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1 Inleiding 

 
In het auditverslag bespreken we vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten, vervolgens 

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

 

Het ontwerpverslag werd per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis. Vervolgens was een periode 

van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het 

auditrapport via een gemotiveerde reactienota te formuleren. 

 

Het ziekenhuis maakte gebruik van de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de 

opmerkingen die doorgegeven werden in de reactienota, konden toegelicht worden. Deze 

slotbespreking ging door op maandag 7/09/2012, om 10 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert 

II-laan 35 te 1030 Brussel), in het lokaal 00.01. 

 
 

1.1 Toepassingsgebieden 

 
1. De vaststellingen betreffende de kwaliteit van zorg worden gedaan door het Agentschap 

Zorginspectie. Hierbij gebeurt een: 
 

- 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 betreffende infectieziektepreventie worden gedaan door het Agentschap 
Zorg en Gezondheid, afdeling 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; 

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


4 

Auditverslag Imeldaziekenhuis, Bonheiden, E689, April – Mei 2012 
 

 

 - de aankoop van materialen. 
- Implementatie van richtlijnen en aanbevelingen 

opgesteld door officiële instanties. 
- Uitwisselen van informatie en ervaring met andere 

instellingen binnen het kader van een 
samenwerkingsplatform op het gebied van 
ziekenhuishygiëne. 

- Algemeen strategisch plan. 
- Jaarlijks beleidsplan. 
- Activiteitenverslag. 

- Verslag over de werking van het team. 

Comité voor 
Ziekenhuishygiëne 

- Samenstelling van het comité en frequentie van 
vergaderen. 

- Controle op technieken van sterilisatie. 
- Antibioticumbeleid. 
- Uitwerken van richtlijnen voor en houden van toezicht 

op: 
- de methoden van wassen en verdeling van linnen; 

- de hygiëne bij de bereiding en de distributie van de 
voeding in keuken en melkkeuken; 

- het verzamelen en verwijderen van ziekenhuisafval. 

Opstellen van een reglement van inwendige orde voor de 

operatieafdeling, de bevallingsafdelingen en de 

risicodiensten. 

Antibiotherapiebeleidsgroep - Activiteiten, evaluatie, planning 

Meldingsplicht  infectieziekten - Profylaxedecreet (5 april 1995) en uitvoeringsbesluiten 

 
 

1.2 Definities 

 
In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: 

 
Algemene vaststellingen (AV) 

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

achtergrondinformatie, bv. om de context te schetsen. 

Sterke punten (SP) 

Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen. 

Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. 

Aanbevelingen (Aanb) 

 
De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen die 

de auditoren wensen mee te geven ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

 

Non-conformiteiten (NC) 

 

Dit zijn de elementen die volgens het team niet aan de wettelijk bepaalde norm voldoen. 

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

interpretatie ervan, moeten deze non-conformiteiten worden gelezen als een "voorstel van non- 

conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 
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Tekortkomingen (TK) 

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

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

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

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

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 

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

kwalificatie van de vaststellingen alsook, voor sommige non-conformiteiten, de uiterlijke 

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

opmerkingen. Als er geen termijn aan gekoppeld werd, moet de non-conformiteit weggewerkt 

worden tegen de volgende audit. 

 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 

 
 

1.3 Auditproces 

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

hand van zelfevaluatie-instrumenten die door Zorginspectie werden ontwikkeld. 

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

medisch beleid, verpleegkundig beleid, kwaliteitsbeleid en lerende omgeving, infectieziekten, 

chirurgisch, niet-chirurgisch en pediatrisch dagziekenhuis, apotheek, centrale sterilisatie, 

zorgprogramma voor kinderen, zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, zorgprogramma 

voor oncologie, palliatieve functie, gespecialiseerde spoedgevallen, intensieve zorgen (inclusief 

de afdelingen hartbewaking, medium care en stroke unit), operatiekwartier – recovery, de 

psychiatrische afdeling en het centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie. 

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

Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en 

overlegorganen, jaarverslagen, cijfergegevens, procedures, interne reglementen en het 

kwaliteitshandboek. 

 
Op 17/04/2012 vond aan de hand van deze zelfevaluaties een risicoanalyse plaats door het 

auditteam van Zorginspectie (“pre-audit”). 

 

De audit vond plaats op de volgende data: 

20/04/2012 Audit 

26/04/2012 Audit 
 

04/05/2012 Opmaak verslag 

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

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

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

bv. uit vorige auditverslagen, het zorgstrategisch plan, de teruggekoppelde klinische 

performantie-indicatoren, de website van het ziekenhuis… 

 

Er werden 36 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 

gesprekken met 3 directieleden, 2 zorgcoördinatoren en een stafmedewerker verpleging, 1 

kwaliteitscoördinator, 10 artsen waarvan 9 medische diensthoofden, 1 arts- en 1 
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verpleegkundige-ziekenhuishygiënist, 21 verpleegkundigen waarvan 14 

hoofdverpleegkundigen, 1 hoofdapotheker en 2 apothekers en 1 consultant. 

Volgende verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht: 

Geneeskunde 1 (endocrino – nefrologie), 2 (pneumologie), 3 (neurologie – stroke unit) 
en 5 (oncologie – hematologie), Heelkunde 4 (algemene en abdominale chirurgie), 
Geriatrie 2, de PAAZ, de pediatrie, de neonatologie-eenheid, het gemengd 
daghospitaal, intensieve zorgen, het operatiekwartier, de sterilisatieafdeling en de 
spoedgevallendienst. 

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

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

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

registratiegegevens). 

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

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

binnen het ziekenhuis in kaart gebracht. 

 

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

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

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

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

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

 

 
1.4 Samenstelling van het auditteam 

 

XXXX Hoofdauditor Zorginspectie 
 

XXXX Auditor Zorginspectie 
 

XXXX Auditor Zorginspectie 
 

XXXX Auditor Zorginspectie 
 

XXXX Auditor Zorginspectie 
 

XXXX Observator Zorginspectie 
 

XXXX Observator Zorginspectie 
 

XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 



7 

Auditverslag Imeldaziekenhuis, Bonheiden, E689, April – Mei 2012 
 

1.5 Auditplan 

Zorginspectie 
 

Vrijdag 20/04/2012 

     

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

9:30  het ziekenhuis (15’)  

9:30 – Zorg voor Zorg voor Apotheek / - 

11:30 chirurgische psychiatrische Medicatie- 

 patiënten: patiënten (tot 12 distributie 

 operatiekwartier uur)  

 en CSA   

11:30 – 

13:00 

Zorg voor 

chirurgische 

patiënten: 

dagziekenhuis 

Verpleegafdeling Verpleegafdeling - 

13:00 – 

14:00 

Middagmaal 

14:00 – 

16:00 

Overleg auditoren 

 

 

Donderdag 26/04/2012 

     

9:00 - Algemeen en Zorg voor kritieke Lerende Aspecten van 

11:00 medisch beleid patiënten: spoed omgeving: verpleegkundig en 

 (elk 1 uur) en MUG kwaliteitsbeleid VTO-beleid 

   en  

   patiëntveiligheid  

11:00 – Verpleegafdeling Zorg voor kritieke Zorg voor Zorg voor 

13:00 heelkunde patiënten: geriatrische kinderen en 

  intensieve zorgen patiënten neonati 

13:00 – 

14:00 

Middagmaal 

14:00 – 

16:00 

Overleg auditoren 
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Agentschap Zorg en Gezondheid – Toezicht Volksgezondheid, team 
infectieziektenbeheersing 

 
Vrijdag 26/04/2012 

  

10:00 – 13:00 Rondgang op de verpleegafdelingen 

13:00 – 14:00 Middagmaal 

14:00 – 16:00 Gesprek met het team ziekenhuishygiëne 

Vrijdag 04/05/2012: Redactie van het verslag te Brussel 
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2 Situering van de instelling 

 
Naam Imeldaziekenhuis 

 
Adres Imeldalaan 9 

 
Gemeente 2820 Bonheiden 

 
Telefoon 015/ 50 50 11 

 
Fax 015/ 50 50 10 

 
Website www.imelda.be 

 
e-mail imeldaziekenhuis@imelda.be 

Erkenningsnummer 689 

 
 

Inrichtende macht 

IMELDA vzw 

Imeldalaan 9 

2820 Bonheiden 

 
 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 

 XXXX 

 

 

