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1 Inleiding 

In het auditverslag worden vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten besproken, vervolgens de 

resultaten van de audit van enkele specifieke zorgtrajecten. 

 
Een voorlopige versie van het auditverslag werd toegelicht en afgegeven op 04/02/2011. 

 
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 werd 

gepland op dinsdag 04/04/2011, om 10 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35 te 1030 

Brussel), in het lokaal 0.13. 

 
 

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. De vaststellingen van infectieziektepreventie worden gedaan door het Toezicht 

Volksgezondheid. 
 

 

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. 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Referentiekader-audit-algemene-ziekenhuizen/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Referentiekader-audit-algemene-ziekenhuizen/
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 - Uitwisselen van informatie en ervaring met andere 
instellingen binnen het kader van een 
samenwerkingsplatform op het gebied van 
ziekenhuishygiëne. 

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

Comité voor 
Ziekenhuishygiëne 

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

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

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

Opstellen van een reglement van inwendige orde voor de 

operatieafdeling, de bevallingsafdelingen en de risicodiensten. 

Antibiotherapiebeleidsgroep - Activiteiten, evaluatie, planning 

Meldingsplicht infectieziekten - Profylaxedecreet (5 april 1995) en uitvoeringsbesluiten 

 
 

1.2 Definities 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: 
 

Algemene vaststellingen (AV) 

Deze elementen scoren niet negatief of positief. Ze worden beschouwd als nuttige 

achtergrondinformatie, bv. om de context te schetsen. 

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. 
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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 thema’s algemeen beleid, medisch beleid, 

verpleegkundig beleid, ethisch beleid, patiëntenrechten, kwaliteitsbeleid, risicomanagement, 

centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie, dagziekenhuis, apotheek, 

centrale sterilisatie, materniteit – N* - melkkeuken, zorgprogramma voor kinderen, 

zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, palliatieve functie, Sp-palliatief, Sp-revalidatie, 

PAAZ, zorgprogramma voor de oncologische patiënt, 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 beleids- en 

overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteithandboek. 

 
Op 11/1/2011 vond aan de hand van deze documentatie een risicoanalyse plaats door het 

auditteam van Zorginspectie (“pre-audit”). 

 

De audit vond plaats op volgende data: 

 
14/01/2011 Audit 

20/01/2011 Audit 

25/01/2011 Audit 

01/02/2011 Opmaak verslag 

04/02/2011 Presentatie verslag 

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

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

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

bv. uit vorige auditverslagen, uit het bij de overheid ingediende zorgstrategisch plan, de 

website van het ziekenhuis, … 

 

Er werden 72 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 

gesprekken met 5 directieleden, 5 stafleden, 14 artsen waarvan 4 medische diensthoofden, 53 

verpleegkundigen waarvan 32 hoofdverpleegkundigen, 1 apotheker, 1 psycholoog, 3 

ergotherapeuten, 1 kinesitherapeut, 1 logopedist, 1  sociaal assistent, 1  ombudspersoon, 1 

spelbegeleider, 1 kwaliteitscoördinator, 2 patiënten en 2 onderhoudsmedewerkers, samen 92 

gesprekspartners. 

Volgende verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht: 
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 Op campus Loofstraat: 5C, 3B2, 2A en 2C. 

 Op campus Vercruysselaan: 3A en 3B 

 Op campus Kennedylaan: abdo-gynaeco1, neuro1, C2 

 Op campus Reepkaai: buda I, II, III en Leie 4 

 
De vaststellingen in het auditverslag zijn gebaseerd op informatie uit de geraadpleegde 

documenten, op informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de rondgang 

van diensten en op steekproeven (van bv. patiëntendossiers, medicatievoorschriften, 

registratiegegevens). 

 

In het eerste deel van het verslag staan ziekenhuisbrede zorgaspecten beschreven. Zo 

worden leiderschap, beleid en strategie, middelen, medewerkers, processen en resultaten 

binnen het ziekenhuis in kaart gebracht. 

 

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

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

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

informatie als algemene vaststelling), terugvinden hoe de aspecten beleid en strategie, 

middelen, medewerkers, processen en resultaten ingevuld worden voor deze doelgroep. 

 
 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 
 
 

XXXX Hoofdauditor Zorginspectie 

  
XXXX Auditor Zorginspectie 

  
XXXX Auditor Zorginspectie 

  
XXXX Auditor Zorginspectie 

  
XXXX Auditor Zorginspectie 

  
XXXX Auditor Zorginspectie 

  
XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 

  
XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 

  
XXXX Observator IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
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1.5 Auditplan 
 
 
 

vrijdag 14/01/2011 (Campus Loofstraat) 

       

9:00 – 

9:30 

Toelichting bij het auditproces door de auditoren en korte voorstelling van het ziekenhuis 

9:30 – 

11:00 

Verpleegafdeling Verpleegafd 

eling 

Verpleegafd 

eling 

Zorg voor 

geriatrische 

patiënten 

Verpleegafd 

eling 

Zorg voor 

chirurgische 

patiënten 
11:00 

– 

13:00 

Verpleegafdeling Zorg voor 

kritieke 

patiënten 

(IZ) 

Chirurgisch 

dagziekenh 

uis 

Zorg 

voor 

kritieke 

patiënten 

(spoed) 
13:00 

– 

14:00 

Middagmaal 

14:00 

– 

15:00 

Overleg auditoren 

 
 

  

9:00 – 

9:30 

Toelichting bij het auditproces door de auditoren en korte voorstelling van het ziekenhuis 

9:30 – 

12:30 

Rondgang op de verpleegafdelingen (op verschillende campi) 

13:00 

– 

14:00 

Middagmaal 

14:00 

– 

15:00 

Overleg auditoren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

donderdag 20/01/2011 (Campus Vercruysselaan) 
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9:00 – 

11:00 

Verpleegafdeling Verpleegafdelin 

g 

Verpleegafdeling Verpleegafdeling Kwaliteitsbeleid 

en        

patiëntveiligheid 

11:00 

– 

13:00 

Personeelsbeleid Medicatiebeleid Zorg voor 

psychiatrische 

patiënten 

Zorg voor 

psychiatrische 

patiënten 

Zorg voor 

chirurgische 

patiënten 

13:00 

– 

14:00 

Middagmaal 

14:00 

– 

15:00 

Overleg auditoren 

 

 

dinsdag 25/01/2011 

 (Campus 

Kennedylaa 

n) 

(Campus 

Reepkaai) 

(Campus 

Kennedyla 

an) 

(Campus 

Kennedylaan) 

(Campus 

Kennedyla 

an) 

(Campus 

Kennedylaa 

n) 

9:00 – 

11:00 

Verpleegafde 

ling 

Zorg voor 

geriatrische 

patiënten 

Zorg voor 

kinderen 

Zorg voor 

kinderen 

Verpleegaf 

deling 

Zorg voor 

chirurgische 

patiënten 

11:00 – 

13:00 

Beleid en 

strategie 

Verpleegafd 

eling 

Zorg voor 

kritieke 

patiënten (IZ) 

VTO Verpleegafde 

ling 

13:00 – 

14:00 

Middagmaal 

14:00 – 

15:00 

Overleg auditoren 
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2 Situering van de instelling 
 
 

Naam AZ Groeninge 

Adres President Kennedylaan 4 

Gemeente 8500 Kortrijk 

Telefoon 056 63 63 63 

Fax 056 63 63 69 

Website www.azgroeninge.be 

e-mail info@azgroeninge.be 

Erkenningsnummer 396 

 

Inrichtende macht 

 
Vzw AZ Groeninge 

President Kennedylaan 4 

8500 Kortrijk 

 
 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

 XXXX 

 
Directiecomité 

 
Algemeen directeur XXXX 

  
Hoofdgeneesheer XXXX 

  
Directeur patiëntenzorg XXXX 

  
Directeur administratie en financiën XXXX 

  
Directeur human resources XXXX 

  
Directeur masterplan en infrastructuur XXXX 

  
Directeur aankoop en facilitaire diensten XXXX 

 
 

Achtergrond 

 
AZ Groeninge is een fusieziekenhuis van 3 privé-ziekenhuizen (een eerste fusiebeweging in 

1998) en 1 openbaar ziekenhuis (tweede fusie in 2000). 

http://www.azgroeninge.be/
mailto:info@azgroeninge.be
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Het ziekenhuis telt 4 campi, deze worden benoemd met hun adres, de campi Kennedylaan 

(KL), Loofstraat (LS), Vercruysselaan (VL) en Reepkaai (RK). De campus KL werd op 

1/04/2010 in gebruik genomen, op dat moment werd de campus Houtmarkt verlaten. 

 

Momenteel heeft het ziekenhuis een erkenning voor: 

 

campus C D G E M Sp A + a TOTAAL 

KL 96 126  48 48   318 

LS 96 227 16     339 

VL 133     30 Sp-psychogeriatrie 60 + 7 230 

RK   84   25 Sp-cardiologie 

 
60 Sp-chronisch 

 
10 Sp-palliatief 

 179 

 325 353 100 48 48 125 67 1066 

 
 

Het ziekenhuis heeft (tot 1/4/2011) een planningsvergunning voor 20 G-bedden, mits afbouw 

van 5C- en 15D-bedden. 
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3 Leiderschap 

3.1 Organisatiestructuur 

 

 In 2003 werd gestart met een verregaande reorganisatie in het ziekenhuis met het oog op 
een brede samenwerking tussen alle medewerkers van het fusieziekenhuis, In een eerste 
fase werden diensten en disciplines samengebracht op één van de vier campi, dit 
gebeurde in 3 grote verhuisgolven. Ook het organogram werd aangepast. Tal van 
initiatieven ondersteunden de reorganisatie, zo kregen verpleegkundigen bv. inspraak bij 
de samenstelling van de nieuwe teams en er werden tal van teambuildingactiviteiten 
georganiseerd voor de nieuwe teams. (AV)

De fusie is op deze manier goed geslaagd: de neuzen staan in dezelfde richting en er is 
geen campusdenken meer, láng voor de centralisatie van de ziekenhuisactiviteiten op één 
campus. Er is een sfeer van vertrouwen tussen de verschillende beleidsniveaus en er is 
een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en diensten. (SP) 

 

 Het zorgdepartement is sinds september 2010 opgedeeld in 7 zorggroepen en wordt 
aangestuurd door een nieuwe directeur patiëntenzorg. Zorggroepen zijn 
campusoverschrijdend samengesteld in functie van zorgprogramma ’s en zorgtrajecten. 
Aan het organogram werden 2 aparte zorgondersteunende zorggroepen bijgevoegd, nl. de 
therapie-ondersteunende diensten en de patiëntbegeleidende diensten. Elke zorggroep 
staat onder leiding van een zorgmanager. Gemiddeld stuurt een zorgmanager een 12-tal 
hoofdverpleegkundigen aan. (AV)

 

 Paramedici (kinesitherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten) en psychologen 
zijn in loondienst tewerkgesteld binnen het ziekenhuis en worden aangestuurd door de 
directeur patiëntenzorg. (AV) Een zorgmanager stuurt de hoofdkinesisten en de 
hoofdergotherapeut aan.

 

 De hoofdgeneesheer wordt in zijn taken ondersteund door 4 leidinggevende artsen (allen 
samen 1 VTE). Samen vormen zij de medische equipe hoofdgeneesheer (MEH). Naast 
medische diensthoofden, zijn er medische adjunct-diensthoofden en medische 
coördinatoren (voor de zorgprogramma’ s en functies) aangesteld. (AV)

 

 Volgende bedenkingen kunnen gemaakt worden bij het organogram: (Aanb)
 

o In het organogram is de binoomwerking niet zichtbaar gemaakt. 
o Het medisch departement is niet afgestemd op de organisatie volgens 

zorggroepen. 
o De verschillende eenheden waar kritieke patiënten verzorgd worden (IZ en 

midcare) bevinden zich niet in dezelfde zorggroep. 

o De chirurgische dagziekenhuizen behoren tot verschillende zorggroepen. 

o De begeleiders herintreders worden niet benoemd op het organogram. (NC) 

 

 
3.2 Beleids- en adviesorganen 

 Naast de klassieke beleidsorganen zoals de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, 
het directiecomité en de medische raad, zijn er in AZ Groeninge ook een intern 
auditcomité, een strategische commissie, een MKG-commissie, een medisch en een niet- 
medisch selectiecomité. (AV)
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 Vanuit de Raad van Bestuur werd een strategische commissie opgericht met leden van de 
Raad van Bestuur, de medische raad en het directiecomité. Deze commissie heeft in 2010 
de missie en visie herwerkt en een strategische beleidsnota voor de komende jaren 
opgemaakt. (AV)

 
 In 2010 werden alle medische diensthoofden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek met 

de MEH. Dit overleg zal in de toekomst jaarlijks gebeuren. (SP)

 
 De voorbije jaren was er een uitbouw van medisch-verpleegkundig geïntegreerde 

overlegstructuren, in het ziekenhuis de binoomwerking genoemd. (AV)

 
o Zo is er wekelijks overleg tussen de hoofdgeneesheer en de directeur 

patiëntenzorg en is de hoofdgeneesheer aanwezig op de vergadering van de 
zorgmanagers. 

o Ook op afdelingsniveau zijn er verschillende voorbeelden van een duale 
medisch-verpleegkundige aansturing (bv. M, pediatrie, dagziekenhuis). 

o Op verschillende afdelingen (bv. spoedgevallen, psychiatrie, OK, CSA) is het 
dagelijks bestuur (hoofdverpleegkundige, zorgmanager, psycholoog, arts, 
sociaal werker, ergotherapeut) van de afdeling grotendeels verantwoordelijk 
voor de aansturing. (SP) 

 
Op het niveau van de aansturing van de zorggroepen is er nog geen geïntegreerde 
multidisciplinaire aansturing. (Aanb) Alle zorgmanagers zijn (uitgezonderd voor de 2 
zorgondersteunende zorggroepen) verpleegkundigen. 

 

 Tijdens de vergaderingen van het ethisch comité worden nagenoeg uitsluitend adviezen 
geformuleerd omtrent studies. Het ethisch comité organiseerde in 2010 geen vorming 
binnen het ziekenhuis en er werden vorig jaar van op de werkvloer geen vragen gesteld 
aan het ethisch comité.
We adviseren om het ethische comité bekender en toegankelijker te maken op de 
werkvloer. Een scherpere profilering kan bijdragen aan een grotere belangstelling voor 
ethische problematiek. 
Vorming over algemeen ethische onderwerpen is ook een taak die door het ethische 
comité nog meer zou kunnen opgenomen worden. (Aanb) 
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4 Beleid en strategie 

4.1 Beleidscyclus 

 

 In 2010 werden missie en visie, die van 2005 dateerden, geactualiseerd. Verder werd het 
voorbije jaar een SWOT en een strategische beleidsnota 2011-2016 opgesteld.
Voor de komende jaren werden 6 strategische doelstellingen vooropgesteld: 

o az groeninge stelt elke patiënt centraal. 
o az groeninge streeft naar een zo ruim mogelijk hooggespecialiseerd zorgaanbod. 
o az groeninge verzekert aantoonbare kwaliteitsvolle zorg. 
o az groeninge verzekert transmurale continuïteit van zorg. 
o az groeninge wenst een expertisecentrum te zijn voor vorming, opleiding en 

onderzoek. 
o az groeninge voert een duurzaam beleid. (AV) 

 

 Het ziekenhuis heeft een jaarverslag 2009, hierin is een luik medisch jaarverslag 
opgenomen. Beleidsplannen werden in het verleden op departementaal niveau opgemaakt. 
Het departement patiëntenzorg heeft een jaarverslag 2009 en een strategisch beleidsplan. 
(AV)

 

 Op afdelingsniveau werkt men sinds 2005 met een jaarcyclus, d.m.v. jaarverslagen en 
jaardoelstellingen. De jaarcyclus vertrekt van een jaarlijkse bevraging van alle geledingen 
rond strategie en operationele planning. Op basis van het jaarplan, dat uit deze bevraging 
voortvloeit, worden de budgetten toegekend. Het algemene jaarplan wordt vertaald naar 
afdelingsjaarplannen. Deze jaarcyclus was aanvankelijk voornamelijk verpleegkundig 
geïnspireerd, waarbij hoofdverpleegkundigen in overleg met hun equipe 3 
jaardoelstellingen uitwerken. Daarnaast hadden sommige diensten een medisch 
beleidsplan opgemaakt. (AV)

 
 Ter voorbereiding van de gesprekken tussen medische diensthoofden met MEH werd in 

2010, in overleg tussen de medische diensthoofden en de zorgmanagers, een SWOT 
analyse gemaakt op dienstniveau (o.a. klinische performantie en bredere strategie), als 
aanzet tot het opmaken van een beleidsplan.
In 2011 zullen de diensten psychiatrie en ziekenhuishygiëne als eersten een geïntegreerd 
medisch-verpleegkundig beleidsplan uitschrijven. (AV) 

 
 In 2011 wil men een balanced scorecard in gebruik nemen met indicatoren gekoppeld aan 

de strategische doelstellingen en aan de doelstellingen uit de medisch-verpleegkundige 
beleidsplannen. (AV)

 
 Vanaf 2012 zal er een directe link zijn tussen de strategische doelstellingen en de medisch- 

verpleegkundige jaarcyclus. (AV)

 
 Via Cognosviewer hebben medische diensthoofden zicht op heel wat (‘real time’) 

beleidsdata (activiteitsgegevens en indicatoren uit MKG, Navigator en het Vlaams 
Ziekenhuisnetwerk). (AV)
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4.2 Lerende omgeving 

Beleid en strategie 

 In verschillende overleg- en bestuursorganen wordt er gewerkt aan kwaliteit. Daarvan zijn 
de belangrijkste: (AV)

o De stuurgroep Veilige Zorg komt tweemaandelijks bijeen en volgt het verloop van 
het project Veilige Zorg op. Bij dat project hoort ook de opvolging van het Investors 
in People label, via de stuurgroep Investors in People. 

o De Coördinatiegroep Veilige Zorg staat in voor coördinatie en ondersteuning van 
ziekenhuisbrede en afdelingsgebonden initiatieven rond veilige van zorg. 

o Het operationeel overleg kwaliteitszorg volgt de patiëntentevredenheidsenquêtes 
op, werkt het kwaliteitshandboek en procedurehandboek bij en begeleidt de 
vorming van SLA’s. 

o De Confidentialiteitscel ontvangt de meldingen van incidenten, classificeert ze 
volgens de taxonomie van de WHO en analyseert de belangrijkste incidenten. Ze 
stelt verbeteracties op en geeft feedback aan de melder. 

o De Commissie Medical Audit organiseert audits voor specifieke artsgebonden 
kwaliteitsaangelegenheden. 

 
 In het verleden werd er gewerkt met het kwaliteitsmodel Kwadrant. Nu wordt dit model 

verlaten en vervangen door de JCI standaarden en het balanced scorecard model. (AV)
 

 Centraal in het kwaliteitsbeleid staat de jaarcyclus. In het verleden was men vrij bij het 
bepalen van de jaardoelstellingen op afdelingsniveau, sinds 2008 is er jaarlijks een 
verplicht te behandelen thema. In 2008 was dat teamwerking, in 2009 en 2010 ging het 
om SLA ’s en veilige zorg. (SP)

 

 Naast het systeem van de jaarcyclus worden ook een aantal ziekenhuisbrede projecten 
ondernomen. Deze zijn van uiteenlopende aard. Het gaat ondermeer om het 
uniformiseren van ontslagbrieven (2006), uniformisering van het verpleegkundig dossier 
(2007), uittesten van het nieuw maaltijdconcept Steamplicity met oog op de verhuis naar 
de nieuwe campus (2007), afdelingsspecifieke feedback van de algemene 
patiëntentevredenheidsenquête (2008), klinische farmacie op spoed (2009) shadowing 
voor het klinisch pad arthroscopie (2008) en liesbreuk (2009), verfijning van de 
identificatieprocedure (2010), het elektronisch maken van het volledige procedureboek 
(2010), het zorgpad vallen (2010)…

 

 Het werken naar een JCI –accreditatie voor het gehele ziekenhuis heeft een enorm effect 
op de leercultuur binnen het gehele ziekenhuis. Ondermeer dankzij de installatie van de 
interne audits, het gebruik van de techniek van shadowing en het VIM-systeem met snelle 
feedback naar de melders, ervaart men op alle geledingen een openheid en de wens om 
van elkaar te leren, om de eigen werking te verbeteren. (SP)

 
 

Resultaten 

 Het ziekenhuis beschikt over tal van gegevens en indicatoren die een beeld geven van de 
kwaliteit van de zorg: (SP)
o Er gebeurde een veiligheidscultuurmeting in 2008. Dit paste in de opmaak van een 

patiëntveiligheidsplan, waarbij 5 strategische doelstellingen werden gekozen 
(stimuleren van een open veiligheidscultuur, veiligheid meten, verbeteren van 
processen, reduceren en controleren van ziekenhuisinfecties en reduceren van 
medicatiefouten). In het patiëntveiligheidsplan 2010 wordt een zesde doelstelling 
toegevoegd, met name veilige bloedtoediening. Deze doelstelling kwam er naar 
aanleiding van enkele VIM-meldingen. 
In totaal worden er 22 indicatoren gedefinieerd waarmee het nieuwe plan zal 
geëvalueerd worden. 
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o Kaderend in dit veiligheidsplan werd de aanpak rond FONA-meldingen gewijzigd en 
werd overgeschakeld op VIM-meldingen. In de 2e helft van 2010 werd tevens een 
pakket van de firma Infoland aangekocht ter ondersteuning van de afhandeling van 
VIM-meldingen. 

o In 2009 werden er veiligheidsrondes geïntroduceerd. Bij deze rondes gaat een duo 
leidinggevenden op een andere afdeling een inspectie uitvoeren met de focus op 
patiëntveiligheid. Telkens gaan een “friskijker” (iemand die niet vertrouwd is met het 
type afdeling) en een “peer” (iemand die wel vertrouwd is met het type afdeling) op 
pad. Zo ging men de toepassing van de procedure patiëntidentificatie na, de 
toepassing van een correcte handhygiëne en de juistheid van de medicatieschema ’s 
via klinische farmacie. 

o Er is een opvolging van de klinische performantie aan de hand van heel wat 
indicatoren. Een deel hiervan wordt via Navigator en het Vlaams Ziekenhuisnetwerk 
gebenchmarkt met andere ziekenhuizen. Ook de feedback van de Vlaamse en 
federale overheid wordt geanalyseerd. 

o Via interne audits wil men vanaf 2011 toetsen in welke mate men voldoet aan de 
standaarden van de JCI. 

o Met shadowing, dit is een techniek waarbij een patiënt van tijdens tot na zijn opname 
gevolgd wordt, tracht men een beeld te krijgen van de patiëntenervaringen en de 
punten waarop verbetering aangewezen is. 

 
Binnen het ziekenhuis loopt een project ‘van infosplinters naar hapklare beleidsinformatie’ 
om resultaten op een bevattelijke manier samen te brengen en terug te koppelen. 
Momenteel worden al wat gegevens teruggekoppeld aan de hoofdverpleegkundigen, maar 
dit moet nog uitgebreid worden tot gebruiksklare beleidsinformatie die moet dienen voor 
het opmaken van de afdelingsbeleidsplannen en het kiezen van de jaardoelstellingen. (AV) 
Nog niet alle hoofdverpleegkundigen blijken even vertrouwd of gewend om om te gaan met 
deze gegevens. (Aanb) 

 
 Sedert de invoering van VIM (Veilig Incidenten Melden) steeg het aantal meldingen 

drastisch. In 2009 waren er 1646 meldingen (een stijging met 56% ten opzichte van 2008). 
(SP)

 
 Sinds het najaar van 2008 werden er 51 SLA’s uitgewerkt en 20 klinische paden. Deze 

worden regelmatig gereviseerd. (SP)
 

 Verschillende accreditaties werden behaald: (SP)
 In 2008 ISO 9001 voor de centrale sterilisatie. 
 In 2007 Investors in People voor het personeelsbeleid, hernieuwd eind 

2010. 
 In 2006 de Tyco Healthcare Award voor excellentie in 

ziekenhuismanagement, voor het dossier “Managementaanpak bij een 
fusie van vier ziekenhuizen”. 

 In 2007 de Innovation Award. 

 

Middelen 

 Het ziekenhuis beschikt over een uitgebreid kwaliteitshandboek, dat volledig via het 
intranet raadpleegbaar is. Het handboek omvat naast de klassieke elementen (missie, 
visie, strategie, verbeterprojecten in de domeinen operationele en klinische performantie, 
tevredenheid gebruikers en medewerkers) een aantal beleidsdocumenten (strategisch 
conceptnota 2005-2007, patiëntveiligheidsplan 2008-2009 en 2010…), een overzicht van 
de bestaande SLA’s (51) en klinische paden (20), een overzicht van alle 
functieomschrijvingen (105), en een beschrijving van alle managementorganen, 
werkgroepen en comités (samenstelling, doel, vergaderfrequentie) en een formele 
beschrijving van alle vormen van communicatie en overlegstructuren in de verschillende 
departementen, intern en extern (inclusief de samenwerkingsverbanden met externe 
partners). Op die manier bekomt men niet alleen een goed zicht op de lopende
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verbeterprojecten, maar ook op welke wijze die binnen de organisatie tot stand komen en 
op welke terreinen het ziekenhuis actief is. (SP) 

 

Medewerkers 

 De directie volgde in het verleden een opleiding rond veilige zorg, rond het 
professionaliseren van projectwerking aan de hand van steekkaarten, bemiddeling (in het 
kader van patiëntvriendelijkheid), systeemdenken en over Kwadrant. Recent kregen 
enkele directieleden een opleiding over het werken met Navigator. (SP)

 
 

Processen 

 Een groot aantal klinische performantie-indicatoren worden binnen AZ Groeninge 
opgevolgd: (SP)

o Het cijfer van laparotomische cholecystectomies wordt vergeleken met dat van 
andere ziekenhuizen binnen het Vlaams Ziekenhuisnetwerk. 

o De antibioticabeleidsgroep volgt het antibioticaverbruik nauwgezet op, wat leidde 
tot een duidelijke daling. Nieuwsbrieven, feedback per discipline, aanpassing van 
richtlijnen… waren acties die hiertoe bijdroegen. 

o Indicatoren rond acuut myocard infarct worden binnen het Vlaams 
Ziekenhuisnetwerk onderling vergeleken. 

o In 2008 werden een aantal chirurgische indicatoren onderzocht (lichaamsvreemde 
materialen tijdens een ingreep achtergelaten en dehiscentie van wonden na 
abdominopelviene heelkunde). 

o Decubituscijfers worden maandelijks gevolgd. Adequate antidecubitusmaterialen 
werden aangekocht of in consignatie genomen, zwevende hielen werd ingevoerd 
en decubituspreventie maakt deel uit van het basisgroeipad voor nieuwe 
verpleegkundigen. 

o Via het Vlaams Ziekenhuisnetwerk onderzoekt men het beleid voor patiënten met 
een CVA. Verschillende verbeterprojecten werden hieromtrent opgezet. 

o Op het vlak van ziekenhuisinfecties volgt men zowel indicatoren over infecties (6 
incidentiecijfers en de resistentiecijfers over de nosocomiale MRSA-besmettingen) 
als over handhygiëne (verbruik handalcohol) op. Vier van deze indicatoren worden 
via Navigator gebenchmarkt met andere ziekenhuizen. Men ziet een duidelijke 
daling van het resistentiecijfer en het incidentiecijfer van nosocomiale MRSA. Ook 
op het vlak van septicemieën ziet men een significante daling van catheter- 
gerelateerde septicemieën. 

o Medicatiefouten en medicatieverbruik worden opgevolgd door de hoofdapotheker 
en het MFC. Een van de drie gevolgde indicatoren behoort tot de Navigator- 
dataset. 

o Men registreert men data over oncologie en screeningsmammografieën om o.a. de 
mate van lymfoedeem op te volgen, de toepassing van het handboek na te gaan, 
de wachttijd voor patiënten en de kwaliteit van de mammografieën. 

o Op spoed volgt men het aantal interne MUG-oproepen op en vergelijkt dat met 
andere ziekenhuizen. 

o Rond bloedtransfusies worden een hele reeks indicatoren opgevolgd. 
o Valincidenten worden vergeleken met andere ziekenhuizen. Hierin blijft het 

ziekenhuis boven de derde kwartiel scoren en zijn verdere acties nog aangewezen. 
o Rond bevallingen worden heel wat gegevens bijgehouden. 4 indicatoren maken 

deel uit van Navigator. 

o Ziekenhuissterfte wordt uitgebreid geanalyseerd en vergeleken. 
o Voor de dagziekenhuizen wordt gekeken naar het aandeel ongeplande opnames. 

Hierin scoorde het ziekenhuis zo goed dat de registratie in 2010 werd stopgezet. 

 
Op het vlak van de klinische performantie gebeurt er weliswaar een bespreking van een 
groot aantal klinische indicatoren (o.a. feedback van de klinische performantie-indicatoren 
van de Vlaamse overheid), maar is er geen alomvattende sterkte-zwakte analyse van alle 
aspecten van de klinische zorg binnen het AZ Groeninge. (Aanb) Als reden hiervoor wordt 
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aangegeven dat men er nog niet in slaagt een goed zicht te krijgen om de verschillende 
meetresultaten die op afdelingsniveau en per discipline worden bijgehouden. In de 
toekomst wil men hieraan tegemoet komen door de uitwerking van de BSC ’s en de 
beleidsportalen die feedback moeten geven van meer indicatoren op afdelingsniveau. 

 

 Ook het domein operationele performantie (activiteitsgegevens, doorstroming op spoed, 
facturatietijd, informatisering, intercampusvervoer, kwalificatiegraad medewerkers, 
kwaliteit van de schoonmaak…), en de tevredenheid van gebruikers (klachten en daaraan 
gekoppelde verbeteracties, algemene en specifieke tevredenheidsmetingen, enquête bij 
de huisartsen) en medewerkers (arbeidsongevallen, Clinical Leadership, 
leiderschapsontwikkeling, opleiding, opvolging jaardoelstellingen, aantrekkingskracht 
ziekenhuis) worden op een gelijkaardige systematische en grondige wijze opgevolgd, met 
verbeteracties waar nodig. (SP) Advies om ook de artsen specifiek te bevragen naar 
noden en behoeften. (Aanb)

 

 Voor het melden van patiëntveiligheidsincidenten wordt gewerkt met VIM (Veilig 
Incidenten Melden). De overschakeling van FONA naar dit systeem ging gepaard met een 
sensibiliseringscampagne. Via een elektronisch meldformulier kan men verschillende 
types incidenten melden en van de nodige randinformatie voorzien. (AV)

o In 2009 werden 1646 meldingen gedaan. (SP) De meldingen worden 
onderverdeeld aan de hand van de WHO-taxonomie voor 
patiëntveiligheidsincidenten. 63% van de incidenten waren meldingen van 
valincidenten. De resterende meldingen betroffen ongevallen van de patiënt (37 
meldingen), fouten bij de uitvoer van processen en procedures (97), problemen 
met medische hulpmiddelen en apparatuur (31), medicatiefouten (125), 
documentatiefouten (227), administratie van de zorg (49), gedrag van patiënt (29) 
en andere (14). 

o In 2009 werd ieder incident geanalyseerd met de PRISMA-methode. 
o Daarnaast gebruikt men ook de HFMEA-analyse, een techniek voor prospectieve 

risico-analyse. 
o Men kan niet 100% anoniem melden. Wel kan men melden onder de naam van de 

afdeling. Op die manier is er een zekere vorm van anonimiteit, maar weet de 
confidentialiteitscel toch waar naar toe indien ze bijkomende informatie nodig 
hebben om het incident te analyseren. Bovendien is de naam van de melder enkel 
leesbaar voor de confidentialiteitscel. 

o De verbeteracties die voortvloeien uit incidentanalyses worden in de 
beleidsplannen opgenomen. Zo werd bv. in het patiëntveiligheidsplan 2010 een 
extra doelstelling opgenomen rond het toedienen van bloedproducten naar 
aanleiding van gemelde problemen. 

o Via het VIM-systeem zorgt men systematisch voor feedback naar de melder. Dit 
moet de bereidheid om verder te blijven melden, mee helpen verhogen. 

 
 

4.3 Formele afspraken 

 

 De algemene regeling, de financiële regeling en het medisch reglement zijn sinds 2006 in 
voege. (AV)

 
 De meeste disciplines hebben, vorig jaar n.a.v. het evaluatiegesprek met MEH, het 

medisch reglement verder uitgewerkt op dienstniveau, hierin staan bv. afspraken i.v.m. 
continuïteit en zaalrondes. (AV)

 
 Alle diensten worden sterk betrokken bij het beleid van de spoedgevallendienst. Dit komt 

sterk tot uiting binnen de toezichtscommissie spoedgevallen. Formele afspraken tussen de 
verschillende disciplines en spoed zijn neergeschreven in protocolakkoorden. (SP)
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 Tal van diensten hebben afspraken neergeschreven in SLA ‘s. Voorbeelden hiervan zijn de 
SLA tussen de apotheek en de verpleegafdelingen, de SLA tussen de stroke unit en spoed,
… (SP) 

 
 We bevelen aan om de taken en bevoegdheden van de verschillende 

managementorganen (bv. dagelijks bestuur) beter te definiëren. (Aanb)

 
 De samenwerking tussen het zorgprogramma voor kinderen en de functie voor intensieve 

zorgen is niet geformaliseerd. (NC)
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5 Middelen 

5.1 Infrastructuur 

 AZ Groeninge beschikt voor de campi Loofstraat, Vercruysselaan en Reepkaai over 
een brandweerverslag en een attest van de burgemeester voor de periode van een 
jaar (dd 24/1/2011). Voor de campus Kennedylaan is er een brandweerverslag van 
14/01/2011, maar dienen nog een aantal brandvoorkomingsmaatregelen genomen te 
worden vooraleer het attest van de burgemeester kan afgeleverd worden. (NC) 

 

 In 2005 werd gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Kennedylaan. In 
2010 werd een eerste verhuisbeweging gemaakt naar deze nieuwe campus. 
In 2011 start de volgende bouwfase en in 2016 voorziet men de verhuis van de campi 
Loofstraat en Vercruysselaan naar de campus Kennedylaan. 
De campus Reepkaai zal behouden blijven als campus voor chronische zorg en als 
ankerpunt in de stad. 

Op langere termijn wil AZ Groeninge in 2025 het volledige ziekenhuisaanbod 
centraliseren op één campus. Hiertoe plant men de opmaak van een aangepast 
zorgstrategisch plan. (AV) 

 

 De nieuwe afdelingen op campus KL zijn erg geslaagd. (SP) 
o De afdelingen liggen telkens per 2 naast elkaar, met de kamers aan de 

buitenzijde en de technische lokalen centraal. Enkele lichtkokers geven het 
geheel een open en ruim gevoel. 

o De afdelingen zijn vrij lang, waardoor materiaal dubbel gestockeerd wordt om 
de loopafstand te beperken. 

o Alle kamers ogen zeer ruim en licht doordat de kamers tamelijk hoge plafonds 
hebben en doordat de raampartijen doorlopen van aan het plafond tot op de 
grond. Zo kunnen ook bedlegerige patiënten gemakkelijk van het uitzicht 
genieten. Tezelfdertijd is er voldoende aandacht voor zonnewering door 
gebruik van gordijnen en schuin geplaatste betonelementen aan de 
buitenzijde. 

o Er is aandacht voor het comfort en de veiligheid van de patiënt: per patiënt is er 
een televisietoestel, radio en internettoegang. Kostbaarheden kunnen worden 
opgeborgen in een kluisje op de kamer. Alle bedden zijn van het hoog-laag 
type, drievoudig geleed en elektrisch verstelbaar. Standaard zijn ze allemaal 
uitgerust met een Tempur®-matras, zo nodig kan men op eenvoudige wijze 
alternerende matrassen bestellen. De ramen kunnen worden geopend, maar 
enkel in kipstand (preventie suïcide). De bedbalken herbergen alle 
noodzakelijke technische apparatuur en medische gassen. De sanitaire cellen 
zijn rolstoeltoegankelijk en in de eenpersoonskamers bevatten ze naast een 
lavabo en toilet ook een inloopdouche. In de tweepersoonskamers zijn er 
telkens twee aparte sanitaire cellen (met toilet en lavabo). Deze patiënten 
kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke badkamer op de gang, 
waarbij de badkamer op de ene afdeling naast een toilet een douche heeft en 
die op de andere afdeling een hoog-laag bad. 
Er zijn alleen één- (8) en twee- (11) persoonskamers. Twee 
eenpersoonskamers zijn uitgerust met een sas voor isolatie van besmette 
patiënten. 

o Voor het personeel is er per afdeling een verpleegpost met aansluitend een 
medicatieruimte, buizenpost en een multifunctionele ruimte (overdracht, studie, 
persoonlijke kastjes, postvakjes personeelsleden…), een keukentje en een 
bureau voor de hoofdverpleegkundige. Verder is er ook een bureau voor de 
arts en op de bezochte afdeling een bureau voor de stomaverpleegkundige, 
waar men uitleg kan krijgen over stoma zorg (zowel voor urinaire stomata als 
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intestinale) en waar men over het nodige sanitair beschikt om de patiënten de 
stomazorg aan te leren. 

o Per twee afdelingen is er een keukentje met diepvries waar de 
middagmaaltijden klaargestoomd worden (Steamplicity). Voor het ontbijt en het 
avondmaal komen hostessen rond met een buffetwagen, voor het middagmaal 
kunnen de patiënten kiezen om de dagschotel te eten of à la carte. (SP) Op de 
menukaart is met pictogrammen aangeduid welke maaltijden geschikt zijn voor 
welke diëten. 

