisch overleg met de huisartsen in de regio. 

o Op regelmatige tijdstippen is er een beleidsmatig overleg tussen de spoedgevallen en 

een aantal diensten waarmee men nauw samenwerkt (4x/jaar voor medische 
beeldvorming, labo, intensieve zorgen, onthaal en 2x/jaar voor operatiekwartier). Eén 
tot tweemaal per maand is er een dienstvergadering op verpleegkundig niveau waarop 
het medisch diensthoofd is uitgenodigd. (SP) 

 

 Uit de cijfergegevens over de wachttijden (& doorstroomtijden) blijkt dat er een probleem is 
bij patiënten die moeten worden opgenomen. (TK) Bespreking van de beschikbare 
gegevens wijzen naar de opnameplanning en het innemen van lege bedden door de 
daghospitaal als knelpunt. 

 

 Begeleiders kunnen ten allen tijde bij kinderen blijven, dit zelfs tijdens een reanimatie. (SP) 
In deze gevallen kan men voor psychologische begeleiding enkel tijdens de daguren een 
beroep doen op de sociale dienst. (TK) 

 
 Het beleid op het gebied van opvang van psychiatrische urgenties op spoed SE kent 

knelpunten. (TK) 
De locatie van de PAAZ op campus SJ bemoeilijkt de werking. (AV) 

o Er zijn geen psychiatrische zorgprocedures uitgeschreven (bv. zorg na suïcidepoging). 
o De zorgequipe heeft geen opleiding gekregen over de problematiek van deze 

specifieke patiëntendoelgroep. 
o Er is een oproepbare permanentie van psychiaters in het ziekenhuis voor de dienst 

spoedgevallen, maar de psychiater komt niet systematisch naar de spoedafdeling van 
campus SE. Er zijn geen criteria wanneer de psychiater bijgevraagd wordt. De 
psychiater komt bv. niet steeds ter plaatse bij collocatie, terwijl dit op campus SJ wel 
gebeurt. 

o Het suïcidepreventieplan beperkt zich tot de opvang van suïcidepogers. Suïciderisico 
wordt dan ingeschat door de spoedartsen aan de hand van het IPEO meetinstrument. 
Er is geen uitgeschreven zorgtraject voor suïcidepogers. 

 
 Hoewel er een aantal kindvriendelijke aanpassingen zijn (aanwezigheid van opvangbox, 

speelgoed, tekeningen op de muur, …) en er aangepast materiaal aanwezig is (aparte 
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pediatrische koffer in de MUG-wagen, pediatrisch materiaal in een aparte kar), kent de 
opvang van kinderen op spoed ruimte voor verbetering: (TK) 

o Er zijn geen specifieke criteria formeel opgesteld wanneer de pediater op spoed wordt 
gevraagd. In praktijk worden kinderen doorverwezen naar campus SJ indien mogelijk. 
Eventueel kan de pediater opgeroepen worden indien de spoedarts dit nodig acht. 

o De kinderbox wordt niet exclusief voorbehouden voor de opvang van kinderen. 
o Het pijnprotocol beperkt zich tot kinderen met een traumatische pathologie. Er is 

weinig aandacht voor de preventie van pijn (bv. reduceren van angst en voorbereiden 
op pijnlijke onderzoeken en/of operatieve ingrepen). Recent is er een pijnprotocol 
ontwikkeld vanuit pediatrie, dit protocol is nog niet geïmplementeerd. 

o Ouders mogen op spoed steeds bij hun kind blijven, maar dit wordt niet actief 
gecommuniceerd. 

o Er is een degelijke procedure met beslissingsboom bij vermoeden van 

kindermishandeling waarin de stappen die verschillende actoren hierin moeten/ 
kunnen opnemen, duidelijk uitgeschreven zijn en er aandacht is voor het herkennen 
van signalen. (SP) We bevelen aan om voor alle actoren die betrokken zijn bij de zorg 
voor kinderen, specifieke vorming te voorzien over het herkennen van signalen en de 
te nemen stappen. (Aanb) 

 

 Het beleid op het gebied van opvang van geriatrische patiënten op spoed is onvoldoende 
uitgewerkt: (TK) Er zijn geen duidelijke objectieve opnamecriteria die bepalen wanneer een 
patiënt opgenomen wordt op de afdeling geriatrie. In praktijk is het de spoedarts die instaat 
voor de inschatting. 

 
 
 

Resultaten 

 In 2010 waren er op spoed in totaal 16.430 patiënten (gemiddeld 45 patiënten per dag). Er 
was een lichte daling van het aantal patiënten t.o.v. 2009 (560 patiënten). Hiervan werden 
6.599 patiënten gehospitaliseerd. 60% zijn ambulante patiënten. Er is een lichte toename 
merkbaar van het aantal opnames ten opzichte van het aantal ambulante patiënten (+3%). 
Ondanks de verhuis van de moeder-kindzorg van campus SE naar de campus SJ is het 
aantal patiënten nagenoeg gelijk gebleven. (AV) 

 
 Er gebeurden 1.155 MUG-ritten in 2010. (AV)

 
 
 
 

12.2 Intensieve zorgen 

Situering 

 
 Het AZ Turnhout heeft een erkenning voor 14 bedden voor de functie intensieve zorgen, 

waarvan 8 op campus SE en 6 op campus SJ.

 
 Op de eenheid voor intensieve zorgen van campus SE worden negen bedden uitgebaat. 

Op de IZ-eenheid van campus SJ staan zes bedden opgesteld.
Kritieke patiënten worden daarnaast ook opgenomen op een afdeling CCU (8 bedden) op 
campus SE, die geïntegreerd is in de afdeling cardiologie. 

 
 Vanaf 1 juni 2011 wil men de IZ-functie samenvoegen op campus SE in de nieuwe IZ- 

afdeling. In een eerste fase wil men op die site 12 IZ-bedden uitbaten en in het najaar van 
2011 wenst men dit aantal op te voeren tot de maximaal voorziene capaciteit van 15 
bedden. Op campus SJ wil men dan een medium care afdeling tot stand brengen met een 
viertal bedden.
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 Er werd tijdens de audit in het kader van de opvang van kritieke patiënten een bezoek 
gebracht aan de afdeling gespecialiseerde spoedgevallen op campus SE, aan de 
recovery’s op beide campi en aan de IZ-eenheden op beide campi.

 
 

Beleid en strategie 
 

 De campusoverschrijdende werking met betrekking tot de opvang van intensieve patiënten 
is nog niet volledig gerealiseerd. Voldoende afstemming is noodzakelijk, zeker in het kader 
van de centralisering van de functie IZ op één campus (SE) zoals gepland vanaf juni 2011. 
(TK)
De werking van CCU is volledig losgekoppeld van de IZ-functies en vangt louter cardiale 
patiënten met een mediumcare zorgprofiel op. (AV) 

 
o Er is geen overkoepelend medisch diensthoofd voor de functie intensieve 

zorgen. (TK) Er zijn in de praktijk verschillende diensthoofden per campus. 
Binnen de eenheid IZ van campus SJ werkt men bovendien met een 
verschillende medische aansturing per discipline (internisten en 
anesthesisten). 

o Er bestaat geen structurele medische samenwerking tussen de eenheden voor 
intensieve zorgen van de twee campi. De artsen van de verschillende sites 
werken per campus, los van elkaar, en bespreken ad hoc een bepaalde casus 
als daar behoefte aan gevoeld wordt. 

o De verpleegkundigen werken campusgebonden, behalve de 
hoofdverpleegkundige. 

o Een aantal procedures en taken zijn verschillend (campusspecifiek). 