Directiecomité 
 

Algemeen directeur    XXXX 
 

Hoofdgeneesheer    XXXX 
 

Verpleegkundig en paramedisch directeur XXXX 
 

Directeur administratie en financiën  XXXX 
 

Coördinator logistiek   XXXX 
 

Coördinator personeelszaken  XXXX 
 

Coördinator informatica   XXXX 
 

Coördinator bouw & technische dienst XXXX  

http://www.imelda.be/
mailto:imeldaziekenhuis@imelda.be
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Achtergrond 
 

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

 
C D E G M A Sp-chron Sp-neuro TOTAAL 

152 180 20 48 32 30 20 20 502 
bedden 

 
- Functie  ziekenhuisapotheek 

- Functie ziekenhuisbloedbank 

- Functie lokale neonatale zorg 

- Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg 

- Functie medische urgentiegroep 

- Functie chirurgische daghospitalisatie 

- Functie niet-chirurgische daghospitalisatie 

- Functie voor intensieve zorg (15 C + 19 D-bedden) 

- Functie palliatieve zorg 

- Zorgprogramma cardiale pathologie A, B, P en E 

- Zorgprogramma reproductieve geneeskunde A 

- Zorgprogramma voor oncologie 

- Gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker 

- Zorgprogramma voor kinderen 

- Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 

- Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie (met een eenheid voor 
collectieve autodialyse te Mechelen en te Hallaar) 

- Medisch-technische dienst medische beeldvorming met 1 CT-scan 

- Medisch-technische dienst medische beeldvorming met 1 NMR-scan 

 
 

Geschiedenis 

Het Imeldaziekenhuis ligt op het domein van de vroegere “Tien Eikenhoeve”, dat in de 19
de 

eeuw de naam “De Dertien Eiken” kreeg. Dit terrein werd in 1923 door de “Private Kring voor 
Teringbestrijding” opgekocht, met de bedoeling er een tehuis voor TBC-lijders op te trekken. 
De Hoge Gezondheidsraad ging echter niet akkoord met deze plannen en vroeg om – gezien 
het groot aantal slachtoffers dat deze ziekte toen maakte – in de plaats een sanatorium op te 
richten in dit bosrijke gebied. In 1926 begon men effectief met de bouw, maar financiële 
tegenslagen lieten het project snel op de klippen lopen. 

 
In 1927 werd het hele project overgenomen door de vzw “Gesticht der Zusters Norbertienen”. 
Deze vzw werd in 1922 opgericht door de zusters Norbertienen van het Convent van Betlehem, 
die in Duffel hun klooster hadden en er al verschillende gasthuizen hadden opgericht. Via de 
Bonheidse priester Puttemans, die secretaris werd van deze vzw, en vanaf 1928 ook onder 
impuls van moeder Imelda (geboren Leonia Steemans), de algemeen overste naar wie de 
instelling zou genoemd worden, werd de congregatie actief in Bonheiden. In 1929 werden de 
bouwwerken hervat en in 1933 werden de kapel, het convent, het gebouw voor keuken en 
economaat, de refter, de wasserij, de woningen voor de hoofdgeneesheer en de aalmoezenier 
en twee grote paviljoenen die plaats boden aan 300 zieken, officieel geopend. Nieuwe 
afdelingen werden tussen 1941 en 1951 bijgebouwd, een medisch-technisch blok kwam er in 
1953. 

 
Na de Tweede Wereldoorlog liepen de sanatoria overal in België leeg, dankzij de betere 
hygiëne en de specifieke medicatie. Vanaf 1950 zocht men daarom ook in Bonheiden een 
nieuwe bestemming voor het sanatorium. In 1961 werd officieel het algemeen ziekenhuis 
boven de doopvont gehouden, en dat kende sindsdien een gestage groei, terwijl het 
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sanatorium in 1963 gesloten werd. In 1972 werd het Sint-Romboutsziekenhuis uit Mechelen 
overgenomen en werd de exploitatie van het Sint-Elisabethziekenhuis uit dezelfde stad aan het 
beheerscomité van het Imeldaziekenhuis overgedragen (tot de volledige fusie in 1982). Door 
de groei van het ziekenhuis werd een nieuwbouw noodzakelijk, de bouwwerken hiervoor 
startten in 1977 en het (huidige) gebouw werd vanaf 1980 in gebruik genomen. Momenteel is 
met steun van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden) een sanering van dit gebouw aan de gang. 
In 1984 besloten de bestuurders om de activiteiten uit te breiden met ouderenzorg en werd 
gestart met de bouw van een rust- en verzorgingstehuis “De Dertien Eiken”. Enkele jaren later, 
vanaf 1988, zouden daar bedden aan toegevoegd worden, vanuit de reconversie van de 90 V 
(verlengde verzorging) – bedden van het Sint-Elisabethziekenhuis. Toen men in 1994 inging op 
het aanbod om het OCMW-rusthuis “Den Olm” over te nemen, besloot men meteen om de 
bejaardenzorg te centraliseren op het domein van Den Olm. In 2000 ging “De Dertien Eiken” op 
in “Den Olm”, dat zelf met 30 serviceflats werd uitgebreid en op 3 januari 2004 sloot het Sint- 
Elisabethziekenhuis de deuren, na de verhuis van de laatste patiënten naar “Den Olm” of naar 
de nieuwe G- en Sp-diensten in het Imeldaziekenhuis. 

 
In de nabije omgeving ligt het AZ Sint-Maarten (694 bedden) met 2 campussen in Mechelen en 
1 in Duffel. Verder naar het noordwesten ligt het AZ Heilige Familie te Rumst (207 bedden) en 
de campus Willebroek (102 bedden) van de Sint-Jozefkliniek van Bornem. In het zuidwesten 
kan het AZ Jan Portaels van Vilvoorde (432 bedden) gesitueerd worden. Het 
recruteringsgebied van het ziekenhuis strekt zich echter meer naar het oosten uit. In het 
noordoosten werkt men samen met het Heilig Hartziekenhuis van Lier (521 bedden) en in het 
oosten met het ziekenhuis van Herentals (AZ Sint-Elisabeth, 243 bedden), terwijl Geel (AZ 
Sint-Dimpna: 295 bedden) en Mol (Heilig Hartziekenhuis: 193 bedden) iets verder af gelegen 
zijn. In het zuidoosten liggen tenslotte het Heilig Hartziekenhuis van Leuven (287 bedden) en 
het UZ Leuven (1809 bedden). 
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3 Leiderschap 

 
3.1 Beleidsorganen 

• De vzw Imelda beheert naast het Imeldaziekenhuis het woonzorgcentrum Den Olm. De 
algemeen directeur van Den Olm is ook algemeen directeur van het Imeldaziekenhuis, wel 
is er een aparte directeur ouderenzorg. De volledige dienst administratie en financiën en 
de aspecten informatica, personeelszaken en technieken zijn gemeenschappelijk voor 
beide instellingen. (AV) 

 
• De Raad van Bestuur (RvB) komt maandelijks samen (behalve in augustus) en telt 11 

beraadslagende leden. Er is een zekere diversiteit qua expertise aanwezig, waarbij kennis 
en ervaring inzake modern ziekenhuismanagement goed vertegenwoordigd is. (SP) 
Binnen de RvB is er een remuneratiecomité dat bestaat uit de voorzitter, de 
ondervoorzitter en de secretaris-penningmeester van de raad van bestuur, meestal 
aangevuld met de algemeen directeur. Dit comité bekrachtigt de CAO van het ziekenhuis 
en beslist over de verloning van de directieleden en de leden van de RvB. (AV) 

 
• Het directiecomité (DC) vergadert wekelijks en bestaat uit 8 leden. Er zijn 4 

(departementale) directeurs en 4 coördinatoren voor aspecten die de hele instelling 
aanbelangen. Tot voor kort was het zo dat de 4 directieleden het hele directiecomité 
bijwoonden en de coördinatoren enkel dat gedeelte dat hen aanbelangde. Recent 
evolueerde men naar een directiecomité dat door alle leden volledig wordt bijgewoond, 
terwijl de voorbereiding in handen is van de 4 directeurs. Ook in de stuurgroep kwaliteit, 
die eerst bestond uit de vier directeurs aangevuld met de kwaliteitscoördinator, voerde 
men een verruiming door en nodigt men nu ook de 4 coördinatoren en de hoofdapotheker 
uit. (AV) Voor alle directieleden en coördinatoren bestaat er een functieomschrijving. (SP) 
De hoofdapotheker maakt geen deel uit van het directiecomité maar woont op de andere 
weekdagen de directiebriefing bij, samen met de 4 directeurs. (AV) Directiebriefings zijn 
kortdurende bijeenkomsten waarop de lopende zaken en kleine problemen besproken 
worden. Hiervan bestaat geen verslaggeving. (Aanb) 

 
• De medische raad telt 11 leden. De hoofdgeneesheer wordt telkens uitgenodigd en woont 

de hele vergadering bij. Regelmatig licht hij er zijn beleid toe. 
De medische raad vergadert maandelijks behalve in augustus. Daarnaast is er minstens 1 
algemene stafledenvergadering per jaar. (AV) Van iedere raad wordt een verslag 
opgesteld en rondgestuurd naar alle stafleden. (SP) 

 
• Er is geen vast apart overlegorgaan tussen RvB en DC of tussen RvB en medische raad. 