 

 Sommige afdelingen voldoen niet meer aan de huidige verwachtingen inzake comfort 
en ergonomisch werken. Voornamelijk op de campus LS zijn de afdelingen verouderd 
qua infrastructuur en kampt men met plaatstekort. (TK) 

o Op sommige afdelingen wordt de douche als bergruimte gebruikt (bv. 3B2 LS), 
op andere afdelingen bevindt de douche zich in de sanitaire ruimte voor het 
personeel (A2 LS). Patiënten dienen voor het gebruik een douche soms naar een 
hoger gelegen verdieping te gaan. 

o Men beschikt op een heel aantal verpleegafdelingen niet over gespreksruimtes. 
Men maakt er voor slecht-nieuwsgesprekken gebruik van de afdelingskeuken of 
van een consultatieruimte op de gelijkvloerse verdieping. 

o In de gangen van verpleegafdelingen (LS) staat proper linnen in open rekken 
opgeslagen. Ook bedden, infuusstaanders, vuil linnen en afvalzakken staan in de 
gangen wegens gebrek aan bergruimte. 

o Sommige eenpersoonskamers worden gebruikt als tweepersoons- en zelfs als 
driepersoonskamers. Hierbij kan men onvoldoende de privacy van patiënten 
garanderen. Wanneer drie patiënten in een eenpersoonskamer verblijven is er 
tussen de bedden geen ruimte om een comfortabele stoel te plaatsen, de tafel is 
te klein om met drie patiënten aan te eten. 

o De kamers op C2 LS zijn erg klein en laten niet toe dat een bed buiten gereden 
wordt zonder de tafel en stoelen te verplaatsen. Er is geen ruimte om voor elke 
patiënt een zetel, tafel en stoel te voorzien. Gelet op de plaats van de sanitaire 
cel, kan de privacy van de patiënt in het eerste bed niet gegarandeerd worden. 
Rooming-in bij kinderen kan er niet comfortabel georganiseerd worden. 

o Ramen laten tocht door. Patiënten ondervinden hier hinder van. Op het moment 
van de audit lagen er opgerolde moltons voor de ramen. 

o De ramen zijn niet beveiligd (valrisico voor verwarde patiënten of suïcidegevaar). 
o Niet alle bedden staan evenwijdig gepositioneerd t.o.v. de raamvlakken. (NC) 
o De sanitaire cellen zijn niet overal rolstoeltoegankelijk. 
o Er is geen oproepsysteem voorzien in de sanitaire cel van de vierpersoonskamer 

op C2 LS. (NC) 
o De privacy en het comfort van de patiënten kan niet gegarandeerd worden op de 

vierpersoonskamer waarbij de plaatsen enkel gescheiden worden door gordijnen. 
o Op het einde van de gang C2 LS bevindt zich een zevende operatiezaal waar de 

infiltraties doorgaan. Alle patiënten hiervoor dienen te passeren via de gang en 
staan in de gang te wachten voor en na de behandeling. Dit komt de rust op de 
afdeling niet ten goede. Bovendien is het niet duidelijk wie er instaat voor het 
toezicht op de patiënten die na de ingreep op de gang in bed wachten tot ze 
afgehaald worden. 

o Er is een tekort aan bergruimte op C2 LS. Proper en steriel materiaal wordt 
opgeslagen in de afdelingskeuken. Eén van de twee douches wordt gebruikt als 
bergruimte. Een andere bergruimte wordt gebruikt door het operatiekwartier en is 
niet beschikbaar voor de afdeling. Nochtans zijn er op de afdeling een aantal 
bergruimten die niet benut worden 

o Men is op C2niet op de hoogte waar zich de sleutel van de nooduitgang bevindt. 
o Op gastro-enterologie KL werden losse, volle zuurstofflessen liggend op een 

hoge plank aangetroffen, deels over de rand. Uit veiligheidsredenen dienen deze 
beveiligd te worden tegen (om)vallen. 

 
 Men streeft in het kader van patiëntveiligheid uniformiteit van apparatuur na. Zo schakelt 

men geleidelijk aan (bij nieuwe aankopen) over op eenzelfde merk monitors en
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beademingsapparatuur voor de kritieke diensten (spoed en IZ). (AV) 
 

 Het onderhoud, ijken en nazicht van apparatuur (beademingstoestellen, infuuspompen, 
weegschalen, bloeddrukmeters… ) is gestructureerd georganiseerd. Voor een aantal 
toestellen is er een onderhoudscontract met de firma (beademingstoestellen). Voor de 
andere toestellen staat de technische dienst in voor het herstel en de systematische 
controle van de toestellen. Men volgt dit op aan de hand van een uniek nummer voor elk 
toestel. (SP)

 
 Reanimatiekoffers zijn niet steeds afgesloten (2A, PAZA, chirurgisch dagziekenhuis LS).

(TK) 

 
 
 

5.2 Patiëntendossier 

 
 Het patiëntendossier bestaat uit verschillende delen die onvoldoende geïntegreerd zijn. 

(TK). Men maakt voor eenzelfde patiënt zowel gebruik van elektronische gegevens als van 
papieren documenten.

o Binnen AZ Groeninge bestaan verschillende elektronische medische dossiers: 
Orbis, MedAr, Qdreport en Mediweb. Deze applicaties zijn grotendeels gelinkt, 
maar voor sommige onderdelen (bv. notities en zwangerschapsdossier) is er 
geen link. Daarnaast heeft een klein aantal artsen specifieke nichesoftware voor 
hun discipline (bv. oftalmologie en ORL) 
Sommige artsen gebruiken vooral het elektronische medisch dossier, anderen 
hanteren vooral een papieren dossier. 
Sommige artsen bewaren het medisch dossier van gehospitaliseerde patiënten 
niet op de verpleegafdeling waar de patiënt verblijft, maar in hun 
consultatieburelen op een andere verdieping. (NC) Op deze manier is het 
medisch dossier niet steeds eenvoudig raadpleegbaar in noodsituaties. 

 
o Verpleegkundigen noteren in een papieren zorgdossier. Op sommige afdelingen 

verklaren verpleegkundigen dat ze geen toegangsrecht hebben tot de 
noodzakelijke medische gegevens in het elektronisch medisch dossier, op andere 
afdelingen heeft men dit wel voor de eigen patiënten. 
Op EPSI krijgen de verpleegkundigen met nachtdienst toegang tot het medisch 
dossier m.b.v. de inlogcode van de arts. 

 
o De andere disciplines noteren elk op een andere plaats. 

- Psychologen en PST maken verslaggeving in het elektronisch medisch dossier. 
Sommige verpleegkundigen hebben geen inzage in de verslaggeving van 
psychologen, op andere afdelingen is dit wel geregeld. Sommige psychologen 
maken een verslag op papier in het verpleegkundig dossier. 

- Logopedisten voegen een kort verslag op papier toe aan het verpleegkundig 
dossier. 
- Kinesitherapeuten maken op een aantal afdelingen notities in Revapro, die niet 
toegankelijk zijn voor de andere disciplines. Informatie wordt enkel mondeling 
meegedeeld, meestal via de hoofdverpleegkundige of op de wekelijkse 
patiëntenbespreking. 
- Ergotherapeuten noteren summier in het verpleegdossier. 

 
o Op de CCU/stroke unit/medium care pneumo worden verschillende soorten 

papieren dossiers gebruikt. Het verpleegkundige dossier is specifiek voor deze 
dienst en verschilt van de IZ-dossiers, alsook van de afdelingsdossiers. Het 
medische dossier verschilt per discipline en in is sommige gevallen ook binnen 
eenzelfde discipline specifiek per arts. (TK) 

Het medisch en verpleegkundig dossier voor IZ is identiek op beide campussen. 
De verpleegkundigen hebben zicht op de medische gegevens van hun eigen 
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patiënten. De psycholoog heeft eigen nota’s zonder inzage voor de 
verpleegkundigen. De gegevens van de sociale dienst zijn niet zichtbaar voor de 
verpleegkundigen, maar deze info wordt meestal mondeling gebrieft. Kinesisten 
en ergotherapeuten schrijven in het verpleegkundig dossier. 

 
Op de geriatrische afdelingen wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinair verslag van 
de teamvergadering (team on line). (SP) 

 
In de toekomst wil men overgaan tot de ingebruikname van één geïntegreerd 
multidisciplinair elektronisch patiëntendossier, een klinisch werkstation (KWS). De uitrol 
wordt gestart in mei 2011. (AV) 
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6 Medewerkers 

6.1 Personeelsbeleid 

 

 Er zijn heel wat functiebeschrijvingen van het zorgdepartement nominatief en grondig 
uitgewerkt met aandacht voor functiedifferentiatie. Er is o.a. een beschrijving van de 
resultaatgebieden, competenties, groeimogelijkheden, ondersteuning, toegangsbeleid, 
preventie en bescherming op het werk. (SP) Aanbeveling om dit verder uit te breiden en te 
implementeren. (Aanb)

 
 Nog niet op alle afdelingen worden systematisch functioneringsgesprekken gevoerd met 

alle medewerkers. (TK) Er zijn grote verschillen tussen de afdelingen. Op bv. 
kindergeneeskunde 1 en 2 is men hiermee nog niet gestart. Op spoed (campus LS) werd 
aangegeven dat de functioneringsgesprekken vorig jaar niet allemaal hadden kunnen 
plaatsvinden (15%) wegens hoge werkdruk. Op abdominale chirurgie en gynaecologie 1 
en 2 (campus KL) voerde men nagenoeg met alle medewerkers gesprekken.
Er wordt geen terugkoppeling gevraagd naar de zorgmanagers en directie. (AV) 

Hoofdverpleegkundigen kregen allen opleiding om deze gesprekken te voeren en kunnen 

jaarlijks hierover bijscholing volgen (inscholingsmodule). Voor alle paramedici gebeuren er 

functioneringsgesprekken. (SP) 

 
 Men beschikt over een procedure disfunctioneren. Deze is opgenomen in de fusieCAO (art.

2) (10 jaar geleden). (AV) Aanbeveling om de procedure disfunctioneren te actualiseren. 
(Aanb) 

 
 Exitgesprekken worden voorlopig gevoerd door de directeur human recources aan de hand 

van een standaardsjabloon. In de toekomst zal de directeur patiëntenzorg dit overnemen. 
Wanneer er specifieke aandachtspunten uit voortvloeien is er feedback naar de 
verpleegkundige directie. In 2010 gingen er 69 exitgesprekken door. (AV)

 
 Om te anticiperen op de uitstroombewegingen en het verlies van expertise worden acties 

ondernomen. (SP) Zo worden er bewust aanwervingen gedaan van 40- en 50-plussers, 
is er een werkgroep leeftijdsbewust personeelsbeleid die o.a. trainingsdagen voor 50-

plussers organiseerde. Hoofdverpleegkundigen die bijna op pensioen gaan, kunnen nog 

deelnemen aan de CLP opleiding. (AV) 

 
 Hoofdverpleegkundigen worden meer en meer gezien als managers van hun afdeling. (SP)

o Zij worden hiervoor ondersteund en gecoacht door de grote groep 
zorgmanagers met tal van overlegmogelijkheden. 

o Er is een leiderschapstraject uitgewerkt waarin 2 mogelijkheden zijn. 
 Ervaren hoofdverpleegkundigen kunnen instappen in het 

CLProgramma (o.a. persoonlijk ontwikkelingsplan), waarna er 
opvolgingsmogelijkheden en intervisiemomenten worden aangeboden. 
(44 van de 81 hoofdverpleegkundigen namen deel aan het CLP 
traject) 

 Nieuwe hoofdverpleegkundigen ondergaan een assesment waarna 
een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld in overleg met de 
zorgmanager, personeelsbeleid. 

o 4 à 5 keer per jaar zijn er ontbijtsessies voor alle hoofdverpleegkundigen en 
adjunct-hoofdverpleegkundigen rond een bepaald leiderschapsthema (vb. 
feedback geven) 
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o Uit gesprekken blijkt dat men heel wat kansen en opleidingsmogelijkheden 
krijgt. 

o Momenteel wordt het specifiek inscholingsprogramma voor nieuwe 
hoofdverpleegkundigen uitgetest. 

o Hoofdverpleegkundigen kunnen zelf kiezen of ze willen werken met adjunct- 
hoofdverpleegkundigen of niet. 

o Hoofdverpleegkundigen worden betrokken bij de aanwerving van nieuwe 
medewerkers voor hun afdeling. 

o Momenteel wordt er gewerkt aan het operationeel maken van een boordtabel 
voor de directeur patiëntenzorg die past binnen het strategisch beleid. Daarna 
komen de zorgmanagers en de hoofdverpleegkundigen aan bod. Telkens zal 
er een behoefteanalyse gedaan worden. Hoofdverpleegkundigen (bv. spoed) 
krijgen vanuit de cel datamanagement reeds beleidsgegevens teruggekoppeld 
(personeelsgegevens, activiteitsgegevens, verbruikgegevens, 
kwaliteitsindicatoren). Deze worden gebruiksvriendelijk weergegeven. 
Aanbeveling om deze beleidsgegevens op dienstvergaderingen terug te 
koppelen naar alle medewerkers. (Aanb) 

 
 Er is aandacht voor de” zorg voor zorgenden”. (SP) Volgende initiatieven bestaan of zijn 

gepland:
o Er gaat veel aandacht naar het nieuwe mutatiebeleid (december 2009) als 

mogelijkheid tot heroriëntatie. In 2010 waren er 54 mutaties. 
o Sinds 1,5 jaar bestaat de mogelijkheid om teambegeleiding (intern 

georganiseerd) te krijgen. Dit kan op vraag van het team of na signalen van de 
artsen of zorgmanagers. Voor deze teambegeleiding is een draaiboek 
uitgewerkt. Bij de opmaak van het stappenplan worden artsen en 
zorgmanagers betrokken, achteraf is er feedback naar hen. Maximum kunnen 
er 4 à 5 teams per jaar starten. De vraag is groot. Ook externe coaching van 
teams gebeurt. 

o Er is een procedure conflictbemiddeling voor conflicten tussen 
personeelsleden. Twee personeelsleden volgden een opleiding 
conflictbemiddeling. 

o Bij de reorganisatie van nieuwe diensten wordt een welbepaald traject afgelegd 
(duiding en informatie/ keuzemogelijkheden /participatie/…). Men geeft aan dat 
90%  van de medewerkers probleemloos doorschuift in de organisatie. 

o Aanbeveling om opnieuw medewerkerstevredenheidsenquêtes te voeren. De 
laatste dateren van 2008. (Aanb) 

o De dienst zingeving en spiritualiteit organiseert jaarlijks een opleiding, in 2010 
is dit  “Zen, of het konijn in uw brein”. 

o Er is een ziekenhuisbrede procedure ingrijpende gebeurtenissen. Daarnaast is 
er de mogelijkheid om beroep te doen op een klinisch psycholoog. In de 
praktijk wordt er vaak binnen het team voor opvang gezorgd waarbij er 
ondersteuning is van de zorgmanager. Van januari tot december 2010 waren 
er 9 meldingen bij de vertrouwenspersoon voor ingrijpende gebeurtenissen. 

 

 Er is aandacht voor functiedifferentiatie (SP):

o In samenwerking met de dienst recrutering en selectie werd een project 
‘klinische ladder’ opgestart. Daarin stonden 3 doelstellingen centraal. 

- Naast de hiërarchische carrièremogelijkheden (managementladder) ook 

voorzien in klinische carrièremogelijkheden (expertiseladder, onderzoeks- 

/projectladder) 

- Behouden van potentials door duidelijke transparante carrièrestappen uit te 

stippelen. 

- Systematische evaluatie met bepaling van prestatie-indicatoren. 

o Momenteel loopt er een project efficiënter werken op verschillende afdelingen 
waarbij men er naar streeft om medewerkers minder werkdruk te laten ervaren, 
verpleegkundigen meer bedsite kunnen werken, efficiëntiewinsten gerealiseerd 
kunnen worden en via functiedifferentiatie de taken nauwer aansluiten bij het 
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competentieniveau, bv. door een analyse te maken van de taken van de 
zorgkundigen. 

o Men overweegt om in de toekomst te werken met een dienst centraal 
patiëntenvervoer. (AV) 

o Er wordt gewerkt met verpleegkundige experten (stoma). 

 
 Men voert heel wat initiatieven in het kader van het aanwervingsbeleid. Zo was AZ 

Groeninge de pionier in het organiseren van jobbeurzen. Men speelt vooral de troeven van 
de groeimogelijkheden binnen het ziekenhuis uit. Hierdoor heeft men nog ruimte om te 
selecteren binnen de kandidaten. In de periode van januari tot september 2010 waren er 
105 aanwervingen uit ongeveer het dubbel aantal sollicitaties. (SP)

 
 De mobiele equipe kan ingeschakeld worden in het systeem onmiddellijke vervanging voor 

het opvangen van acute personeelstekorten waarvoor dringend een oplossing nodig is 
(onaangekondigde afwezigheden, plotse ziekte) zowel over dag als ‘s nachts en het 
opvangen van voorziene tekorten (vakantie, recuperatie, …). Daarnaast is er een systeem 
van geplande vervanging. Er is een hoofdverpleegkundige aangesteld die instaat voor de 
coaching, planning en organisatie van de mobiele equipe. Alle toewijzingen en de 
aanpassingen zijn te volgen door alle hoofdverpleegkundigen via een sharepoint site. (SP) 
De medewerkers van de mobiele equipe worden evenredig verdeeld over vaste 
subequipes met een beperkt aantal afdelingen verwant door specialisme en/of activiteit. 
Hierdoor zijn zij in deze diensten vlot en veilig inzetbaar door de ervaring en kennis die zij 
opbouwen binnen deze beperkte groep diensten. Op basis van het aantal bedden, dient 
men te beschikken over een mobiele equipe van 44,6 VTE , waarvan 31,24 VTE 
verpleegkundigen en 13,9 VTE verzorgend personeel. Men beschikt over 47,96 VTE 
mobiele equipe, allen zijn verpleegkundigen. (AV)

 
 Er wordt gewerkt met interne en externe interim-krachten. Hiervoor zijn er duidelijke 

afspraken gemaakt met uitzendkantoren. (AV)

 
 Er wordt beroep gedaan op jobstudenten in de zorg. Hun attest voor zorgkundige wordt 

steeds aangevraagd. (AV)

 
 Het AZ Groeninge kan beroep doen op ongeveer 200 vrijwilligers. De aansturing van de 

vrijwilligers wordt niet weergegeven in het organogram van het zorgdepartement. (Aanb) 
Er is wel een organogram uitgewerkt van de vrijwilligerswerking. Ze beschikken tevens 
over een functiebeschrijving. (AV)

 
 Voor het strategisch personeelsbeleid ontving het AZ Groeninge als eerste ziekenhuis in 

België in 2007 de internationale erkenning ‘Investor in People’. Dit werd hernieuwd in 2010. 
(SP) De sterke samenwerking tussen de dienst personeelsbeleid en het zorgdepartement 
komt tot uiting in tal van initiatieven.

 

 Op verschillende diensten wordt met vaste nachten gewerkt. Slechts zelden werken ze een 
periode overdag. Ze nemen deel aan opleidingen en teamvergaderingen. Het verdient 
aanbeveling om voor verpleegkundigen in vast nachtdienstverband een gestructureerd 
programma voor deze periodes in dagverband op te stellen, zodat dit door de betrokken 
personeelsleden als een effectieve meerwaarde kan worden gezien. (Aanb) Deze 
nachtverpleegkundigen vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdverpleegkundige 
van hun afdeling. ’ s Nachts kunnen ze bij problemen terecht bij de algemene waak (8 
VTE).  De algemene waken behoren tot één zorgcluster. 4 keer per jaar is er overleg met 
de algemene waken. (SP)

. 

 
 

6.2 Artsen 

 In AZ Groeninge werken 220 artsen. Er is een grote instroom van jonge artsen.
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Daarnaast zijn er 33 ASO ’s in het ziekenhuis. (AV) 

 
 Voor nieuwe ASO ’s wordt door de groeipool een introductiedag georganiseerd, in 

samenwerking met het medische departement. (SP)

 
 Er werd een handleiding integratie nieuwe artsen uitgeschreven, met een integratiekit (bv. 

met een uitnodiging voor het eerstvolgende directiecomité ter kennismaking). (SP)
 

 Hoofdverpleegkundigen worden nauw betrokken bij de evaluatie van  nieuwe artsen. (SP)

 
 In 2010 werden alle medische diensthoofden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek met 

MEH. Medische diensthoofden worden gevraagd om op een meer informele wijze 
functionering te bespreken met de artsen binnen de dienst. (AV)

 
 De commissie medical audit wordt ingeschakeld bij problemen van functioneren van 

artsen op het vlak van medische kwaliteit. (SP)

 
 Ziekenhuisbrede vorming specifiek voor artsen wordt voornamelijk georganiseerd tijdens 

de vergaderingen van medische diensthoofden en tijdens de jaarlijkse stafvergaderingen. 
(AV)

 

 Het ziekenhuis ontwikkelde een e-learning pakket ‘medisch Frans’. (SP)

 
 We bevelen aan om een bevraging bij de artsen van het ziekenhuis te organiseren om te 

peilen naar hun specifieke noden en behoeften (bv. rond specifieke vorming). (Aanb)

 

6.3 VTO 

Situering 

 De cel vorming, training, opleiding en stagecoördinatie wordt in AZ Groeninge de groeipool 
genoemd.

 

 Er werd gesproken met de vormingsverantwoordelijke binnen het ziekenhuis. 
Tijdens de auditgesprekken op de afdelingen was vorming een aandachtspunt.

 
 

Beleid en strategie 

 Binnen het ziekenhuis is er een stafmedewerker van de dienst HRM (1 VTE) 
verantwoordelijk voor vorming, training en opleiding. Zij wordt binnen de groeipool 
bijgestaan door een administratieve medewerker en de begeleiders herintreders. (AV)

 

 Het document strategisch opleidingsbeleid dateert van 2004 en is niet meer up to date. Het 
actuele beleid rond permanente vorming is maar beperkt uitgeschreven. De procedure 
“opleidingen in AZ Groeninge: mogelijkheden en verwachtingen” bundelt de afspraken rond 
de terugbetaling van vorming volgens 3 niveaus (verplicht, meerwaarde en op eigen 
initiatief) en de verwachtingen rond aantal uren vorming. Men hanteert een verplicht aantal 
uren (8 uur) voor alle medewerkers. Daarnaast is er een streefdoel, afhankelijk van de 
functie (16 uur extra voor directie, kaderleden en hoofdverpleegkundigen, 8 u extra voor 
bachelors). We bevelen aan om dit beleid volledig en transparant uit te schrijven en hierbij
o.a. aandacht te hebben voor afspraken rond registratie (door wie, welke uren vorming 
komen in aanmerking om geregisterd te worden, …), opvolging van het aantal gevolgde 
uren, melden van intern georganiseerde vormingen, voorwaarden en afspraken behalen 
BBT … (Aanb) 

 

 Het ziekenhuis faciliteert het behalen en behouden van de BBT (uren en financieel). (SP)
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 Het ziekenhuisbrede opleidingsplan is neergeschreven in een overzicht en wordt 
opgedeeld in een micro- , meso- en macroniveau. Het wordt continue up to date gehouden 
en bijgestuurd. (SP)

 

 Cijfers worden opgevolgd in een jaaroverzicht en voorgesteld op het directiecomité. (SP)

 
 

Resultaten 

 In 2010 (cijfers tot november) werden 35256 betaalde uren vorming toegekend. 81 % 
daarvan werd toegekend binnen het zorgdepartement. (AV)

 

 Niet alle medewerkers volgen het verplichte aantal uren vorming (15% volgen geen 8 uur).
(TK). 

o In 2010 waren er 438 medewerkers die geen opleiding volgden (t.o.v. een 100 
tal de vorige jaren). De reden die hiervoor aangehaald wordt is het niet 
doorgaan van de Groeningemeeting (een jaarlijks vormingsevent). 

o Het aantal gevolgde uren is zeer wisselend per afdeling en sterk wisselend 
tussen medewerkers van een afdeling onderling (bv. pneumologie, N*). Quasi 
alle medewerkers van de kritieke eenheden en spoed halen het 
vooropgestelde streefdoel m.b.t. het jaarlijkse streefdoel voor aantal uren 
vorming; sommigen overschrijden dat doel ruimschoots. (SP) 

 

Middelen 

 

 Er wordt gewerkt met een algemeen, ziekenhuisbreed vormingsbudget. (AV) We bevelen 
aan om na te gaan welke voordelen een decentraal beheer van het budget kan bieden 
(garantie en spreiding van opleidingsmogelijkheden voor iedereen/ balans tussen 
langdurige en kortere permanente vorming …). (Aanb)

 
 Er is een vaardigheidslokaal voor het inoefenen van basisvaardigheden. De groeipool kan 

geraadpleegd worden voor het aanreiken van methodieken. (SP)
 

 Recent werd een E-learn programma voor fixatie ontwikkeld. (SP) Momenteel zijn er ook 
plannen om via dit medium de procedures van orthopedie (ingrepen) aan te bieden. Door 
de mogelijkheid voor medewerkers om vanuit thuis in te loggen op het intranet, biedt dit 
heel wat mogelijkheden. We bevelen aan om voldoende steun vanuit ICT te voorzien om 
de programma’s up to date te houden. (Aanb)

 
 Er is een uitgebreid aanbod van interne vorming. Dit wordt via een kalender op intranet 

gecommuniceerd aan de medewerkers. (SP) Externe vorming wordt via mails naar de 
betrokken zorgmanager gestuurd.

 

 Er wordt veel vorming georganiseerd voor externe partners en verwijzers. (SP)

 

Medewerkers 

 De functie voor begeleiding van herintreders wordt ingevuld door 2 verpleegkundigen 
(beiden 0,5 VTE) Een van hen werkt daarnaast nog op de afdeling CCU. Zij worden voor 
de begeleiding op de werkvloer bijgestaan door peters en meters. Deze zijn hiervoor niet 
deels vrijgesteld. (Aanb) Ze worden regelmatig opgeleid en worden vast aangeduid op de 
afdelingen. Het project “heeft u vleugels” houdt een intercollegiale toetsing in en is zowel 
voor mentoren als voor de begeleiders herintreders. (SP)

 
 De groeipool bestaat uit de stafmedewerker (1 VTE) verantwoordelijk voor vorming, de 

administratieve medewerker (0,75 VTE) en 1 VTE begeleiders herintreders. Gezien het 
beperkte aantal medewerkers binnen de groeipool (2,75 VTE) en de grote taakinhoud
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(inscholing, aanbieden en opvolgen van permanente vorming) beperkt hun taak zich tot het 
faciliteren van het vormingsgebeuren. Een aantal taken kunnen niet volledig worden 
opgenomen (evaluatieformulieren van de gegeven vormingen worden ingescand, maar bij 
gebrek aan tijd niet steeds geanalyseerd). (Aanb) 

 
 

Processen 

 Het “inwerktraject” voor nieuwe medewerkers verloopt zeer gestructureerd. (SP) De 
“boekentas AZ Groeninge” omvat een uitgebreide informatieve bundel en de persoonlijke 
inwerkbundel die uit drie delen bestaat:

 
o een inwerkplan met checklisten (dag 1, basistechnieken, streefdoelen) is 

gekoppeld aan een bijlage (algemene info over de afdeling). (AV) De 
afdelingsspecifieke bijlage is zeer wisselend opgesteld en wordt niet steeds 
aan de nieuwe medewerker overhandigd. (TK) Voor sommige afdelingen is dit 
louter informatief (organisatie van de dienst). Andere afdelingen diepten dit erg 
goed uit en geven naast de organisatie ook de meest voorkomende pathologie 
en procedures en de specifieke profielen, kennis en vaardigheden die 
verwacht worden van een nieuwe medewerker weer (neurologie, Spoed, CCU, 
stroke unit,medium care pneumo, urologie). (SP) 

Elke eenheid voor kritieke zorgen beschikt over een eigen specifiek 
inscholingstraject, zonder verband met een andere IZ-eenheid. We bevelen 
aan om dit campusoverschrijdend te bekijken en de inbreng van het medische 
departement (bv. validatie) te vergroten. (Aanb) 

o het inwerkproces omvat 2 tussentijdse evaluaties (inwerkgesprekken met de 
directe leidinggevende) op 2 à 3 en 4 maanden met nadruk op zelfevaluatie. 
Dit maakt het mogelijk om snel bij te sturen en zicht te hebben op de evolutie 
zodat na 5 maanden de beoordelingsfiche kan besproken worden in het kader 
van evaluatie. Voor het voeren van de beoordelingsgesprekken is er een 
handleiding uitgewerkt. 

o een groeipad (reeks opleidingen) heeft twee luiken: het basisgroeipad (voor 
alle medewerkers) dat o.a. de introductiedag inhoudt en een specifiek groeipad 
in functie van de doelgroep (bv. verpleegkundigen). We bevelen aan om dit 
ook voor andere disciplines uit te werken. (Aanb) 

 
 De begeleiders herintreders bewaken het inlooptraject, begeleiden de nieuwe 

medewerkers en nemen hierbij een rol van vertrouwenspersoon (coach) op. Om deze 
relatie niet te schaden, nemen zij geen deel aan evaluatiemomenten. (SP) Zij hebben 
tijdens het traject drie gesprekken met de nieuwe medewerker. Bij problemen is er in 
overleg terugkoppeling naar de betrokken zorgmanager. Daarnaast begeleiden ze 
medewerkers bij het inoefenen van basisvaardigheden (eerst in het vaardigheidslokaal, 
daarna bedsite) of bieden ze theoretische ondersteuning aan voor zelfstudie.

 
 Het organiseren van afdelingsspecifieke opleidingen behoort hoofdzakelijk tot de 

verantwoordelijkheid van de afdelingen zelf. Deze wordt wisselend opgenomen en niet 
steeds voldoende opgevolgd. Het is niet duidelijk of alle dienstspecifieke vorming wordt 
gemeld aan de groeipool. (TK)

 
 Er zijn geen duidelijke afspraken over de opvolging van het aantal gevolgde uren opleiding. 

(TK) Medewerkers worden niet steeds aangesproken op het niet behalen van het aantal 
verplicht te volgen uren. Hoofdverpleegkundigen krijgen jaarlijks feedback over het aantal 
gevolgde uren (niet steeds gekend door alle hoofdverpleegkundigen) en kunnen dit 
tussentijds opvragen, maar dit gebeurt eerder zelden. Opvolgen van vorming is in praktijk 
niet op alle afdelingen een vast item binnen het functioneringsgesprek. (Aanb)

 
 Het algemeen interne vormingsaanbod is behoeftegestuurd. Uit de opleidingen (o.a. 

denkoefeningen) met de mentoren wordt er gepeild naar opleidingsbehoeften. Driejaarlijks 
is er een ziekenhuisbrede behoeftepeiling bij alle medewerkers. (SP) Na het verzamelen
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en het opstellen van een prioriteitenlijst door achtereenvolgens de hoofdverpleegkundige, 
de zorgmanager en de directie, worden een aantal ziekenhuisbrede vormingsmomenten 
per zorggroep geselecteerd (bv. medisch Frans voor zorgverleners). Jaarlijks is er een 
volledige dag (Groeningemeeting) gewijd aan vorming. Voor 2011 worden specifieke 
vormingsdagen gepland (dag van de schilders, dag van de medische discipline, …) 

 

 Er is de mogelijkheid tot vorming op maat. (SP) De groeipool staat in voor het zoeken van 
geschikte lesgevers.

 
 Implementatie van nieuwe procedures gaat niet systematisch gepaard met opleiding. 

(Aanb)

 

6.4 Bestaffing 

 

 Op verpleegeenheid 3B van campus VL worden de medewerkers aangestuurd door een 
hoofdverpleegkundige “ad interim” die tezelfdertijd hoofdverpleegkundige is voor het 
dagziekenhuis.
Er is één hoofdverpleegkundige die zowel de eenheid CCU/stroke unit als de eenheid 
medium care pneumo aanstuurt, die architectonisch gescheiden zijn. (NC) 

 

 Op heel wat afdelingen werd een hoge werkdruk vastgesteld: (TK)

o bv. door de hoge werkdruk kunnen medewerkers van kindergeneeskunde 2 
soms geen middagpauze nemen. De spelbegeleidster heeft onvoldoende tijd 
om bij alle kinderen van de afdeling langs te gaan. Op het kinderdagziekenhuis 
is telefonische bevraging van de ouders de dag na de ingreep wegens een te 
hoge werkdruk niet mogelijk. 

o op sommige afdelingen gaan functioneringsgesprekken niet door wegens een 
te hoge werkdruk. 

o het verhoogd toezicht om het half uur in de vernieuwde fixatieprocedure wordt 
door verpleegkundigen als onrealistisch aangevoeld wegens hoge werkdruk. 

o Op sommige afdelingen klaagt men over hoge werkdruk, die men moeilijk kan 
objectiveren. We bevelen aan om een meetinstrument te implementeren ter 
objectivering van de zorgzwaarte. (Aanb) 
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7 Processen 

7.1 Organisatie van zorg 

 Het werken op 4 campi houdt een aantal knelpunten in voor de patiëntenzorg: (TK)
 

o Een aantal (revalidatie-) patiënten (campus VL) moet voor onderzoeken 
getransporteerd worden naar een andere campus (RK). 

o Het gebeurt op IZ dat een specialist (bv. cardioloog, neuroloog) van een 
andere campus moet komen of zijn consultatie niet (snel) verlaat als hij 
opgeroepen wordt en dat de patiënt hierdoor lang moet wachten om gezien te 
worden door deze arts. In bepaalde gevallen dient de verpleegkundige al de 
eerste intensieve zorgen op te starten bij laattijdigheid van de arts (ASO of 
specialist). 

o Kinderen worden op drie van de vier campi opgenomen, terwijl enkel op 
campus KL een permanentie van pediaters is georganiseerd. Volgens de 
normen van het zorgprogramma voor kinderen dient er steeds een pediater op 
de campus aanwezig te zijn tijdens dagopnames van kinderen. (NC) 

 

 Zorgplanning gebeurt niet steeds nauwgezet. (TK)
o Decubituspreventie wordt niet steeds opgenomen in de zorgplanning. Bij 

nazicht van een dossier bleek er bij een bedlegerige patiënt een verhoogd 
risico te bestaan (volgens de NORTON score van 10) en werden de duidelijke 
richtlijnen (wisselhouding om de vier uur, alternating matras …) niet 
opgenomen in het dossier. Uit gesprek bleek dat men de richtlijnen wel 
uitvoerde. 

o Catheterzorg wordt niet steeds gepland. Bij nazicht van dossiers blijkt dat het 
herprikken van perifere catheters nooit gepland wordt. Hiervoor is ook geen 
richtlijn. Voor de controle van het verband en de wondzorg bij DVC is er wel 
een procedure. Deze wordt niet gepland en wordt niet steeds uitgevoerd. 

o Zorgplanning gebeurt niet steeds in overleg met de patiënt. (Aanb) 

 
 Op een aantal afdelingen zijn er geen goede afspraken in verband met zaalrondes. (TK) 

Vaak toeren alle artsen die op een hospitalisatieafdeling hospitaliseren (bv. 12 artsen van 3 
verschillende disciplines) elk hun eigen patiënten op verschillende, niet afgesproken 
tijdstippen. Dit bemoeilijkt de organisatie van de zorg zeer sterk.
Op andere afdelingen zijn er duidelijke afspraken met de verpleegkundigen i.v.m. 
zaalrondes waarbij een weekoverzicht voorhanden is met de tijdstippen waarop artsen 
komen toeren. (SP) 

 

 Er zijn verschillende verbeteracties lopende in het ziekenhuis omtrent teamwerking. (SP)

o Enerzijds op het vlak van organisatie, bv. het lean sigma project van een 
afdeling in 2009 waarbij de werking van de afdeling geanalyseerd werd en 
knelpunten inzake efficiëntie werden gedefinieerd. 

o Anderzijds bestaat de mogelijkheid van teambegeleiding. Dit kan op vraag van 
het team of na signalen van de artsen of zorgmanagers. Voor deze 
teambegeleiding is een draaiboek uitgewerkt. De vraag is groot. Ook externe 
coaching van teams gebeurt. 

 

 Een aantal afdelingen (G) en campi (LS) kampen met een hoge opnamedruk t.o.v. de 
opnamecapaciteit. Als gevolg hiervan worden eenpersoonskamers soms systematisch 
gebruikt voor opname van twee tot drie patiënten. Op de geriatrische afdelingen 
overnachten meerdere patiënten per week in de dagzaal/eetzaal van de afdeling. Dit kan 
risico ’s inhouden voor patiëntveiligheid door problemen met infrastructuur (bv. geen 
beloproepen voorzien), omwille van een krappe bestaffing of door vervroegd ontslag. (TK)
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 Men kiest binnen het ziekenhuis voor patiëntentoewijzing. Dit is niet op alle afdelingen 
doorgedreven en sterk wisselend per afdeling. Op de werkvloer zien we vaak 
kantverpleging, waarbij 1 verpleegkundige samen met verzorgenden en studenten instaat 
voor de zorg van de toegewezen patiënten. Zaalrondes gebeuren met de 
hoofdverpleegkundigen i.p.v. met de verantwoordelijke verpleegkundige. Op sommige 
afdelingen is medicatiebedeling een afdelingsbrede taak van één verpleegkundige. (Aanb)

 
 Men hanteert geen minimale ‘nurse to patient’ ratio ’s. Verpleegkundigen krijgen in het 

systeem van patiëntentoewijzing gemiddeld de verantwoordelijkheid over een 10-tal 
patiënten toegewezen. Op sommige afdelingen loopt dit op tot 15 patiënten die onder de 
verantwoordelijkheid van een verpleegkundige vallen. (Aanb)

 
 

7.2 Procedurebeheer 

 Er is soms geen overeenstemming tussen de artsen van een zelfde discipline en tussen 
disciplines onderling over wat de behandelwijze is bij een bepaalde pathologie (bv. 
neurochirurgie, cardiologie, ORL …). Voor eenzelfde ingreep zijn er soms per chirurg 
verschillende infobrochures voor patiënten. (TK)

Bij andere disciplines is er wel vaak overeenstemming, wat ondersteund wordt door 
protocols en klinische paden die (soms disciplineoverschrijdend) aanwezig zijn en door alle 
betrokken artsen gevolgd worden (bv. klinisch pad heupfractuur bij de traumatologen, CVA 
van op spoed, klinisch pad geriatrie, procedures gastro-enterologen …). (SP) 

Bestaande klinische paden worden niet door alle betrokken afdelingen even consequent 
gebruikt. Zo wordt het klinisch pad CVA op midcare steeds gebruikt, maar verwatert het 
gebruik hiervan bij transfer naar een neurologie-afdeling. (TK) 

Het verminderen van zorgvariabiliteit was een weerkerend thema op de besprekingen het 
voorbije jaar tussen medisch diensthoofden en MEH. (SP) 

 
 De campusoverschrijdende werking van de functie voor intensieve zorgen staat nog in zijn 

kinderschoenen. (TK) Dit wordt onder meer aangetoond door het ontbreken van een 
gemeenschappelijk RIO en de quasi afwezigheid van gevalideerde 
campusoverschrijdende procedures.
Voor sommige disciplines verschillen de behandelingen voor eenzelfde aandoening, 
afhankelijk van de arts. Het gebeurt dat na een wachtdienst de opgestarte behandeling 
herzien wordt door de ASO, en nadien terug veranderd als de specialist komt toeren. We 
bevelen aan om voor dezelfde pathologie zo veel mogelijk uniforme behandelmethoden af 
te spreken om het risico op fouten te verminderen. Naast staande orders bieden ook 
klinische paden een kader voor alle zorgverleners om patiënten op meer 
gestandaardiseerde wijze te kunnen benaderen. 

 
 

7.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Situering 

 Men beschikt in het AZ Groeninge over volgende documenten die betrekking hebben op 
fixatie van patiënten:

o Een ziekenhuisbrede procedure fixatiebeleid met flowchart (laatste update 
december 2010), met een aantal verdiepende links (fixatie op spoedopname, 
EPSI, PAAZ, IZ, pediatrie en postoperatief)  (versie september 2010). 

o Folder veilig en humaan fixeren. 