Er zijn wel al waardevolle initiatieven genomen betreffende de campusoverschrijdende 
werking: (SP) 

 
o Er is een gemeenschappelijk beleidsplan 2011 voor de functie IZ dat 

multidisciplinair werd opgemaakt. Dit document beschrijft de visie en de 
strategische doelstellingen waarbij de patiënt centraal staat. Er werden nog 
geen operationele doelen vooropgesteld en ook een concreet actieplan is niet 
uitgeschreven. (Aanb) 

o Er is een overkoepelend verpleegkundig beleid voor de IZ-eenheden van beide 
campi. De hoofdverpleegkundige en de twee adjuncten stemmen 
tweewekelijks af binnen een beleidsmatig overleg. 

o Er is een gemeenschappelijk vormingsplan en inscholingstraject. 
o Men doet aan multidisciplinaire campusoverschrijdende analyse van 

incidenten. 
o Uniformisering van de procedures is al ver gevorderd en beschikbaar via 

documentbeheer in Infoland. 
o Men is op weg naar een overkoepelende associatie van anesthesisten, maar 

hun werking is tot op heden nog campusgebonden. 

 
 

 De dagelijkse werking en organisatie van de IZ-eenheden is onvoldoende gestructureerd. 
Het beleid betreffende zorg voor kritieke patiënten kent een aantal knelpunten. (TK)

 
o Er is geen reglement van inwendige orde (RIO) noch een huishoudelijk 

reglement. 
o Er zijn geen uitgeschreven opnamecriteria, geen exclusiecriteria, geen 

transfercriteria, geen ontslagcriteria. Men beschikt wel over een schriftelijke 
overeenkomst met het operatiekwartier op SE. Er is geen duidelijke afbakening 
van het profiel van de intensieve patiënt. Door gebrek aan uitgeschreven 
opnamecriteria, kunnen opnames eerder arbitrair gebeuren en o.a. mee 
afhangen van hoeveel bedden ergens op een gegeven moment beschikbaar 
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zijn. Ook patiënten met een mediumcare zorgprofiel kunnen opgenomen 
worden of blijven op de IZ-eenheid en zo een bed bezet houden dat dient om 
een intensieve patiënt op te vangen. Men dient de capaciteit aan intensieve 
bedden nauwlettend te bewaken, vooral met het oog op de uitbating van een 
gereduceerd aantal bedden na de centralisatie van de functie IZ in juni (12 
posities i.p.v. de huidige 9+6). 

o De samenwerking tussen de eenheden en diensten (cardiologie, spoed, IZ SE, 
IZ SJ) die kritieke patiënten behandelen is niet gestructureerd en er wordt 
weinig formeel afgestemd. Enkel met OK bestaat er een schriftelijke 
overeenkomst voor samenwerking. 

o Er is geen formele procedure voor overbezetting. De bezettingscijfers 
suggereren dat er tijdens piekmomenten druk kan zijn op de IZ-bedden. Men 
registreert een 50-tal geweigerde (wegens plaatsgebrek) opnames per jaar. 
Het gebeurt zelden (vijftal keer per jaar) dat een chirurg een operatie moet 
uitstellen wegens onbeschikbaarheid van een IZ-bed. Er moet soms gebufferd 
worden op spoed of recovery, maar nooit langer dan 24u. Indien zich een 
capaciteitsprobleem voordoet, wordt een overkoepelend ad hoc overleg 
georganiseerd met spoed, IZA, OK-recovery, CCU, directie. 

o Niet alle artsen die patiënten opnemen op IZA hebben eenzelfde visie op de 
werking van een afdeling voor intensieve zorgen. 

o Vele disciplines (bv. pneumologie, nefrologie, cardiologie, pediatrie, …) 
hebben het recht om patiënten op te nemen op IZA van campus SJ. Deze 
specialisten blijven tijdens de opname op IZ ook de behandelende 
geneesheer. Een grote verscheidenheid aan opgenomen pathologie, 
zorgprofielen en specialistische therapeutische benaderingen zijn hiervan het 
gevolg. Dit bemoeilijkt een eenvormig medisch beleid en maakt het werk van 
de andere medewerkers complex. 

 
We bevelen aan om duidelijke garanties te bekomen voor de optimale opvang van kritieke 
patiënten op campus SJ na de eenmaking van de IZ-afdelingen op campus SE in juni 
2011. Er blijft een potentiële instroom van kritieke patiënten bestaan o.a. door de 
aanwezigheid van de gespecialiseerde spoed, activiteiten in het operatiekwartier en de 
materniteit. Er dient een procedure opgemaakt te worden over het beleid ten aanzien van 
kritieke/intensieve patiënten (bv. transfermodaliteiten) op campus SJ. Men dient ook te 
verzekeren dat een adequate interne MUG-functie kan georganiseerd worden. 

 

Er is behoefte aan een degelijk, campusoverschrijdend RIO, dat best ook de bepalingen 
van het huishoudelijke reglement kan bevatten. (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. 
Bijzondere aandacht kan o.a. besteed worden aan: 

o De opname- en exclusiecriteria van elke eenheid 
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 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 
o De procedure i.g.v. overbezetting (eventueel afkondigen van opnamestop) 

Het reglement wordt best ook formeel door de medische raad geautoriseerd. 
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 Er zijn geen formele samenwerkingsakkoorden met IZ-functies waarnaar patiënten worden 
verwezen (UZ Leuven, UZ Antwerpen). (Aanb)

 
 Het incidentenmeldingssysteem van Infoland werd getest door de beide IZ-eenheden als 

pilootafdeling, waardoor het personeel van deze diensten er erg vertrouwd mee is. De 
resultaten worden campusoverschrijdend benut door er multidisciplinaire analyses op uit 
te voeren die uitmonden in verbeteracties. (SP)

 
 

 Op IZA van campus SE is er een adequate overlegcultuur binnen het verpleegkundige 
departement. Ook de artsen (associatie anesthesie SE) overleggen systematisch elke 
maand. Men maakt hiervan verslag op. (SP) Het beleidsmatige medisch-verpleegkundig 
overleg, kan beter gestructureerd worden. (Aanb)

Op IZA van campus SJ is er enkel informeel medisch-verpleegkundig beleidsmatig 
overleg, met name als de nood gevoeld wordt. Bij vaststelling van een probleemsituatie 
wordt deze ad hoc aangepakt. De artsen komen ongeveer maandelijks samen. Er wordt 
van deze vergaderingen meestal geen verslag opgemaakt, zodat eventuele afspraken 
kunnen vervagen, moeilijk communiceerbaar en niet afdwingbaar zijn. We bevelen aan om 
beleidsmatig dienstoverleg op een gestructureerde wijze te organiseren en de 
verslaggeving te verzorgen. (Aanb) 

Verpleegkundigen vergaderen tweemaandelijks behalve in de zomervakantie (met 
verslaggeving). (AV) 

 
 

Middelen 

 
 

 De gegevens over de patiënten wordt versnipperd bewaard. De medewerkers krijgen geen 
eenvoudig zicht op alle informatie. (TK) Medische gegevens worden in verschillende delen 
van het patiëntendossier opgeslagen. De anesthesisten werken grotendeels met het 
elektronische dossier (C2M) maar gebruiken daarnaast ook een papieren medisch 
dossier. Consulterende specialisten schrijven meestal in het papieren patiëntendossier. 
Verpleegkundigen schrijven in het papieren zorgdossier, paramedici schrijven niet steeds 
hun bevindingen in het dossier op de dienst.
Er werd vastgesteld dat de patiëntendossiers niet steeds volledig worden ingevuld. (TK) 

Zo werd bv. opgemerkt dat de sociale anamnese in twee dossiers volledig blanco was. 