Dergelijk overlegkanaal wordt soms ad hoc opgericht, bv. recent bij de ontwikkeling van 
een nieuwe financiële regeling. 
Betreffende de financiële stromen is er circa driemaandelijks een financieel economische 
commissie (artsen – ziekenhuis) waarop de financiële resultaten van het ziekenhuis 
besproken worden. (AV) 

 
• Met uitzondering van de maanden juli, augustus en december organiseert de 

hoofdgeneesheer maandelijks een medische diensthoofdenvergadering. Hierop worden 
alle medische verantwoordelijken uitgenodigd. Tijdens de diensthoofdenvergadering wordt 
vooral informatie van beleid naar de artsen toe verspreid. Er is ook ruimte voor 
inhoudelijke discussie, maar het meeste adviserende werk verloopt via de medische raad. 
Daarnaast is er jaarlijks in het najaar een apart overleg van de hoofdgeneesheer met alle 
diensthoofden en dienstverantwoordelijken in functie van de opmaak van de begroting 
voor het volgende jaar en de lange termijnvisie. 
Tenslotte bestaat er tussen de hoofdapotheker en de hoofdgeneesheer een apart overleg 
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dat ongeveer maandelijks doorgaat, de hoofdapotheker komt ook enkele keren per jaar op 
de medische raad. (AV) 

 
• Binnen het verpleegkundig departement zijn er verschillende overlegorganen: 

- Er is een wekelijks overleg tussen de directeur verpleegkunde en paramedische 
diensten met het middenkader (in casu de 3 zorgcoördinatoren met een lijnfunctie en 
de 2 stafleden bevoegd voor het patiëntendossier, de stages, de klinische paden en 
vorming). 

- Behalve in de maanden juli, augustus en december is er maandelijks een 
hoofdverpleegkundigenvergadering, waarop naast de hoofdverpleegkundigen van de 
hospitalisatiediensten, de ambulante diensten en de medisch-technische diensten, de 
directeur verpleegkunde en paramedische diensten en de middenkaderleden ook de 
hoofden van de dienst patiëntenbegeleiding, de pastorale dienst, de cardiorevalidatie, 
het klinisch laboratorium, de fysiotherapie en een verantwoordelijke paramedicus voor 
de geriatrie- en revalidatieafdelingen worden uitgenodigd. 

- Maandelijks overlegt iedere zorgcoördinator met de hoofdverpleegkundigen in lijn. 

- Op afdelingsniveau zijn er meermaals per jaar dienstvergaderingen 

- Tenslotte zijn er verschillende adviesgroepen die regelmatig vergaderen (cardio- 
overleg, adviescommissie informatica, adviescommissie bouw- en verbouwingswerken, 
kernwerkgroep decubitus, kernwerkgroep fysische veiligheid en vrijheidsbeperkende 
maatregelen, materiaalcommissie). (AV) 

 
• Met de hoofdapotheker is er nu dagelijks kort overleg op de directiebriefings. Verder 

overlegt hij apart met de hoofdgeneesheer op quasi maandelijkse basis, en zetelt hij met 
de hoofdgeneesheer in het medisch farmaceutisch comité, de medische materialen 
commissie, het comité voor innoverende technieken en de stuurgroep bouw- en 
verbouwingswerken. Op de medische raad wordt de hoofdapotheker 3 à 4 keer per jaar 
uitgenodigd. (AV) 

Qua tijdsinvestering zou het efficiënter kunnen zijn om de hoofdapotheker deel te laten 
uitmaken van het directiecomité. (Aanb) 

 
• De functieomschrijvingen van de verschillende directieleden, beleids- en overlegorganen 

zijn samengebracht in het “Charter IMELDA vzw Imeldaziekenhuis”. Hierin schenkt men 
eerst aandacht aan de identiteit van het ziekenhuis (waarden en missie + slogan), de 
doelstelling van het ziekenhuis, de visie en de strategische opties per domein van het 
EFQM-model. Pas daarna komt de structuur van de organisatie aan bod, waarbij telkens 
de samenstelling van ieder overlegorgaan wordt weergegeven, de bevoegdheden en de 
manier waarop de verslaggeving gebeurt. (SP) 

De functieomschrijvingen voor de coördinatoren logistiek, personeelszaken, informatica en 
bouw & technische dienst zijn eerder beperkt en het organogram van het personeel dat zij 
aansturen, is niet in het charter opgenomen. (Aanb) 

 
• Naast de hierboven genoemde beleidsorganen zijn er nog heel wat andere 

adviesorganen, commissies, comités en werkgroepen actief. Op instellingsniveau gaat het 
om: (AV) 

- De technische bouwcommissie; 

- De stuurgroep bouw- en verbouwingswerken; 

- Adviescommissie informatica (met deelname van de verantwoordelijke arts voor de 
informatica); 

- Werkgroep informatica artsen; 

- Commissie innoverende technieken (C.I.T.) die beslist over de tegemoetkoming bij 
nieuwe, nog niet door de ziekenfondsen terugbetaalde technieken; 

- Vergadering diensthoofden administratie en logistiek; 

- Stuurgroep kwaliteit en het platform patient safety; 

- MIPV-commissie (Melding Incidenten PatiëntVeiligheid); 

- Comité Veiligheid Operatieafdeling; 

- Multidisciplinaire Commissie Oncologie en de Werkgroep borstpathologie; 
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- Rampencomité; 

- Paritair comité mobiele equipe; 

- Het lokale Ethisch Comité; 

- De ondernemingsraad; 

- Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk; 

- Het Medisch Farmaceutisch Comité, het Comité Medisch Materiaal, de werkgroep 
Antibioticabeleid en het Transfusiecomité; 

- Het Comité Ziekenhuishygiëne en het Team Ziekenhuishygiëne; 

- Daarnaast zijn er nog comités en werkgroepen per departement. 

 
 

3.2 Organisatiestructuur 

 
• De algemeen directeur is in dienst sinds 1 mei 1989. Hij is licentiaat in de rechten en in de 

medisch-sociale wetenschappen. Hij doceert organisatierecht aan de Katholieke 
Hogeschool Leuven en is sinds 2004 adviseur gezondheidszorg op het kabinet van de 
Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (AV) 

 
• Sinds 1 december 2008 beschikt het Imeldaziekenhuis over een voltijdse 

hoofdgeneesheer. Hij is aangesteld voor onbepaalde tijd. Hij deed daarvoor ongeveer 25 
jaar beleidservaring op in de medische raad, waarvan hij 7,5 jaar voorzitter was. 
Bijkomend volgde hij een managementvaardigheidstraining voor gynaecologen 
(Vlerickschool) en managementsvaardigheden voor artsen in het Centrum voor 
Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen. Hij kan bij de vervulling van zijn taken een 
beroep doen op alle stafmedewerkers (stafmedewerkers van het algemeen beleid, 
verpleging, kwaliteit-veiligheid, statistiek en financieel beleid) en op 1,5 VTE 
administratieve ondersteuning. (AV) 

 
• Binnen het medisch departement maakt men een onderscheid tussen medische 

diensthoofden en medische dienstverantwoordelijken. Diensthoofden zijn er voor 
heelkunde, interne, geriatrie, gynaecologie, pediatrie – neonatologie, psychiatrie, het 
cardiaal en het oncologisch zorgprogramma, medische beeldvorming, het klinisch 
laboratorium en de dienst spoedgevallenzorg. Dienstverantwoordelijken zijn er per 
heelkundige en internistische subspecialiteit (plastische heelkunde, neurochirurgie, 
orthopedie, urologie, gastro-enterologie, cardiologie, pneumologie, reumatologie), NKO, 
stomatologie, oftalmologie, hematologie, endocrinologie, dermatologie, nucleaire 
geneeskunde, radiotherapie, fysische geneeskunde, neurologie en anatomopathologie. 
Binnen het operatiekwartier heeft men een wat aparte structuur opgezet: daar is er een 
diensthoofd van het operatiekwartier en een OK-manager. De OK-manager houdt zich 
vooral bezig met dagelijkse planning, terwijl het diensthoofd het beleid op middenlange en 
lange termijn uitstippelt en uitvoert. 