 
 Er werden tijdens de audit 13 fixatiedossiers ingekeken tijdens de rondgang op de 

verschillende afdelingen .
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Beleid en strategie 

 

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

 

 Er is een multidisciplinair samengestelde werkgroep fixatiearm beleid. Hierin zitten de 
zorgmanager (psychiatrie), hoofdverpleegkundigen (neurologie en geriatrie), een 
verpleegkundige (Master) die deels werd vrijgesteld, verpleegkundig ziekenhuishygiënist, 
een arts - neuroloog en ad hoc het medische diensthoofd geriatrie. Een aantal deelnemers 
zitten ook in de werkgroep vallen. (SP)

 
 Recent werd de procedure fixatie door de werkgroep herwerkt. Men heeft hierbij aandacht 

voor evidence based werken. Als voorbereiding werd er een literatuurstudie uitgevoerd. 
Daarnaast werkt men momenteel, in samenwerking met de groeipool, een 
opleidingsprogramma uit.
Men wil een attitudeverandering realiseren ( “fixatie is zelden een goede keuze / 
gedragscode” ) en een structurele inbedding van het fixatie arme beleid in de organisatie, 
het  linken van de problematiek aan andere formulieren, procedures en opleidingen. (SP) 

 
 Er is een fixatiearme visie uitgewerkt, in samenwerking met de nachtverantwoordelijken 

(aangezien deze belangrijke actoren binnen het fixatiegebeuren vormen). Volledige 
implementatie van het opgestelde beleid is voorzien eind 2011. (AV) De procedure geeft 
deze fixatiearme visie weer: (SP)

o Indicaties zijn beperkt tot “gevaar voor lichamelijk letsel aan zichzelf of aan 
anderen”. Preventie van vallen is geen indicatie voor fixatie. 

o Er is ruime aandacht voor alternatieven waarbij men een attitude van “beperkt 
risico-acceptatie” vooropstelt. Er is aandacht voor onderliggende oorzaken 
voor probleemgedrag. 

o De betrokkenheid die van de arts gevraagd wordt, is opvallend (handeling met 
medische verantwoordelijkheid, beslissingsbekwaamheid berust op een 
klinisch oordeel van de arts, handtekening arts bij de start, zo snel mogelijk 
bedside overleg met de arts, verwittigen van de arts bij verergeren onrust …). 

o Toegestane maatregelen zijn beperkt en opgesomd. Er wordt voldoende 
aandacht geschonken aan het veilig toepassen van de maatregel (geen 
lendengordel alleen, steeds minimum driepuntsfixatie bij Zweedse gordel, 
gordels in verschillende maten, gebruik bedhekkens ..). 

o Verhoogd toezicht tijdens de maatregel is gedetailleerd uitgeschreven (om het 
half uur door de verpleegkundige, aandachtspunten, aan de hand van een 
controleblad). 

o De items voor rapportage in het verpleegdossier en het proces van evaluatie 
zijn duidelijk omschreven (bespreking op patiëntenbespreking en briefing, elke 
24 u beoordeling van de gezondheidstoestand van de patiënt, gevolgen van 
fixatie en indicatie voor fixatie). 

o Er is aandacht voor de ervaring. Na het beëindigen van de maatregel dient er 
een evaluatie met de betrokkenen en de familie door te gaan. 

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

aandacht voor fixatie binnen het ziekenhuis aangeven. (SP)
o Bij het aangekochte materiaal is er aandacht voor een fixatiearm beleid. (bedden 

met een zeer lage stand, bedsponden in twee delen,). 
o Valincidenten worden geregistreerd en de gegevens worden geanalyseerd. Begin 

2010 startte een multidisciplinaire werkgroep met de opmaak van een zorgpad 
vallen. De implementatie (pilootafdelingen) is gepland voor eind januari 2011. 

o Een aantal afdelingen kunnen beveiligd worden in het kader van wegloopgedrag 
doordat men een numerieke code dient in te toetsen voor het verlaten van de 
afdeling. Een elektronische detectiesysteem voor patiënten met wegloopgedrag 
werd getest, maar niet weerhouden. 
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o Agressie incidenten worden geregistreerd en opgevolgd. Er gaat veel aandacht 
naar de preventie van agressie. 

o Fixatie is een aandachtspunt binnen de dienst psychiatrie en maakt deel uit van 
de jaardoelstellingen. Ook op de afdeling neurologie wil men hiervan een 
jaardoelstelling maken. 

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

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

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

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

o Jaarlijkse / continue vorming van alle medewerkers, ook voor artsen, 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 Systematische screening van patiënten op valrisico, gevolgd door een valevaluatie 

zoals uitgewerkt binnen het zorgpad vallen. 
 

 Het formulier voor verhoogd toezicht wordt op de afdelingen niet steeds gebruikt. (TK)

 

Resultaten 

 De registratie en opvolging van valincidenten bij gefixeerde patiënten (totaal en volgens 
ernstklasse van verwondingen) zit vervat in de algemene opvolging van valincidenten. (SP) 
In 2010 kwamen 7.9% van de valincidenten voor bij gefixeerde patiënten. Hierbij liepen 9 
van de 55 patiënten verwondingen op (waarvan 7 met ernstklasse 1) (AV)

 

 Door de werkgroep fixatiearm beleid werd in 2009 een nulmeting (prevalentiemeting) 
gedaan op twee afdelingen. Uit de cijfers blijkt dat vooral onrusthekkens frequent gebruikt 
worden (op sommige momenten bij 45% van de patiënten). (AV) De bedoeling is om 
binnen de afdelingen psychiatrie jaarlijks door de referentieverpleegkundigen een nieuwe 
meting (steekproef) te laten uitvoeren.

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

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

 

Middelen 

 Men werkt met fixatiesets per afdeling. Er is zeer veel materiaal aanwezig op sommige 
afdelingen (tot 20 gordels) (TK) Zweedse gordels zijn in verschillende maten beschikbaar. 
(SP) De verantwoordelijkheid over de volledigheid en de intactheid van de sets is niet op 
alle afdelingen toegewezen aan een materiaalverantwoordelijke (op sommige afdelingen 
de referentieverpleegkundige fixatie). (Aanb) Reiniging gebeurt na gebruik via de 
linnendienst.

 
 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, maar ervaren als alternatief of als middel ter preventie van vallen. 
Men maakt gebruik van medicamenteuze therapie bij verwardheid. Het begrip chemische 
fixatie is gekend bij verpleegkundigen, maar wordt in de praktijk niet steeds als
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vrijheidsbeperkende maatregel aanzien en geregistreerd. Chemische dwangmaatregelen 

worden genoteerd op het medicatieschema. 
 

 Er is recent een E-learning programma ontwikkeld in samenwerking met een stagiair 
psychologie op de dienst HRM. (SP) Omwille van enkele technische problemen is deze 
momenteel nog niet actief.

 
 

Medewerkers 

 Kennis en cultuurwijziging zijn belangrijke aspecten bij het toepassen van een fixatie arm 
beleid. Momenteel dateert de laatste (algemene) bijscholing van 4 jaar geleden.

o Het uitgewerkte vormingsprogramma zou eind februari 2011 starten. 
o Fixatie is momenteel al onderdeel van het inscholingstraject. (SP) 
o Voor specifieke doelgroepen werd er recenter vorming georganiseerd (psychiatrie 

en spoed). (SP) Deze was vooral gericht naar verpleegkundigen. Op psychiatrie 
namen de artsen geen deel aan de vorming. Op spoed namen 75 % van de 
spoedartsen deel. 

Belangrijk is dat alle zorgverstrekkers die betrokken worden bij fixatie van patiënten 
(artsen, ASO’s, (nacht)verpleegkundigen, zorgkundigen, paramedici ..) jaarlijks bijscholing 
krijgen inzake fixatie. Deze bijscholingen worden best zeer breed opgevat: juiste 
toepassing van de materialen, toepassen van alternatieven, onderliggende oorzaken, 
aanpak van probleemgedrag (zoals bv. onrust, verwardheid en agressie…), valprotocol, 
delirium,… (Aanb) 

 
 Men werkt met referentieverpleegkundigen fixatie. (AV)

 

Processen 

 De procedure fixatie is niet steeds gekend of wordt niet steeds gevolgd. (TK)

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

o In 9/10 ingekeken dossiers waren geen alternatieven voorgesteld of genoteerd. 
o De beslissing tot fixatie gebeurt niet steeds in overleg. Hoewel volgens de 

procedure de betrokkenheid van de arts gevraagd wordt, is het in praktijk vaak de 
verpleegkundige die de maatregel initieel instelt. De arts was soms niet betrokken 
bij de maatregel elders bleek de betrokkenheid van de arts niet uit de notities in het 
dossier  (soms niet verwittigd, soms niet genoteerd).  Fixatie wordt soms 
besproken op het multidisciplinair overleg, maar de arts neemt hieraan niet steeds 
deel. 

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

o Evaluatie gebeurt niet dagelijks zoals de procedure voorschrijft (in geen enkel 
dossier was dit gedocumenteerd). 

o De frequentie van het toezicht gebeurt niet zoals beschreven in de procedure (om 
de 30 minuten). Verhoogd toezicht kan aan de hand van het dossier niet 
aangetoond worden. Uit dossiers blijkt dat er vaak nauwelijks of geen enkele 
observatie i.v.m. de fixatie is neergeschreven (12 van de 13 dossiers). Men geeft 
op nagenoeg alle afdelingen aan dat dit niet haalbaar is. In één dossier stond 
geschreven “ fixatie regelmatig gecontroleerd, maar om het half uur is echt niet 
haalbaar”. Men geeft aan dat hoge werkdruk aan de basis ligt van weinig noteren. 
Het specifiek ontworpen formulier was niet gebruikt / gekend. 

o Op de eenheden voor IZ volgt men niet de ziekenhuisbrede procedure voor fixatie. 
De meest voorkomende vorm van vrijheidsbeperking is de tweepuntsfixatie 
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(polsen) bij risico op auto-extubatie. Zelden wordt vijfpuntsfixatie aangewend, bv. 
bij agressie. Medicamenteuze sedatie wordt niet beschouwd als 
vrijheidbeperkende maatregel. Er is geen verhoogd toezicht voorzien. Er wordt 
geen specifiek formulier gebruikt in geval van fixatie (men vult de voorziene 
“fixatiestrook” van het verpleegkundige dossier in). De beslissing is verpleegkundig 
en een arts wordt niet steeds gewaarschuwd van de maatregel. 

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

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

o Op sommige afdelingen merken we op dat patiënten losgemaakt worden op 
moment dat bezoek aanwezig is. 

o Fixatie op vraag van de patiënt of op vraag van de wettelijke vertegenwoordiger is 
geen indicatie meer in tegenstelling tot vroeger. 

o Op de afdeling neurologie is er overdag een grote tolerantie voor patiënten met 
dwaalgedrag (afdeling is beveiligd tegen wegloopgedrag). 

o Op één van de afdelingen geriatrie worden alternatieven toegepast (bv. later naar 
bed gaan). 

o Op STAP wordt er weinig gefixeerd. Onrustige of cognitief minder sterke patiënten 
bereikt men door een meer zintuiglijk georiënteerde therapie (snoezelen). 
Daarnaast is er veel aandacht aan omgaan met agressie (in een dossier stonden 
herhaaldelijk agressieve buien van de patiënt gedocumenteerd, de patiënt werd 
niet gefixeerd) 

o Op pediatrie wordt bijna nooit gefixeerd. In het verleden werd er uitzonderlijk 
gefixeerd op vraag van de ouders. De huidige procedure laat dit niet meer toe. 

 

 Op sommige afdelingen wordt er frequent gefixeerd. (TK) De nulmeting toonde op 
momenten tot 44% van de patiënten met bedhekkens (eigen cijfers). Op spoed worden alle 
patiënten in de isolatiekamer standaard gefixeerd. Op EPSI worden 43% van de patiënten 
in isolatie gefixeerd. Op de afdeling neurologie vormt het dwaalgedrag van patiënten ’s 
nachts een groot probleem en in tegenstelling tot overdag wordt er ’s nachts vaak 
gefixeerd. Op verpleegafdeling 3B VL wordt er regelmatig gefixeerd (exacte aantallen zijn 
niet bekend omdat er niet wordt geregistreerd). De indicaties zijn meestal valpreventie, 
verwardheid, systematisch preventief ter voorkoming van uittrekken sondes en tubes, 
wegloopgedrag.

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

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

o Men maakt niet steeds gebruik van aangepast materiaal. Tijdens de audit werd 
opgemerkt dat er een gewone tafel met windel aan een gewone zetel was 
bevestigd als voorzettafel. 

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

 
 

Afzondering als dwangmaatregel (isolatie) 
 

Situering 

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

o Procedure afzonderen bij psychiatrische patiënten (toepassingsgebied PAAZ, 
EPSI en spoed) 

o Folder afzonderen (voor familie) 

 
 Er is een afzonderingskamer op spoed, er zijn twee afzonderingskamers op EPSI en één 

op PAS.  De afzonderingskamers werden op al deze afdelingen bekeken.
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 Er werden tijdens de audit 19 afzonderingsregistraties (5 van EPSI, 5 van PAS, 9 op 
spoed) en 1 afzonderingsdossier ingekeken op spoed.

 

Beleid en strategie 

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

 

 De procedure is degelijk uitgewerkt met beperkte indicaties (gelinkt aan een risicoscore 
inzake suïcide) en tegenindicaties, met een duidelijke betrokkenheid van de arts en een 
duidelijk uitgeschreven verhoogd toezicht. (SP) Verbetermogelijkheden situeren zich vooral 
op vlak van de beperkte duur van de maatregel en de evaluatie van de maatregel. Deze 
zijn niet uitgeschreven. (TK)

 

Resultaten 

 In 2010 gebeurden er op spoed 73 afzonderingen. Isolaties gaan op spoed steeds gepaard 
met fixatie (TK), patiënten worden er progressief in de tijd losgemaakt uit isolatie. De 
gemiddelde isolatieduur was er 6u23’. Uit gesprek blijkt de meest voorkomende reden 
intoxicatie te zijn.

 

 In 2009 gebeurden er op EPSI 102 afzonderingen. 43% van de afzonderingen ging 
gepaard met fixatie. De gemiddelde duur van een isolatie was er 63u30’ (met spreiding 
tussen 1 uur en 38 dagen, 18uur).
Patiënten in de isolatiekamers van EPSI zijn soms afkomstig van andere afdelingen 
(geriatrie, neurologie, Stap, Dam). Het aandeel patiënten van andere afdelingen is niet te 
achterhalen uit de registratie. Verder worden patiënten soms in afzondering geplaatst 
omdat men op EPSI niet over eenpersoonskamers beschikt. Soms worden patiënten in de 
isolatiekamer afgezonderd met open deur. Het aandeel hiervan kan niet afgeleid worden uit 
de registratiegegevens. De cijfers zijn hierdoor onvoldoende bruikbaar voor evaluatie van 
het afzonderingsbeleid. (TK) 

 
 In 2009 waren er op Pas 32 afzonderingen. 25% van de afzonderingen ging gepaard met 

fixatie. De gemiddelde duur van een isolatie was er 72u. (AV)
 

 De reden voor fixatie wordt niet genoteerd op de isolatiefiches. (TK)

 

Middelen 

 Men beschikt op spoed over een isolatiecel met sas (en sanitair), maar deze kan de 
veiligheid van de patiënt en de medewerkers onvoldoende waarborgen. Men gebruikt geen 
scheur- en brandvrij linnen, er is geen oproepsysteem. (NC) Men heeft geen zicht op de 
volledige kamer vlak voor het betreden van de kamer (dode hoek). Fixatiemateriaal 
(lendengordel, enkel- en polsbanden) ligt klaar op het bed en wordt gebruikt bij elke patiënt 
in isolatie. (TK) Er is geen klok zichtbaar voor een patiënt in isolatie. (Aanb)

 

 In de afzonderingskamers op PAAZ en EPSI werden volgende knelpunten vastgesteld
i.v.m. infrastructuur. (TK) Men maakt geen gebruik van scheurvrij en brandvrij linnen. Er is 
geen klimaatregeling voor afkoeling tijdens de zomermaanden. Bij de isolatiekamer van 
PAS is geen douche voorzien, dit is nochtans nodig gezien de doelgroep en de 
verblijfsduur (psychosezorg, gemiddelde duur van een afzondering is hier 72u). 

 
 Op PAAZ maakt men voor familie gebruik van de folder afzondering. (AV)
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Medewerkers 

 Medewerkers van PAAZ en spoed kregen tal van bijscholingen rond het omgaan met 
agressie, huiselijk geweld, fixatie en isolatie.
In een aantal maatregelen op spoed staat de veiligheid van de medewerker centraal 
(alarmknop, geen nachtelijke evaluatie van de maatregel op spoed …). (SP) 

 
 

Processen 

 Op spoedgevallen worden niet alle noodzakelijke en verplichte gegevens op het 
registratieformulier genoteerd. (TK) De isolaties zijn niet genummerd per jaar Zo wordt als 
startuur van de isolatie steeds het opname / inschrijvingsuur genomen, wat niet steeds 
overeenstemt met het eigenlijke beginuur. Op 4 van de 9 ingekeken formulieren was het 
uur dat de maatregel gestopt werd, niet genoteerd. Dit wordt enkel genoteerd op het 
dossier. Geen enkele keer was de reden genoteerd.

 

 De procedure wordt niet steeds gevolgd. (TK)

o Op PAAZ worden er niet steeds notities gemaakt met de vooropgestelde 
frequentie van toezicht (om het half uur volgens de procedure of indien anders 
geformuleerd op de fiche, bv. om het uur). Bij 2 patiënten in afzondering op 
EPSI waren er geen notities gedurende een periode van 4u. 

o Er is uit de notities niet op te maken of observaties gebeuren via het camera- 
toezicht, rechtstreeks door het raampje of in de isolatiekamer. In de procedure 
stelt men een fysieke contactname om het halfuur voorop. 

o Er wordt geen reden van fixatie genoteerd. 
o In de zorgnotities worden onvoldoende specifieke gegevens genoteerd (bv. 

temperatuur en vochttoediening bij psychose). 
 

 Alle 10 de gecontroleerde isolatiefiches van Stap en Epsi waren ondertekend door de 
hoofdverpleegkundige en de ASO. (TK) Naast de ASO dient ook de behandelend arts de 
isolatiefiches af te tekenen. Het is immers de behandelend geneesheer die 
eindverantwoordelijke is voor een afzonderingsmaatregel.

 
 

7.4 Medicatiedistributie 

Situering 

 

 Er zijn twee apotheken binnen AZ Groeninge, één op campus LS en één op campus VL. 
Daarnaast is er een depot op campus KL en op campus RK. Men voorziet binnen vijf jaar 
een verhuis van de volledige apotheek naar campus KL.
Enkel de apotheek van campus VL werd bezocht. 

 

 De apotheek levert geen geneesmiddelen aan andere instellingen.
 

 De apotheken zijn geopend tijdens de weekdagen van 8u30 tot 17u30 en op zaterdag van 
8u30 tot 12u30. Buiten de openingsuren is telkens één apotheker van wacht voor het 
ganse ziekenhuis.

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

aandachtspunt op de verschillende verpleegafdelingen.

 
 

Beleid en strategie 

 
 Men heeft er voor gekozen om activiteiten te concentreren per campusapotheek. Zo 

distribueert apotheek VL voor drie campi en doet apotheek LS enkel de eigen distributie 
en ook alle bereidingen. Aankopen, tarificatie en klachtenbehandeling zijn gecentraliseerd
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in de apotheek van VL. (AV) 
 

 De apotheek heeft voldoende slagkracht en impact op het ziekenhuisbeleid. Er is een 
tweewekelijks overleg van de hoofdapotheker met de algemene directeur, een 
driewekelijks overleg met de medische equipe hoofdgeneesheren, met het MFC en het 
Comité Medisch Materiaal. Een ad hoc uitnodiging gebeurt nog op de reguliere 
bijeenkomsten van de medische equipe hoofdgeneesheren. Er is tevens een maandelijks 
overleg voorzien met de directeur patiëntenzorg en een tweewekelijkse bijeenkomst met 
de directeur van het financieel departement. Meestal wordt geen verslag gemaakt van 
deze vergaderingen. Het diensthoofd van de apotheek is geen lid van het directiecomité. 
(AV)
Een formalisering van overlegstructuren kan de inbreng van de apotheek in het 
ziekenhuisbeleid helpen bestendigen. Het is aangewezen om een schriftelijke neerslag te 
verzorgen van de gemaakte afspraken door een gedegen verslaggeving. (Aanb) 

 
 Het beleid kan beter neergeschreven worden. Het erg beknopte beleidsplan bestaat louter 

uit individuele jaardoelstellingen van de apothekers voor 2010-2011. Het meest recente 
jaarverslag dateert uit 2008. Het bevat interessante gegevens, ook over kwaliteit. Een 
actueel jaarverslag, eventueel aangevuld met een globale SWOT-analyse, kan helpen om 
een gedetailleerd beleidsplan met verbeteracties uit te werken. (Aanb)

 

 Er is veel aandacht voor overleg met en binnen de apotheek, maar dit is weinig 
geformaliseerd. De apotheek organiseert 20x/jaar dienstvergaderingen met alle 
apothekers, plus genodigden ad hoc. Er wordt verslag gemaakt van dit overleg. Twee 
maal per jaar wordt per campusapotheek vergaderd met de apotheekassistenten. De 
communicatie met de andere diensten (verpleegafdelingen) binnen het ziekenhuis, buiten 
de wettelijke comités, verloopt hoofdzakelijk via ad hoc overlegmomenten. Hiervan wordt 
meestal verslag opgemaakt. (AV)

 

 Er werd een operationele cel klinische farmacie opgericht voor een project bij 75-plussers 
op spoed. Men kan beschikken over een halftijds klinische apotheker-coördinator en in de 
stuurgroep zitten ook artsen. Dit project wordt ondersteund door de hoofdgeneesheer en 
de medische raad. Er is veel aandacht voor transmurale zorg. Feedback gebeurt via 
rapportering aan het FOD en via het MFC. Er werden al een aantal verbeteracties op touw 
gezet o.b.v. de resultaten van dit project (bv. NSAID-gebruik). (SP)

 
 CSA staat onder toezicht van de apotheek, beschikt over een kwaliteitshandboek en werd 

gecertificeerd in 2008 (ISO 9001). Er is voldoende overleg zowel met de verantwoordelijke 
van CSA als met de directie. Er is een driemaandelijkse bijenkomst van de stuurgroep 
CSA. (SP)

 
 

Resultaten 

 
 Het ziekenhuis heeft binnen iedere geneesmiddelenklasse bepaald welke specialiteiten 

deel uitmaken van het ziekenhuisformularium. Er wordt naar schatting 14,5% specialiteiten 
afgeleverd buiten het ziekenhuisformularium. Het zou meestal gaan om thuismedicatie. 
(AV) Het ziekenhuis beschikt niet over een formularium voor medisch materiaal. (NC)

 
 Er is een systematische jaarlijkse analyse van het geneesmiddelenverbruik per 

geneesmiddelenklasse en per discipline, maar niet per arts. Voor antibiotica worden deze 
analyses per arts evenmin uitgevoerd. (NC) Op basis van het medicatievoorschrift kan de 
apotheek soms niet achterhalen wie de feitelijke voorschrijver is. Zo kan een ASO of een 
verpleegkundige het voorschrift opmaken op basis van een (mondeling) order van de 
specialist. Het voorschrift voor de apotheek is dan niet altijd ondertekend door de 
behandelende arts die het beleid uitstippelt. Deze werkwijze bemoeilijkt de interpretatie 
van een eventuele analyse van het geneesmiddelengebruik per individuele arts.
Vier maal per jaar wordt, onder leiding van een klinisch apotheker, gedurende een week 
het antibioticagebruik gemeten op de afdelingen, maar hier wordt evenmin het gebruik tot 
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op het niveau van de individuele arts nagegaan. Ziekenhuishygiëne en de voorzitter van 
het MFC zitten in de AB-beleidsgroep. Er zijn richtlijnen voor antibioticagebruik 
uitgeschreven. (AV) 

 
 In 2010 werd 86% van de 1265 specialiteiten als unit dose afgeleverd. (SP)

 

Middelen 
 

 De apotheek beschikt over een totale oppervlakte van 1303,8 m². (AV)

Deze oppervlakte werd als volgt verdeeld over de campi: 
 

o LS niveau 00 = 276.3 m² 
o LS niveau 01 = 283.5 m² 
o VL blok F = 325 m² 
o VL Albert residentie: 358 m² 
o RK depot apotheek: 33 m² 
o KL depot apotheek: 28 m² 

De ruimtes zijn functioneel en goed georganiseerd. 
 

 Er staan elektronische (nood)kasten opgesteld op: (AV)

Campus LS: 
o dienst spoedgevallen Vanaskast 
o dienst OK Vanaskast voor Synthes-materiaal 
o dienst OK test Be-trace kar op zaal 6 

Campus KL: 
o dienst intensieve zorgen: Vanaskast 
o apotheekdepot: Vanaskast als noodvoorraad 
o dienst OK: Be-trace karren 
o dienst recovery: Be-trace karren 

o dienst endoscopie: Be-trace kar 

 
 Alle LAF-kasten, 2 horizontale en 3 verticale, staan opgesteld op campus LS. Deze 

ruimten beschikken niet over een sas volgens de recentste Europese voorschriften, maar 
werken wel met overdruk. (AV)

 
 De herverpakkingsmachines bevinden zich op campus VL waardoor de 

herverpakkingsopdrachten gecentraliseerd kunnen gebeuren. (AV)

 
 In het AZ Groeninge worden 11 verschillende soorten (1 elektronisch en 10 papieren) 

medicatievoorschriften gebruikt. Dit kan tot verwarring en vergissingen leiden en betekent 
een grote administratieve belasting, vooral in de apotheek. (TK)

o Een elektronisch medicatievoorschrift (op 2 afdelingen van VL) 
o Doordrukvoorschriften voor noodvoorraad met artikelnummers (geen barcode) (LS) 
o Voorschrift voor noodvoorraad met barcode (VL) 
o Individueel voorschrift (blanco formulier) (op de 4 campi) 
o Voorschrift met barcode (aanvulling noodvoorraad + aanvraag patiënt) (KL) 
o Voorschrift verdoving (op de 4 campi) 
o Voorschrift magistrale bereidingen (op de 4 campi) 
o OK-voorschriften (drukwerk dat door OK wordt aangevuld voor specifieke 

verbruiken) 
o Antibioticavoorschrift 
o IVF-voorschrift 

o Cytostaticavoorschrift (5 soorten) 
 

Men wacht op de invoering van het KWS in 2012 om over te schakelen op een 
ziekenhuisbreed uniform elektronisch medicatievoorschrift. 
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 Apotheek (klinische farmacie) participeerde aan de ontwikkeling van een brochure voor 
opname- en ontslagmanagement ten behoeve van de geriatrische en revalidatieafdelingen. 
(SP)

 
 

Medewerkers 

 
 De hoofdapotheker stuurt 13 apothekers (10,2 VTE) en 35 apotheekassistenten aan.

Alle apothekers worden ingezet in het 24u/24u wachtsysteem, proportioneel volgens hun 

tewerkstellingsbreuk. (AV) De apothekers hebben specifieke taken (subspecialisaties) die 

aangeduid worden in het organogram. Er zijn 2 apothekers die ingezet worden voor 

klinische farmacie. (SP) 

 

 De apotheek beschikt over een specifiek inscholingsprogramma voor nieuwe 
medewerkers. (SP)

 

 
Processen 

 
 Er is geen uniform distributiemodel over de verschillende campi: men heeft een 

combinatie van decentrale geneesmiddelenvoorraden en individuele aflevering. (AV) 
Campus KL wordt volledig voorzien via individuele distributie, voor de andere campi gaat 
het om enkele afdelingen. Men kampt met grote retourflows die gelinkt zijn aan de 
individuele afleveringen.
Naast de individuele geneesmiddelenbevoorrading op basis van individuele voorschriften, 
werkt men ook met herbevoorrading van dienstvoorraden op basis van 
medicatienaschriften (37,5% ten opzichte van het totale aantal voorschriften, vooral campi 
LS en VL). Deze voorschriften worden pas aan de apotheek bezorgd na toediening van de 
medicatie door de verpleegkundigen. Hierdoor is geen controle voor toediening mogelijk 
door de apotheek. (TK) 

 
 Medicatie wordt soms afgeleverd door de apotheek o.b.v. ongetekende 

medicatievoorschriften, sommige elektronische voorschriften worden ingebracht door 
verpleegkundigen zonder validatie van artsen. Ook voor de voorschriften op papier wordt 
soms medicatie afgeleverd door de apotheek, terwijl het voorschrift niet door een arts 
ondertekend is. (NC) Bij controle van een at random steekproef van 30 papieren 
medicatievoorschriften in de apotheek (van 2 afdelingen van een verschillende campus) 
werden 3 voorschriften gevonden die niet door een arts ondertekend waren.

 

 Volgende risico’s in de medicatiedistributie werden tijdens de audit opgemerkt: (TK)
o Medicatieorders zijn niet steeds getekend door de arts. Wijzigingen aan medicatie 

worden tijdens de zaalrondes op bepaalde afdelingen mondeling doorgegeven 
door de arts en worden door de verpleegkundigen neergeschreven in de toermap. 
Deze orders worden door de arts niet steeds getekend. Daarna worden ze door 
een verpleegkundige overgeschreven op een papieren medicatieschema. Ook 
deze schema’s zijn niet altijd dagelijks getekend door de arts. 
Medicatieorders worden op andere afdelingen door verpleegkundigen in het 
elektronisch schema ingevoerd. Medicatieschema’s zijn niet steeds gevalideerd 
door de arts voor toediening van de medicatie aan de patiënt. Soms zijn medische 
orders niet genoteerd. Verpleegkundigen dienen na de zaaltoer wijzigingen in het 
medicatieschema aan te brengen. Soms gebeurt dit niet. Toediening van medicatie 
wordt niet steeds afgetekend vlak na toediening maar globaal op het einde van de 
shift. 

o Op oncologie C5 waren de papieren medicatieschema ’s lange onoverzichtelijke 
lijsten (door de vele aanpassingen gedurende een week) waarmee fouten 
onvermijdbaar zijn. 

o Op het medicatieschema is bij “zo nodig” medicatie niet steeds het minimum aantal 
uren tussen twee dosissen weergegeven. 
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o Medicatie wordt niet steeds nauwgezet afgetekend na toediening. Bij nazicht van 
het medicatieschema op STAP was de medicatie van 7 uur (Bifiteral ®) niet 
gegeven om 9u40 en was ze in het medicatieschema wel afgetekend als 
toegediend. Bij nazicht van een medicatieschema op gastro-enterologie op 
campus KL was het toedienen van een infuus niet afgetekend. Bij de volgende 
toediening was er een aanduiding van niet toedienen, maar de reden hiervoor was 
niet terug te vinden. 

o Op sommige afdelingen wordt het medicatieschema door de verpleegkundige 
afgetekend na controle, maar niet na toediening. De reden voor het niet geven of 
laattijdig toedienen van medicatie is niet verplicht in te vullen en is dan ook niet 
steeds aanwezig in het elektronisch medicatieschema. Ook op de papieren 
medicatieschema’s ontbreekt soms de reden waarom een bepaald medicament 
niet werd gegeven. 

o Medicatie wordt na ontslag van de patiënt nog bewaard op de afdeling (bv. 
Haldol®, Lysanxia®, Laxoberon® op STAP). 

o KCl-flacons worden bewaard in de afdelingsvoorraad van sommige afdelingen. 

o Er werden in de afdelingsvoorraad verknipte blisters teruggevonden waardoor de 
controle op vervaldatum niet meer mogelijk was. 

o Er werd een ampul zonder identificatievignet aangetroffen in een afdelingskoelkast 
(gastro-entero KL) zodat deze niet meer identificeerbaar was. 

o Er werd een geopende fles Nurofen® aangetroffen waarvan de openingsdatum 
niet te achterhalen was. Op dezelfde afdeling werd een fles ether gebruikt die 
vervallen was in april 2010. Op flacons van medicatie met beperkte 
houdbaarheidsdatum staat niet steeds een openingsdatum vermeld (bv. 
Gaviscon® op STAP). 

o De stockcontrole voor narcotische medicatie is niet overal sluitend. Zowel tekorten 
als te veel aan narcotica werden vastgesteld op een aantal afdelingen. Er was niet 
steeds te achterhalen aan welke patiënt een narcotisch product was toegediend. 

o Toe te dienen medicatie wordt op sommige afdelingen overgeschreven op een 
overzichtsblad omdat het dossier niet steeds beschikbaar is tijdens de zaalrondes. 

o Herverpakking van medicatie in unitdose gebeurt enkel voor volledige comprimés. 
Men verwacht dat verpleegkundigen ½ en ¼ tabletten op de afdelingen 
herverpakken in plastiekzakjes. Dit verhoogt de werkdruk voor de medewerkers op 
de afdelingen en soms blijven delen van comprimés onverpakt achter in 
medicatiebakjes van patiënten of in de voorraad. 

o Bij de herverpakte medicatie die vanuit de apotheek geleverd wordt, staat niet 
steeds de vervaldatum vermeld. 

o Medicatie wordt op de meeste afdelingen vooraf klaargezet voor 24 uur door de 
nachtverpleegkundige. 

o Tijdens de ochtend- en avondshift is medicatiebedeling op sommige afdelingen 
taakverpleging . Eén verpleegkundige, soms de hoofdverpleegkundige, deelt dan 
alle medicatie uit. 

o Er is niet overal een sluitende controle van de temperatuur van de koelkasten waar 
medicatie bewaard wordt. Bij nazicht van enkele medicatiekoelkasten werd 
vastgesteld dat op het gebruikte registratiedocument geen grenswaarden vermeld 
werden, noch instructies voor actie bij afwijkende waarden. Bij nazicht van een 
registratieformulier werd vastgesteld dat een te lage temperatuur genoteerd werd, 
waarbij de verpleegkundige van de afdeling zelf ingreep om de koelkast beter 
trachten te regelen en er verder niets werd ondernomen. De apotheek noch de 
technische dienst werden op de hoogte gebracht. Op sommige afdelingen wordt de 
temperatuur van de koelkasten waarin medicatie bewaard wordt niet genoteerd. 
De procedure is niet gekend (bv. grenswaarden temperatuur) 

o Op STAP was bij 22/35 waarden van de kamertemperatuur de grens 
overschreden. 

o Er werd een pilpletter en en pilsplijter gevonden die resten van medicatie bevatten. 

 Volgende troeven in de medicatiedistributie werden opgemerkt (SP):
o Er bestaat een multidisciplinair project betreffende geneesmiddelendistributie. In 

samenwerking met een extern bureau (Accenture) werd in oktober 2010 een 
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workshop georganiseerd over geneesmiddelendistributie. Alle betrokken actoren 
binnen het ziekenhuis waren vertegenwoordigd. De situatie “as is” werd in kaart 
gebracht. Dit wordt gevolgd door de opmaak van een status “to be” in februari 
2011. Na gap-analyse wil men komen tot concrete aanbevelingen voor een betere 
medicatiedistributie, waarbij de uiteindelijke samensmelting op campus KL ook 
bekeken zal worden. 

o Op de afdeling neurologie KL houdt men geen narcotische analgetica in stock, 
enkel op naam van de patiënt. 

o Men startte op spoed en op de afdelingen geriatrie een project klinische farmacie. 
Hierbij komt zowel de thuismedicatie aan bod als de medicatie bij ontslag bij 
oudere patiënten met polyfarmacie. De klinische apotheker is drie dagen per week 
op spoed aanwezig. Patiënten worden rechtstreeks bevraagd door de klinische 
apotheker waardoor men de patiënt rechtstreeks kan sensibiliseren en adviseren 
op het gebied van een correct en veilig gebruik van hun medicatie. Tijdens het 
verblijf in het ziekenhuis wordt het generische product volgens het formularium 
gebruikt, maar bij ontslag weer omgezet naar de gekende medicatie voor de 
patiënt. Er worden adviezen aan artsen gegeven. Bij vaak voorkomende fouten in 
gebruik en / of voorschrijfgedrag, zet men verbeteracties op. 

o Op sommige afdelingen is er een zeer beperkte afdelingsvoorraad. Op spoed 
werkt men bv. met een VANAS-kast en is er daarnaast enkel in de reakoffers en in 
de reakamer beperkt medicatie terug te vinden. 

o Op de kinderafdelingen wordt medicatie niet vooraf klaargezet, maar uit de 
voorraad genomen op moment van toediening 

o Er is een goede procedure voor controle op vervaldata. Controle van vervaldata 
gebeurt door de referentieverpleegkundige medicatie en door de apotheek. De 
apotheek levert lijsten af met de medicatie die bijna vervalt. Deze worden 
aangeduid door gele stickers. Er werd geen vervallen medicatie teruggevonden 
tijdens de audit. 

o Men heeft aandacht voor het niet bij elkaar bewaren van look- en sound-a-like’s. 
o Er is voor de meerderheid van de geneesmiddelen unit dosis voorhanden. 
o Niet gegeven medicatie wordt aangeduid in het elektronisch schema door een 

oranje kleur. 
o Op STAP is er een dagelijkse validatie van het medicatieschema door de artsen. 
o Halve pillen worden klaargezet in zakjes met vermelding van de naam, dosis van 

het medicijn,en de naam van de patiënt 
o Toediening van medicatie is op sommige afdelingen gekoppeld aan 

patiëntentoewijzing. 
 

 Op het vlak van cytostaticabeleid werden volgende vaststellingen gedaan:
o Toediening van cytostatica gebeurt niet steeds door verpleegkundigen met de 

nodige opleiding en expertise. (NC) Op gastro-enterologie dienen alle 
verpleegkundigen chemotherapie toe (wekelijks 2 à 3 patiënten). Het personeel is 
niet voldoende opgeleid. De termen spilkit en extravasatiekit zijn er niet door alle 
verpleegkundigen gekend. Momenteel volgen twee verpleegkundigen de externe 
opleiding. 

o Het ziekenhuis werkt met 5 soorten cytostatica voorschriften, alle op papier, zonder 
ingebouwde controles op fouten. (TK) Fouten worden soms achteraf vastgesteld, 
bv. via meldingen in Infoland. 
We bevelen aan om elektronische chemotherapievoorschriften met ingebouwde 
controles ziekenhuisbreed in te voeren. (Aanb) 

o De bereiding van de chemotherapie gebeurt door apotheker of assistent onder 
permanent rechtstreeks toezicht van een apotheker. Men werkt met een 
uitgeschreven controleschema voor cytostatica met verschillende obligate checks. 
(SP) 

o Men beschikt niet op alle afdelingen waar chemotherapie worden toegediend over 
alle noodzakelijke aangepast materiaal (bv. geen speciale handschoenen, geen 
speciale afvalcontainers, geen spilkit, geen extravasatiekit op gastro-entero). (TK) 
Er wordt op 13 verschillende plaatsen in het ziekenhuis chemotherapie toegediend. 
Er zijn 7 extravasatiekits aanwezig; soms dient één extravasatiekit voor twee 
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aaneensluitende afdelingen zodat men toch overal snel bij een kit kan in geval van 
een incident. 
De samenstelling van de extravasatiekits is gebaseerd op de procedure die 
opgesteld is rond “veilig en correct manipuleren en toedienen van cytostatica – 
maatregelen bij extravasatie en morsen van cytostatica”. De inhoud wordt 
samengesteld door de apotheek, de controle van de vervaldata en inhoud gebeurt 
door de apotheek en de afdeling. Er zijn op een aantal afdelingen 
verantwoordelijken aangesteld voor extravasatie- en spilkits, nl. de 
oncoverpleegkundigen. (AV) 

 

 Voor verdoving worden 3 verschillende voorschriften gebruikt: (AV)

o Klassiek verdovingsvoorschrift 
o Bereidingsvoorschrift 
o Voorschrift voor aanvulling van de elektronische distributiekasten 

 VANAS (IZ campus KL en spoed campus LS) 
 Be-trace (OK campus KL) 

De toediening gebeurt op alle verpleegafdelingen (niet spoed, IZ, OK) na aflevering op 
basis van het voorschrift, tenzij urgent wanneer de eerste dosis uit de spoedkast wordt 
gehaald. Naschriften om voorraad aan te vullen, worden uitsluitend gebruikt op spoed, IZ 
en OK. (SP) 

Er werd vastgesteld dat het beheer van de stock narcotica niet op alle afdelingen sluitend 

is (zie hoger onder “risico’s”). (TK) 

 

 De procedure voor controle van de vervaldata van medicatie werd nog niet gevalideerd of 
geautoriseerd. Op afdelingsniveau zijn niet alle personeelsleden op de hoogte van deze 
procedure. We bevelen aan deze goed te keuren en beter te communiceren naar de 
werkvloer. (Aanb)

 
 De procedure rond temperatuursregistratie en -controle van koelkasten op 

verpleegafdelingen bestaat sinds november 2010 en werd nog niet gevalideerd of 
geautoriseerd. Deze procedure is op de meeste afdelingen niet gekend door de 
medewerkers. Er werden voorbeelden gezien van foute registraties en van foute reacties 
op afwijkende waarden. (TK)

 
 De apotheek beschikt niet over een specifiek informatiekanaal naar de afdelingen. Als er 

iets gemeld moet worden, verstuurt men een mailbericht. (Aanb)
 

 In de confidentialiteitscel worden de VIM (veilig incident melden) meldingen opgevolgd. 
Deze meldingen kunnen elektronisch, in een databank of via mail, naar de 
kwaliteitscoördinator doorgestuurd worden. Aan de hand van de meldingen worden in het 
ziekenhuis, waar mogelijk, verbeteracties doorgevoerd. Alle medicatiegerelateerde 
meldingen worden door een verantwoordelijk gestelde apotheker geanalyseerd. Sinds kort 
maakt men gebruik van een nieuw meldingsprogramma “Infoland”, ook voor incidenten 
binnen de apotheek. Men wil dit instrument verfijnen in functie van de specificiteit van de 
apotheek. Hierdoor zullen acties, opvolgingen en statistieken nog beter kunnen gebeuren. 
(AV)

 
 

7.5 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 

Situering 

 Er zijn drie sterilisatieafdelingen (op de campussen LS, VL en KL). Deze zijn iedere 
werkdag open van 7u45 tot 20u15. Op zaterdag, zondag en feestdagen is er een 
permanentie voorzien tussen 12u00 en 20u15. Deze permanentie wordt meestal ingezet 
op de campussen KL en LS, zo nodig kan er ook gesteriliseerd worden op campus VL. 
Buiten deze uren kan het sporadisch gebeuren dat OK-personeel wordt ingezet voor



45 

Auditverslag AZ Groeninge Kortrijk, E396 
 

sterilisatieactiviteiten. 
 