 
 

CAMPUS SE 
 

 Men is pas verhuisd naar een nieuwe afdeling. De inrichting en infrastructuur  is modern 
en volledig. (SP) De IZ-eenheid telt 15 bedden (klaar voor de integratie van beide IZ- 
eenheden) in individuele kamers, waarvan op het moment van de audit 9 in gebruik zijn. 
Twee kamers beschikken over een sas. De verpleegdesk biedt plaats aan zowel de artsen 
als aan de andere medewerkers, zodat interactie gefaciliteerd wordt. Er is uniforme 
monitoringapparatuur. Alle kamers zijn voorzien van camerabewaking.
De ruime eigen wachtzaal en de gespreksruimte zijn pas in gebruik genomen en werden 
nog niet aangekleed. In de wachtzaal liggen geen informatiefolders. (Aanb) 

 
 Er zijn twee merken van beademingstoestellen. De twee reanimatiekarren van IZA zijn niet 

identiek. We adviseren om het materiaal zo veel mogelijk te uniformiseren om het 
foutenrisico te verlagen. (Aanb)

 

 De erkenningstoestand van de IZA op campus SE stemt niet overeen met de reëel 
opgestelde bedden. (NC) Er worden negen bedden geëxploiteerd, terwijl er maar 8 erkend 
zijn.
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CAMPUS SJ 
 

 De eenheid voor intensieve zorgen telt zes posities. Ze dateert van de originele bouw van 
het ziekenhuis en kan een opfrisbeurt gebruiken. De apparatuur is wel uitgebreid en 
modern. (AV)

Architectonisch beantwoordt de afdeling niet aan de vereisten die tegenwoordig aan een 
IZ-eenheid gesteld worden. (TK) 

o Er is geen kamer met sas. (NC) 
o In de zaal met vier bedden zijn de posities enkel met gordijnen gescheiden. Dit 

vormt een risico op hygiënisch vlak en biedt geen privacy aan de patiënten. De 
ruimte is ook te krap om veilig te kunnen werken. 

o De toegang is niet sluitend beveiligd zodat onbevoegden kunnen 
binnenkomen. 

o Er zijn twee posities zonder rechtstreeks daglicht. 
o Er is geen permanente visuele controle mogelijk op alle posities. 
o Er is geen gespreksruimte. 
o Artsen noch hoofdverpleegkundige beschikken over een bureau. 

o Er is geen toilet dat rolstoeltoegankelijk is. 

 

 
Medewerkers 

 

 Er is één hoofdverpleegkundige voor de functie IZ van AZ Turnhout. Ze verdeelt haar tijd 
evenredig tussen beide campi. Er werd ondersteuning voorzien door een adjunct 
hoofdverpleegkundige op elke eenheid. Ze stemmen onderling tweewekelijks af. De 
hoofdverpleegkundige doet systematisch functioneringsgesprekken (met doelstellingen en 
planning) met de medewerkers. (SP)

 
 

 Er is geen overkoepelend medisch diensthoofd voor de functie intensieve zorgen. (TK) 
Het medische diensthoofd van de IZA op SJ is tevens medisch diensthoofd 
CCU/cardiologie. Voor de postoperatieve patiënten wordt het medische beleid hier in de 
praktijk aangestuurd door een anesthesist. Op de IZA van SE is het medisch diensthoofd 
een anesthesist.
Er zijn twee associaties van anesthesisten (per campus georganiseerd). (AV) 

 
 Er is één vormingsjaarplan opgemaakt voor de beide IZA’s. Er is ook een dienstspecifiek 

campusoverschrijdend inscholingsprogramma met checklist uitgewerkt voor de functie IZ. 
Dit is beschikbaar op intranet (Infoland). (SP)

 

 De medewerkers van intensieve zorgafdelingen dienen te veel taken uit te voeren buiten 
hun eigen eenheid, waarbij ze niet beschikbaar zijn op hun afdeling. (TK) Deze taken 
buiten de eenheid geven soms aanleiding tot normatieve onderbestaffing. (NC) In het 
slechtste geval (bv. begeleiding patiënt en tegelijk een interne reanimatieoproep) kan de 
eenheid achterblijven met slechts 1 verpleegkundige op campus SE en zonder 
verpleegkundige op campus SJ (bv. een interne reanimatieoproep op moment van 
staaltransport naar labo). Men zal dan proberen de “minst dringend” afwezige 
verpleegkundige te laten terugkeren naar de eenheid.

o IZA staat op beide campussen in voor de interne MUG-oproepen. In 2010 werd 
in dit kader 30 maal uitgerukt op campus SE, op SJ ongeveer 12 keer. 

o Bij transfer van een patiënt naar een verpleegafdeling, wordt deze door een 
verpleegkundige van IZA begeleid. Bovendien staat deze verpleegkundige 
mee in voor het installeren van de patiënt in het afdelingsbed en gebeurt de 
briefing bij aankomst. 

o Verpleegkundigen van IZ op SJ moeten meerdere keren daags naar het labo 
gaan om stalen voor bloedgasbepaling weg te brengen. 
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CAMPUS SE 

 

 De medische behandeling op IZ wordt verzekerd door 9 anesthesisten (8 VTE). Hiervan 
zijn er 4 houder van de BBT in de intensieve zorgen. Andere disciplines kunnen geen 
patiënten in eigen naam opnemen op IZA en dragen deze steeds over aan de anesthesist. 
(AV)

 
 De medische permanentie wordt verzekerd door de anesthesisten. Er is een achterwacht 

anesthesie oproepbaar voor urgenties in het OK. (AV)

 

 De verpleegkundige equipe bestaat uit 23 bachelorverpleegkundigen (21,7 VTE) en 2 
gediplomeerde verpleegkundigen (1,8 VTE). Er zijn 3 logistieke medewerkers (2,1 VTE) 
ter ondersteuning. Er is steeds een minimale bestaffing van 3 verpleegkundigen voorzien 
in het werkrooster, waarvan minstens de helft met een BBT. (AV)

 

 Men hecht veel belang aan specifieke competentie van de medewerkers. Van de 23 
verpleegkundige bachelors beschikken er 18 over de BBT in de intensieve zorgen en de 5 
anderen volgen hiervoor de opleiding. Het ziekenhuis stimuleert het behalen en behouden 
van een BBT zowel qua werkuren als financieel. (SP)

 

 Een kinesist en een medewerker van de sociale dienst zijn specifiek toegewezen aan IZA.
(SP) 

 
 

CAMPUS SJ 
 

 Artsen uit verschillende disciplines staan in voor de behandeling. Anesthesisten 
behandelen postoperatieve patiënten, mensen met inwendige ziekten worden behandeld 
door de betreffende orgaanspecialist (nefroloog, pneumoloog, cardioloog, …), kinderen 
worden behandeld door een pediater. Er zijn geen schriftelijke afspraken tussen deze 
disciplines. We adviseren om de samenwerking meer te formaliseren. (Aanb)

 

 Tijdens de nacht in de week en op zondag wordt de medische permanentie verzekerd 
door een anesthesist. Deze moet niet instaan voor urgenties in het OK, omdat een aparte 
oproepbare achterwacht anesthesie voorzien is. Op zaterdag nemen de internisten 
volgens een beurtrol de medische permanentie waar. Er wordt steeds een briefing gedaan 
van alle patiënten voor de aanvang van een wachtdienst. (AV)

 
 

 Er zijn, naast de halftijdse hoofdverpleegkundige, 15 bachelorverpleegkundigen (12,75 
VTE) waarvan 9 met een BBT. Er zijn in de zorgequipe ook 4 gediplomeerde 
verpleegkundigen (2,25 VTE). Er zijn twee logistieke krachten aanwezig. In de uurroosters 
worden steeds minstens twee verpleegkundigen opgesteld. (AV)

Er zijn twee verpleegkundigen (1,3 VTE) van de mobiele equipe vast ingeschakeld in de 
verpleegkundige equipe van IZA. (TK) 
In de praktijk kampt men met een normatief tekort (NC) op sommige momenten omdat 

een aantal taken buiten de afdeling moeten uitgevoerd worden. (cfr. infra: Deel over 
processen) 
Men slaagt er niet in om steeds minstens 50% BBT-houders op te stellen. (NC) 
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Processen 

 
 Op beide campi worden kinderen opgenomen op de eenheid voor intensieve zorgen. 

Hieromtrent werden een aantal knelpunten vastgesteld. (TK)

 
 

o Er is geen schriftelijke overeenkomst met het zorgprogramma voor kinderen. 
o Jonge kinderen worden meestal doorverwezen naar het UZA, maar er zijn 

geen duidelijke criteria voor verwijzing en er is geen schriftelijk 
samenwerkingsakkoord met het UZA. 

 
 

Er worden eerder zelden kinderen opgenomen op de IZ-eenheid van campus SE. In 2010 
waren dat 2 kinderen. 