 
Ieder medisch diensthoofd en dienstverantwoordelijke moet jaarlijks een jaarverslag 
opstellen in het voorjaar, volgens de domeinen van het kwadrant-model. Hiervoor worden 
alle relevante activiteitsgegevens teruggekoppeld. In het najaar wordt er een visie 
gevraagd voor de volgende vijf jaar (aanwervingen, subspecialisatie, eventuele benodigde 
investeringen, personeelsbehoefte…). Op basis hiervan volgt dan een grondige 
bespreking (kosten-baten-analyse) en wordt op basis van de overblijvende punten de 
begroting opgesteld. (AV) 

 
De jaarverslagen en beleidsplannen zijn opgesteld volgens het EFQM-model. Doordat ze 
een belangrijke rol spelen in de begrotingscyclus, ligt in deze jaarverslagen en 
beleidsplannen momenteel de klemtoon over het algemeen op de financiële aspecten, 
terwijl in het luik resultaten iets te weinig aandacht besteed wordt aan de kwaliteit en 
veiligheid van de geleverde zorg. Alhoewel er een tendens is dat hoofdverpleegkundigen 
en medische verantwoordelijken samen het jaarverslag van hun afdeling opstellen, zien 
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we nu nog te vaak dat jaarverslagen niet multidisciplinair worden opgesteld. Zo maken op 
een aantal afdelingen de hoofdverpleegkundigen een apart jaarverslag, al dan niet met 
inbreng van paramedici. (TK) 
Nochtans zijn er medische disciplines die over een aantal registratiegegevens beschikken, 
maar deze worden te weinig kenbaar gemaakt en gebruikt als basis van een grondige 
bespreking. De dienst cardiovasculaire heelkunde stelde in 2010 een jaarverslag op met 
analyse van hun klinische resultaten. (SP) 

 
• Het verpleegkundig en paramedisch departement wordt op het moment van de audit 

aangestuurd door de directeur verpleging en paramedische diensten. In het departement 
onderscheidt men drie clusters die aangestuurd worden door 3 zorgcoördinatoren 
(lijnfunctie). (AV) Elke zorgcoördinator kan beroep doen op een stafmedewerker van het 
administratief departement. Samen sturen en ondersteunen zij de hen toegewezen 
diensten. (SP) Het verpleegkundig en paramedisch departement doet beroep op twee 
stafmedewerkers. (AV) 

Ook de mobiele equipe is verdeeld per cluster, waarbij de dagelijkse inschatting en 
toewijzing gebeurt door een hoofdverpleegkundige per cluster, onder leiding van een 
zorgcoördinator. (SP) 

 
• Men werkt in het Imeldaziekenhuis met hoofdverpleegkundigen of paramedici die samen 

met het medisch diensthoofd de dagelijkse leiding op zich nemen van een afdeling. In 
functie van de omvang en complexiteit van de dienst, wordt de hoofdverpleegkundige 
ondersteund door een adjunct-hoofdverpleegkundige of door teamleiders. (AV) 

 
• Artsen, paramedici en psychologen nemen onvoldoende deel aan beleidsmatig overleg 

(bv.opmaak van SWOT-analyse) en geven weinig input voor de afdelingsbegroting. (TK) 
Artsen en paramedici worden wel betrokken bij de uitwerking van klinische paden. (AV) 

 
• Paramedici (ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, diëtisten), psychologen en 

medewerkers van de sociale dienst zijn in loondienst tewerkgesteld binnen het ziekenhuis 
en behoren tot het verpleegkundig en paramedisch departement. (AV) Er zijn 54,01 VTE, 
met name: (AV) 

- 8,48 VTE diëtisten; 

- 6,69 VTE ergotherapeuten; 

- 22,24 VTE bachelor kinesitherapeuten en 6,66 VTE masters in de kinesitherapie; 

- 1,37 VTE bachelor logopedisten en 0,95 VTE masters in de logopedie; 

- 7,62 VTE masters in de psychologie. 
Deze paramedici zijn voor een deel toegewezen aan een specifieke dienst of afdeling, 
voor een ander deel worden zij ziekenhuisbreed ingezet. Sommige paramedici vallen 
onder het toezicht van de coördinator logistiek, andere horen bij de dienst 
patiëntenbegeleiding, nog andere vallen onder een hoofdkinesist of hoofdparamedicus. 
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4 Beleid en strategie 

 
4.1 Beleidscyclus 

 
• Missie en visie werden in 2008 opgesteld na een bottom-up bevraging. Dit resulteerde in 

een missie rond 3 beelden en een slogan: “Imelda omringt u met zorg.” (AV) 

 
• Op de meeste diensten zijn er SWOT’s opgesteld met bepaling van korte en lange 

termijndoelstellingen.  (SP) 

 
• Op instellingsniveau is er een medisch, een administratief-algemeen en een 

verpleegkundig jaarverslag. Verder wordt ieder jaar rond juli een beleidsbrief opgesteld 
met een tijdsvenster van 5 jaar (bv. beleidsnota 2012 - 2016). Dit beleidsplan wordt dan 
verder uitgewerkt op dienstniveau en besproken in het najaar, in aanwezigheid van de 
directie, het medisch diensthoofd of de medische dienstverantwoordelijke en de 
hoofdverpleegkundige. De verdere invulling van de beleidsopties is voor wijziging vatbaar, 
de doelstellingen op zich niet. (AV) 

 
• Tot op heden stelden alle diensten en afdelingen een jaarverslag op. Op de meeste 

afdelingen wordt zowel een medisch als een verpleegkundig jaarverslag opgesteld. Soms 
worden die via gezamenlijk overleg opgesteld, soms is er enkel een inzage van het 
eindproduct, soms komen beide jaarverslagen los van elkaar tot stand. De kwaliteit van 
deze jaarverslagen is wisselend van dienst tot dienst. De hoofdverpleegkundigen hebben 
een opleiding over Kwadrant gekregen, het model dat voor het jaarverslag moet gevolgd 
worden. Niet alle medici hebben hieromtrent opleiding genoten. (Aanb) 

We bevelen aan dat er een geïntegreerd medisch-verpleegkundig-paramedisch 
jaarverslag zou opgesteld worden per afdeling/discipline. (Aanb) 
In het kader van de jaarverslagen worden een aantal beleidsgegevens van uit het centrale 
niveau teruggekoppeld naar de afdelingen (resultaten over fixatie, personeel, MIPV…).. 
(AV) 

 
• Naast een jaarverslag van het verpleegkundig en paramedisch departement 2010, dat een 

overzicht geeft volgens het EFQM kwadrantmodel van wat er het voorbije jaar al dan niet 
werd gerealiseerd, beschikt men over een verpleegkundig beleidsplan 2012. In 2006 werd 
door het verpleegkundig kader (directie, zorgcoördinatoren en stafmedewerkers) een 
SWOT-analyse uitgevoerd. De weerhouden actiepunten werden opgenomen in de 
begrotings- en jaarverslagen van de daaropvolgende jaren en telkens geëvalueerd in het 
jaarverslag. In 2011 gebeurde een tweede SWOT-analyse. (AV) 

 
• Op alle diensten worden tal van cijfers teruggekoppeld naar de afdelingen o.a. in de 

hoofdverpleegkundigenvergadering. Welke cijfers in een dienstvergadering besproken 
moeten worden, wordt aangegeven en eventueel ondersteund met een presentatie.(AV) 
Boordtabellen per afdeling worden maandelijks via e-mail aan de afdeling bezorgd. Een 
keer per jaar wordt dit besproken met de stafmedewerker van het administratief 
departement. (SP) 
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4.2 Kwaliteitsbeleid en patiëntveiligheid (lerende omgeving) 

 
Beleid en strategie 

 
• Het vorig auditverslag werd benut als een instrument voor kwaliteitsverbetering, waarbij 

alle verbeterpunten werden aangepakt. (SP) 