 Er werd gesproken met de hoofdapotheker en de hoofdverpleegkundige van de CSA ’s.

 

Beleid en strategie 

 

 Het beleid is gericht op het samenbrengen van alle sterilisatieactiviteiten op de campus 
KL. Op die campus beschikt men nu al over de volledige voorziene oppervlakte. Qua groot 
materiaal beschikt men nu over verschillende grote dubbeldeurswasmachines, die men 
later kan verhuizen naar de campus KL. Bij de verhuis zal men bijkomend op de campus 
KL een aantal nieuwe dubbeldeursautoclaven plaatsen, zodat de oudere 
eendeursautoclaven (campus VL) dan buiten dienst kunnen gesteld worden.
Op het vlak van werkorganisatie streeft men maximale uniformiteit na (traceringssysteem, 
inpakmateriaal, procedures, opleiding). Hierdoor kan men de medewerkers nu al 
probleemloos campusoverschrijdend te werk stellen. (SP) 

 
 De CSA beschikt over een plan van aanpak (met daarin een project rond de integratie in 

de nieuwbouw, een project over het verhogen van kwaliteit en leverbetrouwbaarheid, en 
een voor de verlaging van de kosten), dat een aanzet moet zijn naar een formeel 
beleidsplan. We bevelen aan dit verder uit te werken tot een jaarverslag dat een evaluatie 
maakt van de lopende projecten, van waaruit dan voor de resterende knelpunten een 
nieuw beleidsplan kan opgemaakt worden. Best wordt dit gestaafd aan de hand van 
indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit. (Aanb)

 

 Tweewekelijks is er overleg van het afdelingshoofd CSA met de hoofdapotheker en de 
zorgmanager. Maandelijks neemt het afdelingshoofd van de CSA deel aan een overleg 
waarbij de afdelinghoofden van de verschillende operatiekwartieren, het medisch 
diensthoofd OK, de zorgmanager OK, de directeur patiëntenzorg en een 
vertegenwoordiger van het comité ziekenhuishygiëne aanwezig zijn. (SP)

 
 Snelsterilisatie gebeurt nergens, men beschikt over voldoende materiaal om eventuele 

problemen op te vangen. Wel bestaat er een procedure waarbij materiaal dat snel terug 
beschikbaar moet zijn, overal prioriteit krijgt. (SP)

 

 De hersterilisatie van wegwerpmateriaal is strikt beperkt tot EFO-catheters, met 
toestemming van de fabrikant. Het maximaal aantal hersterilisaties ligt vast. Dit proces 
verloopt volgens de norm DIN EN ISO 13485:2003 en is uitbesteed aan de firma 
Vanguard (Berlijn). De beslissing tot uitbesteding kwam er na instemming door de 
medische raad, het ethisch comité, de raad van bestuur, het comité ziekenhuishygiëne en 
het comité medisch materiaal en ging gepaard met het opstellen van een SLA met de 
firma, waarbij een strikte opvolging vanwege de hoofdapotheker werd bedongen. Dit 
materiaal is traceerbaar tot op het niveau van de individuele patiënt. (AV)

 
 De apotheek heeft maar gedeeltelijk zicht op de desinfectie van endoscopen, en wordt 

enkel betrokken bij grote problemen en audits: (TK)
o Rigide endoscopen komen voor sterilisatie naar de CSA. 
o Flexibele endoscopen van de consultatie gastro-enterologie en van intensieve 

zorgen worden door medewerkers van de consultatie of intensieve zorgen 
gereinigd en gedesinfecteerd door middel van ETD-toestellen. 

o Andere scopen die op de consultaties (bv. gastro-enterologie LS, urologie) en de 
afdelingen gebruikt worden staan onder supervisie van de ziekenhuishygiënist. 
Hierbij wordt op sommige plaatsen gebruik gemaakt van 
onderdompelingssystemen (NKO). 

 
 Op de campus KL is er een SLA afgesloten met het operatiekwartier inzake transport en 

werking. (SP)
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 Momenteel krijgt de CSA een dag op voorhand de operatieplanning, zodat bij problemen 
nog tijdig kan ingegrepen worden. (SP)

 
 Voor leeninstrumenten en materiaal in consignatie zijn er geschreven richtlijnen opgesteld 

en zijn er duidelijk afspraken met de leveranciers die opgevolgd worden (bv. tijdstip en 
plaats van levering, toestand waarin materiaal wordt aangeleverd, frequentie van controle 
en bijvulling van het materiaal in consignatie. (SP)

 
 

Resultaten 

 Alle CSA’s hebben een ISO 9001/2008 certificaat behaald. In de periode van onze audit 
vond een audit plaats ter hernieuwing van het certificaat. (SP)

 

 In 2010 werden op de campus LS 22800 sets (overeenkomend met 16000 STE) 
gesteriliseerd, op campus VL gaat het om 21000 sets (overeenkomend met 17500 STE) 
en op campus KL om 60000 sets (overeenkomend met 21000 STE). (AV)

 

 
Middelen 

 De CSA beschikt over een formele beschrijving van de dienst en haar organisatie 
(kwaliteitshandboek, departement patiëntenzorg). (SP)

 

 De CSA ’s op de campus LS bestaat uit twee los van elkaar liggende delen. De vuile en 
reine zone bevinden zich in een lokaal in het operatiekwartier. Een van de wasmachines 
heeft geen glazen deur waardoor het wasproces niet goed te controleren valt. Er is geen 
volledige fysieke scheiding tussen vuile en reine zone. (TK) De inpaktafels zijn niet in de 
hoogte verstelbaar. Omwille van de ergonomie raden wij aan in de toekomst enkel nog 
inpaktafels te gebruiken die in de hoogte verstelbaar zijn. (Aanb) Na het inpakken worden 
de sets in een afsluitbare kar geladen en naar een lokaal in de kelder getransporteerd. 
Hierin bevinden zich twee autoclaven van het eendeurstype. In de ruimte is het warm en 
vochtig. Voor de ventilatie wordt ongefilterde lucht (TK) aangezogen vanuit de 
naastgelegen gang/traphal en een ruimte waarin de technische dienst karweien opknapt. 
Op het ventilatierooster is er een ophoping te zien van zwart stof. Na sterilisatie gaat het 
materiaal met andere transportkarren terug naar het operatiekwartier.

 

 Ook de CSA op de campus VL bestaat uit twee delen. Het ontvangen en reinigen van vuil 
materiaal (onreine zone) gebeurt in een lokaal in het operatiekwartier. Daarna wordt het 
gewassen materiaal op een open kar geladen en afgedekt met een doek en zo 
getransporteerd naar een andere ruimte buiten het operatiekwartier waar het ingepakt en 
gesteriliseerd wordt. Twee (te) kleine inpaktafels zijn in de hoogte verstelbaar, de twee 
grotere niet. (Aanb) Er is geen scheiding tussen de reine en steriele zone: de ene autoclaaf 
staat aan de ene kant van de ruimte, de andere en het gasplasmatoestel (Sterrad NX100®) 
staan aan de andere kant. Al deze toestellen zijn van het eendeurstype. (TK) Vandaaruit 
gaan de sets via gesloten transportkarren terug naar het operatiekwartier.

 

 Op de campus KL is er een goede scheiding van de vuile, reine en steriele zone, en zijn er 
nog een aantal bijkomende lokalen waardoor het personenverkeer in de CSA tot een 
minimum beperkt is. (SP) Zo beschikt men over een onthaalruimte waar de lift van het OK 
op uitkomt en waar de afdelingen en consultaties hun vuil materiaal in kastjes kunnen 
afleveren. Daarnaast is er een aparte ruimte waar de zeep geleverd wordt en het ander 
materiaal dat nodig is in de vuile zone. In de vuile zone zelf staat er een dubbele wasstraat 
met US-baden. Een derde tracé dient voor het manueel te wassen materiaal (o.a. 
motoren). De karren die van het OK komen gaan doorheen een karrenwasmachine naar de 
reine zone. Motoren worden naar de reine zone doorgegeven via een droogkast of een 
doorgeefluik. Verder zijn er drie wasmachines (2 x WD 290 en 1 x WD 250). Als 
veiligheidsmaatregelen beschikt men naast Nitril-handschoenen en plastic schorten over 
spatschermen bij de sproeibakken en over een oogdouche. In de reine zone staan er



47 

Auditverslag AZ Groeninge Kortrijk, E396 
 

momenteel vier in de hoogte verstelbare tafels voor het samenstellen van de sets en 2 
verstelbare tafels voor het inpakken van de sets. Er is voorzien in extra licht en 
vergrootglazen. Verder zijn er twee oudere eendeursautoclaven voor valinstrumenten en 
een gasplasmatoestel. 3 dubbeldeursautoclaven, waarvan 2 vloerbeladers vormen de 
grens met de steriele zone. Vanuit de steriele zone, waar het materiaal in open rekken 
wordt geladen om verder uit te dampen, gaan de setjes voor de consultaties en afdelingen 
naar een ruimte met kastjes. De rest van de sets gaan via een lift naar de steriele berging 
op het operatiekwartier. 

 
 Op alle campussen wordt met hetzelfde inpakmateriaal gewerkt en met dezelfde methode 

(dubbel). (AV)
 

 Zo’n 85% van het materiaal is ingevoerd in de databases van het traceringssysteem 
(Steriline® van de firma Aexis Medical). Met een manueel systeem (klevertjes die op het 
operatieblad van de patiënt worden gekleefd, kan men voor een deel het materiaal 
traceren tot op het niveau van de patiënt. (AV)

 

 De sealcheck en de vacuümlektest worden wekelijks uitgevoerd, de Bowie en Dicktest 
dagelijks. Chemische en fysische controles gebeuren per cyclus. (AV) De helixtest of zijn 
elektronische variant wordt niet uitgevoerd. (TK) De sterilisatoren worden tweejaarlijks 
gevalideerd door de biotechnische dienst van het ziekenhuis. We bevelen een jaarlijkse 
validatie aan door een externe firma. (Aanb)

 
 Men beschikt over een eigen biotechnische dienst. Deze staat in voor een deel van het 

onderhoud en de herstellingen van de operatiekwartieren en CSA ’s. (SP)
 

 Voor eenzelfde ingreep verschillen de sets soms per arts, dit is vooral het geval bij de 
orthopedisten, abdominale heelkunde en neurochirurgie. (TK) Een aantal disciplines zijn 
bezig met uniformisering van de sets (vaatheelkunde, NKO). Dergelijke complexiteit maakt 
de inscholing van nieuwe medewerkers moeilijker en verhoogt de kans op fouten. In een 
ziekenhuis moet alles zo georganiseerd worden dat de kans op vergissingen (en daardoor 
ook de kans op incidenten) zo klein mogelijk wordt.

 
 

Medewerkers 

 Er is een afdelingshoofd voor de drie CSA ’s. Hij beschikt over één adjunct. Bij hun 
afwezigheid is er op iedere campus een aanspreekpersoon aangeduid. (AV)

 

 De CSA beschikt op de campus LS over 3,89 VTE, op de campus VL over 6,39 VTE en op 
de campus KL over 10,86 VTE personeelsleden (na aftrek van ADV-dagen). Naast de 
hoofdverpleegkundige (0,95 VTE) gaat het om 2,41 VTE verpleegkundige bachelors, 2,62 
VTE gediplomeerde verpleegkundigen, 0,51 psychiatrisch verpleegkundige en 12,52 VTE 
medewerkers met diverse opleidingsachtergronden. (AV) 20 van de 30 medewerkers 
(12,53 VTE) hebben de basisopleiding in desinfectie- en sterilisatietechnieken gevolgd, 1 
persoon (0,95 VTE) is er mee bezig. (SP)

 
 Verschillende medewerkers hebben weinig (minder dan 8 uur) vorming gevolgd het 

voorbije jaar. Anderzijds zou ook een onvolledige registratie van interne vorming een 
verklaring vormen. (TK)

 
 

Processen 

 Procedures voor CSA werden neergeschreven in een (ISO-)kwaliteitshandboek. (SP)
 

 Momenteel is het zo dat het personeel van het operatiekwartier op de campus LS en VL 
buiten de openingsuren en permanentie van de CSA soms materiaal reinigt en steriliseert. 
Dit personeel kreeg slechts een beperkte opleiding tijdens hun inscholingsperiode. Het is
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niet de gewoonte dat het OK-personeel daarna bijscholingen krijgt of volgt omtrent 
sterilisatie. Het is dan ook onduidelijk hoe het staat met hun actuele kennis over 
sterilisatieprincipes en -technieken. Wettelijk is zo dat men altijd moet kunnen garanderen 
dat het materiaal op onberispelijke wijze werd gesteriliseerd. Men dient deze werkwijze 
dan ook kritisch te herbekijken. (TK) 

 

 Op de campus VL werkt men met een jaarlijkse onderhoudsdag voor het OK en de CSA, 
waarbij dan alle toestellen worden nagekeken en onderhouden, zowel door de interne 
biotechnische dienst als door de externe firma’s. Voor en na het onderhoud test men de 
luchtkwaliteit. (SP) We bevelen aan dergelijk systeem waarbij al het onderhoud 
geconcentreerd wordt op één of twee dagen ook op de andere campussen in te voeren. 
(Aanb)

 
 

7.6 Infectieziektenbeheersing 

Beleid en strategie 

 
 Het team ziekenhuishygiëne (TZHH) is gehuisvest in residentie Albert, naast de 

campus Vercruysselaan en zit niet verspreid over de campussen heen. (AV) Onder de 
verpleegkundigen ziekenhuishygiëne is een taakverdeling doorgevoerd: naast de 
algemene taken is ieder verantwoordelijk voor een bepaald domein en bouwt zo een 
zekere expertise op. (AV) 

 

 Het TZHH heeft een gestructureerd overleg. In principe komen ze wekelijks samen, 
uitgezonderd in de vakantieperiodes. Het TZHH heeft in 2009 formeel 26 x vergaderd. 
(AV) Hiervan werden er verslagen opgemaakt met daarin telkens een luikje voorzien 
met wie doet wat en tegen wanneer. (SP) 

 

 Het TZHH nam in 2009 deel aan een aantal permanente werkgroepen i.v.m. 
ziekenhuishygiëne: kerngroep medisch materiaal (15x), comité medisch materiaal (2x) 
en overlegforum patiëntenzorg (2x). (AV) 

 

 Het TZHH maakte in 2009 deel uit van een aantal tijdelijke werkgroepen: ad hoc 
overleg surveillance infecties op IZ (2x), HGR W8573 operatiekwartier (2x), HGR 8580 
Works in hospital (2x), WG OK nieuwbouw (8x), interne coördinatiecel influenza 
A/H1N1 (7x), extern overleg noodplan A/H1N1 (3x), planning en communicatie 
griepvaccinatie (4x), ad hoc overleg m.b.t. verbouwing spoedopname (6x). (AV) 

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

Vlaanderen. (AV) 
 

 Daarnaast heeft het TZHH ook nog een functionele samenwerkingsovereenkomst met 
34 WZC. Voor deze specifieke doelgroep zal het TZHH een ‘in service’- opleiding 
geven in het najaar 2011. Het TZHH neemt ook deel aan bijeenkomsten van CZHH 
van het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie in Kortrijk. Het TZHH heeft ook een 
lesopdracht bij NVKVV voor de opleiding referentieverpleegkundigen ZHH en een 
lesopdracht bij de Hoge School Kortrijk voor de richting bachelor na bachelor 
zorgmanagement. (SP) 

 

 Het comité ziekenhuishygiëne (CZH) kwam in 2009 in 4x samen. (AV) We merken op 
dat de afwezigen veelal dezelfde personen zijn. We raden aan om hiervoor een 
oplossing te zoeken bv. de personen die systematisch afwezig zijn te vervangen, een 
ander vergadermoment te kiezen,… (Aanb) 

 

 Het CZH besprak en keurde in 2010 de volgende documenten goed. Het algemeen 
strategisch plan ZHH( 2009-2010), het jaarlijkse beleidsplan ZHH (2010), het jaarlijkse 
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werkingsverslag van het TZHH en het jaarlijks activiteitenverslag ZHH. (AV) 
 

 Er is geen register met beslissingen van het CZH aanwezig. (NC) Het KB van 26 april 
2007 vraagt om de adviezen van het CZH kracht bij te zetten en deze beslissingen te 
acteren in een register en als advies over te maken aan de directeur. Dit register is dus 
een bondige en overzichtelijke samenvatting van de genomen beslissingen tijdens de 
vergaderingen van het CZH. Het register kan m.a.w. gemaakt worden aan de hand van 
de verslagen van het CZH. 

 
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 volgens de wettelijke normen 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. We verwachten dat deze taken minstens eenmaal per jaar besproken 
worden op het CZH, dit gebeurt echter niet systematisch en jaarlijks. (NC) 

 

 Ondanks dat er voor de vergadering van de referentieverpleegkundigen ZHH telkens 2 
vergaderdata per vergadersessie worden voorzien en ondanks dat alle vergaderdata 
ruim op voorhand nl. aan het begin van het nieuwe jaar worden meegegeven, ligt de 
opkomst toch niet zoals verwacht (65-70%) We raden aan om na te gaan wat de 
oorzaak hiervan is en om verder oplossingen hiervoor te zoeken. (Aanb) 

 

 Het ziekenhuis deed mee aan de Nationale Campagne Handhygiëne van de voorbije 
jaren (AV) Ook nu doet men terug mee. Momenteel gebeuren er op 16 afdelingen door 
de referentieverpleegkundigen ZHH een compliantiemeting. (SP) De 
referentieverpleegkundigen ZHH werden hiervoor op een vergadering opgeleid. (AV) 

 
 Projecten ziekenhuishygiëne worden SMART opgesteld en opgevolgd in een daar toe 

ziekenhuisbreed ontwikkeld document door HRM-afdeling. (SP) 
 

 De antibioticabeleidsgroep (ABTBG) bestaat uit een multidisciplinair team en komt 4x 
per jaar samen. Het dagelijks bestuur van de ABTBG komt ongeveer maandelijks 
samen. (AV) 

 

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

 In september 2009 heeft de ABTBG deelgenomen aan de ESAC 
puntprevalentiestudie. Nu zullen er systematisch 3 x per jaar puntprevalentiemetingen 
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gebeuren op verschillende diensten. (SP) 

 
 Het antibioticaverbruik wordt 2x/jaar geanalyseerd per discipline, maar niet per arts. 

Deze analyses gebeuren door de verantwoordelijke van de apotheek. (NC) 

 
 In het ziekenhuis gebeuren registraties van volgende ziekenhuisinfecties: MRSA, 

Clostridium difficile, septicemieën en multiresistente enterobacteriaceae. (AV) 

 
 

Resultaten 

 
 Sinds 2008 worden een aantal kwaliteitsindicatoren systematisch opgevolgd via 

Navigator. Door de dienst kwaliteit en patiëntveiligheid is in 2009 een scorecard 
gebouwd voor elke afdeling waarin een aantal kwaliteitsindicatoren op afdelingsniveau 
werden opgenomen. M.b.t. ziekenhuishygiëne betreft het momenteel incidentiedensiteit 
nosocomiale MRSA en het gebruik van handalcohol voor handhygiëne. Elk resultaat 
werd tevens een kleur toebedeeld rekening houdende met een vergelijking enerzijds 
met andere afdelingen binnen het ziekenhuis en anderzijds met soortgelijke afdelingen 
in andere ziekenhuizen. (SP) Deze scorecard werd eenmaal verspreid in 2010 en moet 
m.b.t. aspecten ziekenhuishygiëne nog verder worden verfijnd. Het is ook de bedoeling 

van het TZHH in 2011 op regelmatige tijdstippen feedback te geven. (Aanb) 
 

 Bijna alle aangesproken verpleegkundigen vonden de procedures van 
ziekenhuishygiëne vlot terug op het intranet. (AV) Op een verpleegeenheid op campus 
Loofstraat konden verpleegkundigen verschillende documenten over ZHH niet 
terugvinden, zoals de verslagen rond ziekenhuishygiëne voor de 
referentieverpleegkundige en de feedback van het TZZH over de resultaten rond 
handhygiëne van deze verpleegeenheid. (TK) 

 

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

 

 Er is een hygiëneprocedure uitgeschreven i.v.m. het scannen van kleine proefdieren in 
het ziekenhuis. Controle op de naleving van deze procedure is aangewezen om 
mogelijke verspreiding van zoönosen in het ziekenhuis te voorkomen. (Aanb) 

 
 

Middelen 

 
 Het TZHH wordt betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw en 

verbouwingswerken. Het TZHH heeft recent een procedure bouwen en verbouwen in 
het ziekenhuis uitgewerkt. (AV) 

 
 Het TZHH heeft de bevoegdheid om werken stil te leggen indien de preventieve 

maatregelen niet gerespecteerd worden of onvoldoende blijken te zijn. (SP) 
 

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

 

 Op de campus Loofstraat is de spoelruimte op afdelingsniveau te klein. Eén van de 
twee spoelruimtes met bedpannenwasser bevindt zich buiten de verpleegeenheid. Op 
één van de verpleegkarren waren meerdere bloedspatten aanwezig. In de gangen van 
verpleegafdelingen (LS) staat proper linnen in open rekken opgeslagen. Ook bedden, 
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infuusstaanders, vuil linnen en afvalzakken staan in de gangen wegens gebrek aan 
bergruimte. (TK) We raden aan dat bij verbouwingen of bij de nieuwbouw hier 
voldoende mee rekening wordt gehouden. (Aanb) 

 
 De procedures van ziekenhuishygiëne zijn terug te vinden op intranet. Ze zijn voorzien 

van een versienummer, een revisiedatum en een datum van ingang. (AV) 
 

 Er zijn geen richtlijnen uitgewerkt voor de methoden van wassen en verdeling van het 
linnen. (NC) De aanbevelingen van de HGR betreffende de behandeling van linnen 
van verzorgingsinstellingen (april 2005, nr. 8075) kunnen hiervoor als basis gebruikt 
worden. (Aanb) 

 

 In 2009 werden er op de kraamafdeling 8 zwangere heelkunde patiënten opgenomen. 
Men vermeldt (spiegel) dat alle ziekenhuishygiënische richtlijnen, van toepassing op 
ziekenhuisniveau, worden toegepast. Hierin is er echter geen specifieke aandacht aan 
de kamertoewijzing: er mogen geen pas bevallen vrouwen een kamer delen met 
(zwangere) heelkunde patiënten. We raden dan ook aan om specifieke richtlijnen op te 
stellen. (Aanb) 

 
 De procedure voor meldingsplichtige infectieziekten werd aan de nieuwe wetgeving 

aangepast en is terug te vinden op intranet. (AV) 
 

 Het AB-formularium is raadpleegbaar op het intranet en is toegankelijk voor alle 
medewerkers van het ziekenhuis. De wijzigingen aan het formularium worden via 
nieuwsbrieven aan de artsen gecommuniceerd en zijn ook zichtbaar ( andere kleur) 
aangebracht in het AB-formularium. (SP) 

 

 
Medewerkers 

 
 Het team ziekenhuishygiëne (TZHH) bestaat uit 3 verpleegkundigen 

ziekenhuishygiënisten (2,5 VTE) en 4 artsen ziekenhuishygiëne (0,9 VTE, elk 0,225 
VTE). (AV) 

 

 Er zijn 60 referentieverpleegkundigen ZHH aanwezig in het ziekenhuis, verspreid over 
alle campi. (AV) Er is een goed doordachte functieomschrijving voor de 
referentieverpleegkundigen ZHH. (SP) De referentieverpleegkundigen ZHH fungeren 
als eerste aanspreekpunt ZHH op hun dienst en worden in hun taken ondersteund 
door de hoofdverpleegkundigen en het TZHH. De referentieverpleegkundigen ZHH 
komen 5x/jaar samen tijdens hun werktijd. (AV) Van deze vergaderingen wordt er 
verslag gemaakt. De besproken onderwerpen van deze vergaderingen worden door de 
referentieverpleegkundige ZHH schriftelijk doorgegeven aan elke collega van hun 
eigen dienst. (SP) 

 

 Niet alle referentieverpleegkundigen ZHH hebben een opleiding van ZHH gekregen. 
We achten het noodzakelijk dat elke referentieverpleegkundige ZHH een specifieke 
opleiding i.v.m. ZHH genoten heeft. Zo kan elke referentieverpleegkundige ZHH met 
dezelfde basiskennis de specifieke ZHH-taken op de afdeling waarnemen. (Aanb) 

 

 3x/jaar worden er inscholingscursussen voor nieuwe personeelsleden 
(verpleegkundigen en dokters georganiseerd). Tijdens deze bijscholing komt ook 
ziekenhuishygiëne aan bod. (AV) We raden aan dat ziekenhuishygiëne ook aan bod 
zou komen bij inscholing van nieuwe medewerkers uit andere beroepsgroepen. (Aanb) 

 
 Er worden meermaals per jaar opleidingen i.v.m. ziekenhuishygiëne, meer specifiek 

over handhygiëne, georganiseerd voor alle beroepsgroepen en vrijwilligers, die 
patiëntencontact hebben. (AV) 
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Processen 

 

Handhygiëne 
 

 Tijdens de audit werden er medewerkers (artsen, psychologen,..) gezien met jassen 
met lange mouwen/ jassen met korte mouwen maar met een pull met lange mouwen 
eronder en/of ringen en/of polshorloges. Ook deed een arts zijn patiëntenronde in 
burgerkleding. Er is beroepskledij beschikbaar voor alle beroepsgroepen incl. de 
artsen. 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) We merken op dat de vrijwilligers schorten dragen met ¾ tot 
lange mouwen en de voorarmen van de vrijwilligers niet juwelenvrij zijn. Daar deze 
vrijwilligers ook een opleiding i.v.m. handhygiëne hebben genoten en ook zij frequent 
met verschillende patiënten nauw in contact komen, dienen ook zij het 
handhygiënebeleid te respecteren. (TK) 

 

 Alle patiëntenkamers zijn voorzien van alcoholgel en handschoenen. (AV) In de 
nieuwbouw zijn er in de badkamer van de patiënt ook vloeibare zeep, alcohol en 
wegwerphanddoeken aanwezig.(SP) 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 te kunnen 
toepassen raden wij aan om deze zaken ook hier te voorzien. (Aanb) 

 
MRSA 

 

 Er bestaat een herkenningsysteem bij opname van ex-MRSA patiënten, waardoor de 
spoeddienst, de opnameplanner en de opnamedienst automatisch verwittigd 
worden.(AV) 

 

 Bij isolatiepatiënten wordt aan de kamerdeur een infofiche gehangen voor 
medewerkers en bezoekers. Men gebruikt hiervoor de door de Vlaamse overheid 
voorziene hygiënekaarten, uitgezonderd voor MRSA. Hiervoor heeft het TZHH een 
specifieke fiche opgemaakt, met vermelding van de besmetting. De aard van een 
besmettelijke ziekte mag niet vermeld worden op deze infofiche omwille van de 
bescherming van het medisch geheim en van de persoonlijke levenssfeer (Advies 
Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, 8/5/2010 over uniforme publieke 
labeling bij besmettelijke aandoeningen). (NC) 

 

 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 voor de patiënt te 
halen bij een centrale uitleendienst. Op deze kar bevindt zich al het nodige materiaal 
voor de zorgverstrekker opdat deze de nodige isolatiemaatregelen kan nemen. (AV) 

 

 Op de buitenkant van het verpleegkundig dossier en op andere formulieren (zoals 
RX,…) wordt steeds een oranje sticker gekleefd. Op één verpleegeenheid waren alle 
maatregelen genomen bij een patiënt met MRSA maar de sticker met het 
decontaminatieschema voor MRSA was men vergeten aan te brengen in het 
patiëntendossier. (AV) 
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8 Resultaten 

8.1 Toegankelijkheid 

 Er is veel aandacht voor de financiële toegankelijkheid van het ziekenhuis: (SP)

o Alle artsen hanteren conventietarieven voor hospitalisaties. 
o Op 1-persoonskamers kunnen ereloonsupplementen aangerekend worden van 

maximaal 100%. 
o Het aanrekenen van kamersupplementen gebeurt beperkt 
o Er worden geen voorschotten gevraagd. 
o Prijzen voor rooming-in van ouders bij hun gehospitaliseerde kinderen zijn 

beperkt tot 10 Euro voor een overnachting. 

 

8.2 Patiëntgeoriënteerde zorg 

 Het ziekenhuis maakte in 2004 een charter patiëntvriendelijk ziekenhuis op. Dit charter is 
terug te vinden in de inkomhal van elke campus. (SP)

 
 Bij steekproeven in patiëntendossiers bleek dat niet-behandelbeslissingen in overleg met 

de patiënt en/of familie worden genomen. (SP)
 

 De website en de onthaalbrochure van AZ Groeninge zijn vertaald in het Frans en deels in 
het Engels. Ook sommige infobrochures op afdelingsniveau werden vertaald (bv. spoed). 
Er werd binnen het ziekenhuis een cursus medisch Frans ontwikkeld. Het ziekenhuis 
beschikt over een intercultureel bemiddelaar. (SP)

 

 Op sommige afdelingen is er veel aandacht voor het informeren en betrekken van 
patiënten en familie in de zorg. Zo zijn er op neonatologie tal van infobrochures en een 
kwaliteitskaart voor ouderparticipatie uitgewerkt. (SP)

De aandacht voor het informeren en betrekken van patiënten en familie is voor volgende 
aspecten voor verbetering vatbaar: (Aanb) 

o Niet alle afdelingen hebben een specifieke onthaalbrochure. 
o Op spoedgevallen is het een jaardoelstelling om het momenteel beperkte aantal 

folders uit te breiden. 
o Er zijn informatiebrochures aanwezig voor patiënten en verwijzers (humaan en 

veilig fixeren, gips, …) . We bevelen aan om overal het verspreiden hiervan 
structureel in te bouwen in de werking. 

o We bevelen aan om voor een aantal patiëntengroepen educatiesessies te 
ontwikkelen. 

o Ouders worden onvoldoende geïnformeerd over hun recht om steeds bij hun 
bewuste kind te blijven tijdens een ziekenhuisopname. (NC) 

 
 

8.3 Continuïteit van zorg 

 Sommige artsen bewaren het medisch dossier van gehospitaliseerde patiënten niet op de 
verpleegafdeling waar de patiënt verblijft, maar in hun consultatieburelen soms op een 
andere verdieping. (NC) Op deze manier is het medisch dossier niet steeds eenvoudig 
raadpleegbaar, bv. in noodsituaties.

 

 Niet alle patiënten worden dagelijks door een arts gezien (bv. 3B VL). (NC) Dit probleem 
stelt zich o.a. voor artsen die gevestigd zijn op een andere campus voor het gros van hun 
activiteiten, of voor chirurgen die veel tijd in OK doorbrengen.
Niet alle patiënten opgenomen op de eenheden CCU/stroke unit/medium care pneumo 
worden dagelijks door een arts gezien. 
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 Het patiëntendossier is niet steeds volledig en nauwkeurig ingevuld (NC):
 

o Sommige artsen schrijven amper iets in het medisch dossier. In 2 van de 2 
gecontroleerde medische dossiers op een verpleegafdeling werden vier dagen na 
opname slechts medische gegevens teruggevonden van het onderzoek op de 
dienst spoedgevallen en nota ‘s van de arts-specialist-in-opleiding. Op een 
andere afdeling werd in het medisch dossier van een patiënt die een maand was 
opgenomen geen enkele notitie terug gevonden van de behandelend arts. Er 
waren enkel de resultaten van onderzoeken (VEP, EEG) en de notities van de 
ASO terug te vinden. 

o Niet alle zorgverleners noteren de toegediende zorgen in het patiëntendossier of 
uitgevoerde zorgen worden niet steeds afgetekend. 
Zo werd op een afdeling in het verpleegkundig dossier niets genoteerd over de 
psychologische observaties bij de verschillende patiënten opgenomen wegens 
depressie, elders ontbrak een nota over medicatietoediening. 

o Ergotherapeuten noteren slechts summier in het verpleegdossier (bv. enkel ADL, 
of enkel de resultaten van MMSE en de adviezen rond transfergegevens in het 
verslag van de IL). 

o Op 7 van de 10 ingekeken anamneseformulieren ontbraken er gegevens 
(thuismedicatie, allergie (6/10) en gegevens over contactpersonen). 

o Op formulieren met resultaten van consulten en onderzoeken ontbreken soms 
patiëntengegevens (bv. enkel familienaam, geen voornaam of geboortedatum 
van patiënt, geen ID-vignet). 

o Gegevens over de post-operatieve periode op recovery ontbraken grotendeels in 
één patiëntendossier op een chirurgische afdeling. Enkel de medische orders 
voor de eerste 24 uur en parameters waren aanwezig. Er was geen enkele 
observatie aangaande de toestand van de patiënt of de wonde (pijn, bloeding, …) 
niettegenstaande uit gesprek bleek dat het verband doorbloed was bij de transfer. 

o Gegevens inzake fixatiemaatregelen (start maatregel, reden, verhoogd toezicht, 
evaluatie) ontbreken systematisch op meerdere afdelingen. 

o Er worden op sommige afdelingen (neurologie, pneumologie) geen 
notitites/verslaggeving gemaakt van de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. 

o Bij een patiënt waarbij de sociale dienst betrokken was, werd hierover geen 
verslaggeving teruggevonden in het elektronisch dossier. 

o Hoewel DNR-beslissingen in praktijk met patiënt en familie worden besproken, 
wordt dit soms niet genoteerd op de DNR-fiche. 

 

 Op een neurologie-afdeling wordt door de logopedist dagelijks een uitgebreid 
(elektronisch) overzicht gemaakt van de toestand en de adviezen van alle patiënten 
met slikstoornissen. Ergotherapeuten en kinesitherapeuten geven er duidelijke 
schriftelijke opdrachten aan het bed van de patiënt i.v.m. positionering, slikproblemen 
en mobiliteit. (SP) 

 

 Verpleegkundigen hebben niet steeds zicht op anamneses en toegediende zorgen 
door andere disciplines (bv. behandeling en evolutie kinesitherapie, behandeling en 
evolutie ergotherapie, advies diëtiste, medische gegevens). (TK) 

 

 Op sommige afdelingen is de zorg onvoldoende afgestemd tussen de verschillende 
zorgverleners. (TK) Niet op alle afdelingen (bv. IZ, pneumologie LS, urologie VL) 
worden multidisciplinaire patiëntenbesprekingen georganiseerd. Op sommige 
afdelingen worden patiëntenbesprekingen georganiseerd waaraan niet alle betrokken 
disciplines deelnemen (bv. zonder arts op neurologie en neurochirurgie, zonder 
psycholoog en sociale dienst op EPSI). Communicatie verloopt er dan vooral 
mondeling via de centrale figuur van de hoofdverpleegkundige. Op de kritieke 
afdelingen werd een knelpunt vastgesteld i.v.m. overdracht van gegevens tussen 
artsen. 
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 Niet-behandelbeslissingen worden soms door de arts genomen, wel in overleg met 
patiënt en/of familie, maar deze beslissingen worden soms niet overlegd met de 
betrokken verpleegkundigen. (TK) 

 

 Er is geen algemeen ziekenhuisbreed pijnbeleid, er zijn verschillende pijnprotocollen 
uitgewerkt op afdelingsniveau. Er is sprake van een ziekenhuisbreed postoperatief 
pijnbeleid, zowel voor kinderen als voor volwassenen, maar dit beleid wordt nergens 
toegepast. (TK) Men is bezig met uitwerking van een pijnbeleid. Een medisch en 
verpleegkundig pijnexpert stelden hiertoe een multidisciplinaire projectgroep samen. 
Voor kinderen werd een ziekenhuisbreed pijnprotocol opgesteld door een pediater en 
de zorgmanager. Dit protocol is momenteel in testfase. (AV) Aanbeveling om de keuze 
van pijnmeting en het noteren van observaties in het dossier te beschrijven in het 
protocol. (Aanb) Op de dienst spoedgevallen (LS) werd een eigen pijnprotocol voor 
kinderen ontwikkeld. Dit gebeurde niet in overleg met de dienst pediatrie (wel met de 
dienst anesthesie). (TK) 

 

 Het verpleegdossier wordt in principe meegenomen tijdens de zorg, maar is op 
sommige afdelingen niet steeds beschikbaar tijdens de (verschillende) zaalrondes. 
Hierdoor maakt men gebruik van een overzichtsblad waarop de toe te dienen 
medicatie wordt overgeschreven en waarop genomen parameters en observaties 
neergepend worden. Dit houdt een risico in op verlies van gegevens en 
overschrijffouten. (TK) 

Op één afdeling werd een sterk gestructureerd patiëntenoverzicht gebruikt als 
briefingblad, hierop waren gegevens i.v.m. fixatie, fysiotherapie, incontinentie, 
ontslagbeleid en infuusbeleid samengevat. (AV) 

 

 Binnen het zorgprogramma G maakt men gebruik van een elektronisch multidisciplinair 
verslag van de patiëntenbesprekingen, ‘team online’. Besluiten die tijdens het 
multidisciplinair teamoverleg geformuleerd zijn, worden rechtstreeks doorgestuurd via 
medibridge naar de huisarts na validatie door de geriater. Door dit systeem  kan ook 
elk teamlid de stand van zaken op medisch, verpleegkundig, ergotherapeutisch, 
kinesitherapeutisch en  op sociaal vlak elektronisch raadplegen. (SP) 

 
 

8.4 Samenwerking 

 De laatste jaren ging er veel aandacht naar interne en externe communicatie. Er is een 
aparte dienst voor pers en communicatie. Veranderingsprocessen gingen gepaard met 
brede communicatie en open communicatie wordt gezien als één van de basispeilers 
van de leiderschapsstijl. Voorbeelden werden gezien over de verhuisbewegingen en 
de nieuwbouw, de communicatie over jaardoelstellingen, over de opstart van nieuwe 
afdelingen, de website, het patiëntencharter, de huisstijl, de creatieve vormgeving, de 
tijdschriften voor verschillende doelgroepen, de symposia door het ziekenhuis, de 
interne bibliotheek… (SP) 

 

 Er is samenwerking met de algemene ziekenhuizen in de regio onder de vorm van 
associaties, samenwerkingsovereenkomsten of raamakkoorden: OLV van Lourdes in 
Waregem, H. Hart in Roeselare, Jan Yperman in Ieper, Veurne, en beide ziekenhuizen 
in Brugge. Verder wordt ook samengewerkt met M Middelares Gent, UZ Gent en UZ 
Leuven. Er is grensoverschrijdende samenwerking met het ziekenhuis en de 
universiteit van Rijsel-Lille, en er wordt samengewerkt met de ziekenhuizen van 
Moeskroen en Doornik. 
Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden in de regio met 
eerstelijnsgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg en 
ouderenzorg. (AV) 

 
 Er is een nauwe samenwerking tussen AZ Groeninge en PZ Heilige Familie in Kortrijk 

inzake de zorg voor psychiatrische patiënten. (SP) 
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o De psychiaters van beide ziekenhuizen zijn toegelaten geneesheer in het 
naburige ziekenhuis. 

o De wachtdiensten worden gezamenlijk georganiseerd door de groep van 
psychiaters en kinderpsychiaters voor beide ziekenhuizen. 

o Er zijn frequente overlegvergaderingen voor afstemming van het beleid. 
Daarnaast zijn er gezamenlijke werkgroepen i.v.m. specifieke 
patiëntendoelgroepen (bv. adolescenten, automutilatie, legaal druggebruik). 

o Vanuit de kinderpsychiatrische afdeling Korbeel van het PZ is er een 
liaisonteam dat naar de kinderafdeling van AZ Groeninge komt in afwachting 
van een opname op Korbeel. 