 

o Pediaters worden steeds betrokken bij de behandeling, als consulent. 
o Rooming-in is steeds mogelijk. Er is op de eenheid ook een aparte kamer 

voorzien die ouders kunnen gebruiken bij een verblijf. 
o Men kan niet beschikken over pediatrisch verpleegkundigen. De teamleden 

hebben geen opleiding gevolgd betreffende pediatrische urgenties. 
 

Op de IZ-eenheid van campus SJ werden 10 kinderen opgenomen in 2010. 

 
o Een pediater kan een kind opnemen en behoudt de eindverantwoordelijkheid 

voor het medische beleid van het kind. 
o Er is een pediatrisch verpleegkundige in het team. Er zijn geen andere 

verpleegkundigen die specifieke vorming volgden betreffende pediatrische 
kritieke zorgen. 

o Er is geen strikte auditieve en visuele scheiding met het volwassen gebeuren. 
(NC) Kinderen worden soms opgenomen in de zaal met 4 posities die enkel 
door gordijnen gescheiden zijn. 

o Een ouder kan 24u/24 bij het kind verblijven. Er zijn onvoldoende faciliteiten 
om een comfortabele rooming-in aan te bieden (privacy, sanitair, 
ruimtegebrek). 

 

 Er wordt gewerkt met een systeem van doorgedreven patiëntentoewijzing. (SP)

 

 Er wordt niet beantwoord aan de vereisten van het zorgprogramma van de geriatrische 
patiënt. (NC) 75-plussers worden op de IZ-eenheden niet systematisch gescreend op hun 
geriatrisch risicoprofiel. Het GRP werd net geïntroduceerd. De interne liaison komt nooit 
op IZ. Er is een referentieverpleegkundige nominatief aangeduid, zonder duidelijk 
takenpakket op IZA van SE, maar met een coachende rol op IZA van SJ. Er wordt geen 
geriater in consult gevraagd.

 
 Bij opname van patiënten met een psychiatrische problematiek wordt steeds een 

psychiater in consult geroepen. (AV)

 
 

 Men is zeer terughoudend met betrekking tot het instellen van vrijheidsbeperkende 
maatregelen en men bekijkt steeds alternatieven. (SP) De meest voorkomende indicatie is 
risico op autoëxtubatie of het uittrekken van katheters. Valrisico wordt niet weerhouden als 
indicatie voor fixatie. Men volgt de ziekenhuisprocedure niet op IZA van SE omdat deze 
niet specifiek is aangepast voor IZ. De beslissing tot fixatie is een persoonlijke appreciatie 
van de individuele situatie door de verpleegkundige en/of de arts. Op IZA van SJ volgt 
men wel de ziekenhuisprocedure, maar niet de daarbij horende documenten voor 
notities/registratie betreffende de fixatie. Men noteert rechtstreeks in het patiëntendossier. 
(AV)
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CAMPUS SE 
 

 Men hecht veel belang aan een multidisciplinaire aanpak van de patiënt. (SP) Elke morgen 
gebeurt een multidisciplinaire bespreking van alle patiënten. Verslaggeving van deze 
bespreking is terug te vinden in het behandelplan van het dossier. Hierbij zijn aanwezig: 
anesthesist, verpleegkundigen, hoofdverpleegkundige, kinesist. Twee keer per week sluit 
de revalidatiearts aan bij de bespreking. Wekelijks is er de aanwezigheid van de 
ziekenhuishygiënist.

 
 De meeste medicatie wordt door de anesthesisten zelf voorgeschreven (niet elektronisch 

systeem). Na mondelinge orders ondertekenen ze ook snel het voorschrift. (SP)
 

 Bij een geplande opname (preoperatieve patiënten) kan de patiënt daags voordien een 
bezoek brengen aan IZA. Men geeft daarbij specifieke uitleg en een folder over de dienst. 
Bezoekende kinderen worden persoonlijk begeleid door een verpleegkundige. (SP)

 
 

CAMPUS SJ 
 

 Er zijn geen gestructureerde multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Afhankelijk van het 
ziektebeeld zullen de verschillende specialisten wel frequent met elkaar overleggen. Bij 
deze besprekingen worden geen verpleegkundigen of paramedici betrokken. Dezen 
worden desgevallend individueel gebriefd. Er is dagelijks bedside overleg tussen 
behandelende arts en verpleegkundige. Niet voor alle patiënten wordt multidisciplinair 
overlegd. (TK)
We bevelen aan om systematisch multidisciplinaire patiëntenbesprekingen te organiseren, 
waarbij de insteek van alle zorgverstrekkers gevaloriseerd kan worden, zoals nu al 
gebeurt op IZA van SE. (Aanb) 

 
 

Resultaten 

 
 Activiteitengegevens worden van centraal onvoldoende snel teruggekoppeld naar de 

dienst. Het is op deze wijze voor de leidinggevenden van IZA moeilijk om op tendensen in 
te spelen.
Men ervaart te weinig (formele) feedback van het ziekenhuismanagement op het 
beleidsplan van de eenheid. Leidinggevenden blijven zo in de onzekerheid over de 
praktische realisatie van de door hen voorgestelde initiatieven. 

We bevelen aan om de beleidsmatige terugkoppeling van centraal naar de dienst beter te 
organiseren. (Aanb) 

 
 In 2010 werden 537 patiënten opgenomen op de eenheid IZ van campus SE. Het 

bezettingspercentage bedroeg gemiddeld 75%. Het sterftecijfer was 49.
De CCU-bedden werden in maart 2011 gecentraliseerd op campus SE. De 
registratiecijfers voor het voorbije jaar zijn daarom gescheiden. Aantal opnames in 2010 
op de eenheid CCU van SE bedroeg 419, op CCU van SJ waren dat 523 patiënten. Het 
bezettingspercentage was 74.06% op SE en 55.34% op SJ. Sterftecijfer: SE =16; SJ = 3. 
In 2010 werden 461 patiënten opgenomen op IZA van campus SJ. Het 
bezettingspercentage bedroeg 82,92%. Het sterftecijfer was 43. (AV) 

 
 

 Men beschikt over een fraaie onthaalbrochure, die op enkele praktische details na identiek 
is voor de IZA van beide campi. (SP)
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13 Zorg voor geriatrische patiënten 
 

 

Situering 

 
 Het zorgprogramma geriatrie binnen het AZ Turnhout omvat de volgende deelaspecten:

o Geriatrische consultaties worden voorlopig enkel in SJ georganiseerd en op 
afspraak. 

o Er zijn momenteel 2 geriatrische dagziekenhuizen binnen het ziekenhuis. Op 
campus SE (opname voor diagnostiek 100%) is dit een tweepersoonskamer op 
de afdeling geriatrie, op campus SJ (opname voor diagnostiek 10% en therapie 
90%) telt het dagziekenhuis 6 bedden. In 2010 waren er 259 opnames. Er zijn 
momenteel 2 multidisciplinaire programma’s: valevaluatie (SJ) en een zorgpad 
voor geheugenevaluatie (SE). 

o De dienst geriatrie op campus SE beschikt in totaal over 48 erkende bedden 
geriatrie. Er staan 29 geriatrische bedden opgesteld. De dienst geriatrie op 
campus SJ beschikt in totaal over 50 erkende bedden. Er staan 50 geriatrische 
bedden opgesteld verdeeld over twee afdelingen. De afdelingen geriatrie zijn 
acute afdelingen. 
Geriatrische patiënten worden eveneens opgenomen op andere 
hospitalisatieafdelingen. 

o De interne liaison is actief sinds 2009 op campus SJ op 3A, 3B, 3C, 2A, 2B en 
2C. Op campus SE op de afdelingen heelkunde, cardiologie, inwendige en 
neurologie. Referentieverpleegkundigen zijn aangeduid op de meeste afdelingen. 

o De externe liaison is opgestart. Er zijn 2 ontslagmanagers (samen 1,3 VTE) 
aangeduid binnen het zorgprogramma. Zij hebben voor SE en SJ een 
campusgebonden werking. Daarnaast zijn er ook sociale verpleegkundigen actief 
binnen de werking van de interne liaison. 