 
• Het ziekenhuis kiest voor het doorlopen van een accreditatie-traject. De keuze voor een 

acreditatieorganisatie is nog niet definitief, men wenst de accreditatie te behalen in 2013- 
2014. In 2012 starten de voorbereidingen hiervoor. (AV) 

 
• Men kiest binnen het ziekenhuis voor de Kwadrantmethodiek als kwaliteitsmanagement- 

systeem en om beleidsdocumenten en evaluatiedocumenten vorm te geven. Enkele 
afdelingen hanteren een eigen kwaliteitssysteem: het ISO-systeem (international 
organisation for standardization) wordt gebruikt door het labo, de apotheek en de centrale 
sterilisatie. (AV) 

 
• Het ziekenhuis geeft op beleidsniveau nog te weinig prioriteit aan haar kwaliteitsbeleid. Zo 

is het niet voldoende duidelijk voor welke kwaliteits- en verbeterprojecten het ziekenhuis 
expliciet kiest. (TK) Het ziekenhuis beschikt niet over een kwaliteitshandboek zoals 
voorzien in het kwaliteitsdecreet. De kwaliteitscoördinator probeert duidelijkheid te 
brengen in de kwaliteitsprojecten via allerlei andere officiële en formele contracten zoals 
o.a. het contract kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD, het indicatorenproject van de 
Vlaamse Overheid, MIPV als patiëntveiligheidsmanagementsysteem… Hiernaast geven 
ook allerlei documenten richting aan de uitbouw van de kwaliteit binnen het ziekenhuis. Zo 
werd een meerjarenveiligheidsplan uitgewerkt (16 thema’s) en vormen heel wat 
opgevolgde indicatoren de basis voor verbeterinitiatieven. (AV) Er is een grote vrijheid om 
op de werkvloer initiatieven op te starten en uit te werken, (SP) maar is nood aan een 
duidelijke richting waarnaartoe moet gewerkt worden en meer afstemming tussen de 
verschillende projecten en disciplines zodat verbeteracties meer resultaat kunnen 
opleveren. (TK) 

 
• Binnen het Imelda ziekenhuis wordt via verschillende kanalen aan kwaliteit gewerkt o.a. 

(AV) 

o door middel van begrotingsplannen. Elke afdeling beschikt over dergelijke 
begrotingsplannen voor 2012 (aangeven van aanpassingen, middelen…). 
Deze plannen bouwen voort op het algemene ziekenhuisbrede begrotingsplan 
van 2012. Aangezien de afdelingen naast deze begrotingsplannen niet 
beschikken over algemenere beleidsplannen is het belangrijk deze 
begrotingsplannen meer te structureren naar kwaliteit van zorg. SMART 
geformuleerde doelstellingen omtrent kwaliteitsverbeterende projecten dienen 
deel uit te maken van deze plannen. 

o door middel van verbeterinitiatieven vanuit het MIPV (incidenten 
registratiesysteem) en ombudsfunctie. Ook deze verbeterinitiatieven zouden 
een plaats kunnen krijgen in deze afdelingsspecifieke begrotings- 
/beleidsplannen. 

De invalshoek van kwaliteit moet bij de directiegesprekken (gesprekken n.a.v. de 
begrotingsgesprekken) meer benadrukt en bewaakt worden. Ook de opvolging van de 
geselecteerde initiatieven/projecten dient meer aandacht te krijgen en gerichter te 
gebeuren en dit op alle niveaus. (TK) We bevelen aan om na te gaan op welke manier 
zowel de opvolging als de bewaking van het verbeterbeleid het best gebeurt en welke rol 
de kwaliteitscoördinator hierin kan spelen (o.a. tussentijdse opvolging, toewijzen 
verantwoordelijkheden, Smart-doelstellingen, timing, bewaken overzicht projecten, 
duidelijke keuze in doelstellingen gelinkt met de nodige slagkracht voor uitvoering…). 
(Aanb) 

 
• Binnen het Imeldaziekenhuis gaat heel wat aandacht naar opleidingen rond 

kwaliteit(smanagement).  (SP) 
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o Een 2-daagse opleiding in Kwadrant- en procesmanagement werd gegeven 
voor alle verantwoordelijken (hoofdverpleegkundigen, artsen en andere 
leidinggevenden). 

o Nieuwe hoofdverpleegkundigen worden individueel op de hoogte gebracht 
door de kwaliteitscoördinator tijdens hun introductieronde. 

o De adjunct-hoofdverpleegkundigen krijgen een aparte opleiding. 
o De opleidingen Kwadrant- en procesmanagement staan op het intranet en 

kunnen o.m. door de beginnende verantwoordelijken geraadpleegd worden. 
o Er is een introductieprogramma voor alle nieuwe zorgmedewerkers. 
o Artsen in opleiding krijgen een introductie patiëntveiligheid en 

ziekenhuishygiëne. 
o Elk jaar volgen 2 leidinggevenden een 2-daagse opleiding klinische paden, 

elke 2 jaar iemand de 10-daagse opleiding. Tijdens die opleiding begeleiden ze 
de ontwikkeling van een klinisch pad. In de praktijk blijkt de continuïteit en de 
inzetbaarheid van mensen met een opleiding rond klinische paden niet steeds 
haalbaar (o.a. uitdiensttreding) . Dit heeft een weerslag op het aantal klinische 
paden. We bevelen aan om te bekijken of een opleiding klinische paden 
gevolgd door de zorgcoördinatoren voor meer continuïteit bij de begeleiding 
van de uitwerking van deze paden kan zorgen. (Aanb) 

 
• De voornaamste overlegstructuren omtrent kwaliteit en patiëntveiligheid in dit ziekenhuis 

zijn: (AV) 
o Het Platform “patiënt safety” (komt éénmaal per jaar samen) met 

vertegenwoordigers vanuit de specifieke ziekenhuiswerkgroepen: hierin wordt 
de strategische visie bepaald. 

o De Stuurgroep kwaliteit komt maandelijks samen. 
o Een tiental specifieke werkgroepen (recent werd een nieuwe werkgroep rond 

overdracht en transfer opgericht). 
o De MIPV-commissie (melding incidenten en patientveiligheid), deze analyseert 

de meldingen en incidenten en formuleert adviezen naar de directie. 

 

Processen 

 
• De betrokkenheid van een aantal artsen aan het kwaliteitsbeleid is groot (vooral onder de 

vorm van projectgroepen met een directe link naar hun discipline/werkgebied). (SP) Niet 
alle artsen zijn voldoende betrokken bij het overkoepelende ziekenhuisbrede 
kwaliteitsbeleid (bv.: aanwezigheden op verschillende (verplichte/wettelijke) comités). (TK) 

 
• Momenteel zijn er 17 klinische paden binnen het ziekenhuis. Binnen de klinische paden 

worden aspecten van patiëntentevredenheid bevraagd. (SP) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over het meldingssysteem MIPV in kader van risicomanagement 

en patiëntveiligheid. (AV) Niet alle artsen kennen dit systeem en op sommige diensten 
worden alleen valincidenten gemeld (uit angst voor repercussies). (TK) 
Er is een MIPV huishoudelijk reglement uitgewerkt, een MIPV reglement en een MIPV 
flowchart. De analyse van de individuele incidenten gebeurt via een Lean-versie van 
SIRE. Men beschikt over een uitgebreid overzicht van meldingen en adviezen, 
samengebracht in een overzichtelijke tabel. (SP) Deze krachtige tool upgraden met 
resultaatsgerichte opvolgingscriteria zou een sluitende kwaliteitsverbetering kunnen 
aantonen. 
We bevelen aan om meldingen (o.a. medicatie-incidenten) die nu gebeuren in 
afzonderlijke meld- en registratiesystemen (bijvoorbeeld binnen het ISO-systeem van de 
apotheek) te linken met het ziekenhuisbrede MIPV-systeem. (Aanb) 

 
• Alle medische disciplines beschikken over eigen metingen, cijfergegevens en een eigen 