 

 Er is een goede samenwerking tussen AZ Groeninge en de huisartsen: (SP) 

o Meermaals per jaar zijn er overlegvergaderingen met de huisartsenkringen. 
o Een 200-tal huisartsen uit de regio hebben via het huisartsenportaal toegang 

tot een deel van het medisch dossier. 

o In 2007 en 2009 werd een huisartsenenquête georganiseerd. 
o Het samenwerkingsverband met de huisartsen in de regio is op niveau van het 

ziekenhuis uitgewerkt. Diensten (bv. Spoed) worden hierop uitgenodigd door 
de directie wanneer nodig. 
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9 Zorg voor kinderen 

Situering 

 

 Kinderen worden hoofdzakelijk opgenomen op de campus Kennedylaan, op de afdelingen 
Kindergeneeskunde 1 en 2 en op het kinderdagziekenhuis. Verder komen kinderen er 
terecht op IZ en de eerste opvang spoed.
Daarnaast is er een neonatologieafdeling waar plaats is voor 20 neonati. 
Op de campussen Loofstraat en Vercruysselaan worden kinderen opgenomen op 
hospitalisatieafdelingen, op de chirurgische dagziekenhuizen, op de intensieve diensten en 
op de spoedgevallendienst. 

 

 Er werd tijdens de audit gesproken met het medisch diensthoofd pediatrie, het medisch 
diensthoofd anesthesie, de hoofdverpleegkundige van het kinderdagziekenhuis campus 
KL, de hoofdverpleegkundige van het chirurgisch dagziekenhuis campus LS, de 
hoofdverpleegkundige van de afdeling kindergeneeskunde 2 en de hoofdvroedvrouw van 
de afdeling neonatologie.
Er werden 13 dossiers ingekeken. 

 
 Zorg voor kinderen was verder een aandachtspunt bij het bezoek aan 

hospitalisatieverpleegafdelingen, de spoedgevallendienst, op de afdelingen voor kritieke 
zorgen en de operatiekwartieren.

 
 

Beleid en strategie 

 

 Het kindvriendelijk beleid van AZ Groeninge is nog niet ziekenhuisbreed geïmplementeerd. 
(NC) Het handvest Kind en Ziekenhuis was de basis voor de procedure kindvriendelijk 
ziekenhuis van AZ Groeninge. Deze procedure omschrijft onder andere de organisatie en 
het organogram, de opnamecriteria, de multidisciplinaire behandeling,de zorg voor ouders 
en de samenwerking met andere diensten op de campus Kennedylaan inzake het 
kindvriendelijk beleid. (AV) De aanpak van het kindvriendelijk zorgklimaat op de andere 
campussen wordt niet beschreven. (NC)

 
 De zorgorganisatie voor kinderen voldoet niet aan de normen van het zorgprogramma of 

aan het handvest Kind en Ziekenhuis:

 
o Ouders kunnen in praktijk niet steeds bij hun bewuste kind blijven en dit recht 

wordt nergens (noch brochure, noch website) kenbaar gemaakt: (NC) 
 Op de campussen LS,VL mogen ouders hun kind vergezellen tot aan 

de deur van het operatiekwartier; op campus KL tot in de 
onthaalruimte van het operatiekwartier. 

 Op de campi LS, KL en VL mogen ouders niet bij hun kind blijven in de 
ontwaakruimte. 

 Enkel voor kinderen van personeelsleden en voor kinderen met een 
handicap maakt men soms een uitzondering. 

 
o Kinderen zijn niet auditief en visueel gescheiden van de volwassen patiënten 

tijdens alle zorgtrajecten. (NC) 
 Zowel bij aankomst in het operatiekwartier als na de ingreep op de 

campussen LS en VL worden kinderen in de recovery opgevangen in 
de twee posities het dichtst bij het bureau van de verpleegkundigen. Zij 
worden door middel van gordijnen visueel afgeschermd van de 
volwassen patiënten in deze ruimte. 
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 In de operatiezaal van  campus KL heeft men een aparte 
onthaalruimte (2 posities) en recovery (8 posities) voor kinderen, zodat 
men hier wel een auditieve en visuele afscheiding kan realiseren. (SP) 

 Kinderen worden opgenomen op verpleegafdelingen voor 
volwassenen en verblijven er soms samen met volwassen patiënten 
op een tweepersoonskamer (C2, campus LS). 

 
o Kinderen worden niet altijd behandeld en verzorgd door medisch, 

verpleegkundig en ander personeel dat speciaal is opgeleid om kinderen te 
behandelen en te verzorgen. (TK) 

 Op de campi LS en VL is geen pediater aanwezig en kan men geen 
beroep doen op pediatrische verpleegkundigen, de spelbegeleidster of 
op de psychosociale ondersteuning die verbonden is aan het 
zorgprogramma. De medewerkers daar zijn niet specifiek gevormd 
voor de opvang van kinderen. 

 Op IZ van campus LS beschikt men niet over een pediatrisch 
verpleegkundige, maar er werd wel vorming georganiseerd betreffende 
pediatrische zorgen. 

 Op IZ van campus KL komt de pediater zelden ter plaatse, een aantal 
kinderen worden zonder consult van de pediater behandeld (bv. 
traumatologie, urologie). Er is geen pediatrische verpleegkundige in 
het team. Men plant wel een vorming over intensieve zorgen bij 
kinderen vanuit de discipline intensieve; pediatrie is hierbij niet 
betrokken. 

 Op CCU/stroke unit/medium care is het personeel niet specifiek 
gevormd in de behandeling van kinderen. 

 
o Kinderen hebben niet altijd de mogelijkheid om te spelen en zich te vermaken. 

Ze worden niet altijd verzorgd in een stimulerende en veilige omgeving. (TK) 
 Op IZ van campus LS zijn er onvoldoende kindgeoriënteerde 

aanpassingen (infrastructuur en specifiek geschoold personeel). 
 Op IZ van campus KL zijn nergens kindvriendelijke aanpassingen. 

Hoewel men prat gaat op een goede verstandhouding tussen IZ en 
pediatrie, is deze samenwerking niet structureel verankerd. 

 Op CCU/stroke unit/medium care zijn geen kindvriendelijke 
aanpassingen. We bevelen aan om geen kinderen meer op te nemen 
op de medium care/CCU/stroke unit. (Aanb) 

 

o Ouders beschikken niet altijd over de accommodatie tot rooming- in: (TK) 
 Op IZ van campus KL kunnen ouders 24u/24 bij hun kind blijven en 

wordt hiervoor een bed uit pediatrie gehaald dat bijgezet wordt in de 
box. De plaats wordt dan zeer krap als het om een kind gaat dat niet 
meer in een klein kinderbedje past. Er is geen bruikbaar sanitair op de 
afdeling. Er is geen douche voor bezoekers en het toilet wordt gebruikt 
als opslagruimte. 

 Op CCU/stroke unit/medium care wordt rooming-in toegestaan, maar 
beschikt de afdeling  niet over sanitair. 

 
 In oktober 2010 werd een ziekenhuisbreed protocolakkoord pediatrie – spoedopname 

opgesteld. Dit akkoord omschrijft o.a. de triage, de contactname van de pediater en het 
transport. (SP) Er is geen samenwerkingsovereenkomst met een functie intensieve zorgen. 
(NC)

 

 Via de brochure ‘ ik ben ziek’ uw kind in het ziekenhuis krijgen ouders naast informatie 
over veiligheid en handhygiëne ook informatie over ouderparticipatie en de mogelijkheid 
om bij hun kind te overnachten. Rooming-in is op alle kamers van kindergeneeskunde 1 en 
2 mogelijk. De prijzen voor rooming-in zijn beperkt. (SP)
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 Men beschikt over een activiteitenrapport 2009 en een medisch-verpleegkundig 
beleidsplan dienst pediatrie, met een geïntegreerde SWOT analyse van pediatrie en 
neonatologie. Ook de jaardoelstellingen staan vermeld. De activiteitcijfers staan o.a. per 
arts vermeld en men geeft aan dat het registreren van de cijfers motiverend werkt. (SP)

 

Resultaten 

 
 Er werden in 2009 3288 kinderen gehospitaliseerd in AZ Groeninge. Hiervan werden 3192 

kinderen op de kinderafdelingen opgenomen en werden 96 kinderen gehospitaliseerd op 
een verpleegafdeling voor volwassenen.

 

 Er waren in 2009 3834 daghospitalisaties van kinderen, 1928 kinderen kwamen terecht op 
het kinderdagziekenhuis, 817 op de afdelingen voor kindergeneeskunde en 1089 in een 
dagziekenhuis voor volwassenen.

 

 De cijfers over opnames van kinderen op intensieve eenheden zijn niet eenduidig, de 
registratiecijfers kwamen niet helemaal overeen met de aantallen die door de 
gesprekspartners op afdelingsniveau werden vermeld. Ongeveer 1 kind per jaar (schatting) 
komt terecht op de eenheid CCU-stroke unit-pneumologie campus LS. Op IZ van campus 
KL werden in 2010 naar schatting 15 kinderen opgenomen en op IZ LS 18 kinderen in dat 
jaar. Op CCU/stroke unit/medium care worden zelden kinderen opgenomen (grootteorde 
1/jaar).

 
 In 2009 waren er 698 opnames op N*. Het perinatale sterftecijfer bedroeg in 2009 13.

 

 In 2009 verbleef bij 61% van de kinderen opgenomen op een kinderafdeling een ouder. De 
prijs voor rooming-in bedraagt voor een overnachting: 10€, ontbijt: 3€, middagmaal: 9,5€, 
avondmaal 4,5 €. Maaltijden zijn niet verplicht.

 
 Cijfers van het aantal kinderen die in het OK tot bij inductie en bij het ontwaken door hun 

ouders begeleid worden zijn niet beschikbaar, men schat dit op het OK op 0%.

 
 

Middelen 

 
 Op de campus Kennedylaan zijn in het chirurgisch dagziekenhuis (totaal 30 bedden) 12 

bedden en een speelzaal als bufferzone voorzien als kinderdagziekenhuis. Deze kamers 
worden ingenomen wanneer door overbezetting het kinderdagziekenhuis (14 bedden) 
wordt ingenomen door kindergeneeskunde 1 (24 bedden) en kindergeneeskunde 2. ( 24 
bedden) (SP)

 
 Men maakt op campus Kennedylaan gebruik van een herkenbaar figuurtje Zibi voor 

kinderen. Men beschikt over allerhande informatieve en kindvriendelijk brochures en 
fotoboeken: bv. Ik kom een nachtje slapen, aerosoltoediening thuis en fotoboeken over 
medische beeldvorming. (SP) We bevelen aan om het thema Zibi verder uit te werken op 
de verschillende zorgtrajecten van kinderen. (Aanb)

 

 Men beschikt over 3 klinische paden i.v.m. kinderurologische ingrepen. (AV)
 

 Op kindergeneeskunde:

 is rooming-in mogelijk op alle kamers. Alle kamers zijn voorzien van 
sanitair voor de ouders (toilet, douche). (SP) In de boxen is de ruimte 
bij rooming-in  beperkt. (TK) 

 zijn de spiegels in de sanitaire ruimte te hoog voor jonge kinderen. 
(TK) 

 is de speelruimte voldoende groot en voorzien van speelgoed voor alle 
leeftijden. Een lavabo is aanwezig. Er wordt niet samen gegeten. (AV) 
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 zijn op kindergeneeskunde 2 en het kinderdagziekenhuis de 
toegangsdeuren naar kindergeneeskunde 1 en 2 op het moment van 
de audit door technische problemen niet afgesloten. Er is geen 
toegangscontrole mogelijk. (NC) 

 beschikt men over apparatuur om kleine identificatiebandjes te maken. 
(SP) 

 kunnen kinderen (en hun inslapende ouder) ’s morgens en ’s avonds 
gebruik maken van een buffetsysteem. Elke ochtend worden kinderen 
bevraagd door de voedingshostessen over wat ze ’s middags wensen 
te eten. (SP) 

 stond een kar met onderhoudsproducten onbewaakt op de gang. (TK) 
 was de utility met onderhoudsproducten niet afgesloten. (TK) 
 staat de voorraad drank naast het vuile linnen in de bergruimte. (TK) 
 kan men tijdens het multidisciplinair overleg in het gesprekslokaal 

gebruik maken van projectieapparatuur om verslagen (Orbis), 
laboresultaten en fotomateriaal te projecteren. (SP) 

 

 Op de dienst spoedgevallen (LS) is er aangepaste infrastructuur aanwezig (kinderbox, 
aangepast materiaal op een aparte pediatrische kar en een pediatrische koffer in de 
MUGwagen, kinderhoekje in de wachtzaal ..). (SP) Op de eenheden voor kritieke patiënten 
is er geen aangepaste infrastructuur voor de opname van kinderen. (TK)

 
 De neonatologieafdeling beschikt over 20 posities, verdeeld over drie locaties: een grote 

intensievere ruimte met plaats voor maximaal 12 incubatoren, een ruimte voor 8 bedjes en 
een ruimte waar zowel bedjes als incubatoren kunnen geplaatst worden. Er zijn 2 
isolatieboxen die kunnen dienst doen als borstvoedingslokaal en er is een moeder- 
kindruimte waar ouders terecht kunnen voor rooming-in of voor ontslagvoorbereiding. 
Ouders die behoefte hebben aan extra privacy of bij een moeilijk gesprek kunnen er ook 
opgevangen worden. (SP)

 
 Het dossier op kindergeneeskunde is onvoldoende geïntegreerd en is soms onvolledig 

ingevuld: (TK)
 Verpleegkundigen noteren in het papieren dossier. 
 Indien ouders taken uitvoeren in de zorg wordt dit in het zorgplan 

aangeduid en bij de observaties genoteerd. (SP) 
 Artsen noteren tijdens de zaalronde in het elektronisch medisch 

dossier, hiernaast noteren ze ook op het orderblad. 
 De sociale dienst en de medewerker van de dienst voor zingeving en 

spiritualiteit noteren niet in het dossier. Zij maken elektronische 
memo’s. (mails) Verpleegkundigen kunnen deze raadplegen. 

 De kinderpsychologe maakt een elektronisch verslag. 
Verpleegkundigen kunnen dit niet raadplegen. 

 De spelbegeleidster noteert in het papieren dossier. Van 9 kinderen 
waar de spelbegeleidster langs ging waren in 2 dossiers observaties 
terug te vinden. 

 
 Het dossier van neonatologie is versnipperd: het bestaat uit een verpleegkundig papieren 

dossier, een medisch papieren dossier (verwijsbrieven, facturatie,…) en een elektronisch 
medisch dossier (o.a. verslag van zaalronde). (TK)

 
 De reanimatiekoffer op materniteit, het verloskwartier en neonatologie hebben dezelfde 

inhoud en dezelfde structuur. (SP)

 
 Men heeft basisprincipes/kwaliteitskaart voor ouderparticipatie op neonatologie uitgewerkt. 

In het verpleegkundig dossier maakt men notities van de rol van ouders en men maakt ook 
gebruik van een planningsboek. Men beschikt over een moeder-kind lokaal. (SP)

 

 Men heeft tal van informatiebrochures en een gebundeld pakket ontslaginformatie. Naast 
de opnamebrochure neonatologie heeft men ook een brochure bezoekregeling op
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neonatologie. (SP) Aanbeveling om een brochure op te stellen i.v.m. werking van 
spelbegeleiding. (Aanb) 

 
 

Medewerkers 
 

 Men beschikt in het AZ Groeninge over 8 voltijds pediaters met verschillende 
subspecialisaties, waaronder ook een neonatoloog. Alle pediaters nemen deel aan de 
wachtpermanentie.
Er zijn multidisciplinaire specialistische consultaties en samenwerking met 7 andere 
disciplines. Bv. pediatrische cardiologie, kinderpsychiatrie, kinderorthopedie,… (AV) 

 
 Op het moment van de audit is er een eerstejaars ASO kindergeneeskunde ingeschakeld. 

Zij is mee opgenomen in de wachtlijst pediatrie en neonatologie, maar steeds onder 
supervisie. (AV)

 

 De personeelsequipe van kindergeneeskunde 2 bestaat uit (AV)
 1 VTE gegradueerde hoofdverpleegkundige, 
 9,92 VTE pediatrische verpleegkundigen, 
 1,5 VTE pediatrische verpleegkundige en vroedvrouw 
 0,8 VTE pediatrische verpleegkundige en sociaal verpleegkundige 
 2,5 VTE gebrevetteerde verpleegkundige 
 0,5 VTE ziekenhuisassistent 
 0,75 VTE kleuterjuffrouw (spelbegeleiding) 

De spelbegeleidster wordt bij afwezigheid (ziekte, verlof) niet vervangen. (Aanb) 

 
 De kinderpsycholoog, de maatschappelijk medewerker, de kinesist en de psychosociale 

begeleiding nemen deel aan de multidisciplinaire werking maar behoren niet tot de 
personeelsequipe van de kinderafdelingen. (AV)

 
 Op campus LS en VL is meestal geen pediater aanwezig wanneer kinderen er worden 

opgenomen voor dagingrepen. (NC)

 
 Men kan op campus LS en VL voor opvang en begeleiding van kinderen tijdens de opname 

geen beroep doen op de spelbegeleidster of op de psychosociale ondersteuning die op 
campus KL verbonden is aan het zorgprogramma voor kinderen. (NC)

 
 Op de dienst spoedgevallen LS zijn er 3 pediatrisch verpleegkundigen. Het hele team krijgt 

jaarlijks bijscholingen inzake pediatrische urgenties (ALS, botnaald, triage, pijnprotocol …). 
Om de opvang van kinderen te optimaliseren is er een werkgroep pediatrie actief. (SP)

 
 De personeelsequipe van het kinderdagziekenhuis en het chirurgisch dagziekenhuis 

(campus KL) is één equipe en bestaat voor het kinderdagziekenhuis uit: (AV)
 0,12 VTE gegradueerde hoofdverpleegkundige, 
 0,05 VTE geriatrische verpleegkundigen, 
 0,75 VTE pediatrische verpleegkundige 
 0,45 VTE gegradueerde verpleegkundige en 
 1,19 VTE gebrevetteerde verpleegkundige, waarvan 1 VTE met 

ervaring op een dienst kindergeneeskunde. 
 0,09 VTE verzorgend personeel 
 0,75 VTE spelbegeleiding 
 0,06 VTE administratieve medewerker 
 Dagelijks worden er 2 verpleegkundigen en de spelbegeleidster 

toegewezen aan de opvang van de kinderen in daghospitalisatie. 
 

 De  autonome equipe voor N* bestaat uit: (AV)
 1 VTE hoofdverpleegkundige 
 1,3 VTE vroedvrouwen 
 10,9 VTE gegradueerde pediatrische verpleegkundigen 



62 

Auditverslag AZ Groeninge Kortrijk, E396 
 

 1,3 VTE gegradueerde ziekenhuisverpleegkundigen 
 0,5 VTE verzorgende 

Waarvan 12 medewerkers een bijkomende opleiding in de neonatologie hebben 
gevolgd. 1 medewerkers is lactatiedeskundige en 1 medewerker volgde een 
bijkomende opleiding kinderdiabetes. Jaarlijks hebben twee medewerkers de kans om 
de opleiding neonatologie te volgen. 

 
Er is continu een minimum bestaffing van 2 verpleegkundigen. (SP) 

 
Men heeft o.a. een referentieverpleegkundige SPE om de registratie van de SPE-cijfers 
extra te controleren. (SP) 

 
 Door de hoge werkdruk kunnen medewerkers van kindergeneeskunde 2 soms geen 

middagpauze nemen. De spelbegeleidster heeft onvoldoende tijd om bij alle kinderen van 
de afdeling langs te gaan. Op het kinderdagziekenhuis is de telefonische bevraging van de 
ouders de dag na de ingreep wegens een te hoge werkdruk niet mogelijk. (TK)

 
 

Processen 
 

 Er zijn tal van overlegmomenten: (SP)

 Elke dag toeren alle artsen samen met de hoofdverpleegkundigen, 
assistent kindergeneeskunde en stagiairs geneeskunde bij alle 
kinderen. Dit wordt voorafgegaan door een gezamenlijke 
patiëntenbespreking. 

 Wekelijks is er een multidisciplinair overleg waarop de pediaters, 
hoofdverpleegkundigen, dokters assistent en stagiairs, 
maatschappelijk werker, kinderpsycholoog, medewerker dienst 
zingeving en spiritualiteit aanwezig zijn. Een verslag hiervan is terug te 
vinden in het elektronisch medisch dossier (Orbis). Verpleegkundigen 
hebben geen toegang tot dit verslag. (TK) 

 Op neonatologie gaan er wekelijks oudergesprekken (ouders van 
kinderen die er lange tijd verblijven) door met de neonatoloog en de 
verpleegkundigen i.f.v. ontslag. Met zwangere moeders waarbij het 
risico bestaat op een vroeggeboorte wordt op voorhand kennis 
gemaakt. Ouders kunnen komen kennismaken met de afdeling. 

 Om de 3 maanden is er perinatale staf, tweewekelijks is er neonataal 
overleg. In de algemene vergadering gynaecologen worden de SPE- 
cijfers besproken. 

 Recent werd de dienst zingeving en spiritualiteit uitgenodigd op een 
teamvergadering om de mogelijkheden van debriefing uit te leggen. Bij 
noodzaak zal overgegaan worden tot debriefing. 

 Er is overleg tussen de spelbegeleiding van kindergeneeskunde 1 en 2 
en van het kinderdagziekenhuis om samen thema’s uit te werken. 

 
 Op het kinderdagziekenhuis en het chirurgisch dagziekenhuis (LS) verschillen procedures 

soms per chirurg. Zo kan de nazorg (medicatie) bij eenzelfde ingreep (diabolo) per chirurg 
verschillen. (TK)

 

 In het kinderdagziekenhuis van campus KL en het chirurgisch dagziekenhuis (LS) zijn er 
gespreide opnames. Er wordt gewerkt met een vooropname en administratieve 
voorinschrijving, waarbij o.a. informatie over de ingreep, uur van opname, een bezoek aan 
de afdeling, opname- en ontslag verloop en de financiële regeling besproken wordt. Er 
wordt informatie verzameld voor het patiëntendossier met o.a. de pre-operatieve 
vragenlijst specifiek voor kinderen.
Indien er geen vooropname gebeurt doet men een telefonische voorinschrijving (campus 

KL. (SP) 
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 Voor kinderen werd een ziekenhuisbreed pijnprotocol opgesteld door een pediater en 
zorgmanager, dit is momenteel in testfase. (AV) Aanbeveling om de keuze van pijnmeting 
en het noteren van observaties in het dossier te implementeren in het protocol. (Aanb) Op 
de dienst spoedgevallen (LS) werd een eigen pijnprotocol voor kinderen ontwikkeld. Dit 
gebeurde niet in overleg met de dienst pediatrie (wel met de dienst anesthesie). (TK)

 
 Er is een degelijke procedure bij vermoeden van kindermishandeling waarin alle stappen 

en de rol die verschillende actoren hierin moeten/ kunnen opnemen, duidelijk 
uitgeschreven zijn. Daaraan gekoppeld is er een screeningsdocument en een 
registratieformulier. (SP) Medewerkers op spoed kregen geen vorming over het herkennen 
van signalen. (TK)

 
 Op de afdelingen voor kritieke zorgen wordt via affichevorm aan de deur en in de 

brochures verboden aan kinderen onder de 12 jaar om op bezoek te komen. In de praktijk 
wordt er op vraag wel soepeler omgegaan met dit verbod. We bevelen aan om deze 
mogelijkheid actief te communiceren, zodat niet alleen assertieve mensen van deze 
mogelijkheid gebruik kunnen maken. (Aanb)

 

 Het borstvoedingsbeleid is gericht op gezonde pasgeborenen. Verder uitwerken van het 
borstvoedingsbeleid is één van de jaardoelstellingen van 2011. Voor een geslaagd 
borstvoedingsbeleid zijn er volgende verbeterpunten: (TK)

o Moeders dienen binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden 

met borstvoeding geven. Dit gebeurt niet steeds bij sectio ‘s. 

o Het promoten van dag en nacht bij elkaar op een kamer blijven van moeder en 

kind. 

o De mogelijkheid van skin to skin promoten (Aanb) 
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10 Zorg voor chirurgische patiënten 

Situering 

 Het AZ Groeninge voert op drie van de vier sites chirurgische activiteiten uit.

o Op de campus LS telt het operatiekwartier 6 zalen (een 7de zaal voor ingrepen 
onder lokale anesthesie ligt buiten het OK). De recovery heeft 9 posities. 

o Op de campus VL zijn er 5 operatiezalen. De recovery/PAZA bestaat uit 18 
plaatsen: 14 die door middel van gordijnen van elkaar gescheiden zijn en 4 
eenpersoonsboxen. 

o Het operatiekwartier op campus KL heeft op dit moment 11 zalen, de recovery 
bestaat uit 3 eenheden van telkens 8 posities. Een eenheid is voorbehouden 
voor kinderen. Sectio’s gaan door in het verloskwartier. 

 
 Er zijn twee chirurgische dagziekenhuizen (LS en KL), een gemengd dagziekenhuis 

(campus VL) en een kinderchirurgisch dagziekenhuis (campus KL).
 

 Tijdens de audit werden volgende chirurgische afdelingen bezocht:

o op de campus LS: operatiekwartier + recovery, chirurgisch dagziekenhuis 
o op de campus VL: operatiekwartier + recovery/PAZA 
o op de campus KL: operatiekwartier + recovery, chirurgisch dagziekenhuis, 

pediatrisch dagziekenhuis en afdeling abdominale heelkunde / gynaecologie 1 
 

 Er werd gesproken met de hoofdverpleegkundigen van de 3 operatiekwartieren, de 
overkoepelende hoofdverpleegkundige van de recovery/PAZA, de 
campusverantwoordelijke anesthesie en OK van de campus VL (ook coördinator van de 
chirurgische dagziekenhuizen) en van de campus KL en de coördinator van de 
operatiekwartieren (lid van de medische equipe hoofdgeneesheer). Verder werden er 
gesprekken gevoerd met de hoofdverpleegkundige kinderdagziekenhuis KL, de 
hoofdverpleegkundige van het chirurgisch daghospitaal LS, de zorgmanager 
verantwoordelijk voor de dagziekenhuizen en met de hoofdverpleegkundige van de 
afdeling abdominale heelkunde/ gynaecologie 1. Er werden 6 patiëntendossiers 
ingekeken.

 
 

Beleid en strategie 

 

 Via het ziekenhuisbrede reglement van inwendige orde dat het huishoudelijk reglement 
omvat, zijn er uniforme afspraken vastgelegd over ondermeer de hygiënische aspecten en 
over het plannen van ingrepen. Ingrepen kunnen tot twee dagen pre-operatief gepland 
worden. Hierdoor beschikt men meestal tijdig over het operatieprogramma. Alleen op de 
campus LS, waar de spoedgevallendienst is, heeft men meer te maken met dringende 
ingrepen, waardoor het operatieprogramma regelmatig uitloopt. (AV)

 
 Vier keer per jaar komt de operatiecommissie bijeen voor de toewijzing van de 

operatietijden (dit op basis van objectieve registraties), het samenstellen van het 
jaarverslag en het uitwerken van het investeringsbeleid.
Daarnaast zijn er nog een werkgroep OK en een dagelijks bestuur (per operatiekwartier). 
Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse planning en de eventuele problemen, ziet 
toe op de toepassing van het RIO en houdt het verbruik bij. (AV) 

 

 Sectio’s gaan door in het verloskwartier. De anesthesist en een verpleegkundige van het 
operatiekwartier gaan daarvoor ter plaatse. Deze werkwijze werd gekozen omwille van de 
patiëntveiligheid. Immers, op die manier is men steeds zeker dat men de ingreep met
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voldoende geschoold en ervaren personeel kan uitvoeren. (SP) 
 

 De opname van kinderen in de OK ’s voldoet niet aan de wettelijke vereisten van het 
zorgprogramma:

o Kinderen komen op alle operatiekwartieren terecht en dit op alle dagen van de 
week. Los van de architectonische en infrastructurele beperkingen (zie 
middelen) geldt algemeen dat ouders niet bij hun kind mogen blijven tot bij 
inductie, en ook niet bij hun kind mogen zijn vanaf het ontwaken op de 
recovery. (NC) Op de campussen LS en VL mogen ouders hun kind gewoonlijk 
enkel begeleiden tot aan de ingang van het operatiekwartier, op campus KL tot 
in de onthaalruimte van het operatiekwartier. Enkel voor kinderen van 
personeelsleden en gehandicapten maakt men soms een uitzondering. 

o Ondanks het feit dat kinderen worden opgenomen op de campussen LS en VL 
(tijdelijk of in daghospitalisatie) is er geen pediater aanwezig op die momenten. 
(NC) 

o Op de campussen LS en VL staat er niemand in voor spelbegeleiding of voor 
psychosociale ondersteuning (bv. voorbereiding van kinderen en ouders op de 
ingreep, begeleiding van en naar het operatiekwartier). (TK) 

o Het voorbereiden van de kinderen op een ingreep gebeurt in de onthaalruimte 
van het OK. (TK) Kinderen worden ook standaard pre-operatief gesedeerd en 
komen tamelijk versuft aan in het operatiekwartier. Men kan zich dan ook de 
vraag stellen in hoeverre de kinderen dan nog openstaan voor de informatie 
die aangeboden wordt. 
Op de website wordt aan de ouders aangeraden om hun kind zelf op voorhand 
goed te informeren over “wat een ziekenhuis is, wat er zoal gebeurt,…” maar 
hiervoor wordt geen ondersteunend materiaal ter beschikking gesteld (foto’s, 
informatie over het “Zibi”-figuurtje dat op de muren van de onthaalruimte en de 
recovery geschilderd is…). (Aanb) 

 

 De PAZA op campus VL blijft ’s nachts open. Maximaal 6 patiënten kunnen er 
overnachten. Hiervoor zijn opnamecriteria opgesteld. Meestal gaat het om grotere 
urologische ingrepen (nefrectomie) of heupoperaties bij gecompromitteerde patiënten, die 
één tot twee keer overnachten. Wanneer de intensieve zorgen eenheden overbezet zijn, 
doet de PAZA dienst als buffer, occasioneel blijven er dan patiënten meerdere dagen op 
deze afdeling. (AV) Het personeel dat hiervoor extra wordt opgeroepen heeft niet steeds 
voldoende expertise. (TK)

 

 Er is sprake van een ziekenhuisbreed postoperatief pijnbeleid, zowel voor kinderen als 
voor volwassenen, maar dit beleid wordt nergens toegepast. (TK) De anesthesisten en 
chirurgen bepalen per patiënt welke pijnmedicatie post-operatief kan worden toegediend 
en dit verschilt van ingreep tot ingreep, van chirurg tot chirurg, van anesthesist tot 
anesthesist, van campus tot campus. Bij problemen moet men dus steeds de 
behandelende arts of de wachtdienst contacteren. Vaak gaat hierdoor heel wat tijd 
verloren, waardoor de pijnbestrijding moeilijker wordt en de patiënt langer pijn moet 
verdragen.

 

 De overkoepelende werkgroep chirurgisch dagziekenhuis (hoofdverpleegkundigen, 
zorgmanager en medisch coördinator) hield zich in het verleden voornamelijk bezig met 
het uniformiseren van, o.a. het verpleegdossier, de onthaalbrochure, de 
patiëntentevredenheidsenquêtes… (AV)

 
 Voor de verschillende (chirurgische en internistische) dagziekenhuizen is er een 

overkoepelend reglement van inwendige orde in ontwerp waarin ondermeer de 
opnamecriteria staan uitgeschreven. Tot dit in voege treedt valt men terug op het RIO van 
het operatiekwartier.
Men plant de oprichting van een dagelijks bestuur per dagziekenhuis naar analogie met de 
organisatie van de operatiekwartieren. (AV) 

Aanbeveling om de ontslagcriteria in het nieuwe RIO expliciet te omschrijven zodat voor 



66 

Auditverslag AZ Groeninge Kortrijk, E396 
 

iedereen duidelijk is wanneer een patiënt ontslagklaar is. (Aanb) 
 

 In de chirurgische dagziekenhuizen op campus LS en KL wordt gewerkt met een 
vooropname en administratieve voorinschrijving. Ongeveer 90%, resp. 70% van de 
patiënten maakt hiervan gebruik. Op campus KL wordt daarnaast 25% telefonisch bereikt 
op voorhand (vooral patiënten stomatologie, NKO en kinderurologie). Ook het uur van 
opname wordt zo meegedeeld. Er wordt informatie verzameld voor het patiëntendossier 
met o.a. de pre-operatieve vragenlijst. (SP) Slechts in een minderheid van de gevallen is 
er geen contact op voorhand, van deze groep patiënten kan het gebeuren dat bij opname 
niet alle informatie voorhanden is.

 

Resultaten 

 Zowel voor het operatiekwartier als voor de dagziekenhuizen is er een goed uitgewerkt 
jaarverslag opgesteld waarmee men een goed zicht krijgt op de activiteiten in het 
operatiekwartier en de werkorganisatie. (SP) Het toevoegen van items die een beeld 
geven van de kwaliteit van de werking aan het jaarverslag van het operatiekwartier zou 
het beeld vollediger maken (bv. jaardoelstellingen, opleiding, gebruik checklist, 
verwezenlijken van een kindvriendelijk beleid, …). (Aanb)

o Op de campus LS waren er in 2009 10582 ingrepen, op de campus VL waren 
er 8675 ingrepen en op de campussen Reepkaai en Houtmarkt samen waren 
er 15846 ingrepen. (AV) 

o Op de dagziekenhuizen waren er in 2009 in totaal 33085 opnames 
(chirurgische en andere). (AV) 

o Op het chirurgisch dagziekenhuis van de campus LS waren er in 2009 2188 
opnames, waarvan 1058 voor een chirurgische ingreep. Hiervan waren er 147 
kinderen. 21 patiënten werden buiten de openingsuren ontslagen en er was 1 
onvoorziene overnachting. (AV) 

o Op het gemengd dagziekenhuis van de campus VL waren er in 2009 7340 
opnames, waarvan 1354 voor een chirurgisch ingreep. Hiervan waren er 376 
kinderen. 206 patiënten werden buiten de openingsuren ontslagen en er waren 
15 onvoorziene overnachtingen. (AV) 

o Op het chirurgisch dagziekenhuis van de campus KL ging het in 2010 om 6371 
opnames, waarvan 3478 voor een chirurgische ingreep. Hiervan waren er 304 
kinderen. Er werden 48 patiënten buiten de openingsuren ontslagen en er 
waren 34 onvoorziene overnachtingen. Voor het kinderchirurgisch 
daghospitaal ging het om 2070 opnames, waarvan 1079 voor een heelkundige 
ingreep. Van de 2070 opnames waren er 1928 kinderen. Er waren 7 ontslagen 
buiten de openingsuren en 3 onvoorziene overnachtingen. (AV) 

o In 2009 gebeurden er 958 elektroconversietherapieën. 

Uit deze cijfers blijkt dat soms volwassenen worden opgenomen op het kinderchirurgisch 

daghospitaal en dat kinderen soms worden opgenomen op het daghospitaal voor 

volwassenen. (TK) 

 
 

Middelen 

 

 De dienst anesthesie heeft een preoperatieve vragenlijst voor volwassenen ontwikkeld die 
op alle campussen en voor alle types ingrepen gebruikt wordt. Een toestemmingsformulier 
maakt hiervan deel uit, zodat men steeds een formele informed consent heeft met 
betrekking tot de opname en anesthesie. Er is een analoge lijst voor kinderen. Beide lijsten 
zijn ook in het Frans en het Engels beschikbaar en kunnen van de website gedownload 
worden. Ook een lijst voor de huisartsen met de gewenste pre-operatieve onderzoeken 
volgens ASA-score is op de website te vinden. (SP)
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 De operatiekwartieren op de campussen LS en VL zijn relatief oud, maar in goede staat of 
waar nodig nog recent gerenoveerd en uitgebreid. (AV)
Ondanks het feit dat er op gelijk welke dag kinderen worden geopereerd, is er nergens 
voorzien in een auditieve afscheiding tussen kinderen en volwassen patiënten. (NC) In de 
recovery kan men op beide campi 1 of 2 posities afschermen met gordijnen (visuele 
afscheiding). Er zijn onvoldoende kindvriendelijke aanpassingen. 