 

 Tijdens de audit werd er gesproken met het medisch diensthoofd geriatrie op campus SE, 
de verpleegkundige coördinator van het zorgprogramma geriatrie (verpleegkundig 
middenkader), hoofdverpleegkundigen en verpleegkundigen van de verschillende 
geriatrieafdelingen en een ergotherapeut (SJ). Bij het bezoek aan hospitalisatieafdelingen, 
spoed en IZ was de opvang van geriatrische patiënten een aandachtspunt.

 
 

Beleid en strategie 

 
 Er is een beleidsplan 2011 geriatrisch zorgprogramma. Er is een jaarverslag 2010 van het 

zorgprogramma. (SP)
 

 De missie en de visie op geriatrische zorg is weergegeven in het multidisciplinaire 
geriatrisch handboek AZ Turnhout. Dit handboek werd opgesteld door de coördinator van 
het geriatrisch zorgprogramma na overleg met de geriaters en de hoofdverpleegkundigen. 
(AV)

 

 Het geriatrisch zorgconcept is deels uitgeschreven in het geriatrisch handboek. De 
algemene principes van het zorgconcept (bv. dragen van dagkledij, gezamenlijke 
maaltijden) voor alle patiënten binnen het zorgprogramma en voor geriatrische patiënten 
op de niet-geriatrische afdelingen ontbreken. (Aanb)

 

 Volgende verbeterpunten i.v.m. overleg werden vastgesteld: (TK)

o Er is momenteel geen systematisch beleidsoverleg. Dit zal vanaf 1 mei 2011 
maandelijks doorgaan. 
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Van oktober 2010 tot eind december 2010 was er meermaals per week 
overleg tussen de 2 geriaters i.v.m. de opmaak van een de toekomstplanning, 
taakverdeling en een associatiecontract met het oog op de komst van 2 
nieuwe geriaters (1 mei 2011). Daarnaast zien zij elkaar in het LOC en in het 
Geriatrisch Team (maandelijks overlegmoment i.v.m. externe liaison). 

o Er is enkel informeel overleg tussen de geriaters en de 
hoofdverpleegkundigen. 

o Aanbeveling om een stuurgroep geriatrie op te richten (Aanb) en systematisch 
overleg te plegen rond beleidsmatige beslissingen binnen het ganse 
zorgprogramma geriatrie en hier ook paramedici en psycholoog bij te 
betrekken. 

 
 De uniforme werking binnen de dienst geriatrie wordt bewaakt. De 2 geriaters werken 

campusoverschrijdend en vullen momenteel samen de wachtdienst in. (SP)
 

 De opnamecriteria werden op 1/1/2011 opgesteld door de 4 geriaters en het medisch 
diensthoofd van spoedgevallen. (SP) Momenteel lopen de opnameprocedures op beide 
campussen nog niet gelijk, ook de overnameprocedure van een hospitalisatieafdeling naar 
een afdeling geriatrie verschilt op beide campussen. (TK)

 
 Er is geen differentiatie tussen de verschillende geriatrische afdelingen. Er zijn geen 

duidelijke opnamecriteria of een specifiek aangepaste afdeling voor dementerende 
bejaarden. (Aanb)

 
 

 De bekendmaking van het zorgprogramma naar eigen medewerkers gebeurde binnen het 
ziekenhuis (hoofdenvergadering, medische raad, werkvergaderingen bij de opstart van de 
interne liaison, brief naar alle artsen door hoofdgeneesheer, …) en naar verwijzers 
(voorstelling van het zorgprogramma op de LOK, RVT’s en SEL, ….). Bekendmaking aan 
de patiënten en hun familieleden gebeurt beperkt via infobrochures (geriatrisch 
daghospitaal, interne liaison en afdeling geriatrie) . Het belang van het dragen van 
dagkledij en gemeenschappelijke maaltijden wordt niet vermeld in de infobrochures. 
(Aanb)

 
 

Middelen 

 
 De geriatrische afdelingen zijn qua inrichting niet steeds aangepast aan de doelgroep. 

Volgende infrastructurele tekortkomingen werden opgemerkt: (TK)
 

Op campus SE en SJ 

o zijn de afdelingen onvoldoende huiselijk ingericht 
o zijn  geen herkenningstekens aangebracht aan de kamerdeuren 
o stonden in de berging onderhoudsproducten opgeslagen. Deze ruimte was niet 

op slot. Uit veiligheidsoverwegingen dienen deze buiten het bereik van patiënten 
opgeslagen te worden. Ook op de gang stonden poetskarren met 
onderhoudsproducten en verzorgingskarren opgesteld in het bereik van 
patiënten. 

o is er geen gemeenschappelijke eetkamer (NC) 

o is het reanimatiemateriaal niet afgesloten 

 

Op campus SE 
o is de eenheid niet rechtstreeks bereikbaar, men moet door een andere afdeling 

om de afdeling geriatrie te bereiken. (NC) 
o de beveiliging ter preventie van wegloopgedrag is niet sluitend: de toegangsdeur 

kan door middel van een code afgesloten worden, maar de code werkt meestal 
niet en de liften (aan de ingang van de afdeling) zijn vrij toegankelijk 
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o zijn de rustmogelijkheden in de gang weinig uitnodigend 
o is er geen kinezaal op de afdeling, maar staan de toestellen opgesteld op het 

einde van de gang. Er is geen ergotherapielokaal. Men maakt hiervoor gebruik 
van het gesprekslokaal. De zaal voor gemeenschappelijke oefeningen bevindt 
zich niet op hetzelfde verpleegniveau. 

o zijn er geen toiletten vlak bij de oefentoestellen. 
o staat het incontinentiemateriaal van de individuele patiënt opgesteld op de gang, 

wat de privacy belemmert. 

o is er geen badkamer, geen douche, geen hoog laag bad of aangepast bad. 
o zijn de patiëntenkamers niet voorzien van een klok 
o is de verpleegpost gesloten en weinig toegankelijk en er is weinig toezicht op de 

gang 
o ontbreken er tegels op de trap naar de bezoekerstoiletten 

 

Op campus SJ 
 

We bevelen aan om bij plannen voor renovatie / nieuwbouw na te gaan welke 
(infrastructurele) ondersteuning noodzakelijk is voor de doelgroep (bv. aandacht voor extra 
(nacht)verlichting, aanduiding lokalen en dagindeling, scheiding rust en activiteitenruimten, 
werken met kleuren en contrasten, deels gesloten afdeling, ruimtes voor activatie en 
mogelijkheid tot groepstherapie, ruimtes voor aangepaste therapie voor cognitief zwakke 
patiënten… in het kader van revalidatiemogelijkheden vanaf dag 0, een fixatiearm beleid, 
valpreventie en ROT (Realiteits Oriëntatie Training). (Aanb) 

 

 Het patiëntendossier is op beide campussen grotendeels gelijk, maar is versnipperd. (TK)
Men maakt o.a. gebruik van: 

o een elektronisch medisch dossier (C2M). Dit bevat o.a. de voorgeschiedenis, 
anamnese, huidige therapie, actieve planning van de patiënt en 

o een papieren medisch dossier met de hoofddiagnose, aanvragen voor 
onderzoeken, medicatieopdrachten en medicatieplan, klinisch verslag,… 
Verpleegkundigen hebben hierin leesrechten. 

o een elektronische multidisciplinaire ontslagbrief (enkel de arts kan dit 
valideren en afprinten) 

o een papieren verpleegkundig dossier (anamnese, medicatie, ontslag, ….) 
o paramedici noteren in het elektronisch dossier en soms ook in het papieren 

verpleegkundig dossier 
o het verslag van de patiëntenbespreking is elektronisch maar ook in het 

papieren verpleegkundig dossier terug te vinden. 