SWOT, maar deze worden onvoldoende benut voor kwaliteitsverbetering. Op 
ziekenhuisniveau volgt men heel wat indicatoren op die een beeld geven van de klinische 
performantie. De verschillende SWOT’s worden momenteel niet gekoppeld tot een 
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algemene klinische sterkte-zwakte analyse van het ziekenhuis. Ook de link met het 
kwaliteitsmanagementsysteem van het ziekenhuis voor het niveau van de klinische 
performantie is niet gemaakt. Dergelijke koppelingen en het betrekken van alle disciplines 
bij de opmaak van een ziekenhuisbrede SWOT zal een accurater beeld weergeven en 
gerichte ziekenhuisbrede verbeteracties mogelijk maken. (TK) 

 
• Binnen de vier verplichte domeinen (volgens het kwaliteitsdecreet) kunnen volgende 

verbeterprojecten ondergebracht worden: (AV) 

o Klinische performantie: Fixatieproject, klinische paden… 
o Operationele performantie: Op ziekenhuisniveau organiseert men een nieuwe 

opdeling van afdelingen en het aantal bedden, tal van verschillende kleinere 
afdelingsgerichte  projecten… 

o Tevredenheid van de gebruiker: De resultaten van de patiëntentevredenheid 
op niveau van de verschillende klinische paden wordt aangepakt… 

o Tevredenheid van de medewerker: uitwerken van functioneringsgesprekken, 
project rond informatiedoorstroming (MOSS)… 

 
• De tevredenheid van de patiënten wordt bevraagd via de algemene 

tevredenheidsenquêtes en specifieke bevragingen (zoals klinische paden, DigiLoket, 
Borstvoeding…). Informatie wordt ook bekomen vanuit de ombudsdienst, de contacten 
met de patiëntenverenigingen, de infosessies horende bij sommige klinische paden. De 
algemene patiëntenenquêtes zijn een tweetal jaar niet ingelezen en verwerkt kunnen 
worden, dit probleem werd recent opgelost. Verbeteracties gekoppeld aan de resultaten 
van de enquêtes zijn o.a. verbetering van de informatie die aangeboden wordt via internet, 
klinische paden, folders en het verbouwen tot meer eenpersoonskamers. (AV) 

 
• De tevredenheid van de medewerkers werd in 2007 globaal bevraagd, in 2012 wordt dit 

hernomen (artsen zijn niet geïncludeerd). Verbeteracties situeren zich voornamelijk op 
afdelingsniveau. (AV) 

 
 

Resultaten 

 
• Er gebeuren verschillende interne audits (fixatie, OK, identificatiebandje, vallen, 

decubitus…) in het ziekenhuis. Deze worden voorbereid en/of mede uitgevoerd door de 
kwaliteitscoördinator. Tijdens de rondgang op de verschillende afdelingen kwamen 
meermaals metingen en zelfevaluaties naar boven over bepaalde specifieke aspecten van 
de zorgverlening (medicatie, dossiergegevens…). (SP) Niet alle interne audits hebben tot 
resultaat geleid, sommige moesten voortijdig worden afgebroken wegens tegenkanting 
van sommige artsen (bv. OK). Kwaliteitsbeleid dient met de nodige slagkracht binnen het 
ziekenhuis te kunnen worden uitgevoerd. (TK) 

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

gegevens, klinische indicatoren van de Vlaamse overheid, patiëntveiligheidsindicatoren 
van de FOD Volksgezondheid, indicatoren in het kader van de klinische paden, 
indicatoren van VVOG, BVC, VLK, SPE, VLK, studie Gent, BACT, IKED, FMRP, PSI, 

…verschillende tevredenheidsmetingen, multifunctionele feedback van administratieve 
gegevens… (SP) 

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

ziekenhuis (o.a. ISO voor labo, apotheek en CSA, EBCOG voor de dienst gynaecologie – 
verloskunde). (SP) 

 
 

4.3 Formele afspraken 

• De algemene regeling dateert van 28/02/1992, het medisch reglement van 02/06/2005. De 
financiële regeling (reglement centrale inning) werd recent vernieuwd (dd. 01/09/2011). 
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Het medisch reglement is op sommige diensten verder uitgewerkt (reglementen van 
inwendige orde op OK, verloskwartier en medisch-technische diensten). (AV) Daarnaast 
zijn er op de meeste afdelingen goede afspraken over zaalrondes. Deze afspraken zijn 
centraal geïnventariseerd door de hoofdgeneesheer. (SP) Voor patiënten van disciplines 
die occasioneel op de betrokken afdeling zijn opgenomen zijn er geen afspraken en 
komen artsen op onvoorspelbare momenten, ook zeer laat. (TK) 

 
• Op het operatiekwartier beschikt men over een reglement van inwendige orde van 

08/06/2007. Verder is er ook een hygiënisch reglement (Reglement inwendige orde 
infectiepreventie) van 10/02/2012. Het hygiënisch reglement is sterk uitgewerkt en bevat 
ook richtlijnen over het onderhoud van de zalen (reiniging en luchtverversing) en van de 
verschillende apparaten. (SP) 

 
• De samenwerking tussen het zorgprogramma voor kinderen en de eigen functie voor 

intensieve zorgen is niet geformaliseerd. (Aanb) 
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5 Middelen 

5.1 Infrastructuur 
 

• Qua brandveiligheid beschikt het Imeldaziekenhuis over een verslag van de brandweer 
van 14/03/2012 en een attest van de burgemeester, eveneens van 29/03/2012. (AV) 

 
• Infrastructureel stamt het grootste gedeelte van het ziekenhuis uit 1977-1981, terwijl 

andere delen nog uit het sanatoriumtijdperk (kapel van 1933) zijn. 
 

Momenteel wordt het ziekenhuis systematisch gerenoveerd, hiervoor heeft men een 
modulair blok in gebruik genomen als wisselafdeling. De vernieuwde afdelingen tellen 
meer eenpersoonskamers en omvatten daardoor minder bedden (25 i.p.v. 30). 
In de toekomst wil men met VIPA-middelen nog een blok bouwen onder andere voor 
mond-kaak- en aangezichtschirurgie en twee afdelingen met 30 bedden, waardoor de 
bedvermindering ten gevolge van de renovaties zou opgevangen worden. Verder zou er 
ook een nieuwbouw komen tussen de keuken en de medische beeldvorming en een 
nieuwbouw aan de achterkant van het ziekenhuis voor de apotheek. (AV) 

 
• De inrichting van de vernieuwde verpleegafdelingen is goed doordacht. (SP) 

De kamers zijn ruim en beschikken allemaal over een rail voor een plafondtillift en over 
een sanitaire cel met inloopdouche. De lavabo’s zijn naadloos ingewerkt in het tafelblad en 
onder dit blad is een open ruimte zodat ook rolstoelpatiënten zich aan de lavabo kunnen 
wassen. Spiegels komen op de afdeling orthopedie tamelijk laag en zijn op de Sp-dienst 
kantelbaar, zodat rolstoelgebruikers een loodrecht spiegelbeeld krijgen. Een 
revalidatieruimte bevindt zich op de afdeling orthopedie, terwijl de Sp-afdelingen 
aansluiten op de grote dienst revalidatie en beschikken over een eetzaal-bibliotheek die, 
dankzij de hoog-laag-keuken, ook dienst kan doen als ergotherapielokaal. 
Ook de infrastructuur van de kinderafdeling is goed aangepast aan de doelgroep. 

 
• De niet-gerenoveerde afdelingen vertonen een aantal infrastructurele tekortkomingen: 

(TK) 

o De spiegels in de sanitaire cellen zijn niet aangepast aan zittende patiënten. 
De handspiegels die ter beschikking worden gesteld, lossen dit probleem maar 
ten dele op. 

o Deuren van utility’s en plaatsen waarin poetsproducten worden opgeslagen, 
worden niet steeds afgesloten. Op de G- en Sp-afdelingen heeft men deze 
deuren voorzien van een cijferslot, maar waar er geen dergelijke sloten zijn, 
vormt dit een risico op accidentele inname van schadelijke stoffen (bv. door 
kinderen, verwarde personen). 

o Niet alle afdelingen beschikken over een badkamer. 
o De douche in de gemeenschappelijke badkamer van de afdeling geneeskunde 

3 (afdeling neurologie waar CVA-patiënten worden opgenomen) is niet 
rolstoeltoegankelijk. 

 
• Men streeft in het kader van patiëntveiligheid uniformiteit van inrichting en apparatuur na. 

(SP) Zo zijn de kasten in de zalen van het operatiekwartier gelijk ingedeeld, werkt men 
overal met hetzelfde type anesthesietoestel en -monitoring, en zijn de verzorgingskarren 
op de verpleegafdelingen gelijk samengesteld. 