 

 Op de campus KL heeft men een aparte onthaalruimte (2 posities) en recovery (8 posities) 
voor kinderen, zodat men hier wel een auditieve en visuele afscheiding kan realiseren. De 
kindvriendelijke aanpassingen zijn ook hier beperkt tot “Zibi”-figuurtjes op de wanden. In de 
onthaalruimte hangen foto’s waarop te zien is hoe patiëntjes op de operatietafel 
geïnstalleerd worden en hoe ze in slaap gedaan worden (omdat men hierover niet elders 
uitleg gekregen heeft, cfr. beleid en strategie). (AV)

 

 In de verbeddingsruimte van de campus LS en VL beschikken de patiënten niet over een 
oproepsysteem. Weliswaar is er enige passage, maar dit vormt geen volwaardig continu 
toezicht. (TK) In de verbeddingsruimte op de campus KL zijn er ook geen oproepsystemen, 
maar de ruimte ligt naast de onthaalbalie van waaruit er toezicht is. (AV)

 
 Bij de inrichting van de operatiekwartieren heeft men aandacht gehad voor patiëntveiligheid 

en uniformisering. (SP)
o In de 3 operatiekwartieren zijn er telkens een aantal doorgeefkasten/karren die 

uniform zijn samengesteld. Disciplinespecifiek materiaal bevindt zich in aparte 
verrolbare karren of in aparte kasten. 

o Qua anesthesietoestellen zijn alle toestellen op campus VL identiek, op de 
campus LS zijn er enkele verschillende types toestellen maar van dezelfde 
fabrikant, op campus KL zijn het allemaal identieke nieuwe toestellen behalve 
het toestel in zaal 1 (andere fabrikant). Met oog op patiëntveiligheid raden wij 
aan resoluut te kiezen voor verregaande uniformiteit en de paar toestellen die 
verschillen te verwijderen. Op die manier kunnen fouten door verschillen 
tussen de toestellen vermeden worden. (Aanb) 

o De nieuwste 2 zalen op campus LS beschikken over laminair air-flow. 
o Op de campus KL wordt er gewerkt met elektronische karren voor de 

anesthesisten, die bij uitnemen van een narcoticum automatisch een 
voorschrift genereren. (SP) De inhoud en plaats waar de medicijnen in deze 
karren zitten,verschillen van zaal tot zaal. Dit kan een risico inhouden op 
fouten. Aanbeveling om eenzelfde medicijn in alle zalen op dezelfde plaats in 
de schuiven te plaatsen. Indien een bepaald medicijn binnen een bepaalde 
discipline niet gebruikt wordt, kan men die plaats leeg laten. (Aanb) 

 
 Qua elektronische toepassingen werkt men met het planningssysteem Q-planner van 

Orbis. Men beschikt niet over een elektronische opvolgsysteem (Aanb) waardoor de 
afdelingen geen zicht hebben over het verloop van het operatieprogramma. Dat zorgt voor 
veel telefoonverkeer.
Radiologische beelden zijn beschikbaar op de werkstations in iedere zaal via PACS. De 
beelden die tijdens een ingreep gemaakt worden (bv. endoscopie) worden ook opgeslagen 
in het PACS systeem. De nieuwe zalen op campus KL zijn er op voorzien om peroperatoir 
beelden te maken via de operatielampen. (SP) 

 

Medewerkers 

 

 De 25 anesthesisten en 2 assistenten werken campusoverschrijdend. De chirurgen zijn 
gegroepeerd per discipline en werken gewoonlijk op de campus waar ze ook consultaties 
houden. Enkel voor spoedgevallen vaardigt men soms 1 chirurg af naar de campus LS om 
daar spoedeisende ingrepen te doen. Op die manier wordt het operatieprogramma op de 
andere campussen niet verstoord. (SP)
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 Naast de hoofdverpleegkundige (1 VTE) zijn er voor het OK op campus LS 12,375 VTE 
verpleegkundige bachelors, 10,195 VTE gediplomeerde verpleegkundigen en 0,68 VTE 
zorgkundige.
Op de campus VL bestaat de equipe van het OK uit 1 hoofdverpleegkundige (0,9 VTE) en 
1 adjunct-hoofdverpleegkundige (0,95 VTE), 5,90 VTE verpleegkundige bachelors en 
13,36 VTE gediplomeerde verpleegkundigen. Er is 0,95 VTE logistieke ondersteuning door 
een verpleegaspirante. 
Op de campus KL zijn er 2 groepen. Groep 1 bestaat uit 1 VTE hoofdverpleegkundige, 
11,05 VTE verpleegkundige bachelors en 3,95 VTE gediplomeerde verpleegkundigen. 
Groep 2 bestaat uit, naast de hoofdverpleegkundige (0,8 VTE), 11,6825 VTE 
verpleegkundige bachelors en 4,35 VTE gediplomeerde verpleegkundigen. Deze equipes 
worden ondersteund op logistiek vlak door 3,425 VTE logistiek assistenten en op 
administratief vlak door 0,45 VTE verpleegassistente. 
Voor de 3 ontwaakkamers en de PAZA is er een aparte overkoepelende 
hoofdverpleegkundige (1 VTE). Haar equipe bestaat op campus LS uit 3,0 VTE 
verpleegkundige bachelors en 2,25 VTE gediplomeerde verpleegkundigen, op campus VL 
uit 9,75 VTE verpleegkundige bachelors, 1 VTE gediplomeerde verpleegkundigen en 0,8 
VTE kinderverzorgster (voor logistieke taken) en op campus KL uit 4 VTE verpleegkundige 
bachelors (waarvan 1 VTE vroedvrouw en 1 VTE pediatrisch verpleegkundige) en 2,3 VTE 
gediplomeerde verpleegkundigen (+ 0,2 VTE ondersteuning vanuit de mobiele equipe). 
(AV) 

Op campus VL beschikt, naast de hoofdverpleegkundige, 7,25 VTE over de bijzondere 
beroepstitel spoedgevallen en intensieve zorgen. (SP) 
’s Nachts en in het weekend zijn er steeds 4 verpleegkundigen oproepbaar. (AV) 

 
 Quasi alle medewerkers die met straling in contact kunnen komen, hebben een opleiding 

radioprotectie gevolgd. Slechts enkele recent in dienst gekomen medewerkers moeten het 
attest nog behalen, momenteel zijn er vier medewerkers bezig met de opleiding. (SP)

 
 Er is een sterke traditie van functioneringgesprekken. Deze worden bv. op de afdeling 

gynaecologie/abdominale heelkunde jaarlijks met alle medewerkers gehouden. (AV)
Er is een functieomschrijving voor de coördinator van de daghospitalen. Zij voert o.a. de 
functioneringsgesprekken en werkt jaarlijks één jaardoelstelling uit. (SP) 

Voor de medewerkers van het operatiekwartier beschikt men enkel over een 
functieomschrijving voor de hoofdverpleegkundigen. Aanbeveling om ook voor adjunct- 
hoofdverpleegkundigen, omloopverpleegkundigen, instrumenterende en 
anesthesie/recoveryverpleegkundigen en logistiek functieomschrijvingen te ontwikkelen. 
Deze omschrijvingen kan men dan bij de functioneringsgesprekken gebruiken. (Aanb) 

 
 Men beschikt niet over een dienstspecifiek inscholingsprogramma en een stappenplan voor 

het operatiekwartier. (TK)

 
 De chirurgische dagziekenhuizen behoren tot verschillende zorggroepen. Deze indeling 

wordt momenteel geëvalueerd en mogelijk bijgestuurd naar de toekomst toe.
De hoofdverpleegkundige van het chirurgisch dagziekenhuis is ook hoofdverpleegkundige 
van de naastgelegen verpleegafdeling. De dagelijkse verpleegkundige coördinatie van het 
dagziekenhuis zelf is gedelegeerd naar een coördinator. Op medisch vlak is er voor de 
chirurgisch dagziekenhuizen een overkoepelende medisch coördinator. 

De equipe van het chirurgisch daghospitaal op de campus LS bestaat uit (exclusief de 
hoofdverpleegkundige): 

o 0,4 VTE coördinator 
o 1,8 VTE verpleegkundige bachelors 
o 0,8 VTE gediplomeerde verpleegkundigen 

o 0,4 VTE administratieve ondersteuning 

Bij sluiting van het dagziekenhuis (periode in zomervakantie, verlof van chirurg,..) worden 
verpleegkundigen op andere afdelingen tewerkgesteld. (AV) 
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Processen 

 

 Sinds een goed jaar werkt men met een checklist ter preventie van incidenten. Hierbij zijn 
er verschillende controlepunten (op de afdeling, in de beddenwacht, in de operatiezaal en 
voor vertrek naar de afdeling).
Op de afdeling kijkt men de identiteitsgegevens van de patiënt na, de te opereren zijde (+ 
aanduiding met stift), de meegebrachte formulieren, het verwijderen van juwelen en 
kunstgebit en latexallergie. In de onthaalruimte van het operatiekwartier kijkt men deze 
punten opnieuw na (behalve de latexallergie en de juwelen/kunstgebit). In de operatiezaal 
is er een check of het benodigde materiaal aanwezig is, gebeurt er een telling van de 
compressen en doeken, bevestigt men de identiteit van de patiënt, de uit te voeren 
procedure en de te opereren kant. Na de ingreep volgt een telling van de compressen en 
doeken. Telkens moeten de aanwezigen paraferen. (AV) 

Maandelijks gebeurt er een controle op het gebruik van deze checklist en of ze al dan niet 
volledig werd ingevuld (volledig = alle items en alle parafen). (SP) 
Men bekomt voor september 2010 cijfers van respectievelijk 89 en 38 % op de campus 
VL, 91 en 28 % op de campus KL en 70 en 63 % op de campus LS. Tijdens de audit werd 
vastgesteld dat een patiënte geïnduceerd werd zonder dat er een time-out en de op dat 
moment nodige checks gebeurden. (TK) Het werken met deels ingevulde checklisten 
geeft een vals gevoel van veiligheid, terwijl de checklist net tot doel heeft een garantie te 
bieden dat alle kritieke stappen en controles uitgevoerd zijn. 
Het is aangewezen om na evaluatie (voorzien in maart) na te gaan welke kritieke stappen 
ontbreken (bv. profylactisch toedienen van antibiotica binnen het uur voor de ingreep, 
controle of bloed effectief gereserveerd is in het labo bij ingrepen met een groot 
bloedingsrisico, het zichzelf voorstellen…) en welke punten minder kritiek zijn of te vaak 
gecontroleerd worden en daarom beter weggelaten worden. Best wordt na de bijsturing 
(nu voorzien in april – juni 2011) opnieuw een testfase gepland (om bv. te zien of de 
nieuwe items voor iedereen duidelijk zijn, om te kijken of duidelijk is wie de checklist moet 
invullen of wie het time-out moment moet vragen). Men doet er goed aan daarna de 
implementatiegraad verder op te volgen. (Aanb) 

 

 Sommige disciplines werken met gespreide opnames, andere dan weer niet of nauwelijks. 
Het zou goed zijn om per chirurg na te gaan of de huidige werkwijze de kortste wachttijden 
voor de patiënten bewerkstelligt en zo nodig de manier van werken aan te passen. (Aanb)

 

 Er is nog ruimte voor taakuitzuivering bij de verpleegkundigen op het operatiekwartier. 
Momenteel is de administratieve en logistieke ondersteuning beperkt waardoor de 
verpleegkundigen van het operatiekwartier een aantal logistieke en administratieve taken 
vervullen (bv. het klaarzetten van het materiaal voor de ingrepen van de volgende dag, 
aanvullen van de rekken, aanvullen van de medicatie). Men werkt op verschillende 
plaatsen met een First-in-First-out systeem, met scanning van barcodes (vooral voor 
verbruiksmaterialen) en men beschikt over lijsten met plaatsnummers van al het materiaal 
(ook voor de steriele sets). Deze plaatscodes zijn op de campus VL ook terug te vinden op 
de lijsten van materiaal dat per ingreep nodig is, zodat dit werk zich leent tot delegatie aan 
niet medisch geschoolde medewerkers. Dergelijk systeem kan men ook op de andere 
campussen invoeren. (Aanb)

 
 We bevelen aan om het werken met custom packs gevoelig uit te breiden. Hiervoor is 

verdere uniformisering binnen de disciplines noodzakelijk. (Aanb)
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11 Zorg voor kritieke patiënten 

11.1 Spoedgevallen 

Situering 

 Binnen AZ Groeninge Kortrijk is er sinds de reorganisatie in 2003 één gespecialiseerde 
spoedgevallendienst op campus LS. Op campus KL is er een eerste opvang 
spoedgevallen, deze wordt stopgezet vanaf 1/1/2011. 

 

 De gespecialiseerde spoedgevallendienst verzorgt 24u/ 24u de MUG-permanentie 
binnen de regio. Hiervoor zijn er twee MUG wagens actief binnen het 100 systeem. 

 

 De ziekenwagen, gestationeerd op de gespecialiseerde spoedgevallen op campus LS, 
is niet ingeschakeld in het 100 systeem. Medisch begeleide secundaire 
intercampustransporten (zelden interhospitaal) gebeuren in aanwezigheid van de MUG 
verpleegkundige en de MUG arts. 

 

 Tijdens de audit werd de gespecialiseerde spoed en de eerste opvang spoed bezocht. 
Er werd gesproken met de hoofdverpleegkundige en het medisch diensthoofd op de 
gespecialiseerde spoed en met een IZ verpleegkundige op de eerste opvang spoed. 

 
 Er werd in totaal 1 spoeddossier ingekeken op de gespecialiseerde 

spoedgevallendienst. 
 

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

 
 

Beleid en strategie 

 
 Er is een duidelijke missie en visie voor spoedgevallen uitgewerkt en vertaald in een 

mission statement “together we care”. (SP) Hierbij ligt de nadruk op kwaliteit, 
professionalisering van het team en een sterk gestructureerde organisatie. Naast de 
“high tech” wordt ook de “low tech” taak van de spoed benadrukt (patiëntgeoriënteerde 
zorg, communicatieve vaardigheden, samenwerking ….). Ook in het inwerktraject van 
nieuwe medewerkers komt deze visie sterk tot uiting. 

 

 De grote betrokkenheid van de directie en de andere disciplines binnen het ziekenhuis 
bij de beleidskeuzes inzake spoed zorgt voor een sterke integratie en verankering van 
spoed binnen het ziekenhuis. (SP) De toezichtscommissie spoed bestaat uit 3 leden 
van de medische raad, algemeen directeur, hoofdgeneesheer, verpleegkundig 
directeur, medisch diensthoofd en hoofdverpleegkundige spoed, afgevaardigde artsen 
uit de verschillende disciplines (orthopedie, urologie, algemeen chirurgen, 
anesthesisten …). Beleidsmatige aspecten (strategische keuzes, formele afspraken en 
opvolging van kwaliteitsparameters ..) komen jaarlijks aan bod. Ad hoc kunnen 
tussentijdse vergaderingen gepland worden. 

 

 Er is erg veel aandacht voor overleg en afstemming. (SP) 

o Apart beleidsmatig overleg tussen de spoedartsen wordt driemaal per jaar 
georganiseerd. 

o Teamoverleg voor verpleegkundigen gaat minimaal tweemaal per jaar door. 
Dienstvergaderingen voor verpleegkundigen op spoed gaan wekelijks door. Ad 
hoc kunnen infoteams (louter infodoorstroming) of “acute briefings” (ook peilen 
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naar behoeften, intervisie ..) over de middag georganiseerd worden. Deze 
laatste worden de hele week herhaald zodat iedereen de kans heeft om aan 
bod te komen. Voor de administratieve ploeg wordt bijkomend een apart 
dienstoverleg gepland. 

o Afstemming tussen spoedartsen en (hoofd)verpleegkundigen vindt plaats 
tijdens het wekelijkse spoedopname-overleg, waarop ook de directie (campus 
hoofdgeneesheer en directie nursing) tweewekelijks vertegenwoordigd is. 
Overleg met de specialisten van het ziekenhuis en andere diensten (o.a. 
klinische farmacie, labo, technische dienst, groeipool ..) is geïntegreerd binnen 
dit structureel overleg. Zij worden uitgenodigd volgens noodzaak. Voor de 
dienst onthaal is er minimaal tweemaal per jaar overleg. 

o Met de sociale dienst is er driemaandelijks een intercollegiaal overleg. 
o Wekelijks is er overleg met de clustermanager. 
o Overleg met de huisartsen verloopt via het algemene ziekenhuisbrede platform 

waarbij men uitgenodigd wordt door de directie. Het laatste spoedgerelateerde 
overleg was een jaar geleden. 

o Er is geen overleg tussen het personeel van de gespecialiseerde 
spoedgevallen en het personeel van IZ dat de permanentie van de eerste 
opvang spoed verzorgt over de organisatie van de eerste opvang en 
doorverwijzing van patiënten. (Aanb) 

 

 Er is een cultuur van registreren en opvolgen van kwaliteitsparameters (aantal 
overlijdens, aantal reanimaties, opnames IZ, wachttijden, doorstroomtijden, …) en 
bijsturen van het gevoerde (kwaliteits)beleid. (SP) 

Knelpunten zijn gekend en worden nauwgezet opgevolgd. Er worden gerichte en sterk 
onderbouwde verbeteracties ondernomen op spoed en op de diensten waarmee men 
samenwerkt (bv. optimaliseren van traject dringende stalen labo, opvolging SLA ’s 
inzake volledigheid gegevens dossier, aanvragen echografieën, 
doorstromingsproblematiek …) 

 

 Het jaarverslag wordt in de vorm van een powerpoint opgemaakt voor de 
toezichtscommissie. Voor 2010-2011 zijn er 5 beleidsdoelstellingen geformuleerd. Door 
middel van werkgroepen worden de verpleegkundigen en artsen betrokken bij het 
uitwerken hiervan. (SP) 

 

 Cijfers over waar patiënten voor spoed zich aanbieden tonen aan dat de grootschalige 
communicatie (media, brieven huisartsen..) aangaande de ingrijpende reorganisatie 
duidelijkheid heeft gebracht bij publiek en verwijzers. De huidige signalisatie op de 
autosnelweg (spoed gelinkt aan de campus LS) en de duidelijke signalisatie ter hoogte 
van het ziekenhuis zelf, dragen daar toe bij. De start van de nieuwe eerste opvang op 
campus KL werd in het kader van open bedrijvendag in de kijker gezet. (AV) 

 
 

Resultaten 

 In 2010 waren er op spoed in totaal 40340 patiënten (gemiddeld 111 patiënten per 
dag). Hiervan werden 17910 patiënten gehospitaliseerd. 55,1 % zijn ambulante 
patiënten. (AV) De laatste  jaren tonen een stijging van het aantal patiënten (2,8 % 

t.o.v. 2009) 

 
 Er gebeurden 1719 MUG-ritten (gemiddeld 4,7 ritten per dag) in 2009. De tweede 

MUG wagen rijdt zeer wisselend (kan variëren van 2 tot 26 keer maandelijks). (AV) 
 

 Er waren 134 interne MUG-oproepen in 2009. (AV) 

 
 

Middelen 

 De dienst spoedgevallen kent een aantal infrastructurele troeven. (SP)



72 

Auditverslag AZ Groeninge Kortrijk, E396 
 

o Alle onderzoeksboxen beschikken over een monitor van het pick up type en kunnen 
aangesloten worden op de centrale monitoring. 

o In elke behandelbox is een werkstation voorzien. 
o Men heeft twee ruimtes voor spoelen (brandwonden) waarvan er één (verwarmd, 

voldoende ruim voor een spoelbrancard) binnen de spoedgevallen ligt voor het 
spoelen van brandwonden. De andere spoelmogelijkheid is ter hoogte van het 
mortuarium en kan een volledig afgesloten traject bieden bij contaminatie. Hier 
wordt het spoelvocht opgevangen in speciaal daartoe bestemde containers. 

o Er zijn drie triageruimtes. 
o De zaal voor voorlopige hospitalisatie heeft 6 bedden, allen uitgerust met 

monitoring. Er is een aparte verpleegpost. De posities zijn gescheiden door een 
gordijn. In kader van de nieuwbouw dient men de privacy van de patiënt te 
garanderen. (TK) 

 

 Men beschikt op spoed over een isolatiecel met sas (en sanitair), maar deze kan de 
veiligheid van de patiënt en de medewerkers niet voldoende waarborgen. (NC) Men 
gebruikt geen scheur- en brandvrij linnen; er is geen oproepsysteem; aan de binnenkant 
van de deur is er een deurkruk (verhangingsgevaar) en de deuren draaien niet open naar 
buiten. Men heeft geen zicht op de volledige kamer vlak voor het betreden van de kamer 
(dode hoek). Fixatiemateriaal (lendengordel, enkel- en polsbanden) ligt klaar op het bed en 
worden gebruikt bij elke patiënt in isolatie. (TK) Er is geen klok en natuurlijk daglicht 
(Aanb).

 
 Op moment van de audit was de reanimatiekoffer voor de interne MUG niet verzegeld na 

een oproep tijdens de laatste 24 uur. (TK) Op deze manier kan de correcte inhoud van de 
koffer niet gegarandeerd worden.

 

 Op de eerste opvang spoedgevallen op campus KL is zeer beperkt materiaal aanwezig 
(reanimatiekar, verband om bloedingen te stelpen). Er is geen zeep om de handen te 
wassen bij zichtbare bevuiling. (TK)

 
 

Medewerkers 

 
 Men kiest voor een volwaardige bestaffing en een sterke professionalisering van het team.

(SP) 

o De medische equipe bestaat uit 11 spoedartsen (acutisten, urgentisten en BAG 
artsen). Er is een duidelijke taaktoewijzing bij de werkverdeling. 

o De hoofdverpleegkundige wordt ondersteund door 3 adjunct- 
hoofdverpleegkundigen. Er is een duidelijke taakverdeling. 

o De verpleegkundige equipe bestaat uit 44 verpleegkundigen, waarvan 38 met BBT 
(81%). Binnen het team zijn er drie pediatrische verpleegkundigen en 1 
vroedvrouw. 

o De minimum bestaffing (ook ’s nachts en tijdens het weekend) bestaat uit 5 
verpleegkundigen en 3 spoedartsen, wat in overeenstemming is met het 
activiteitenniveau van de afdeling. Op piekmomenten wordt het aantal 
verpleegkundigen opgetrokken tot 6 of 7 verpleegkundigen en zijn er soms 4 artsen 
aanwezig. 

o Twee medewerkers van de sociale dienst zijn vast verbonden aan de 
spoedgevallendienst. Voor elke aanvraag voor bijstand door de sociale dienst krijgt 
de verpleegkundige nadien feedback. Dit verhoogt de betrokkenheid en stimuleert 
om beroep te doen op de bijstand. 

o Er is ruime aandacht voor permanente vorming voor en door spoedartsen en – 
verpleegkundigen. Jaarlijks wordt er een bijscholingsbeleidsplan opgemaakt. 
Maandelijks gaan er multidisciplinaire interne bijscholingsmomenten door. Een 
beperkt team van MUG-verpleegkundigen krijgt extra opleidingen. Men krijgt de 
mogelijkheid tot het volgen van langdurige opleidingen (bv. Brugopleiding, behalen 
van BBT). Een aantal teamleden treden op als gastdocenten binnen de hogeschool. 
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 De wachtdienst voor de gespecialiseerde spoed en MUG wordt hoofdzakelijk ingevuld 
door de spoedartsen. Daarnaast worden beperkt anesthesisten, chirurgen en 2 
meerderejaars ASO ’s ingeschakeld. De anesthesisten zijn niet nominatief benoemd op de 
wachtlijst. (NC)

 
 De laatste twee jaren was er telkens een uitbreiding van de spoedequipe met 1,5 VTE in 

functie van het activiteitenniveau en de werkdruk (SP) Extra taken en niet 
spoedgerelateerde taken worden beperkt tot een minimum om de werklast beheersbaar te 
houden. Voor  2010 waren er 0,97 VTE ADV dagen toe te kennen, waren er 2060 
overuren (1,3 VTE), werden er 1608 uren beroep gedaan op mobiele equipe (1 VTE) en 
1054 uren interims ingeschakeld (0,7 VTE). Functioneringsgesprekken konden niet 
doorgaan met alle medewerkers. We bevelen aan om de werklast verder op te volgen. 
(Aanb)

 

 Er is aandacht voor differentiatie binnen het team. (SP)

o Binnen de werkverdeling zijn er verschillende functies (triage, MUG, 
observatiezaal,…) toegewezen. 

o Men werkt met tal van referentieverpleegkundigen (hef en til, informatica, palliatieve 
zorg, geriatrie, gipsmeester …). Daarnaast worden verantwoordelijkheden over 
deeltaken (materiaal, opvang pediatrische patiënten, lesgeven, interne MUG, 
informatiefolders …) gedelegeerd binnen het team en nemen verpleegkundigen 
systematisch deel aan werkgroepen (Bv. orde en netheid, infrastructuur, 
verpleegdossier, pediatrie, agressiebeheersing …). 

o Er zijn 3 adjunct hoofdverpleegkundigen aangesteld met een duidelijke 
taakverdeling en specifieke verantwoordelijkheden. 

 Er is een verregaande samenwerking tussen spoedartsen en verpleegkundigen. (SP) Het 
gezamenlijke overleg, de gedeelde deelverantwoordelijkheden van spoedartsen en 
adjunct-hoofdverpleegkundigen (rampenmanagement, procesmanagement, 
middelenmanagement), het samen instaan voor de interne vormingsmomenten volgens 
een duobeurtrol en de gedeelde triagefunctie getuigen daarvan.

 

 Er is aandacht voor taakuitzuivering. (SP) Er is een 24/24uurs administratieve 
ondersteuning door een specifiek opgeleid team. Daarnaast is er een 
onderhoudsmedewerker (0,75 VTE) en kan men beroep doen op een logisteieke 
vervoerdienst die dagelijks halftijds aanwezig is.

 

 Er is aandacht voor de veiligheid en de opvang van het personeel. (SP)
o Men beschikt over camerabewaking en over een mobiele alarmknop met een 

rechtstreekse oproep naar de politiediensten voor bijstand. Men doet een 20-tal 
keer per maand beroep hierop (sneller dan vroeger). Men kan beroep doen op 
veiligheidsstewards. Deze worden soms ook ingeschakeld bij intercampustransport. 
De toegangscontrole is sluitend. Het glas bestaat uit veiligheidsglas. 

o Uit veiligheidsoverwegingen evalueert men tijdens de nacht geen isolatiemaatregel. 
Agressieve patiënten  die vluchtgedrag vertonen worden niet tegengehouden. 

o Men beschikt over een handboek omgaan met agressie. Agressie-incidenten 
worden opgevolgd. Verpleegkundigen van spoed volgden in het verleden 
herhaaldelijk opleidingen “omgaan met agressie” (ook casusgebonden workshops). 
Voor de medewerkers aan het onthaal was er een specifieke opleiding (telefonische 
agressie). 

o Er is aandacht voor de opvang van medewerkers na een schokkende gebeurtenis. 
Intervisiemomenten gaan regelmatig ad hoc door (geleid door 
hoofdverpleegkundige). Debriefings met alle betrokkenen (bv. ook personeel van 
andere diensten) gaan een 2 à 3 maal per jaar door. Deze worden geleid door de 
psycholoog. Individuele begeleiding door een psycholoog is mogelijk (1 x in 2010). 

o Het aantal agressie-incidenten nam de laatste jaren af. 
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Processen 

 De werking op spoed is sterk gestructureerd. (SP)

o Activiteitsgegevens en kwaliteitsparameters worden (automatisch) geregistreerd. Men 
kan momenteel over deze data beschikken op vraag en beperkt periodiek. Men wil 
evolueren naar een snelle en actuele dataset die steeds beschikbaar is on line (als 
uitbreiding van de bestaande infoview) en die zelf beheerd kan worden. Gesprekken 
met ICT zijn lopende. 

o Medische protocols (bv hypothermie bij reanimatie, rechtstreekse doorstroming naar 
cathlab voor PTCA op basis van prehospitaal EKG …) zijn uitgeschreven in 
samenwerking/ afstemming met andere disciplines met veel aandacht voor evidence 
based werken. 

o Afspraken met specialisten (abdominale heelkunde, geriatrie, cardiologie, pediatrie, 
psychiatrie, dermatologie …) zijn vastgelegd in protocolakkoorden. 

o Het proces van triage is neergeschreven in een triageprotocol en -schema, gebaseerd 
op een evidence based beslissingsschema (Manchester-  en Boston triagesysteem) 
en is geïntegreerd in de werking (werkverdeling, triageboxen, overzichtsbord). De 
triage wordt 24/24 uitgevoerd door een toegewezen team, bestaande uit een 
opgeleide triage-verpleegkundige en een spoedarts. Er is een functiebeschrijving en – 
profiel voor de triageverpleegkundige. De koppeling met het pijnprorocol garandeert 
een snelle pijnbestrijding voor kinderen en volwassenen. 

o Urgentiegraden worden aan de hand van kleurencodes weergegeven (bord, verdeling 
boxen), 

o De controles van materiaal zijn structureel ingebouwd in de dagelijkse werking en 
verlopen via een beurtrol. Er wordt nauwgezet op toegekeken of deze effectief 
uitgevoerd worden. Men werkt met materiaalkarren/sets voor frequent voorkomende 
technieken. 

 

 De opvang van familie bij crisissituaties is een extra aandachtspunt op spoed. (SP) Voor 
familie van patiënten met een levensbedreigende pathologie is de opvang van familie 
standaard voorzien in de taken van de triageverpleegkundige. De verpleegkundigen 
worden ondersteund door de sociale dienst en de dienst zingeving en spiritualiteit. Deze 
laatste voorziet in een wachtdienst tijdens de nacht en het WE. In noodsituaties kan buiten 
de kantooruren ook de sociale dienst opgeroepen worden voor specifieke interventies. In 
de visietekst van spoed “in goede handen” wordt uitgebreid aandacht gegeven aan een 
empathische houding t.o.v. de patiënt, het reduceren van angst, het informeren van de 
patiënten en familie. Een specifiek hoofdstuk is gewijd aan de opvang van familie bij een 
stervende patiënt. Voor de opvang van kinderen of na het overlijden van een kind / baby is 
er een rouwkoffer met aangepast materiaal voorzien. Het team kreeg opleiding rond 
sociale vaardigheden.

 

 Afspraken inzake de opvang van psychiatrische patiënten op spoed werden 
neergeschreven in een protocolakkoord. Daarnaast zijn er een aantal staande orders 
voorhanden (labo aanvraag, transfer, start ontwenningsschema …) en procedures 
uitgeschreven (gedwongen opname, suïcidepreventie, omgaan met agressie).(SP)

o Patiënten met somatische klachten verblijven eerst (maximum) 24 uur op spoed 
vooraleer gehospitaliseerd te worden op de PAAZ afdeling. Elke morgen is er een 
evaluatie en worden patiënten verder georiënteerd. 

o Voor zuivere psychiatrische problematiek is er een snelle doorverwijzing naar EPSI 
mogelijk. Hiervoor heeft men prioriteit voor het gebruik van de ziekenwagen voor 
intercampustransport. 

o Er zijn duidelijke opnamecriteria voor psychiatrische patiënten (EPSI, DAM, STAP, 
PAS). Bij overbezetting op de PAAZ afdelingen of bij somatische klachten kunnen 
psychiatrische patiënten opgenomen worden op interne afdelingen. De psychiater 
wordt van op spoed verwittigd. 

o Er is een oproepbare permanentie van psychiaters. De psychiater komt steeds ter 
plaatse bij gedwongen opname. De psychiater wordt eveneens steeds bijgeroepen bij 
afzondering, maar komt afhankelijk van de pathologie ter plaatse (bv. steeds bij 
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afzondering in het kader van een psychose). De spoedarts was bij alle ingekeken 
formulieren betrokken bij de afzondering. 

o Suïciderisico inschatting gebeurt steeds door een assistent psychiatrie of psychiater 
van wacht. 

o Medewerkers op spoed (verpleegkundigen, administratief personeel en 75% van de 
spoedartsen) hebben tal van opleidingen gevolgd rond het omgaan met agressie. (SP) 
Vorming rond psychiatrische urgenties ging slechts beperkt door (somatische 
behandeling van intoxicaties in 2009). (TK) 

 
 Er zijn heel wat kindvriendelijke initiatieven op spoed (SP):

o Binnen het team op spoed zijn er 3 pediatrische verpleegkundigen. Het hele team 
krijgt jaarlijks bijscholingen inzake pediatrische urgenties. Om de opvang van kinderen 
te optimaliseren is er een werkgroep pediatrie actief. 

o Er is een pijnprotocol voor kinderen op spoed ontwikkeld in samenwerking met de 
dienst anesthesie. We bevelen aan om dit pijnprotocol af te stemmen met het 
pijnprotocol dat op de pediatrie (zal) gebruikt worden. (Aanb) 

o Er is aangepaste infrastructuur aanwezig (kinderbox, aangepast materiaal op een 
aparte pediatrische kar en een pediatrische koffer in de MUG-wagen, kinderhoekje in 
de wachtzaal ..). 

o Kinderen worden steeds eerst door de spoedarts gezien. Wanneer het een 
levensbedreigende / dringende pathologie betreft, komt de pediater naar spoed. Bij 
niet dringende zaken is er telefonisch overleg met de pediater en kan in tweede 
instantie het kind doorverwezen worden naar de consultatie pediatrie op campus KL. 
Hiervoor maakt men gebruik van het intercampustransport of staan de ouders zelf in 
voor het transport. 

o De voorbereiding van kinderen op operatieve ingrepen of (pijnlijke) onderzoeken dient 
te gebeuren door de verpleegkundigen van spoed. Men kan hiervoor geen beroep 
doen op spelbegeleiding. (Aanb) Momenteel wordt er door de werkgroep pediatrie 
een fotoboek ontwikkeld als ondersteunend materiaal. 

o Ouders mogen op spoed steeds bij hun kind blijven. Bij levensbedreigende situaties 
(bv. bij een reanimatie) staat de sociale dienst in voor de opvang van de ouders. 

o Er is een degelijke procedure bij vermoeden van kindermishandeling waarin alle 
stappen en de rol die verschillende actoren hierin moeten/ kunnen opnemen, duidelijk 
uitgeschreven zijn. (SP) Daaraan gekoppeld is er een screeningsdocument en een 
registratieformulier. Medewerkers op spoed kregen geen vorming over het herkennen 
van signalen. (TK) 

 

 Het beleid inzake opvang van geriatrische patiënten op spoed is uitgewerkt: (SP)
o Er zijn duidelijke opnamecriteria om te bepalen of een patiënt opgenomen wordt op de 

afdeling geriatrie. Er is een klinisch pad geriatrie dat op spoed wordt opgestart voor 
patiënten op geriatrie. Te hospitaliseren patiënten worden vanuit spoed via het 
intercampustransport overgebracht naar de campus RK of worden indien nodig 
opgenomen (max. 24 u) op de voorlopige hospitalisatie van spoed. 

o Het project klinische farmacie op spoed richt zich vooral op patiënten met een 
polyfarmacie en focust op thuismedicatie en medicatie in het kader van ontslagbeleid. 
De klinisch apotheker is 3 dagen per week aanwezig op de spoedgevallendienst. 

 
 

11.2 Intensieve zorgen 

Situering 

 
 Het AZ Groeninge beschikt over 39 erkende IZ-bedden, waarvan 27 op campus Loofstraat 

(LS) en 12 op campus Kennedylaan (KL).
 

 Er werd gesproken met vijf verpleegkundigen, van wie drie hoofdverpleegkundigen, en 
met twee artsen waarvan één medisch diensthoofd.
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 Kritieke patiënten worden opgenomen op verschillende afdelingen. Al deze eenheden 
werden tijdens de audit bezocht.

 

 

Naam 

eenheid 

Campus/aantal 

lZ bedden 

Patiëntendoelgroep Medische disciplines die er 

patiënten opnemen 

Zorg- 

groep 

IZ KL Campus 

Kennedylaan 

 

11 bedden 

Heelkundige en/of 

internistische 

patiënten die intensief 

bewaakt moeten 

worden 

Anesthesisten - intensivisten in 

samenwerking met abdominale 

chirurgie, gynaecologie, neus- keel- 

oorziekten, onco-plastische chirurgie, 

stomatologie (mond-, kaak- en 

aangezichtsheelkunde), inwendige 

ziekten / gastro-enterologie, 

neurologie, kindergeneeskunde 

7 

IZ LS Campus 

Loofstraat 

 

11 bedden 

Levensbedreigende 

toestanden / 

reanimaties vanuit de 

spoedopname en de 

hospitalisatieafdelinge 

n; heelkundige en/of 

internistische 

patiënten die intensief 

bewaakt of 

gestabiliseerd moeten 

worden 

Anesthesisten - intensivisten in 

samenwerking met neurochirurgie, 

vasculaire en thoracale chirurgie, 

traumatologie, inwendige ziekten / 

gastro-enterologie, endocrinologie, 

nefrologie, patiënten doorverwezen uit 

hartbewaking / beroertezorg / 

mediumcare longziekten omdat ze 

beademd moeten worden, 

kindergeneeskunde 

7 

Medium 

care 

pneumolog 

ie 

Campus 

Loofstraat 

5 bedden 

Longpatiënten die 

bewaakt / 

gestabiliseerd moeten 

worden, maar niet 

invasief beademd 

Pneumologie 6 

CCU – 

stroke unit 

Campus 

Loofstraat 

 

10 bedden 

cardiologie en 6 

bedden 

neurologie 

Cardiologische en 

neurologische 

patiënten die intensief 

bewaakt / 

gestabiliseerd moeten 

worden bij 

hartritmestoornissen, 

infarct, hartfalen, 

reanimaties, beroerte, 

neurologische 

pathologie 

Cardiologie en neurologie 6 

 
 

Er bestaat, om de periode tot de fusie te overbruggen, een plan om de IZ van campus KL af te 

bouwen tot 9 bedden, in combinatie met de opening van een nachtrecovery. Deze PAZA wil 

men bestaffen met de verpleegkundigen van IZ die niet beschikken over de BBT in de 

intensieve zorg. 
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Beleid en strategie 

 
 Een coherent en transparant ziekenhuisbreed beleid op het gebied van de opvang van 

kritieke patiënten is onvoldoende uitgewerkt. (TK)
o Kritieke patiënten worden op vier eenheden opgenomen. Twee hiervan behoren 

tot zorggroep zes, terwijl de twee andere behoren tot zorggroep zeven. 
Daarnaast worden ook kritieke patiënten behandeld op spoed en in de recovery’s 
van de operatiekwartieren. Er is onvoldoende gestructureerd overleg tussen de 
beide zorggroepen over de opvang van kritieke patiënten. Er is ook geen SLA of 
ander formeel samenwerkingsakkoord tussen de verschillende diensten die 
kritieke patiënten opnemen. Voor een specifiek initiatief kan wel een werkgroep 
ad hoc opgericht worden (bv. kwaliteitsmedewerker met drie 
hoofdverpleegkundigen werkt aan een gemeenschappelijk RIO, voorlopig zonder 
medewerking van medisch departement en zorgmanagers). 

o Van de 39 erkende IZ-bedden staan er 22 (2 x 11) opgesteld in een IZ-eenheid 
die beantwoordt aan de vereisten op vlak van infrastructuur en bestaffing. 
De 10 CCU-bedden worden ook aangeduid als IZ-bedden, het is niet duidelijk 
waar de andere 7 IZ-bedden staan opgesteld. 