 
 

 Er is een procedure i.v.m. het dragen van dagkledij uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat 
iedere patiënt dagkledij draagt, uitgezonderd de patiënten die voldoen aan de 
exclusiecriteria die werden opgenomen in de procedure. (SP) In de praktijk kan men niet 
voldoen aan deze procedure door o.a.de zorgzwaarte. (TK)

 
 Men is recent gestart met de uitwerking van een klinisch pad malnutritie. (AV)

 

 
Medewerkers 

 
 Er zijn binnen het zorgprogramma twee voltijdse geriaters tewerkgesteld. Vanaf 1 mei 

2011 komen er twee voltijdse geriaters bij. Er is geen subspecialisatie binnen de groep 
van geriaters. De geriaters profileren zich sterk als zaalarts geriater en doen dagelijkse 
een uitgebreide zaalronde. Zij maken ruim de tijd voor gesprekken met familie. (SP)
Het medisch diensthoofd geriatrie is tevens medisch coördinator van het zorgprogramma 
geriatrie. (AV) 
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 Er is een aparte wachtdienst voor geriatrie voorzien. (SP)
 

 De verpleegkundige coördinator van het zorgprogramma geriatrie is een lid van het 
middenkader. (AV) Zij is niet in het bezit van de bijzondere beroepstitel van 
gespecialiseerde verpleegkundige in de geriatrie en heeft geen praktijkervaring in de 
opvang van geriatrische patiënten. (TK)

 
 Op campus SJ heeft men voor de twee geriatrieafdelingen, A en B, 1 VTE 

hoofdverpleegkundige. Op de A afdeling heeft een verpleegkundige de dagelijkse leiding 

onder supervisie van de hoofdverpleegkundige. (AV) Noch de hoofdverpleegkundige noch 
een andere afdelingsverpleegkundige beschikken over een BBT/BBB. (NC)

 

 Op campus SJ dient men voor de afdeling geriatrie A voor het aantal opgestelde bedden

(26) te beschikken over een team van 15,30 VTE. Men beschikt over 14,9 VTE (exclusief 
de hoofdverpleegkundige) 
Meer specifiek dient men te beschikken over 9,7 VTE verpleegkundigen, 3,1 VTE 
verzorgend personeel en 1,4 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Men beschikt 
over 10,35 VTE verpleegkundigen, 3,55 VTE zorgkundigen en 0,5 VTE ergotherapeut en 
0,5 VTE kinesitherapeut. (AV) 
Er is een normatief tekort van 0,9 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. (NC) 

Men kan beroep doen op een psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, diëtist en 
kinesist die niet vast verbonden zijn aan de dienst. 

 

 Voor de B afdeling met 24 bedden dient men te beschikken over een team van 14,13 VTE, 
meer bepaald over 9 VTE verpleegkundigen, 2,8 VTE verzorgend personeel en 1,33 VTE 
paramedisch personeel. Men beschikt over 13,8 VTE, namelijk 10,05 VTE 
verpleegkundigen en 2,75 VTE verzorgenden, 0,5 VTE ergotherapeut en 0,5 VTE 
kinesitherapeut.
Er is een normatief tekort van 0,83 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. (NC) 
Men kan beroep doen op een psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, diëtist en 
kinesist die niet vast verbonden zijn aan de dienst. 

 

 Voor de afdeling geriatrie op campus SE dient men voor het aantal opgestelde bedden
(29) te beschikken over een team van 17,07 VTE. Men beschikt over 17,5 VTE. Meer 
specifiek dient men te beschikken over 7,04 VTE verpleegkundigen, waarvan 4,8 VTE 
verpleegkundigen met BBT/ BBB in de geriatrie, 3,59 VTE verzorgend personeel en 1,6 
VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Men beschikt over 11,10 VTE 
verpleegkundigen, waarvan 4,40 VTE met BBT/ BBB, 4,90 VTE zorgkundigen en 1 VTE 
ergotherapeut en 0,5 VTE kinesitherapeut en 1 VTE logistieke medewerker. (AV) Er is een 
normatief tekort van 0,6 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. (NC) 

Ondanks de afbouw van het aantal bedden is er een relatief personeelstekort. (TK) 

Onderstaande argumenten tonen dit aan: 
o Er is een hoge turnover en een zwaar zorgprofiel op deze acute geriatrie. Dit 

wordt niet geobjectiveerd om de minimumbestaffing te bepalen, bij gebrek aan 
een meetinstrument voor de zorgzwaarte. 

o Er moeten 406,8 ADV-dagen toegekend worden wat neer komt op 1,9 VTE. 
o Op moment van de audit waren er 641,38 overuren (0,4 VTE). 
o Er kan slechts beperkt beroep worden gedaan op de mobiele equipe 
o Er werd in 2010 gedurende 23 dagen beroep gedaan op een jobstudent. 
o Men slaagt er niet in om patiënten systematisch te laten douchen. Het aantrekken 

van dagkledij en het samen laten eten van de patiënten gebeurt niet omwille van 
tijdsgebrek . 

o Vorming kan vaak niet worden toegestaan wegens bestaffingsproblemen. 
o Het eigen vooropgesteld doelkader wordt niet bereikt 
o De dienst verhuisde de laatste 5 jaar 4 keer, wat een extra belasting 

teweegbracht. 
Men dient de werklast nauwgezet in het oog te houden en de bestaffing aan te passen 
aan  de werkdruk. 
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 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 over 1,3 VTE verpleegkundigen (0,5 VTE op SJ en 0,8 VTE 
op SE), 0,9 VTE ergotherapeut, 0,2 VTE diëtist en 0,1 VTE psycholoog. Samen is dit een 
team van 3,5 VTE voor het hele ziekenhuis. Er is een normatief tekort van 0,5 VTE voor 
de interne liaison. Daarnaast kan men beroep doen op 0,5 VTE kinesitherapeut.
De verpleegkundige van de IL van SE moet vaak hulp bieden op de afdeling geriatrie. De 
psycholoog is niet aanwezig op het multidisciplinair overleg van de IL. 
Er is geen logopedist opgenomen binnen het interne waardoor men niet kan garanderen 
dat alle opgenomen patiënten beroep kunnen doen op deze expertise. (NC) 

Wegens tijdsgebrek werd er in 2010 geen systematisch advies geformuleerd naar de 
artsen. (TK) Dit zou met de komst van 2 bijkomende geriaters moeten verbeteren. 

 

 De werking met referentieverpleegkundigen is op SE recent opgestart. Op SJ zijn de 
referentieverpleegkundigen reeds langere tijd werkzaam en hebben reeds meer vorming 
gevolgd (incontinentiemateriaal, fixatie, …). (AV) Niet op alle afdelingen zijn 
referentieverpleegkundigen aangeduid. (NC) Het profiel van de referentieverpleegkundige 
geriatrie (situering, doel en opdracht van de functie) is uitgeschreven in het geriatrisch 
handboek, maar is niet door alle referentieverpleegkundigen gekend. (TK) Op IZ (SE) is er 
een referentieverpleegkundige nominatief aangeduid, zonder duidelijk takenpakket.
Uit de taakomschrijving blijkt dat er voor referentieverpleegkundigen een ruime taak is 
voorzien in het uitdragen van de geriatrische cultuur en het opleiding van de eigen 
teamleden. Ze zijn hiervoor niet vrijgesteld (TK) en kregen geen vorming inzake 
didactische vaardigheden. (Aanb) 

 
 Op alle geriatrische afdelingen zijn er personeelsleden die onvoldoende bijscholing (<8u 

zoals nodig voor de BBT) volgen. (TK) Functioneringsgesprekken gaan niet systematisch 
door. Enkel bij problemen worden gesprekken gevoerd (SE). Er is geen specifiek 
inscholingsplan voor nieuwe medewerkers. (TK)

 
 Er zijn 2 ontslagmanagers (samen 1,3 VTE) aangeduid binnen het zorgprogramma. Zij 

hebben voor SE en SJ een campus gebonden werking. (AV)

 
 

Processen 

 
 Voor het screenen van 75-plussers op een geriatrisch zorgprofiel hanteert men het GRP 

meetinstrument (Geriatrisch Risico Profiel). Men heeft geen toestemming van de 
behandelende arts nodig om het IL bij te vragen, wel om na advies een behandeling op te 
starten. (AV)
Binnen de huidige werking van de IL zijn nog verbetermogelijkheden: (TK) 

o niet alle geriatrische patiënten krijgen aangepaste zorg (multidisciplinaire aanpak, 
activatie en functionele revalidatie vanaf dag 1). 

o niet alle 75-plussers worden gescreend op een geriatrisch profiel. (NC) 
 75-plussers worden op de IZ-eenheden niet systematisch gescreend op 

hun geriatrisch risicoprofiel. Het GRP werd net geïntroduceerd. De 
interne liaison komt nooit op IZ. Er wordt geen geriater in consult 
gevraagd. 