 
• Voor de meeste toestellen gebeurt controle en onderhoud d.m.v. een onderhoudscontract. 

Voor al het andere materiaal staat de biotechnische dienst van het ziekenhuis in voor 
herstellingen en systematisch onderhoud. De biotechnische dienst heeft een wachtdienst. 
(SP) 
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5.2 Procedurebeheer 

• Alle procedures zijn terug te vinden op het intranet in MOSS (microsoft office sharepoint 
server). (AV) 

 
• Sommige procedures verschillen naargelang de individuele arts. (TK) Zo werd op de 

afdeling neurologie opgemerkt dat 2 van de 3 neurologen een lumbaalpunctie uitvoeren 
met een niet-traumatiserende naald waarbij patiënten nadien slechts 2 uur bedrust dienen 
te houden, terwijl de 3

de 
neuroloog een klassieke naald gebruikt waarbij patiënten 24u 

bedrust dienen te houden. 
Ook op de kinderafdeling zijn er verschillen in procedures voor eenzelfde onderzoek. 
Verder is er geen uniform ziekenhuisbreed pijnbeleid uitgewerkt, noch voor kinderen, noch 
voor volwassenen. 

 
 

5.3 Patiëntendossier 

• Het elektronisch medisch en verpleegkundig dossier “Orbis” van Agfa Healthcare werd 
een tijdlang gebruikt, maar in 2010 aan de kant geschoven, bij gebrek aan flexibiliteit 
vanwege de firma. Men is op dat moment overgestapt op een geupdated versie van C2M 
voor het medisch dossier en naar een papieren verpleegkundig dossier. In C2M zijn er 
verschillende tabbladen. 
Voor gynaecologische patiënten wordt per zwangerschap een “zwangerschapsdossier” in 
C2M aangemaakt, waarin de volledige opvolging, de rapportage van de bevalling als het 
postpartum verloop gedocumenteerd wordt. 
Op het operatiekwartier werkt men met het OKpakket van dezelfde firma als C2M. Op 
verschillende diensten zou men graag aparte specifieke pakketten in dienst nemen, maar 
voorlopig wil men eerst kiezen met welk patiëntendossier men in de toekomst wil werken 
vooraleer men nieuwe uitbreidingen toelaat. (AV) 

 
• Er werden 15 verpleegkundige en 11 medische dossiers ingekeken. Daarnaast werden 

ook 4 per-operatieve documenten bekeken. (AV) 

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

papieren documenten. (AV) 

Het patiëntendossier bestaat uit verschillende delen die onvoldoende geïntegreerd zijn. 
Op deze manier kan onvoldoende gegarandeerd worden dat alle relevante gegevens 
steeds beschikbaar zijn voor alle zorgverleners (diagnose, gewenst beleid, 
aandachtspunten, evolutie bij de verschillende zorgverleners…). (TK) Op de 
verpleegafdelingen werden betreffende het dossier volgende vaststellingen gedaan tijdens 
de audit: 

o Men beschikt over een elektronisch medisch dossier (C2M) dat door alle artsen 
gebruikt wordt. De gegevens in dit dossier zijn niet helemaal toegankelijk voor 
verpleegkundigen, zodat zij niet steeds de meest noodzakelijke gegevens 
kunnen verzamelen om de zorg optimaal te organiseren (bv. diagnose). 

o Sommige artsen gebruiken daarnaast nog een papieren medisch dossier voor 
hun dagdagelijkse notities. Deze zijn niet steeds leesbaar. 

o Sommige consulterende artsen (bv. op de eenheden voor intensieve zorgen) 
schrijven op het papieren dossier en niet in het elektronische. Andere 
consulterende artsen briefen mondeling, telefonisch of per mail hun collega 
intensivist, die dan iets noteert in het patiëntendossier. Na de zaalronde 
schrijven de behandelende artsen hun medische opdrachten op het 
verpleegdossier en hun andere bevindingen in C2M. 

o Verpleegkundigen noteren in een papieren zorgdossier. 
o Psychologen, palliatief coördinator, sociale dienst, paramedici (kinesisten, 

diëtisten…) gebruiken elk hun tabblad in C2M. Op het verpleegkundig 
patiëntendossier wordt soms enkel aangeduid of de bewuste medewerker is 
langsgeweest. 
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o Diëtisten rapporteren soms enkel mondeling. 
o Verslagen van multidisciplinaire patiëntenbesprekingen gebeuren soms door 

elke discipline apart in het eigen dossier. Sommige artsen noteren na een 
multidisciplinaire patiëntenbespreking iets in C2M, waardoor dit niet 
raadpleegbaar is voor de medewerkers. 

o Medicatieschema’s zijn op de meeste verpleegafdelingen opgenomen in het 
papieren verpleegkundig dossier. 

In de toekomst wil men overgaan tot de ingebruikname van een geïntegreerd 
multidisciplinair elektronisch patiëntendossier. Hiertoe is men gestart met een marktstudie. 
(AV) 

 
• Het patiëntendossier is niet steeds nauwkeurig ingevuld. (TK) 

o Hoewel VAS-scores volgens de eigen procedure drie maal per dag dienen 
ingevuld te worden, werd in patiëntendossiers (2/3 op neuro) vastgesteld dat 
de VAS-score soms maar een of twee keer per dag wordt genoteerd. 

o De standaarddocumenten voor fixatie, die volgens de eigen procedure bij 
iedere fixatie zouden moeten gebruikt worden, worden niet op alle afdelingen 
gebruikt. 

 
• Ziekenhuisbreed zijn er afspraken inzake toegankelijkheid van patiëntengegevens in het 

elektronisch dossier. Elke actie wordt gelogd en wordt steeksproefgewijs gecontroleerd 
door de hoofdgeneesheer. Bij ongeoorloofde toegang tot een dossier worden stappen 
ondernomen. (AV) 

 
• Het Imeldaziekenhuis participeert aan het XDS-project van het Ziekenhuis Netwerk 

K.U.Leuven, waarbij men nu documenten via Medibridge aan elkaar uitwisselt. Later zou 
men hiervoor een andere applicatie beginnen gebruiken (Hector van HealthConnect). 
Hiertoe is men aangesloten op de HUB Leuven. Huisartsen zullen in de toekomst kunnen 
inloggen in het systeem en zo de labo- en anatomopathologieresultaten, de resultaten van 
medische beeldvorming en de ontslagbrieven van hun patiënten consulteren. (AV) 
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6 Medewerkers 

 
6.1 Personeelsbeleid 

 
• Er zijn op moment van de audit 1022 medewerkers (833,78 VTE) actief in het 

verpleegkundig en paramedisch departement van het ziekenhuis. Van de 
verpleegkundigen zijn er 74,6% op bachelor niveau, waarvan 2,01% masters en 25,4% 
met een graduaatniveau. 
Van de 1022 medewerkers maken 415 werknemers aanspraak op ADV-dagen. Hiervan 
maakt 76,64% gebruik van de dagen en 23,36% maakt gebruik van de premie. (AV) 

 
• Ondanks heel wat inspanningen in het kader van aanwervingen, is het moeilijk om de 

vacatures in te vullen. Op het moment van de audit staan er binnen het verpleegkundig en 
paramedisch departement vacatures open voor 12,34 VTE. (AV) 

 
• Tijdens weekends en vakanties wordt er een beroep gedaan op jobstudenten. Zij worden 

tewerkgesteld als zorgkundigen. (AV) 

 
• Er zijn voor alle functies binnen het verpleegkundig en paramedisch departement 

functieomschrijvingen uitgewerkt. (AV) 

 
• Functioneringsgesprekken zijn niet verplicht. Zo zijn er afdelingen waar met alle 

medewerkers functioneringsgesprekken worden gevoerd (AV) en afdelingen waar geen 
functioneringsgesprekken gevoerd worden. (TK) Hoofdverpleegkundigen krijgen een 
sjabloon voorhanden. De praktische uitwerking kan door de hoofdverpleegkundigen zelf 
bepaald worden. Het verslag wordt niet bewaard in het centrale medewerkersdossier op 
de personeelsdienst maar op dienstniveau. (AV) 

 
• Sinds 2009 voert men een gerichte actie om het verzuimbeleid te ondersteunen. Door 

middel van de Bradford-factor worden vermijdbare ziektedagen in kaart gebracht. Een 
personeelslid dat hoger scoort dan het gemiddelde wordt door de verpleegkundig en 
paramedisch directeur uitgenodigd voor een gesprek. Men stelt vast dat deze gesprekken 
een daling van het ziekteverzuim opleveren. (AV) 

 
• Exitgesprekken worden door de zorgcoördinatoren of de verpleegkundig en paramedisch 

directeur gevoerd, geregistreerd en gedocumenteerd en is een onderwerp bij overleg met 
de ondernemingsraad. (AV) In 2011 werden er 36 exitgesprekken gevoerd. 