De eenheden CCU/stroke unit en medium care pneumo zijn noch qua bestaffing 
noch op vlak van architectuur conform voor de opname en behandeling van 
intensieve patiënten. (NC) 

o Men beschikt op de eenheden voor intensieve zorgen en voor de overige bedden 
van intensieve aard niet over gevalideerde ziekenhuisbrede uitgeschreven 
patiëntgeoriënteerde opnamecriteria, exclusiecriteria noch over expliciete 
transfercriteria. Er is geen campusoverschrijdende procedure die beschrijft wat 
moet gebeuren bij overbezetting van intensieve eenheden. Er circuleren 
verschillende documenten, waaronder opname- en ontslagcriteria voor de IZ 
diensten, opgemaakt door het medisch diensthoofd van IZ LS en IZ KL, dat 
expliciet vermeldt ook geldig te zijn voor CCU en medium care (LS). Daarnaast 
bestaat er een document opnamecriteria vanuit zorggroep 6 dat enkel geldig is 
voor CCU-stroke unit en medium care pneumo. Een aantal artsen passen de 
criteria zeer flexibel of niet toe. 

o Het verschil tussen medium care en high care patiënten is onduidelijk. 
Er wordt in de praktijk op de eenheden voor kritieke patiënten een zeer 
heterogene patiëntenpopulatie verzorgd. Op een IZ-afdeling heeft een soms 
belangrijk aandeel van patiënten een medium care zorgprofiel. High care 
patiënten worden echter ook in een medium care bed behandeld, afhankelijk van 
de hospitaliserende specialist of als de IZ-bedden vol liggen. Dit wordt ook 
expliciet toegestaan door het ontwerp van opnamecriteria. In een 
tweepersoonskamer kan een high care patiënt samen opgenomen zijn met een 
patiënt die een medium care zorgprofiel heeft, of worden patiënten met twee 
verschillende pathologieën gemengd (bv. TIA/CVA samen met een pneumonie). 

o Er is geen overkoepelend medisch diensthoofd voor alle eenheden waar 
intensieve zorgen worden verstrekt. Er is een medisch diensthoofd dat de 
verantwoordelijkheid heeft voor de IZ-eenheden van KL en LS. Voor de 
afdelingen CCU/stroke unit/medium care pneumo zijn er drie medische 
diensthoofden (één per specialiteit: cardiologie, neurologie, pneumologie). 

o Het is voor de medewerkers van CCU-stroke-medium care niet steeds duidelijk 
wie de medische eindverantwoordelijke is voor alle patiënten en wie instaat voor 
de continuïteit van de medische zorgen, bv. in geval van problemen met een 
patiënt. De behandelende arts verschilt meestal ’s nachts t.o.v. overdag, tussen 
deze artsen is er geen gestructureerde overdracht. In de loop van de dag komen 
verschillende artsen bij dezelfde patiënt toeren op verschillende tijdstippen (soms 
3 verschillende artsen per dag) waarbij de behandeling telkens kan gewijzigd 
worden. De permanentie buiten de gewone werkuren wordt per discipline 
(cardiologie, neurologie, pneumologie) georganiseerd. Andere specialisten (bv. 
endocrinologie, nefrologie) kunnen ook patiënten opnemen als er een bed vrij is 
op een kritieke afdeling. 
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o De coördinatie van de behandeling van beademde patiënten wordt systematisch 
door een anesthesist behartigd. Een patiënt kan ad hoc tijdelijk (tot enkele dagen) 
van bv. CCU naar IZ verhuizen (zoals bij nood aan beademing) waarbij hij tijdens 
die periode enkel door de intensivist wordt behandeld en niet door de cardioloog. 
Voor de medewerkers blijkt de medische behandeling niet steeds duidelijk en er 
bestaat een risico op vlak van de continuïteit van de zorg. 

o Er zijn verschillende werkwijzen en procedures voor dezelfde aandoeningen en 
zorgen op de diverse eenheden die kritieke patiënten behandelen en ook binnen 
de eenheden. 

o Er is geen ziekenhuisbrede uniformisering of standaardisering van de apparatuur 
die gebruikt wordt bij het monitoren en behandelen van kritieke patiënten. 

o De functie IZ beschikt niet over een overkoepelend RIO (reglement van 
inwendige orde) / huishoudelijk reglement waarin alle aspecten aan bod komen. 
De beide IZ-afdelingen en CCU-stroke unit hebben geen goedgekeurd RIO of 
huishoudelijk reglement. 

 

 Volgens de (niet gevalideerde) procedure voor overbezetting kunnen IZ-patiënten naar 
verschillende afdelingen worden doorgeschoven. In geval de eenheid IZ vol ligt, wordt met 
de anesthesist van dienst gekeken wat de mogelijkheden zijn om te kunnen doorschuiven 
met als mogelijke opties: CCU/ medium care/ IZ campus KL/ IZ campus LS / gewone 
afdeling / nachtrecovery LS / openen nachtrecovery campus KL / PAZA VL. Op de 
afdelingen CCU/stroke unit/medium care houdt men in de praktijk geen rekening met deze 
procedure en werkt men met ad hoc beslissingen. Er moet soms een operatie uitgesteld 
worden wegens onbeschikbaarheid van een IZ-bed, maar meestal wordt dan urgent de 
recovery ’s nachts opengehouden en gaat de operatie toch door. (TK)

Deze werkwijze garandeert niet dat steeds de beste zorgen beschikbaar zijn voor de 
kritieke patiënten, vooral in geval van hoge bezetting. In zulke procedure dient minstens 
vermeld te worden welke stappen moeten worden gezet en welke personen moeten 
worden verwittigd indien ergens geen bed beschikbaar is. In het geval van afkondigen van 
een “opnamestop” moeten de criteria en de bevoegde personen duidelijk vastgelegd zijn. 
Hierbij moeten ook de spoedgevallendienst en MUG en de OK ’s betrokken worden. 

 

 Er is onvoldoende gestructureerd overleg tussen de verschillende eenheden die kritieke 
patiënten verzorgen. (TK) Er zijn een aantal losse initiatieven die hoofdzakelijk vanuit het 
verpleegkundige departement komen.

o Een viertal maal per jaar overlegt het medisch diensthoofd van IZ met beide 
hoofdverpleegkundigen en met de zorgmanager. 

o Er is sporadisch een ad hoc overleg tussen IZ en CCU/stroke unit/medium 
care pneumo. 

o Men tracht jaarlijks een overleg te organiseren met de hoofdverpleegkundigen 
van spoed, IZ, medium care pneumo, CCU, stroke unit maar dit is 
hoofdzakelijk een verpleegkundig gebeuren. 

o Er was een proefproject met een eenmalige uitwisseling van medewerkers van 
IZ KL en IZ LS. 

o Er zijn bijna geen formele afspraken tussen de functies en diensten die kritieke 
patiënten opvangen. 

o Er zijn een aantal deelsamenwerkingsakkoorden, bv. de SLA tussen spoed en 
stroke unit, de SLA van IZ op campus LS met de afdeling neurochirurgie, de 
SLA van IZ KL met OK. 

o Er bestaat geen gestructureerd overleg tussen de functie IZ en spoed of OK en 
er is evenmin een formeel samenwerkingsakkoord tussen deze diensten. Er 
bestaat geen gestructureerd overleg met andere specialisten van het 
ziekenhuis. 

 
De verantwoordelijken (medisch en verpleegkundig) van de eenheden die kritieke 
patiënten opnemen, moeten de hoofden bij elkaar steken om duidelijke afspraken en 
regels op te maken en deze vast te leggen in een campusoverschrijdend reglement van 
inwendige orde en formele afspraken met betrokken functies en diensten. Hierbij zal 
moeten samengewerkt worden tussen actoren van verschillende zorggroepen en hebben 
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de zorgmanagers een belangrijke coördinerende taak. Ook moet het medische 
departement een grotere inbreng hebben bij dit overleg om de onderlinge afstemming te 
bevorderen. 

 
Het multidisciplinaire “overkoepelend comité IZ”, een recent initiatief van de 
hoofdgeneesheer, kan een mogelijk platform zijn waar vooruitgang kan geboekt worden. 

 

 Er is onvoldoende (tussen artsen onderling) tot geen (medisch-verpleegkundig) 
gestructureerd overleg op CCU/stroke-unit/medium care pneumo. (TK) Er is geen 
gesystematiseerd interdisciplinair overleg. Tussen de specialisten van eenzelfde discipline 
die patiënten opnemen bestaat wel een min of meer gestructureerd overleg.

o Er is twee maal per jaar overleg tussen verpleegkundigen en cardiologen, 
maar niet met andere medische disciplines. 

o De neurologen overleggen wekelijks. De hoofdverpleegkundige wordt om de 
drie maanden uitgenodigd. 

o Cardiologen overleggen maandelijks. De laatste acht maanden werd op dit 
overleg geen (hoofd)verpleegkundige uitgenodigd. 

o Pneumologen organiseren maandelijkse kransen. De hoofdverpleegkundige 
kan hierop “afhankelijk van de noden” uitgenodigd worden. 

o Er bestaat geen systematisch multidisciplinair (medisch-verpleegkundig- 
paramedisch) overleg over de werking en de organisatie van de afdeling. 

o Het beleidsplan van de afdelingen CCU-stroke unit-medium care is een louter 
verpleegkundig document. Er is geen medisch beleidsplan. 

 

 Er is geen uitgewerkt jaarverslag of beleidsplan voor de functie Intensieve Zorgen, enkel 
individuele jaardoelstellingen. Er worden geen kwaliteitsparameters opgevolgd op 
systematische wijze. (TK, Aanb)

We bevelen aan om in dit kader een SWOT-analyse op de verschillende kritieke diensten 
te doen. Deze elementen kunnen helpen om een gemeenschappelijk beleid te sturen en 
een beleidsplan met concrete en onderbouwde doelstellingen te ontwikkelen. 

 
 

Resultaten 

 
 In 2009 werden op IZ van campus LS 641 opnames geregistreerd. De gemiddelde 

bezettingsgraad bedroeg dat jaar 70,9%. (AV) 92 mensen stierven op de afdeling in 2009 
(14,4%).

 
 In 2009 werden op IZ van campus KL 884 patiënten opgenomen. Dit gaf een 

bezettingspercentage van 61,1%. Er waren 30 overlijdens (10,2%). (AV)

 
 In 2009 werden op medium care pneumo 322 patiënten opgenomen. Het 

bezettingspercentage bedroeg 63,5%; 16 patiënten (5%) overleden in 2009 op deze 
afdeling. (AV)

 
 In 2009 werden op CCU-stroke unit 2165 patiënten opgenomen. Het bezettingspercentage 

bedroeg 70,3%; 26 patiënten (12%) overleden in 2009 op deze afdeling. (AV)
 

 We bevelen aan om de sterftecijfers aandachtig te analyseren. (Aanb)

 

Middelen 
 

 De eenheid voor intensieve zorgen op campus LS werd gerenoveerd in 1998. De eenheid 
heeft de tand des tijds goed doorstaan en oogt nog steeds degelijk. Er zijn enkele 
architecturale tekortkomingen vastgesteld (TK):

o De kamers zijn te klein om veilig en hygiënisch te kunnen werken 
o Afscheidingen tussen posities met gordijnen kunnen de privacy niet 

garanderen 
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o Er is één bureau dat dienst moet doen voor artsen en hoofdverpleegkundige, 
en als gespreksruimte 

o De doorgang naar medium care pneumo loopt door de IZ-afdeling; deze 
passage wordt ook gebruikt door bezoekers. 

 
 De eenheid voor intensieve zorgen op campus KL is nieuw (2010) en bevat 11 individuele 

patiëntenkamers met sas. Alle boxen zijn uitgerust met PC ’s. Alle medicatie, behalve 
thuismedicatie, zit in een Vanaskast. (SP)
Er zijn architecturale tekortkomingen vastgesteld: (TK) 

 
o Men kampt met een tekort aan bergruimte. Materiaal wordt noodgedwongen 

opgeslagen in de gang, de WC, de patiëntenkamers en de sassen. 
o Er is geen wachtruimte voorzien voor de functie. De wachtruimte bestaat uit 

stoelen in de gang en wordt gedeeld met bezoekers voor neonatologie. 
o Bij gebrek aan gespreksruimte worden gesprekken gevoerd in de koffieruimte 

van het personeel of in het bureau. Dit bureau heeft een raam met directe 
inkijk wat hinderlijk is voor de privacy. 

o Artsen en hoofdverpleegkundige delen hetzelfde bureau met raam. 
Functioneringsgesprekken gaan door in een lege patiëntenbox of in de keuken. 

o In vijf boxen zijn de ramen te hoog en te smal. Er komt schaars licht naar 
binnen en er is geen zicht naar buiten mogelijk. 

 

 Sinds oktober 2010 werd medium care pneumologie gehuisvest in een vernieuwde 
afdeling, afgescheiden van CCU-stroke unit. (AV) Men kan deze eenheid voor medium 
care enkel bereiken via een lift die de toegang vormt of via de IZ-afdeling. (TK)

 

 Medium care pneumologie heeft één tweepersoonskamer en drie eenpersoonskamers. De 
CCU/stroke-unit telt zeven tweepersoonskamers en twee individuele kamers. Deze 
afdelingen zijn onaangepast voor de opname en behandeling van patiënten met een 
intensief zorgprofiel. (NC) Volgende infrastructurele problemen werden vastgesteld:

o CCU/stroke unit beschikt over één kamer met sas op 16 bedden (volgens de 
norm is één kamer met sas vereist per zes bedden). 

o De posities in de tweepersoonskamers zijn gescheiden door een gordijn en te 
krap bemeten. Hier stelt zich een probleem voor de privacy en voor veilig en 
hygiënisch werken. 

o Er zijn geen toiletten voor de patiënten. Zij moeten een toiletstoel op de kamer 
gebruiken. Hier stelt zich een probleem voor de privacy. 

o Er is geen douche of badkamer op de afdeling. 
o Er is een gebrek aan bergruimte waardoor materiaal verspreid staat en er geen 

scheiding tussen vuil en schoon realiseerbaar is. Vuil linnen wordt in de gang 
opgeslagen. 

o Deze eenheid beschikt over een multifunctioneel kamertje dat dienst doet als 
wachtruimte voor bezoekers. Er is geen aparte gespreksruimte om familie te 
ontvangen (gesprekken gebeuren soms aan de deur van de patiëntenkamer in 
de gang). 

o De hoofdverpleegkundige beschikt niet over een eigen bureau. 
o De reakar is niet verzegeld zodat men niet zeker kan zijn over de correcte 

inhoud. 
o Een deel van de apparatuur is aan vervanging toe. Men dient zo veel mogelijk 

te uniformiseren bij de aankoop van nieuw materieel. (Aanb) 
 

 Op de CCU/stroke unit/medium care pneumo worden verschillende soorten papieren 
dossiers gebruikt. Het verpleegkundige dossier is specifiek voor deze dienst en verschilt 
van de IZ-dossiers alsook van de afdelingsdossiers. Het medische dossier verschilt per 
discipline en in is sommige gevallen ook binnen eenzelfde discipline specifiek per arts. 
Het medisch en verpleegkundig dossier voor IZ is identiek op beide campussen. De 
verpleegkundigen hebben zicht op de medische gegevens van hun eigen patiënten. De 
psycholoog heeft eigen nota’s zonder inzage voor de verpleegkundigen. De gegevens van 
de sociale dienst zijn niet zichtbaar voor de verpleegkundigen, maar deze info wordt
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meestal mondeling gebrieft. Kinesisten en ergotherapeuten schrijven in het 
verpleegkundig dossier. (TK) 

 

 Er is nog heel wat verbetermogelijkheid op vlak van uniformisering van het materiaal 
(monitors, spuitpompen, beademingstoestellen, reakarren, …) van de verschillende 
diensten die kritieke patiënten opvangen. We bevelen aan bij verdere modernisering van 
deze apparatuur rekening te houden met standaardisering over de campussen en 
diensten heen, gezien de mobiliteit van de anesthesisten en de nakende vereniging op 
één campus. Best wordt ook de urgentiegeneeskunde (spoed) betrokken bij de 
materiaalaankopen. (Aanb)

 

 IZ beschikt over een mooie campusoverschrijdende onthaalbrochure. CCU/stroke 
unit/medium care pneumo heeft een eigen beknopte afdelingsbrochure. Deze folders 
kunnen aangevuld worden met de namen van medisch diensthoofd en 
hoofdverpleegkundigen. De informatie voor kinderen als patiënt ontbreekt (bv. betreffende 
rooming-in). Ook voor kinderen als bezoeker kan de informatie minder restrictief 
geformuleerd worden. Best ook campus vermelden en situering in het ziekenhuis.(Aanb)

 
 

Medewerkers 

 

 De 25 (24 VTE) anesthesisten vormen één associatie binnen AZ Groeninge. Hiervan 
werken er 12 (waarvan 9 met een BBT) naast hun anesthesieopdrachten ook op de 
eenheden voor intensieve zorgen. (AV) Al deze specialisten kunnen campusoverschrijdend 
werken. (SP)

 

 De behandelende arts voor de IZ-patiënten is meestal de anesthesist-intensivist. Voor 
bepaalde disciplines zijn er echter ongeschreven afspraken dat de behandelende specialist 
de verantwoordelijkheid over de patiënt behoudt, maar niet steeds bereikbaar is en zijn 
collega’s onvoldoende brieft. (TK)

 
 De medische permanentie voor IZ/anesthesie is campusgebonden georganiseerd. (AV) 

Er zijn twee inslapende artsen voor de functies IZ, op de campussen KL en LS. Daarnaast 
is er een anesthesist van thuiswacht (oproepbaar) voor de campus VL. Er zijn te weinig 
anesthesisten om deze gespreide permanenties op een kwalitatieve manier in te vullen. 
(TK) De arts die in huis is voor IZ-permanentie op campus KL is de enige arts die op deze 
campus inslaapt. Op campus LS slaagt men er in om 7d/7 een anesthesist op te stellen in 
het wachtrooster. Op campus KL lukt dat de eerste 4 dagen van de week, maar de
wachtdienst op vrijdagnacht en in het weekend wordt ingevuld door andere specialisten die 
wettelijk wel zijn toegelaten, maar die niet steeds voldoende opleiding of ervaring hebben 
met intensieve zorgen. 
Deze wachtdienst wordt gecumuleerd met de permanentie voor OK. Indien een dringende 
operatie moet gebeuren, zal de inslapende anesthesist de patiënt onder narcose brengen. 
Bij interne MUG-oproep moet hij de patiënt achterlaten in de operatiezaal onder de hoede 
van de verpleegkundige. Op campus LS gaat de inslapende anesthesist soms helpen op 
spoed als zich daar kritieke pathologie aandient. 

 

 De medische oproepbare permanentie op CCU/stroke/medium care pneumo is 
georganiseerd per discipline en is niet goed georganiseerd. (NC) Een eerstejaars ASO 
wordt opgesteld in het wachtrooster. Deze specialist in opleiding kan dan zelf beslissen of 
hij de supervisor contacteert, wat niet steeds gebeurt. Ook komt niet steeds een specialist 
ter plekke om tijdens de wachtdienst een probleempatiënt te zien en wordt de behandeling 
telefonisch afgesproken. Het gebeurt dat een verpleegkundige al de eerste, soms 
intensieve, zorgen dient op te starten omdat de (assistent-) specialist te lang wegblijft. 
Hiervoor doet hij beroep op ervaring, er zijn geen gevalideerde staande orders. Bij acute 
situaties wordt de interne MUG gewaarschuwd, waarbij de anesthesist van IZ-wacht naar 
de afdeling komt.
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 De verpleegkundigen van IZ zijn verbonden aan een campus en gaan in de regel niet 
werken op een andere campus van het AZ Groeninge. Elk team heeft een eigen 
hoofdverpleegkundige. Op beide IZ-eenheden wordt op de meeste momenten aan de 
bestaffingsvereisten voldaan voor wat betreft minimumpermanentie. (AV) Op IZ KL 
beantwoordt men niet aan de norm die vereist dat er steeds minstens ½ BBT-houders 
moeten opgesteld staan. (NC)

De verpleegkundige permanentie voor de eerste opvang spoed op campus KL wordt 
opgenomen door een verpleegkundige van IZ. Deze wordt opgeroepen door het onthaal of 
het personeel van de inschrijvingen op moment dat er een patiënt zich aanbiedt. We 
bevelen aan om na te gaan wat de werkbelasting voor IZ is, aangezien deze taak tot op 
heden niet werd meegerekend voor de bestaffing. Op momenten dat men opgeroepen 
wordt met een bestaffing van 3 verpleegkundigen voor 11 intensieve bedden , kan de 
wettelijk vereiste minimumbestaffing van 3 verpleegkundigen niet meer gegarandeerd 
worden. (NC) 

 
 Er is één hoofdverpleegkundige die zowel de eenheid CCU/stroke unit als de eenheid 

medium care pneumo aanstuurt. Administratief lijkt het over één verpleegkundig team te 
gaan, maar in de praktijk heeft elke eenheid zijn eigen verpleegkundigen. (AV)
Men voldoet niet aan de vereisten die gesteld worden aan de verpleegkundige bestaffing 
voor de opname en behandeling van patiënten met een intensief zorgprofiel. (NC) Zo 
beschikt men op CCU/stroke unit over 3 verpleegkundigen die de permanentie ’s nachts 
verzorgen, terwijl er voor zestien bedden vijf moeten zijn. Voor de vijf posities medium care 
pneumo voorziet men meestal één verpleegkundige als permanentie. Men slaagt er 
evenmin in om steeds minstens de helft van de verpleegkundigen met een BBT op te 
stellen. Deze verpleegkundigen voeren ook taken uit waarbij ze de eenheid moeten 
verlaten: bv. begeleiden van patiënten op intern en extern transport en assistentie op 
cathlab (tot 3x/week) buiten de kantooruren, waardoor men soms met 2 verpleegkundigen 
achterblijft op de eenheid CCU/stroke. 

 
 De hoofdverpleegkundige van de diensten CCU/stroke unit/medium care pneumo 

ontwikkelde recent een specifiek inscholingsprogramma. Hierin zitten o.a. alle items van 
intensieve zorg, behalve invasieve beademing. Op IZ van campus KL heeft de 
hoofdverpleegkundige een eigen inscholingsstappenplan uitgewerkt dat nog niet werd 
goedgekeurd.
Elke eenheid voor kritieke zorgen beschikt, naast het algemene inscholingsprogramma, 
over een eigen specifiek inscholingstraject, zonder verband met een andere IZ-eenheid. 
We bevelen aan om dit campusoverschrijdend te bekijken en de inbreng van het medische 
departement (bv. validatie) te vergroten. (Aanb) 

 
Quasi alle medewerkers van de kritieke eenheden halen het vooropgestelde streefdoel 
m.b.t. het jaarlijkse aantal uren vorming, sommigen overschrijden dat doel ruimschoots. 
Het ziekenhuis faciliteert het behalen en behouden van de BBT (uren en financieel). (SP) 

 
 Men kan gemakkelijk beroep doen op de mobiele equipe omdat daar drie 

verpleegkundigen in zitten met ervaring in intensieve zorgen. (SP)

 
 

Processen 

 
 De campusoverschrijdende werking van de functie voor intensieve zorgen staat nog in zijn 

kinderschoenen. Dit wordt onder meer aangetoond door het ontbreken van een 
gemeenschappelijk RIO en de quasi afwezigheid van gevalideerde 
campusoverschrijdende procedures.

o Men heeft geen RIO of huishoudelijk reglement voor de functie IZ, niet voor de 
individuele eenheden en evenmin een overkoepelend RIO. Er bestaan 
afzonderlijke documenten voor opnamecriteria van kritieke patiënten per 
zorggroep (6 vs. 7). Daarnaast is er een ontwerp van procedure voor 
overbezetting warbij het operatiekwartier en spoed niet betrokken zijn. Deze 
documenten zijn nog niet gevalideerd noch geautoriseerd. (TK) 
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Er is behoefte aan een degelijk, campusoverschrijdend RIO, dat best ook de 
bepalingen van het huishoudelijke reglement kan bevatten. Hierin moet men 
duidelijke afspraken tussen het IZ-management, behandelende artsen en de 
directie opnemen met betrekking tot de dagelijkse werking en de permanentie. 
Daarnaast worden best ook de afspraken met alle andere actoren waarmee 
men samenwerkt, hierin vermeld. Het comité voor ziekenhuishygiëne kan 
actief deelnemen aan de opmaak van dit reglement. Het reglement wordt best 
ook formeel door de medische raad geautoriseerd. (Aanb) 
Bijzondere aandacht kan o.a. besteed worden aan: 

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

zaalrondes, medisch-verpleegkundig overleg, … 
 De ontslag- en transferregeling 
 De regeling van medische en verpleegkundige permanentie 
 Afspraken met het OK, spoed en de andere afdelingen 
 De lijst met protocols, procedures, standing orders, klinische 

paden 
 De reinigingstechnieken van de dienst 
 De maatregelen die moeten worden getroffen i.g.v. 

besmettelijkheidsrisico van een patiënt 
 De modaliteiten voor personen- en goederenverkeer en 

stockage op de dienst 
 De afspraken met betrekking tot opname of bezoek van 

kinderen 
 De procedure i.g.v. overbezetting (eventueel afkondigen van 

opnamestop) 

 
 

o Op de afdelingen waar kritieke patiënten opgenomen worden, verschillen de 
procedures en behandelingen voor dezelfde aandoening soms van arts tot 
arts, ook binnen eenzelfde discipline. (TK) Deze problematiek is vooral 
opgemerkt op CCU/stroke unit/medium care pneumo. Specialisten toeren elk 
hun eigen patiënten en hanteren eigen opnamecriteria (bv. beslissing voor 
opname zaal of CCU). Na een wachtdienst (bv. tijdens het weekend) kan de 
oorspronkelijk voorgeschreven behandeling door een arts van dezelfde 
discipline gewijzigd worden omdat hij een andere behandeling gebruikt voor 
dezelfde diagnose. Deze situatie veroorzaakt soms meerdere wijzigingen 
binnen korte tijdsbestekken, kan verwarrend zijn voor de medewerkers en 
vergroot het risico op fouten bij de behandeling. 

 

 Op de IZ-afdelingen gebeuren geen multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. (TK) 
Sommige patiënten van IZ campus LS worden tweemaal per week besproken door de 
hoofdverpleegkundige, de sociale dienst en de pastorale dienst, maar bij dit overleg is 
meestal geen arts of paramedicus aanwezig. Er wordt geen verslag opgemaakt van dit 
overleg in het dossier.
Op de IZ-eenheid van campus KL bespreken de anesthesist en de hoofdverpleegkundige, 
eventueel met de verwijzende arts, dagelijks alle patiënten. Paramedici en toegewezen 
verpleegkundige zijn hier meestal niet bij betrokken. Er wordt geen verslag in het dossier 
opgemaakt van deze besprekingen. 

 
 Niet alle patiënten opgenomen op de eenheden CCU/stroke unit/medium care pneumo 

worden dagelijks door een arts gezien. (NC)

 
 Op IZ LS wordt wekelijks overlegd met patiëntondersteunende diensten (sociaal, 

pastoraal). Deze eenheid werkt ook goed samen met het PST. (SP)
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 In een SLA tussen de stroke-unit en spoed staat een klinisch pad CVA beschreven. Quasi 
alle CVA-patiënten volgen dit traject. (AV)

 

 Medicatie wordt soms toegediend zonder sluitende controle en validatie door een arts.
(NC) 

o Het gebeurt dat een mondeling of schriftelijk order “thuismedicatie verder 
geven” door een arts gegeven wordt. Dit is onvoldoende specifiek als order en 
kan een verhoogd veiligheidsrisico inhouden. 

o Een arts zou dagelijks, na de zaalronde, de medicatieschemata moeten 
aftekenen op CCU/stroke unit en op medium care pneumo. Medische orders 
worden in principe steeds gevalideerd binnen de 24u. Bij een 
steekproefcontrole van vier dossiers werd één medicatieschema aangetroffen 
zonder handtekening van een arts terwijl al medicatie aan de patiënt was 
toegediend op basis van dit schema. 

 

 De zaalrondes op CCU/stroke unit/medium care pneumo zijn niet goed georganiseerd. 
(TK) Zeer veel specialisten kunnen hier patiënten opnemen en komen op wisselende 
tijdstippen hun patiënten toeren, soms zeer laat (na 19u). Anderzijds worden patiënten 
soms door meerdere artsen na elkaar gezien, met telkens mogelijke wijzigingen in het 
beleid. ASO ’s toeren soms samen met en soms afzonderlijk van een specialist, zonder 
een vast patroon te volgen. De informatieoverdracht tussen artsen onderling gebeurt soms 
onvolledig. De verpleegkundige organisatie wordt door deze werkwijze sterk bemoeilijkt. 
Bovendien dienen verpleegkundigen medische informatie door te geven aan artsen omdat 
die elkaar niet steeds zien voor overdracht. Verpleegkundigen kunnen zo evenmin 
volledige en actuele informatie aan de familie van de patiënt overbrengen. Dit is een 
probleem inzake zorgcontinuïteit en houdt grote risico’s in op fouten.

 

 De opvang van kinderen met een kritieke toestand is niet optimaal georganiseerd. (TK) 
Men verwijst meestal door naar UZ Gent voor de ernstige intensieve pathologie, maar met 
deze instellingen is er geen formele samenwerkingsovereenkomst.

o Op IZ van campus LS werden 18 kinderen opgenomen in 2010. Men is op 
deze afdeling onvoldoende afgestemd op de opname van kinderen. Men 
beschikt niet over een pediatrisch verpleegkundige maar er werd wel vorming 
georganiseerd betreffende pediatrische zorgen. Niet alle kinderen worden door 
een pediater gezien. Er zijn geen kindvriendelijke aanpassingen in de boxen. 
Ouders kunnen 24u/24 bij hun kind blijven maar maken daar niet steeds 
gebruik van. De douche op dienst wordt niet gebruikt en het toilet ligt buiten de 
afdeling (bij de wachtruimte). 

o Op IZ van campus KL werden in 2010 ongeveer 15 kinderen opgenomen 
(schatting). Ouders kunnen 24u/24 bij hun kind blijven en hiervoor wordt een 
bed uit pediatrie gehaald dat bijgezet wordt in de box. De plaats wordt dan 
zeer krap als het om een kind gaat dat niet meer in een klein kinderbedje past. 
Er is geen bruikbaar sanitair op de afdeling. Er is geen douche voor bezoekers 
en het toilet wordt gebruikt als opslagruimte. Er zijn nergens kindvriendelijke 
aanpassingen. De pediater komt in de praktijk zelden ter plaatse en een aantal 
kinderen wordt zonder consult van de pediater behandeld (bv. traumatologie, 
urologie). Er is geen pediatrische verpleegkundige in het team. Men plant wel 
een vorming over intensieve zorgen bij kinderen vanuit de discipline intensieve; 
pediatrie is hierbij niet betrokken. Hoewel men prat gaat op een goede 
verstandhouding tussen IZ en pediatrie, is deze samenwerking niet structureel 
verankerd. 

o Op CCU/stroke unit/medium care worden zelden kinderen opgenomen 
(grootteorde 1/jaar). Met de pediater wordt in principe telefonisch contact 
genomen maar die komt meestal niet ter plaatse. Er bestaan geen formele 
afspraken hierover. Rooming-in wordt toegestaan, maar de afdeling beschikt 
niet over sanitair. Er zijn geen kindvriendelijke aanpassingen en het personeel 
is niet specifiek gevormd in de behandeling van kinderen. We bevelen aan om 
geen kinderen meer op te nemen op de medium care/CCU/stroke unit. (Aanb) 
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 In affichevorm aan de deur en in de brochures wordt verboden aan kinderen onder de 12 
jaar om op bezoek te komen op de afdelingen voor kritieke zorgen. In de praktijk wordt er 
op vraag wel soepeler omgegaan met dit verbod. We bevelen aan om deze mogelijkheid 
actief te communiceren, zodat niet alleen voldoende assertieve mensen van dit recht 
gebruik kunnen maken. (Aanb)

 

 De psychiater wordt in principe niet bijgeroepen voor een patiënt op IZ van campus LS. 
(TK) Meestal wordt het acute somatische beeld behandeld en stuurt men dan de patiënt 
door naar EPSI.

 

 Op de eenheden voor IZ volgt men niet de ziekenhuisbrede procedure voor fixatie. De 
meest voorkomende vorm van vrijheidsbeperking is de tweepuntsfixatie (polsen) bij risico 
op autoextubatie. Zelden wordt vijfpuntsfixatie aangewend, bv. bij agressie. 
Medicamenteuze sedatie wordt niet beschouwd als vrijheidbeperkende maatregel. Er is 
geen verhoogd toezicht voorzien. Er wordt geen specifiek formulier gebruikt in geval van 
fixatie; men vult de voorziene “fixatiestrook” van het verpleegkundige dossier in. De 
beslissing is verpleegkundig en een arts wordt niet steeds gewaarschuwd van de 
maatregel. Fixatie wordt niet geregistreerd en exacte aantallen zijn niet bekend. (TK)
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12 Zorg voor geriatrische patiënten 

Situering 

 Het AZ Groeninge biedt het volledige geriatrisch zorgprogramma aan: geriatrische 
ambulante consultaties, het geriatrische dagziekenhuis van 6 bedden, de interne liaison 
en de externe liaison functie. De interne liaison is volop in uitrol.

 

 AZ Groeninge Kortrijk is erkend voor 100 G-bedden. De implementatie ervan concretiseert 
zich voornamelijk op campus Reepkaai. Deze bedden zijn hoofdzakelijk verdeeld over 3 
afdelingen Buda I, Buda II en Buda III en 5 G-bedden op de afdeling Sp-chronisch, Leie 4. 
De overige Geriatrische bedden (11 bedden) zijn gelegen op campus Loofstraat op de 
dienst 3A (afdeling observatie-inwendige). Op deze afdeling verblijven de medisch 
instabiele en precaire patiënten met acute pathologie.

 
 Een 4e afdeling geriatrie zal opstarten vanaf 1 april 2011 met 20 bijkomende bedden op de 

campus reepkaai. Vanaf deze datum zullen alle bedden geriatrie zich bevinden op de 
campus reepkaai. Er zullen 4 afdelingen geriatrie zijn van elk 30 bedden. Deze 
aanpassing van aantal bedden gaat gepaard met een verbouwing van alle afdelingen 
waarbij aandacht gaat naar meer eenpersoonskamers, meer bergruimte en beveiliging van 
de traphal en liften. Er wordt gestart op Buda I, de rest van de afdelingen volgt.

 

 Er loopt momenteel een vraag tot opstart en uitbouw van een medium care geriatrie op de 
campus RK met 3 bedden waar de meer intensief te monitoren patiënten zullen worden 
verzorgd.

 

 Buda II, met ondersteuning van Buda III, staat in voor de interne mug op de campus 
Reepkaai.

 
 Er werd gesproken met de zorgmanager/hoofdverpleegkundige en het medisch 

diensthoofd van het zorgprogramma geriatrie, 2 verpleegkundigen van het interne 
liaisonteam, de ontslagmanager van het externe liaisonteam en de 3 
hoofdverpleegkundigen van de G-afdelingen, 2 ergotherapeuten, de 
hoofdverpleegkundige van sp-chronisch en 2 verpleegkundigen van sp-chronisch. Er 
werden 6 dossiers ingekeken.

 

Beleid en strategie 

 

 Het geriatrisch zorgconcept werd uitgeschreven in het kwaliteitshandboek Geriatrie en het 
beleidsplan Zorgprogramma Geriatrie. Er is ook een activiteitenrapport (jaarverslagen) van 
het zorgprogramma geriatrie. (AV)

 
 Het kwaliteitshandboek Geriatrie is terug te vinden op het intranet AZ Groeninge, wat door 

alle medewerkers kan geraadpleegd worden. Communicatie omtrent de visie van het 
geriatrisch zorgconcept gebeurde o.a. (AV)

o door AZ Groenige meeting, diverse symposia, …. 
o Het medisch diensthoofd van het geriatrisch zorgprogramma overlegt waar 

nodig met collega’s en directie/stafleden om de geriatrische zorgvisie duidelijk 
te stellen en zo de samenwerking met de verschillende diensten/afdelingen te 
bevorderen/faciliteren. 

o De vorming, voorzien voor de referentieverpleegkundigen geriatrie op de 
diverse afdelingen, is tevens verplicht voor de hoofdverpleegkundigen en voor 
de weekend-verantwoordelijken, waardoor de principes van het 



87 

Auditverslag AZ Groeninge Kortrijk, E396 
 

zorgprogramma (bij de volledige uitrol van het zorgprogramma) doorheen het 
gehele ziekenhuis gekend zullen zijn, 

 
 Men hanteert “ het Geriatrisch Risicoprofiel” (GRP) als screeningsinstrument voor de 

geriatrische patiënten binnen het ziekenhuis. (AV)
 

 Het ziekenhuis beschikt over verschillende afdelingen (en bedden) waar G-patiënten 
naargelang hun acute, medisch –instabiele en kritieke toestand terecht kunnen komen 
(leie 4, 3A). Elke afdeling geriatrie beschikt over een waaier aan patiëntengroepen. 
Objectieve opnamecriteria welke geriatrische profielen aan een specifieke afdeling linken 
moeten uitgeschreven worden. De opnamecriteria en de omschrijving van de 
gehospitaliseerde G-patiënten is momenteel niet expliciet gedefinieerd. (TK)

De opstart van de 4de G- afdeling zal een heroriëntering met zich meebrengen. Hier zullen 
vooral de post-chirurgische en orthopedische G-patiënten gehospitaliseerd worden. (AV) 

 

 Momenteel worden heel wat geriatrische patiënten, wegens volledige bezetting van de 
verschillende G-afdelingen, opgenomen op de dag/eetzaal van deze G-afdelingen. (TK) 
Het gaat hier meestal om 1 patiënt per dag/eetzaal. Men heeft 4 dagen per week een 
opname in de dag/eetzaal en dit op alle G-afdelingen tijdens de winterperiode. De 
dag/eetzaal beschikt wel over de noodzakelijke leidingen (zuurstof, …). Deze werkwijze 
houdt een aantal mogelijke risico’s (ontbreken beloproep) in naar patiëntenveiligheid en 
comfort.

 
 

Resultaten 

 
 Er werden 1320 geriatrische patiënten op geriatrische afdelingen opgenomen in 2010.

(AV) 

 

 Er werden 1375 75-plussers opgenomen op de niet-geriatrische afdelingen in het 
ziekenhuis in 2010, hiervan werden er 927 gescreend. 751 patiënten had een positieve 
score, hiervan kregen 677 patiënten een verdere evaluatie door de interne liaison.
Er werden 141 patiënten na advies (IL) opgenomen op de geriatrieafdeling. (AV) 

 
 De gemiddelde bedbezetting op de geriatrische afdeling is ongeveer 97% in 2010. De 

gemiddelde ligduur was 15,2 dagen in 2009. De G-afdelingen kampen geregeld met 
overbezetting. In de winter van 2009 werden gedurende een aantal maanden een 15-tal 
bedden bovenop de beschikbare/erkende G-bedden in gebruik genomen. (AV)

 
 Er werden in 2010 veiligheidsrondes uitgevoerd op alle G-afdelingen. Verbeteracties 

werden opgestart en zullen ook verder aangepakt worden bij de geplande verbouwingen. 
(AV)

 

Middelen 

 Het patiëntendossier is versnipperd (TK), men maakt o.a. gebruik van :

o Een medisch dossier 
o Een orderboek, dat op sommige afdelingen tevens een communicatieboek is, 

op andere afdelingen is dit een aparte registratie 

o Een papieren verpleegkundig dossier (anamnese, medicatie, ontslag, ….) 
o Een elektronisch teamverslag on line 

o Elektronische verslagen van de sociale dienst en het palliatief support team 

Het patiëntendossier is onvolledig wat betreft de verslaggeving van de diëtisten, zij maken 
geen notities in het dossier, maar geven enkel mondelinge informatie door aan het team. 
(TK) 
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 Binnen het zorgprogramma G maakt men gebruik van een elektronisch multidisciplinair 
verslag van de patiëntenbesprekingen, ‘team online’. Besluiten die tijdens het 
multidisciplinair teamoverleg geformuleerd zijn, worden rechtstreeks doorgestuurd via 
medibridge naar de huisarts na validatie door de geriater. Door dit systeem kan ook elk 
teamlid de stand van zaken op medisch, verpleegkundig, ergotherapeutisch, 
kinesitherapeutisch en  op sociaal vlak elektronisch raadplegen. (SP)

 

 Voor de 11 G-patiënten op de afdeling Leie 4 worden geen verslagen opgemaakt via het 
team online. Deze patiënten krijgen een wekelijkse multidisciplinaire vergadering met 
verslaggeving op papier. (AV) De kinesitherapeuten en ergotherapeuten maken hier 
gebruik van het systeem revapro voor hun verslaggeving, verpleegkundigen hebben hier 
geen zicht op. (TK)

 
 De afdelingen beschikken over een gedeeld EKG-toestel. (AV) Er zijn geen bladderscans 

aanwezig op de G-afdelingen. (Aanb)

 

 Volgende infrastructurele tekortkomingen werden opgemerkt (TK):

o Op Buda I en II zijn de traphal en de liften niet beveiligd. Er is wel een 
mogelijkheid om de 2 dubbele deuren (aan de trap /lift ) af te sluiten, maar dan 
deelt men de verpleegafdeling op in twee afgesloten stukken. 

o Op alle Buda’s is er een tekort aan bergruimte en hebben de toiletten 
accordeondeuren. Vooral op Buda I stonden de gangen vol met rolstoelen, 
linnenkarren en allerlei ander materiaal. 

o Sommige meerpersoonkamers zijn erg krap. 
o De afdeling geriatrie-neurologie beschikt niet over een dagzaal, er is geen 

kinesitherapieruimte in de onmiddellijke nabijheid van de afdeling. 
o Buda I beschikt niet over een apart privélokaal voor de verpleging. (Aanb) 

o Op Buda II bevindt zich een drempel voor een patiëntenkamer. 