 Van de 2497 75-plussers opgenomen op SJ in 2010 werden er 1520 
gescreend (enkel op niet geriatrische afdelingen). Van de 2489 75- 
plussers opgenomen op SE werden er 1300 gescreend. 

 Het team is nog niet op alle afdelingen actief (dagziekenhuizen). 
o Vanuit het onthaal wordt bij 75-plussers steeds een formulier meegegeven voor 

de screening op een geriatrisch risicoprofiel aan de hand van het GRP 
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instrument. Dit wordt door de verpleegkundigen op de afdeling ingevuld en naar 
de IL gestuurd. Men heeft nadien geen zicht op de score (al of niet positief) 
aangezien deze niet in het dossier vermeld wordt 

o Wegens tijdsgebrek werd er in 2010 geen systematisch advies geformuleerd naar 
de artsen. 

o In een dossier van een patiënt overgenomen van een andere dienst was geen 
advies van de IL terug te vinden en men overlegt niet altijd met de 
verpleegkundige van IL. 

 

 De wekelijkse patiëntenbespreking van 5/4/2011 op SE is niet doorgegaan. (NC)

 
 Er is een valpreventieprotocol uitgewerkt maar dit is alleen op campus SJ 

geïmplementeerd binnen de werking van het dagziekenhuis. (TK)
 

 Er is onvoldoende aandacht voor het optimaal organiseren van het psychosociale klimaat.
(TK) 

o Samen eten is op campus SE en SJ niet mogelijk aangezien er geen eetzaal is. 
o Men slaagt er onvoldoende in om de patiënten dagkledij te laten dragen. 
o Infrastructurele aanpassingen in het kader van ROT (duidelijke signalisatie van 

heel wat lokalen, scheiding van rust en actieve ruimtes, …) ontbreken. (Aanb) 

 
 De ontslagbrief is multidisciplinair geïntegreerd opgebouwd en bevat alle noodzakelijke 

informatie om de continuïteit te verzekeren. De gegeven therapie en de status bij ontslag 
wordt kort geschetst.  Waar nodig wordt uitgebreidere info gegeven. (SP)

 
 Ondanks de aandacht in de visie en in de brochures i.v.m. tijdige ontslagvoorbereiding is 

er ruimte voor verbetering op volgende gebieden: (TK)
o Er wordt aan de hand van de behandeldoelstellingen geen voorlopige 

ontslagdatum vooropgesteld. 

o Thuisbezoeken ter voorbereiding van het ontslag gebeuren nooit. 
o Zorgoverleg bij complexe thuiszorg werd het afgelopen jaar naar schatting op 

campus SE een zestal keer georganiseerd Op campus SJ was dit 3 keer. Men 
hanteert geen criteria om de noodzaak te objectiveren. (Aanb) 

 
 

Resultaten 
 

 In 2010 werden in totaal 5831 75-plussers opgenomen in het ziekenhuis. Hiervan werden 
845 patiënten opgenomen op geriatrische afdelingen (358 patiënten op campus SE en 
487 patiënten op campus SJ).

 

 In 2010 werden er in SJ 415 patiënten ontslagen naar huis en 228 ontslagen naar een 
(ander) ziekenhuis of naar een thuisvervangend milieu. In SE werden er 228 ontslagen 
naar huis en 161 naar een (ander) ziekenhuis of naar een thuisvervangend milieu.

 

 De gemiddelde bedbezetting op de geriatrische afdeling op SE was 57,8% voor 2010. 
Voor geriatrie B van SJ was dit 85,75% en voor geriatrie A was dit 78,34%. Er waren geen 
piekmomenten. De gemiddelde ligduur op SE was 26,51 dagen en op SJ was dit 25,81 
dagen.

 
 In 2010 werden er in SJ 69 niet-geriatrische patiënten opgenomen op de geriatrische 

afdelingen, in SE waren dit er 29. (NC)

 
 Het aantal opnames van geriatrische patiënten op niet-G-afdelingen bedroeg het voorbije 

jaar in SJ 2497 en op SE 2489.

 

 Van de 2984 75-plussers opgenomen op SJ in 2010 werden er 1520 gescreend (enkel op 
niet geriatrische afdelingen). Van de 2847 75-plussers opgenomen op SE werden er 1300 
gescreend.
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o In SJ hadden 384 patiënten van de 1520 gescreende een positieve score. 
Gegevens over hoeveel patiënten er een verdere evaluatie kregen door de interne 
liaison zijn niet beschikbaar. 

o In SE hadden 441 van de 987 gescreende patiënten een positieve score. Hiervan 
kregen 280 patiënten een verdere evaluatie. 51 patiënten werden na advies 
overgenomen op een geriatrieafdeling. 
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14 Zorg voor oncologische patiënten 

 

Situering 

 AZ Turnhout beschikt over een oncologisch centrum op campus SE.

 

Beleid en strategie 

 Er is op campus SE een beleid uitgewerkt voor de zorg voor oncologische patiënten die 
chemotherapie toegediend krijgen (opnamecriteria, chemotherapievoorschrift, 
patiëntentraject, samenwerking artsen, …). (SP)

 

 Er is aandacht voor het bewaken van de kwaliteit van zorg. (SP)

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

o Gegevens die voorhanden zijn (bv. aantal patiënten, wachttijden, 
extravasaties) en incidenten worden geanalyseerd en besproken en gebruikt 
om het gevoerde beleid bij te sturen (poster extravasatie, procedures, ..). 

o Er is een uitgebreid medisch-verpleegkundig geïntegreerd jaarverslag 
(activiteitengegevens, analyse, bespreking van verbeterprojecten) dat een 
goed beeld geeft van de kwaliteit van zorg. 

 
 Er is een goede samenwerking voor radiotherapie / oncologie tussen het AZ Turnhout, het 

AZ Heilig Hart te Mol en het AZ St. Elisabeth te Herentals. (SP)
Een medisch oncoloog en een hematoloog voeren consulten uit in Herentals. Jaarlijks 
wordt samen een symposium georganiseerd. Er is een gezamenlijke website 
(www.oncologiekempen.be) met informatie voor patiënten en (huis)artsen. Er zijn 
gezamenlijke projecten rond psychosociale begeleiding en pijn. 

 

 In januari 2009 werd een nieuw bestralingstoestel in AZ Turnhout in gebruik genomen.
(AV) 

 
 Er is een samenwerking met de huisartsen voor de opvolging van patiënten die 

chemotherapie toegediend krijgen. Aandachtspunten worden vermeld in de ontslagbrief. 
(SP)

 
 

 Chemotherapie wordt op campus SE uitsluitend toegediend op het oncologisch centrum 
(ook blaasspoelingen voor urologie). (SP) Op campus SJ wordt chemotherapie toegediend 
op 5 verschillende eenheden (chirurgisch dagziekenhuis, interne en heelkundige 
afdelingen). (TK) Niet alle verpleegkundigen die chemotherapie op campus SJ toedienen 
hebben een bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie of hebben minstens 5 jaar 
ervaring met de verzorging van oncologische patiënten. (NC)

Niet alle verpleegkundigen die patiënten met oncologische aandoeningen verzorgen 
hebben een opleiding in palliatieve zorgen gevolgd. (TK) 

 
 
 

Middelen 

 
 De koppeling van het oncologisch dagziekenhuis (19 posities) met de oncologische 

afdeling (17 bedden) en de nabijheid van de oncologische consultatie biedt heel wat 
voordelen (wachttijden, overleg, aanwezigheid arts op het dagziekenhuis, administratieve
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kracht ...). We bevelen aan om alle kamers van de hospitalisatie te groeperen op 1 gang, 
zodat de scheiding van gehospitaliseerde en dagpatiënten strikter verloopt en het toezicht 
makkelijker kan georganiseerd worden. (Aanb) 

 

 Bij de uitbreiding van de afdeling dient men rekening te houden met de huidige en 
toekomstige activiteiten. (Aanb) De afdeling oncologie beschikt momenteel slechts over 
één kamer met sas, ondanks dat er regelmatig patiënten verblijven (2 patiënten op moment 
van de audit) waarbij een omgekeerde isolatie nodig is (o.a. stamceltransplantatie, …). 
Deze kamer is o.a. ook nodig voor de verzorging van patiënten die behandeld worden met 
jodium-131.

 
 Het patiëntendossier op oncologie is nog onvoldoende geïntegreerd, wat onontbeerlijk is 

voor de multidisciplinaire zorg die men wil bieden. Verpleegkundigen hebben geen zicht op 
de notities van andere disciplines doordat de eigen dossiers niet gelinkt zijn aan C2M (bv. 
kinesitherapie, logopedie ..) of doordat tabs niet beschikbaar zijn (bv. bij psychologen). De 
verslagen van de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen zijn erg beperkt. Een specifiek 
multidisciplinair dossier zou de zorg verder kunnen ondersteunen. (Aanb)

 
 
 

Medewerkers 

 De associatie telt 3 voltijdse radiotherapeuten, 2 medisch oncologen en één hematoloog.
(AV) 

De hoofdverpleegkundige is organisatorisch verantwoordelijk voor de aansturing van zowel 
het dagziekenhuis en de verpleegafdeling. De tweede hoofdverpleegkundige werd bij de 
centralisatie vrijgesteld om de werking inhoudelijk te optimaliseren. (SP) 

 

 Het hoge aantal uren bijscholing bij de medewerkers op de afdeling oncologie SE getuigt 
van de aandacht voor permanente vorming (SP) Men streeft een hoge professionalisering 
na. Alle medewerkers hebben een bijkomende opleiding oncologie en een interne opleiding 
chemotherapietoediening. BBT’s werden aangevraagd. Jaarlijks worden interne 
bijscholingsavonden georganiseerd en neemt men deel aan het jaarcongres VVRO. Voor 
nieuwe technieken (bv. stamceltransplantatie) wordt een stappenplan vorming opgesteld. 
Referentieverpleegkundigen stellen nieuwe ontwikkelingen en procedures voor tijdens 
teamvergaderingen. Hiervoor wordt telkens tijd voorzien op de agenda. In samenwerking 
met de VLK worden ook infosessies gegeven (vermoeidheid, radiotherapie)
Niet alle medewerkers (slechts 2) volgden een opleiding palliatieve zorgen. (TK) 

 
 De veiligheid van het personeel op oncologie is een aandachtspunt. Iedereen draagt een 

dosimeter. (SP) Men dient na te gaan of het huidige verpakkingssysteem voor het 
verwijderen van de gebruikte systemen voor chemotherapietoediening voldoende garantie 
biedt (gele zakken in de kamers). (TK)

 

 Het personeel op de verpleegafdeling oncologie bestaat uit 14.4 VTE verpleegkundigen, 
waarvan 3.95 VTE gegradueerde verpleegkundigen. De vaste verpleegkundige equipe van 
het oncologisch dagziekenhuis bestaat uit 6.5 VTE verpleegkundigen, waarvan 4,2 VTE 
bachelors in de verpleging. (AV) Op basis van het aantal patiëntencontacten is dit 4.91 
VTE te weinig. (TK) Men zet echter een beperkte pool van verpleegkundigen in op beide 
diensten zodat men personeel met expertise flexibel kan inzetten. (SP) Er is een 
onderkwalificering op het oncologisch dagziekenhuis (een tekort aan bachelors in de 
verpleging). (TK) Men biedt mogelijkheden tot het volgen van een brugopleiding (3 
medewerkers momenteel).

 

 In verhouding tot het aantal openingsuren is er een tekort van 0.25 VTE administratieve 
medewerker op het oncologisch dagziekenhuis. (TK)
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Processen 

 Binnen de zorg voor oncologische patiënten gaat er veel aandacht naar zorg op maat.
(SP) 

o Zo werd een traject voor het dagziekenhuis oncologie opgezet met 
voorinschrijvingen (patiënt wordt op alle stappen van het traject verwacht). 
Door een apart circuit met 3 specifieke consultatieruimtes op de consultatie uit 
te werken, kunnen de artsen hun patiënten steeds voorafgaand aan de 
chemobehandeling zien. Gespreide opnames maken een betere opvang op 
het dagziekenhuis mogelijk, verkorten de wachttijden tussen aanbieden en 
opstart chemotherapie en reduceren het aantal ontslagen na openingsuren. 

o Op de website van het oncologisch centrum wordt, naast uitgebreide 
(algemene) info, ook een lijst met initiatieven en nuttige adressen gegeven. Op 
de afdeling wordt info ter beschikking gesteld via folders (VLK, brochure 
“chemotherapie”) en infobladen (vermoeidheid, mondzorg, …). Recent startte 
men met het uitwerken van meer specifieke folders. 

o Twee medewerkers volgden een opleiding communicatie. 

 De zorg op het oncologisch centrum is erg gestructureerd. (SP)

o Er is gestructureerd overleg (associatievergadering in bijzijn van de 
hoofdverpleegkundigen, overleg zaalarts met de hoofdverpleegkundige ter 
evaluatie van de werking, dienstoverleg ..). 

o Per discipline is er (wekelijks) een MOC voorzien waarop de patiënten 
multidisciplinair besproken worden. Het oncologisch handboek is elektronisch ter 
beschikking. Per chemotherapeuticum is er elektronisch een schema beschikbaar. 

o Men gebruikt een uniform elektronisch voorschrift, specifiek per 
chemotherapeuticum, met ingebouwde veiligheden. De apotheek staat in voor een 
extra controle. 

o Door de voorinschrijvingen op het oncologisch dagziekenhuis beschikt men op elke 
stap van het traject snel over patiëntenidentificatie. 

o Er is een procedure extravasatie en spillen uitgewerkt. Men werkt bij incidenten 
met vooraf samengestelde sets en kits (bv. Savene®). Deze zijn verzegeld en 
worden na gebruik direct vervangen vanuit de apotheek (dubbel systeem). Men 
werkte een poster en registratieformulier uit om een snelle reactie mogelijk te 
maken en de incidenten op te volgen. 

 

 Men kampt, ondanks de optimalisatie van het patiëntentraject (o.a. ook de spreiding van de 
patiënten gedurende de week, elektronisch planningssysteem, …) nog met een 
capaciteitsprobleem op het oncologisch dagziekenhuis en binnen de apotheek voor de 
bereiding en de toediening van chemotherapie (jaarlijkse stijging van het aantal patiënten 
voor chemotherapietoediening) waardoor de centralisatie van chemotherapietoediening 
campusoverschrijdend nog niet volledig gerealiseerd werd. (TK)

 

 Het gewicht van de patiënt wordt niet steeds genoteerd in het dossier van de patiënt die 
chemotherapie krijgt toegediend (bij 5/12 nagekeken opnames). (TK) Parameters worden 
niet systematisch genomen bij patiënten op het dagziekenhuis (geen enkele parameter bij 
13 gespreide dagen opname voor chemotherapietoediening). Bij toediening van 
bloedderivaten (packed cells) worden parameters (temperatuur) enkel bij de start genoteerd 
en niet ter controle. (TK) Bij een aantal schema’s (bv. toediening van antistoffen) zijn er 
aparte formulieren en instructieschema’s (o.a. frequentie) uitgewerkt voor de controle van 
de parameters en worden deze nauwgezet ingevuld. (SP)
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Resultaten 

 In 2009 waren er 9128 patiëntencontacten op het oncologisch dagziekenhuis. Bij 5258 
patiënten werd chemotherapie toegediend. In 2010 was dat bij 5013 patiënten. Het aantal 
andere therapieën (aderlating, inspuitingen, …) steeg t.o.v. vorige jaren.

 

 Op de oncologische afdeling werd in 2009 bij 365 patiënten chemotherapie toegediend. In 
2010 waren er dat 459. Het aantal patiënten stijgt jaarlijks (o.a. omwille van complexe , 
meerdaagse schema’s).