 Doordat de beddendruk heel hoog is, verschillende meerpersoonskamers erg krap zijn en 
er voorlopig patiënten op de dag/eetzaal terecht komen, worden heel wat patiënten 
meerdere malen verhuisd van kamer tijdens hun ziekenhuisverblijf. Dit brengt een grote 
extra (werk)last met zich mee voor het personeel en de patiënten. We bevelen aan om in 
de verbouwing en latere nieuwbouw aandacht te hebben voor voldoende ruime 
(eenpersoons)kamers. (Aanb)

 

 Volgende sterke punten in de infrastructuur werden opgemerkt: (SP)

o Alle G-afdelingen hebben veiligheidsrondes gehad in 2010. De infrastructurele 
opmerkingen werden opgelijst en verholpen indien mogelijk, de rest wordt 
meegenomen tijdens de verbouwingen (o.a. traphal, liften, drempel kamer, …) 

o Men beschikt over een elektronisch dwaalpreventiesysteem 
(arm/enkelbandjes) 

o De dag/eetzalen zijn ruim, licht en aangenaam ingericht. 
o Er zijn aangepaste baden op de afdelingen, waar zeer frequent gebruik van 

wordt gemaakt. 

 
 

Medewerkers 

 
 De 4 geriaters werken samen over de G-afdelingen heen, d.w.z. dat alle patiëntendossiers 

gemeenschappelijk zijn. Tijdens de werkweek wordt aan elke afdeling een 
verantwoordelijke arts toegewezen. Elke vier maanden wisselen de artsen van afdeling. 
Bij de rotatie gebeurt een grondige briefing van de patiëntendossiers.
De verantwoordelijke arts van de afdeling volgt de patiënt dagelijks op. (AV) 

 
 Momenteel zijn er 4 geriaters werkzaam binnen het ziekenhuis met bijkomende expertise 

binnen verschillende domeinen (o.a. over palliatieve zorg en pijntherapie, nutritie, 
endoscopie). Er is een vacature voor een vijfde geriater. (AV)
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 De hoofdverpleegkundige voor het zorgprogramma geriatrie is tevens zorgmanager voor 
de revalidatieprogramma’s, de palliatieve zorgen en diabetes. Zij beschikt niet over een 
bijzondere beroepstitel van gespecialiseerde verpleegkunde in de geriatrie. (TK) Er loopt 
momenteel een vacature voor hoofdverpleegkundige zorgprogramma geriatrie.

 

 Men beschikt over een ontslagmanager (0,5 VTE) voor de externe liaison. (AV)

 

 De interne liaison is samengesteld uit 1,75 VTE verpleegkundige, 0,25 VTE 
ergotherapeut, 0,25 VTE logopediste, 0,25VTE psycholoog, 0,4VTE sociaal 
verpleegkundige, 0,4 diëtiste. Momenteel beschikt men over 3,3 VTE, wat erg weinig lijkt 
voor een ziekenhuis van deze grootte-orde. (TK)
De taken van de interne liaison zijn opgenomen in de folder GST. 

 
 Alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis beschikken over een 

referentieverpleegkundige geriatrie. Er is een functieprofiel opgesteld voor de 
referentieverpleegkundigen geriatrie. Ongeveer een derde van alle 
referentieverpleegkundigen hebben hier rond een specifieke opleiding van 20 uur gevolg. 
De overigen zullen deze opleiding volgen in het voorjaar van 2011. (AV)

 
 Personeelsequipe afdeling geriatrie Buda I met 28 bedden bestaat uit: 16,5 VTE 

verpleegkundigen waarvan 2,75 met BBB/BBT geriatrie, 13,75 VTE (zonder BBB/BBT, 
waarvan 4,25 in aanvraag bij de overheid), 0,75 VTE zorgkundigen/verzorgenden, 1,25 
ergotherapeut, 0,1 VTE logopedist, 0,16 VTE psycholoog en 0,75 VTE kinesist. (AV) 
De afdeling beschikt over 0,75 VTE administratieve ondersteuning, 1VTE logistiek 
medewerker en 0,8 VTE maatschappelijk werker/sociaal verpleegkundige. (SP)

De maatschappelijk werker, de kinesitherapeut, de administratieve medewerker en de 
logistieke medewerkers worden niet meegerekend voor de normatieve bestaffing. 
Berekeningen geven een personeelstekort aan van 1,95 VTE verpleegkundigen met 
BBT/BBB. (NC) 

 
 Personeelsequipe afdeling geriatrie Buda II met 30 bedden bestaat uit: 16,48 VTE 

verpleegkundigen waarvan 5,05 met BBT/BBB geriatrie en 11,43 zonder BBB/BBT 
(waarvan nog 5,18 in aanvraag bij de overheid), 1,5 VTE zorgkundigen/verzorgenden, 1,4 
ergotherapeut, 0,1 VTE logopedist, de psycholoog is op consult en 0,75 VTE kinesist.
De afdeling beschikt over 0,75 VTE administratieve ondersteuning, 0,75 logistiek 
medewerker en 0,8 VTE maatschappelijk werker/sociaal verpleegkundige (SP). 

 
 Personeelsequipe afdeling geriatrie Buda III met 29 bedden bestaat uit: 17VTE 

verpleegkundigen waarvan 8,95 met BBT geriatrie, 8,05 zonder BBB/BBT, 0,5 VTE 
zorgkundigen/verzorgenden, 1,35 ergotherapeut, 0,1 VTE logopedist, 0,16 VTE 
psycholoog en  0,75 VTE kinesist.
De afdeling beschikt over 0,75 VTE administratieve ondersteuning, 0,75 logistieke 
medewerker en 0,9 VTE maatschappelijk werker/sociaal verpleegkundige. (SP) 

 

 Op buda III beschikt men over een referentieverpleegkundige fixatiemateriaal. Zij heeft 
een systeem ontwikkelt met boxen (small, large, …) met al het nodige fixatiemateriaal in. 
Zij staat in voor de volledigheid van de boxen, de controle op slijtage of kapot materiaal. 
(SP) We bevelen aan na te gaan of dergelijke referentieverpleegkundigen ook op de 
andere Buda- afdelingen kunnen aangesteld worden. (Aanb)

 
 Er is een vacature lopende voor een hoofdverpleegkundige voor de nieuwe afdeling 

geriatrie Buda IV. (AV)

 

Processen 

 De GRP-screening gebeurt door de referentieverpleegkundige of de verpleegkundige bij 
opname van 75-plusser. Bij een score 2 (of >2) schakelt de afdeling het geriatrisch
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support team (GST) in, mits akkoord van de behandelende arts. (op een aantal afdelingen 
verloopt dit via een staand order en is geen bijkomend akkoord van de arts meer nodig 
o.a. op C2 discipline traumatologie ). De verpleegkundige van het GST neemt een 
uitgebreide anamnese af en in overleg met de geriater worden de aangewezen disciplines 
van het GST ingeschakeld. Verslaggeving en advisering gebeurt aan de 
afdelingsverpleegkundigen. Indien nodig worden de andere collega’s op de afdeling 
ingeschakeld. Er is een wekelijkse patiëntenbespreking op het pluridisciplinaire overleg 
van het GST met rapportage naar de afdeling en de behandelende arts. (AV) 

 
 Niet alle 75+ worden gescreend op een geriatrisch risicoprofiel. (NC) Op sommige 

afdelingen dient men voor screening eerst toelating te vragen aan de behandelende arts 
die regelmatig niet overtuigd is van de meerwaarde van screening.
De IL is nog niet actief op alle afdelingen. (TK) Het was een bewuste keuze van het 
ziekenhuis om bij de opstart van de IL een beperkt aantal afdelingen te selecteren. De 
uitrol ziekenhuisbreed is voorzien voor 2011. 

De IL is momenteel actief op volgende diensten/afdelingen ; orthopedie (3), traumatologie, 
urologie, plastische chirurgie en fysiotherapie, Stap, EPSI, neurologie (2). Op sommige 
afdelingen waar de IL actief is worden niet steeds alle 75+ gescreend en is het screenen 
afhankelijk van de medische discipline waaronder de patiënten vallen (o.a. neuro1 KL, 
C2). (NC)  Op spoed is men recent gestopt met screenen. 

 
 Er is een verschil in het opvolgen van de adviezen tussen de verschillende afdelingen 

waarop de IL actief is. Zo wordt op sommige afdelingen 80% van de IL-adviezen volledig 
gevolgd, terwijl dit op andere afdelingen slechts 10% is. Een verschillende visie met 
betrekking tot de medische therapie wordt als reden aangehaald. In een aantal gevallen 
werd op sommige afdelingen de adviezen van het IL niet doorgegeven aan de artsen. We 
bevelen aan de opvolging van de adviezen en de (samen)werking te bewaken en het 
belang van een doorgedreven geriatrische zorg voor 75-plussers blijvend onder de 
aandacht te brengen. Een vorming inzake geriatrische aanpak en geriatrisch profiel voor 
artsen zou een meerwaarde kunnen betekenen. (Aanb)

 

 De interne liaison beschikt over een specifieke folder GST voor personeel. (SP) We 
bevelen aan deze folder ook te overhandigen aan de patiënten (familie) welke vallen 
onder de werking van de interne liaison. (Aanb)

 

 Op spoed wordt bij patiënten voor de geriatrie en verwezen patiënten, een klinisch pad 
geriatrie opgestart waarbij er een klinisch onderzoek door de ASO geriatrie of door de 
geriater op spoed gebeurt. (SP)

 

 Op de G-afdelingen streeft men ernaar zoveel mogelijk patiënten dagkledij te laten 
dragen. Het percentage kan sterk schommelen naar gelang het profiel van de G-patiënten. 
Op moment van de audit werd het middagmaal door het overgrote deel van de patiënten 
gezamenlijk genuttigd in de eetzaal. (AV)

 
 Inzage in de ergoplanning leert dat een relaxerend bad voor de patiënten 4 keer per week 

wordt ingepland. (SP)
 

 Het ontslagbeleid is goed georganiseerd binnen het geriatrisch zorgprogramma en op de 
verschillende G-afdelingen. De voorbije jaren zijn er specifieke projecten opgestart en 
afspraken gemaakt ter optimalisatie van dit beleid o.a.: (SP)

o Artsen valideren steeds alle multidisciplinaire ontslagbrieven. 
o Er werden maatschappelijk werksters vast toegewezen (voor ongeveer 0,8 

VTE/afdeling) aan de G-afdelingen. 
o Het Belrai-project is een (FOD)project tussen de dienst geriatrie en woon- en 

zorgcentra dat in 2009 werd opgestart. Doel is om gestandaardiseerde 
uitwisseling van info (o.a. zeer uitgebreide anamnese) op Europese schaal 
tussen een aantal partijen (ziekenhuis, rusthuis, woon- en zorgcentra) te 
voorzien. 
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o Project klinische farmacie: ‘Medication reconciliation at admission and 
discharge’ : 
Het project beoogt de veiligheid van het medicatieproces te optimaliseren door 
voornamelijk te focussen op de anamnese en ontslag, ook het ziekenhuisbeleid 
rond substitutie en de problematiek daaromtrent wordt onder de loep genomen. 
Zowel de spoedafdeling als de geriatrische afdelingen zijn in dit project 
betrokken. De focus ligt voornamelijk op het opmaken van een elektronische 
ontslagbrief en informatieverstrekking aan de patiënt. 

o Het project telegeriatrie (ondertussen werden de subsidies en dit project 
gestopt) is een proefproject waarbij er een samenwerkingsverband is tussen 
volgende instellingen: AZ Groeninge, Kulak (afdeling informatica), HZW, en 
RVT ’s St. Jozef en De Pottelberg. Het bestaat uit het implementeren van 
moderne communicatiemiddelen om de zorg van de G-patiënt te optimaliseren 
transmuraal en dit in overleg met de verantwoordelijke huisarts met als doel : 

 De bewoners van het rusthuis een second opinion via 
telegeneeskundig advies te geven 

 De overdracht aan informatie bij ontslag te optimaliseren. 

 
 De G-afdelingen nemen deel aan verschillende werkgroepen en projecten o.a. 

decubitus,fixatie, vallen, aromatherapie, BelRAI,malnutritie, … (SP)
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13 Zorg voor psychiatrische patiënten 

 

Situering 

 AZ Groeninge beschikt over een breed zorgaanbod voor psychiatrische patiënten, (vooral) 
gelocaliseerd op campus VL:

 
o De EPSI, de eenheid voor crisisopvang met 10 A- bedden op de eerste 

verdieping VL  (met 2 isolatiekamers). 
o De Dam, de eenheid voor aanpassingsstoornissen en middelenmisbruik met 

25 A-bedden situeert zich op de tweede verdieping VL. 
o De Pas, de eenheid voor psychose, angst- en stemmingsstoornissen met 25 

A-bedden is gelegen op de tweede verdieping VL (met 1 isolatiekamer). 
o De Stap, de op senioren gerichte therapeutische afdeling psychiatrie met 30 

Sp-psychogeriatrie bedden ligt op de eerste verdieping VL 
o De Bres de eenheid voor dagtherapie met 7 a-plaatsen is op de gelijkvloerse 

verdieping. 

o LOK, het multidisciplinair centrum voor lichamelijk onverklaarde klachten. 

 
 Daarnaast is er in AZ Groeninge liaisonpsychiatrie, zijn er consultaties en worden (ook 

ambulante) ECT ‘s uitgevoerd.

 
 In 2008, bij de uitbreiding van het aantal A-bedden van 45 naar 60, werd een 

herstructurering doorgevoerd met de oprichting van twee afdelingen met A-bedden met elk 
een specifieke doelgroep en een herlocalisatie van de verschillende afdelingen.

 
 Er werd gesproken met de hoofdverpleegkundigen van Epsi, Pas, Dam en Stap, met de 

drie psychiaters, met een psycholoog en twee verpleegkundigen. De afdelingen Epsi, Pas, 
Dam en Stap werden bezocht.
Zorg voor psychiatrische patiënten was een aandachtspunt bij het bezoek aan de niet- 
psychiatrische verpleegafdelingen en tijdens het bezoek aan IZ en spoed. 

 
 Er werden 10 patiëntendossiers en 19 isolatiefiches (5 van EPSI, 5 van PAS, 9 op spoed) 

ingekeken.

 
 

Beleid en strategie 

 Het beleid inzake psychiatrische patiënten werd geëxpliciteerd d.m.v. opnamecriteria voor 
de verschillende afdelingen, een protocolakkoord met de dienst spoedgevallen, staande 
orders en procedures voor spoed. De eenheden hebben SWOT ‘s, jaardoelstellingen, 
visieteksten en beleidsnota ’s opgemaakt. De Pas heeft een jaarverslag 2009 geschreven. 
De visietekst voor Stap werd in 2009 herwerkt en sinds 2010 gepubliceerd op het intranet. 
In 2011 wordt het beleid verder uitgewerkt: de timing is vastgelegd voor de opmaak van 
een overkoepelend beleidsplan psychiatrie met een brede SWOT, de visietekst voor EPSI 
is in ontwikkeling en men plant de opmaak van een SLA met spoed. (SP)

 
 Er zijn duidelijke overlegstructuren inzake afstemming van beleid. (SP)

o Er is een afdelingsoverschrijdende stuurgroep die ad hoc actief wordt bij 
dienstoverschrijdende projecten. 

o Op afdelingsniveau is er overleg tussen de verschillende disciplines tijdens 
vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

o Elke discipline vergadert met regelmaat onderling. 
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o Jaarlijks komen alle personeelsleden van een afdeling samen op een 
jaarvergadering 

 
 Er is een nauwe samenwerking tussen AZ Groeninge en PZ Heilige Familie in Kortrijk 

inzake de zorg voor psychiatrische patiënten. (SP)
o De psychiaters van beide ziekenhuizen zijn toegelaten geneesheer in het 

naburige ziekenhuis. 
o De wachtdiensten worden gezamenlijk georganiseerd door de groep van 

psychiaters en kinderpsychiaters voor beide ziekenhuizen. 
o Er zijn frequente overlegvergaderingen voor afstemming van het beleid. 

Daarnaast zijn er gezamenlijke werkgroepen i.v.m. specifieke 
patiëntendoelgroepen (bv. adolescenten, automutilatie, legaal druggebruik). 

o Vanuit de kinderpsychiatrische afdeling Korbeel van het PZ is er een 
liaisonteam dat naar de kinderafdeling van AZ Groeninge komt in afwachting 
van een opname op Korbeel. 

 
 

Resultaten 

 In 2009 werden: (AV)
o op EPSI 1448 patiënten opgenomen, de gemiddelde bezetting was er 87%, 

met een gemiddelde verblijfsduur van 2.2 dagen. 
o op Pas 446 patiënten opgenomen, de gemiddelde bezetting was er 90%, met 

een gemiddelde verblijfsduur van 17.6 dagen. 
o op Dam 520 patiënten opgenomen, de gemiddelde bezetting was er 89%, met 

een gemiddelde verblijfsduur van 15 dagen. 
o op Stap 576 patiënten opgenomen, de gemiddelde bezetting was er 89%, met 

een gemiddelde verblijfsduur van 16 dagen. 

o 192 patiënten in dagopname behandeld in De Bres. 
o geen kinderen (minimumleeftijd is 15 jaar) op de psychiatrische afdelingen 

opgenomen. 
 

 Uit de registratiecijfers over afzonderingsmaatregelen blijkt dat: (AV)

o In 2010 op spoed 73 afzonderingen gebeurden. Isolaties gaan op spoed initieel 
steeds gepaard met fixatie (TK), patiënten worden progressief in de tijd 
losgemaakt uit isolatie. De gemiddelde isolatieduur was er 6u23’. 
In het register zijn de isolaties niet genummerd per jaar. De reden voor isolatie 
is niet vermeld in het register. Uit gesprek blijkt de meest voorkomende reden 
intoxicatie te zijn. Als startuur wordt steeds het inschrijvingsuur gehanteerd. 
Het einduur is niet steeds genoteerd in het register. (TK) 

o In 2009 gebeurden er op EPSI 102 afzonderingen. 43% van de afzonderingen 
ging gepaard met fixatie. De gemiddelde duur van een isolatie was er 63u30’ 
(met spreiding tussen 1 uur en 38 dagen en 18uur). Patiënten in de 
isolatiekamers van EPSI zijn soms van andere afdelingen (geriatrie, 
neurologie, Stap, Dam) afkomstig, het aandeel patiënten van andere 
afdelingen is niet te achterhalen uit de registratie. Verder worden patiënten 
soms in afzondering geplaatst omdat men op EPSI niet over 
eenpersoonskamers beschikt. Soms worden patiënten afgezonderd in de 
isolatiekamer met open deur, het aandeel hiervan kan niet afgeleid worden uit 
de registratiegegevens. (TK) 

o In 2009 waren er op Pas 32 afzonderingen. 25% van de afzonderingen ging 
gepaard met fixatie. De gemiddelde duur van een isolatie was er 72u. De 
reden voor fixatie wordt niet genoteerd op de isolatiefiches. (TK) 

 
We bevelen aan om de registratiegegevens i.v.m. afzondering uit te breiden (bv. 
oorspronkelijke afdeling) en te gebruiken voor de evaluatie van het gevoerde 
afzonderingsbeleid (bv. tijdstip van afzondering, evaluatie van noodzaak fixatie, …). (Aanb) 
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 In 2009 werden 744 patiënten met een psychiatrische diagnose opgenomen op een niet- 
psychiatrische afdeling in AZ Groeninge. Ruim de helft van deze patiënten (55%) wordt 
behandeld door neurologen (neuropsychiaters).
In 2009 werden 530 psychiatrische liaisonconsulten gedaan. (AV) 

 
 

Middelen 

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

o Op EPSI zijn er geen eenpersoonskamers, enkel tweepersoonskamers. Dit 
heeft een invloed op het aantal patiënten dat in afzondering wordt geplaatst. 

o Op Stap is er eveneens een gebrek aan eenpersoonskamers, wat een invloed 
heeft op het aantal beschikbare plaatsen. Op moment van de audit waren er 
twee tweepersoonskamers die wegens medische redenen gebruikt werden als 
eenpersoonskamer. 

o De afdelingen Dam en Pas beschikken niet over een eetzaal waar patiënten 
gezamenlijk kunnen eten. (NC) 

o De rookafzuiginstallaties van de rookruimtes van alle afdelingen werken 
onvoldoende. Op Dam werd een hinderlijke rookgeur op de afdelingsgang 
waargenomen. Op STAP was er rookhinder  in de naastgelegen eetzaal. (NC) 

o De leefruimte van PAS is niet gezellig ingericht. 
o Enkele patiëntenkamers van Dam (bv. kamer 245) en de ruimte voor 

muziektherapie kijken uit op een muur en hebben weinig daglicht. 
o De infrastructuur van de afdeling, zoals de L-vorm van de gang op Pas en de 

lift die toegankelijk is midden op de afdeling, bemoeilijkt het toezicht op 
patiënten (bv. bij suicidaliteit). 

o De therapiezalen en gesprekslokalen van therapeuten bevinden zich een 
verdieping lager. Sommige patiënten dienen tijdens dit traject begeleid te 
worden vanuit veiligheidsoverwegingen, wat een invloed heeft op de 
inzetbaarheid van personeel. 

o Aansluitend aan de therapieruimtes is de ingang van recovery, die vrij 
toegankelijk is voor onbevoegden. 

o Er is een gebrek aan bergruimte. De ruimte waar fitnesstoestellen op Dam 
staan voor patiënten, wordt ook gebruikt als bergruimte voor bv. rolstoelen. Op 
Stap werd het sportmateriaal opgeslagen in de rookruimte, was de 
bedpannenwasser niet direct bereikbaar doordat er karren opgesteld waren in 
de erg kleine vuile utility, werd een van de twee badkamers benut als 
bergruimte en stonden fitnesstoestellen in de gang opgesteld. 

o Men beschikt niet over een tuin of terras. (Aanb) 
o Op Stap zijn niet alle bedden hoog-laagbedden. Spiegels zijn niet aangepast 

voor patiënten in een rolstoel. Er is geen oproepsysteem aan de lavabo. 
Gezien de patiëntengroep (senioren) op STAP is aangepast materiaal 
belangrijk. 

 
Eind 2011 zal een bijkomende afdeling in gebruik genomen worden voor psychiatrie. 

Hiermee zullen een aantal van de bovenstaande knelpunten opgelost worden. (AV) 

 

 We bevelen aan om de inrichting van de psychiatrische afdelingen specifiek te screenen op 
veiligheid. Zo zijn er risico’s inzake verhanging (aan bedden, kapstokken, deurklinken). 
(Aanb) Het veiligheidsaspect dient specifieke aandacht te krijgen bij de inrichting van de 
toekomstige nieuwe psychiatrische afdelingen op campus KL.

 
 Op Stap beschikt men, naast de twee douches, over een badkamer die is ingericht als 

snoezelruimte (licht, aroma, gedempt licht…). (SP) Daarnaast heeft men een ruime eetzaal 
die plaats biedt aan alle patiënten.

 
 In de afzonderingskamers werden volgende knelpunten vastgesteld i.v.m. infrastructuur:

(TK) 
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o Men maakt geen gebruik van scheurvrij en brandvrij linnen. (NC) 
o Er is geen afkoeling tijdens de zomermaanden. 
o Bij de isolatiekamer van PAS is geen douche voorzien, dit is nochtans nodig 

gezien de doelgroep en de verblijfsduur (psychosezorg, gemiddelde duur van 
een afzondering is hier 72u). 

o In de isolatiekamer van Stap is er geen daglicht en geen klok. 

 Op Pas en Dam wordt grotendeels (intake, medische notities, opnamebrief naar verwijzer) 
elektronisch gewerkt om patiëntengegevens te noteren. Medicatiebeleid wordt nog op 
papier genoteerd. Op Epsi en Stap gebruikt men een papieren patiëntendossier. (AV) Er 
worden op Pas en Dam zeer uitgebreide en multidisciplinaire verslagen gemaakt van de 
patiëntenbesprekingen, hierin vindt men diagnose, behandeldoelstellingen en 
behandeltermijn. (SP) Het patiëntendossier is nog onvoldoende geïntegreerd, wat 
onontbeerlijk is voor de multidisciplinaire zorg voor psychiatrische patiënten. Zo wordt het 
toezichtsschema i.f.v. suïciderisico zowel op papier als elektronisch genoteerd. Verder 
hebben patiënten die van EPSI komen in hun dossier een intake op papier, die op de 
vervolgafdeling grotendeels elektronisch wordt hernomen. (TK) Een specifiek 
multidisciplinair dossier zou de zorg verder kunnen ondersteunen. (Aanb)

 
 

Medewerkers 

 Er zijn binnen AZ Groeninge 3 psychiaters werkzaam en 3 ASO ‘s psychiatrie. (AV)

 
 De personeelsequipe van EPSI, Dam en PAS (samen 60 A) bestaat uit: (AV)

o 26.85 VTE psychiatrisch verpleegkundigen (waarvan 3.67 gegradueerde 
verpleegkundigen) 

o 5.24 VTE ziekenhuisverpleegkundigen 
o 1.5 VTE psycholoog 
o 3.05 VTE ergotherapeut 
o 0.5 VTE verzorgend personeel 

o 1.5 VTE sociaal verpleegkundigen 

De personeelsequipe op STAP (30 Sp bedden gerontopsychiatrie) bestaat uit: 

o 8.19 VTE psychiatrisch verpleegkundigen, inclusief hoofdverpleegkundige 
o 5.67 VTE ziekenhuisverpleegkundigen (0.8 VTE bachelor en 4.87 

gegradueerde verpleegkundigen) 
o 0.53 VTE sociaal verpleegkundige 
o 0.55 VTE psycholoog 

o 2 VTE ergotherapeut, waarvan 0.25 VTE muziektherapeut 
 

Men beschikt op STAP niet over geriatrisch geschoolde verpleegkundigen; wel over een 
referentieverpleegkundige geriatrie en een verpleegkundige met ervaring op een 
geriatrische dienst. We bevelen aan om jaarlijks ook bijscholingen ivm (somatische) 
geriatrische problematiek te plannen. (Aanb) 

De (ergo)therapeuten en de psycholoog zijn op de verschillende eenheden actief. 

Er is een onderbestaffing qua therapeuten: (TK) 
o Op papier beschikt EPSI over een halftijds psycholoog en 0.2 VTE sociaal 

verpleegkundige. In de praktijk is er echter geen systematische toewijzing van 
een vast aantal uren, maar worden zij op vraag van de psychiater 
ingeschakeld. Psycholoog en sociaal verpleegkundige nemen niet deel aan de 
dagelijkse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op EPSI, gezien de 
beperkte jobtime. In 2009 werd de psycholoog bij 92 patiënten (6% van de 
EPSI-patiënten) in consult gevraagd, in 2010 was het aantal consulten 24, dit 
lijkt erg laag voor een psychiatrische crisisafdeling. De sociaal verpleegkundige 
werd in 2009 bij 184 patiënten (13% van de patiënten) in consult gevraagd, in 
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2010 bij 174 patiënten. Hoewel men in theorie op EPSI een module kortdurend 
behandelen aanbiedt, is dit in realiteit niet haalbaar met deze bestaffing. 

o Therapeuten staan niet enkel in voor groepstherapie en individuele therapie 
voor patiënten, zij hebben bv. ook een beleidsopdracht en zijn lid van het 
dagelijks bestuur. Daarnaast hebben de psychologen een ondersteunende 
taak binnen de zorgequipes, zoals de opstart en organisatie van intervisie. 
Deze takenopdracht is te omvangrijk i.f.v. de beschikbare 1.5 VTE. 

o Ook het aantal VTE bewegings- en ergotherapeuten is klein. Zo heeft de 
afdeling Dam slechts 0.15 VTE therapeut ter beschikking, naast 0.25 VTE 
psycholoog. Op Stap is de bewegingstherapeut slechts beperkt (2 uur per 
week) aanwezig. 

 
 De nachtpermanentie van de 4 psychiatrische afdelingen (Epsi, Dam, Pas, Stap) bestaat 

uit vier verpleegkundigen. Daarnaast kan men beroep doen op een lopende waak. (AV)

 

 Bij een urgentie tijdens de nacht op een psychiatrische afdeling (bv. isolatie) kan men hulp 
inroepen van collega’s d.m.v. een noodknop. Deze oproep komt terecht bij de 4 
nachtverpleegkundigen, de loopwaak en security-medewerker. Deze laatste kan zich op 
een andere campus bevinden. (AV) Aangezien EPSI als een afdeling met verhoogd risico 
dient beschouwd te worden, mag deze nachtverpleegkundige zijn afdeling echter niet 
verlaten, zoals nu wel voorzien is in de procedure. (TK)

 

 Er is een verplichte opleiding veilig omgaan met agressie voor alle personeel van de 
psychiatrische afdelingen. Tweemaal per jaar worden technieken zoals afzondering 
ingeoefend. Ook de medewerkers op spoed (verpleegkundigen, administratief personeel 
en 75% van de spoedartsen) hebben tal van opleidingen gevolgd rond het omgaan met 
agressie. (SP) Vorming rond psychiatrische urgenties ging slechts beperkt door op spoed 
(bv. somatische behandeling van intoxicaties in 2009). Men dient daarnaast ook voor alle 
psychiaters die ingeschakeld zijn in het wachtsysteem, ASO ’s psychiatrie en spoedartsen 
een opleiding te voorzien inzake afzondering en fixatie. (TK)

 
 Men dient specifieke opleiding te voorzien inzake ECT voor de verschillende anesthesisten 

en OK-verpleegkundigen die ECT uitvoeren. (TK)

 
 Op Stap is het hele team opgeleid in de cognitieve gedragstherapie. Men wil deze aanpak 

verder implementeren in de werking door aanpassing van de modules (o.a. psychoeducatie 
sessies), integratie in dossier (bv. probleemsamenhang bij intake) en inoefening door 
casusbesprekingen …. Deze implementatie is één van de vijf beleidsdoelstellingen voor 
2011. (SP)

 
 We bevelen aan om voor alle personeel van psychiatrie intervisie te voorzien. (Aanb) Dit 

werd reeds gepland als jaardoelstelling. Op Stap is men gestart met wekelijkse 
casusbesprekingen in het kader van verdere implementatie van de cognitieve 
gedragstherapie en opleiding van nieuwe medewerkers.

 

 Er is een overkoepelend groeipad psychiatrie uitgewerkt voor alle psychiatrische 
eenheden. Gezien de differentiatie tussen de eenheden, bevelen we aan om dit groeipad 
per eenheid inhoudelijk dieper uit te werken volgens de patiëntengroep die opgevangen 
wordt. (Aanb)

 
 

Processen 

 Psychiatrische patiënten opgenomen op niet-psychiatrische afdelingen van AZ Groeninge 

krijgen onvoldoende een kwaliteitsvolle zorg: (TK)

o De infrastructuur is niet afgestemd op de doelgroep. Zo zijn de ramen niet 
beveiligd op sommige afdelingen (bv. LS). 

o Het personeel op deze afdelingen kreeg geen specifieke opleiding en heeft 
onvoldoende kennis over psychiatrische aandoeningen (bv. inschatten van 



97 

Auditverslag AZ Groeninge Kortrijk, E396 
 

suïciderisico, observaties i.v.m. psychologische toestand, psychiatrische 
anamnese). 

o Patiënten krijgen er geen multidisciplinaire behandeling. Er gebeuren geen 
multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Een psycholoog of liaisonpsychiater 
wordt niet systematisch betrokken bij de zorg. Patiënten kunnen geen beroep 
doen op het uitgebreid therapie-aanbod zoals patiënten opgenomen op 
psychiatrische afdelingen. 

o Op een neurologische afdeling waren tijdens de audit 3 patiënten opgenomen 
met depressie en 4 patiënten met neurologisch-psychiatrische problematiek. 
Slechts bij één patiënt was een psychologisch consult aangevraagd. Bij de 
patiënten met depressie was de behandeling beperkt tot medicamenteuze 
therapie (en enkele dagen rust tijdens de opname). Er waren geen 
patiëntenbesprekingen over deze patiënten van de behandelende arts met het 
team. Verpleegkundigen krijgen geen duidelijke opdrachten van de arts i.v.m. 
zorg voor deze patiënten (bv. observaties, gesprekken). Verpleegkundigen 
hebben geen zicht op wat er besproken wordt tijdens de gesprekken met de 
arts. Er gebeurt geen suïcidescreening, verpleegkundigen verwachten dat 
patiënten zelf zullen aangeven wanneer ze suïcidaal zijn. In de 
patiëntendossiers waren geen nota’s terug te vinden i.v.m. evolutie van de 
psychische toestand van de patiënten met depressie; noch medisch, noch 
verpleegkundig. 

 

 AZ Groeninge heeft een suïcidepreventiebeleid uitgewerkt. Naast het nazorgtraject voor 
suïcidepogers dmv IPEO, wordt SNIV gebruikt voor de inschatting van suïciderisico. Elke 
patiënt opgenomen op een psychiatrische afdeling krijgt een suïcideniveau (SNIV 0-4) 
toegewezen. Aan elk SNIV-niveau wordt een specifiek regime van toezicht gekoppeld. (SP) 
Op Stap werd in een patiëntendossier vastgesteld dat het toezicht gekoppeld aan het

SNIV-niveau, onvoldoende frequent gebeurde of onvoldoende was genoteerd in het 
dossier. (TK) 
Elke patiënt opgenomen op een niet-psychiatrische afdeling met een suïciderisico wordt bij 
voorkeur door de dienst psychiatrie (liaisonpsychiatrie) opgevolgd ter inschatting van het 
SNIV. 

 

 Op de IZ-diensten doet men onvoldoende beroep op liaisonpsychiatrie, bv. voor opvang 
van suicidepogers. De psychiater wordt in principe niet bijgeroepen voor een patiënt op IZ 
van campus LS (op IZ van campus KL zouden geen psychiatrische patiënten voorkomen). 
Men is er niet overtuigd van het nut van liaisonpsychiatrie binnen de eigen setting, men 
concentreert zich op de stabilisering van het somatische probleem, waarna de patiënt 
verwezen wordt naar een psychiater in een andere setting. (TK)
Op andere afdelingen werd vastgesteld dat de liaisonpsychiater nauw betrokken is bij de 
zorg voor patiënten met psychiatrische problematiek in bijdiagnose (bv. gastro-enterologie 
KL). Van elk consult was een uitgebreid verslag terug te vinden in het medische dossier. 
(SP) 

 
 Uit de steekproef van de isolatiefiches bleek: (TK)

 
o Dat er niet steeds notities werden gemaakt met de vooropgestelde frequentie 

van toezicht (om het half uur volgens de procedure of indien anders 
geformuleerd op de fiche, bv. om het uur). Bij 2 patiënten in afzondering op 
EPSI waren er geen notities gedurende een periode van 4u. 

o Er is uit de notities niet op te maken of observaties gebeurden via het camera- 
toezicht, rechtstreeks door het raampje of in de isolatiekamer. In de procedure 
stelt men een fysieke contactname om het halfuur voorop. 

o Er wordt geen reden van fixatie genoteerd. 
o In de zorgnotities worden onvoldoende specifieke gegevens genoteerd (bv. 

temperatuur en vochttoediening bij psychose). 
o Alle 10 de gecontroleerde isolatiefiches van Stap en Epsi waren ondertekend 

door de hoofdverpleegkundige en de ASO. Naast de ASO dient ook de 
behandelend arts de isolatiefiches af te tekenen, het is immers de 
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behandelend geneesheer die de eindverantwoordelijkheid voor een 
afzonderingsmaatregel draagt. 

 
 Op de psychiatrische afdelingen worden principes van patiëntgeoriënteerde zorg 

toegepast, dit blijkt o.a. uit: (SP)
 

o Het betrekken van patiënt en familie bij de zorg. 
o De folder afzondering voor familie. 
o De specifieke bevraging van patiënten over hun verwachtingen van de 

individueel begeleider. 
o Op Stap wordt de levenservaring, eigenheid, mogelijkheden en vaardigheden 

van de cliënt als uitgangspunt genomen. Op basis van deze mogelijkheden 
wordt de patiënt ingedeeld in een leefgroep (zorggroep, doelengroep en 
gespreksgroep). Daarnaast is het psychosociale klimaat op STAP (patiënten 
eten samen, dragen dagkledij, krijgen een ruim en aangepast aanbod van 
therapie, aandacht voor ROT, planning en evaluatie van probeerweekends) 
goed uitgewerkt. Er wordt op Stap weinig gefixeerd; er gaat veel aandacht naar 
alternatieven en preventie van onrust en agressie. 

o Gesprekken met de psychiater gaan op Stap tweemaal per week door tijdens 
de zaalronde (volgens een vooraf opgestelde agenda) om de aanwezigheid 
van de patiënt te garanderen bij gesprekken met familie. 

 

Volgende verbeterpunten op het vlak van patiëntgeoriënteerde zorg werden opgemerkt: 
(TK) 

o De communicatiestijl in verschillende infobrochures van de afdelingen die 
verouderd is t.o.v. de gehanteerde zorgvisie. 

o De informatie die gegeven wordt omtrent de WE-regeling (op papier slechts 1 
nacht mogelijk) 

o Er is geen vermelding van de neutrale positie en de contactgegevens van de 
ombudsdienst in de afdelingsbrochures, hoewel er wel een hoofdstuk is over 
klachten. 

 
 Op patiëntenniveau wordt de afstemming tussen de verschillende afdelingen 

doorgetrokken doordat patiënten van EPSI elke ochtend samen besproken worden op het 
multidisciplinaire “ochtendoverleg”. Hieraan nemen alle hoofdverpleegkundigen deel, de 
ASO en de psychiater van EPSI. (SP) De psycholoog en de sociaal verpleegkundigen 
nemen hieraan niet deel. (TK)

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

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