 
• We bevelen aan om de verhouding tussen bestaffing en werkdruk nauw te bewaken. 

(Aanb) In het verleden was de werkdruk op een aantal afdelingen hoog door o.a. een 
relatief personeelstekort, de hoge turnover, de veelheid aan verschillende 
patiëntengroepen, de grote verscheidenheid aan artsen waarmee samengewerkt wordt en 
de nog onvoldoende doorgedreven taakuitzuivering. 

o Patiënten van verschillende disciplines kwamen vaak op één afdeling terecht. 
o De medewerkers van de mobiele equipe werden voor langere periode vast 

ingezet op sommige afdelingen. 

o In 2011 werden er in totaal meer dan 11000 overuren genoteerd. 
o Sommige hoofdverpleegkundigen moesten vaak mee in de zorg staan. 
o Vorming kon soms niet worden toegestaan wegens bestaffingsproblemen. 
o De badfrequentie van 1/week is een streefdoel maar kon niet op alle afdelingen 

gerealiseerd worden. Baden van patiënten gebeurde dan om de twee weken. 
o Op de PAAZ kon men een aantal maanden van 2011 wegens personeelstekort 

geen therapiegroep voor verslaving organiseren en kon men niet bij alle 
patiënten een verpleegkundige anamnese afnemen. 
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• Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe van 
21,4 VTE, waarvan 15 VTE verpleegkundigen en 6,43 VTE verzorgenden. Men beschikt 
over een mobiele equipe van 36,7 VTE, waarvan 25,43 VTE verpleegkundigen en 11,28 
VTE zorgkundigen. (AV) De mobiele equipe wordt toegewezen: 

o op permanente basis (bv. een maand voor inscholing van een nieuwe 
medewerker); 

o op dagbasis voor ziektevervanging, aan de hand van de zorgzwaarte 
(bezettingsgraad, aantal opnames/ontslagen, aantal ingrepen/behandelingen, 
aanwezigheid ziekenhuisinfecties/isolaties...) en vervanging van afwezigheden 
door opleiding, dienstvergadering... Opvolging door de hoofdverpleegkundigen 
op de afdelingen kan via een exceldocument op de gezamenlijke schijf: 
“reservatie en effectieve toewijzing per cluster”. (AV) 

 
• Er zijn 61,99 VTE logistieke medewerkers (patiëntenvervoer, verpleegkundig magazijn, 

sterilisatie en op de afdelingen) en 31,05 VTE administratieve medewerkers toegekend 
binnen de afdelingen. (SP) 

 
• Hoofdverpleegkundigen zijn de coördinatoren van de zorgen en spelen een centrale rol in 

de informatiedoorstroming tussen disciplines. (AV) Er is een brede waaier van 
ondersteuning om hoofdverpleegkundigen te begeleiden in hun managementstaken. (SP) 

o Ze worden op tal van afdelingen ondersteund door adjunct- 
hoofdverpleegkundigen (afhankelijk van omvang en complexiteit) of 
teamleaders. Hoofdverpleegkundigen hebben hierin inspraak. 

o Intervisie gebeurt tijdens de maandelijkse hoofdverpleegkundigen- 
vergaderingen en tijdens de clustervergaderingen (DANEM, BZD…). 

o Er is een specifieke inscholingshandleiding/traject voor 
hoofdverpleegkundigen. Hoofdverpleegkundigen zijn zelf verantwoordelijk voor 
de aanpak van dit traject. 

o Hoofdverpleegkundigen worden betrokken bij selecties van nieuwe 
verpleegkundigen of zorgkundigen. 

o Elke zorgcoördinator is gekoppeld aan een administratief-financieel 
medewerker, die de hoofdverpleegkundige van die cluster ondersteunt met 
relevante data. Dit is nuttig bij de opmaak van het beleidsplan en jaarverslag 
en de organisatie van de dienst. 

o De zorgcoördinatoren komen praktisch elke dag op de toegewezen afdelingen. 
o Door de opmaak via het EFQM-kwadrantmodel van jaarverslagen en 

afdelingsbeleidsplannen/begrotingen hebben de hoofdverpleegkundigen 
systematisch een actieve participatie aan de beleidscyclus. 

 
• Men doet beroep op 75 vrijwilligers in het ziekenhuis. (AV) 

 
• Opvang van personeelsleden na een emotioneel ingrijpende gebeurtenis gebeurt in het 

Imeldaziekenhuis door het ‘stressteam’. Dit team biedt naast debriefing in groep ook 
individuele opvang. (SP) Niet iedereen is van dit aanbod op de hoogte. (Aanb) 
Wekelijks is er een intervisieoverlegmoment binnen de PAAZ-equipe. (SP) 

 
 

6.2 Artsen 

• In het ziekenhuis werken 123 artsen (en 1 tandarts), waarvan 112 in associatief verband. 
Verder is er 1 resident, zijn er 20 geneesheren in opleiding, 6 consulenten en 19 
toegelaten geneesheren. Er is al lange tijd een vacature voor een reumatoloog. (AV) 

 
• Meestal gebeurt de aanwerving van nieuwe artsen via een open procedure. Er wordt dan 

telkens een selectiecommissie samengesteld. Vaak vraagt de associatie waar de nieuwe 
arts in wordt opgenomen om een extra jaar subspecialisatie te volgen in buitenland en 
komen ze hierbij financieel tussen. (SP) 



26 

Auditverslag Imeldaziekenhuis, Bonheiden, E689, April – Mei 2012 
 

 

• Er worden 4 keer per jaar externe opleidingsavonden voor huisartsen georganiseerd (de 
zogenaamde I-podia). Hiervoor hanteert men een 10 x 10 x 10 formule: 10 voordrachten 
van telkens 10 minuten, ondersteund door 10 dia’s. Alle deelnemers aan het Ipodium 
ontvangen alle dia’s op CD-ROM. Tot op vandaag werden al een 22-tal Ipodia 
georganiseerd. (AV) 

 
• Met de lokale huisartsenkringen is er regelmatig overleg. Er is commissie relatie 

huisartsen, waarvan de voorzitter telkens op de medische diensthoofdenvergadering wordt 
uitgenodigd, zodat alle opmerkingen en vragen die van de huisartsen komen, telkens goed 
doorgespeeld worden naar alle betrokkenen. (AV) 

 
 

6.3 Vorming, training en opleiding (VTO) 

 
• Men beschikt in het Imeldaziekenhuis over een uitgewerkt vormingsbeleid (algemene 

visie, procedure, aantal uren, aanvragen en inschrijvingen, tussenkomst...). (AV) 

 
• Er wordt een streefdoel van minimaal 8u interne en externe opleiding per jaar gehanteerd 

voor de basisverpleegkundigen. (AV) Dit streefcijfer is niet gekend door alle medewerkers. 
(TK) Hiernaast hanteert men het wettelijk minimum per categorie: 

- 60u/4jaar voor verpleegkundigen met beroepstitels 

- 60u/4 jaar voor kaderleden 

- 8u/ jaar voor zorgkundigen 

 
• Van externe bijscholingen wordt de helft van de tijd beschouwd als diensttijd, tenzij de 

bijscholing door de medewerker gebeurde op vraag van het ziekenhuis. (AV) 

 
• Het aantal gevolgde uren vorming op de eigen afdeling worden door de 

hoofdverpleegkundigen geregistreerd in MOSS. Andere interne en externe vormingen 
worden door de personeelsdienst geregistreerd. (AV) 

 
• Tijdens dienstvergaderingen kunnen specifieke dienstopleidingen aan bod komen. (AV) 

 
• De taak van de begeleider (her)intreders wordt ingevuld door een stafmedewerker (0,9 

VTE). (AV) 

 
• Twee keer per jaar wordt een onthaaldag voor de nieuwe medewerkers georganiseerd. 

Op deze onthaaldag wordt algemene informatie rond de ziekenhuiswerking gegeven, 
evenals een voorstelling van de verschillende medewerkers/functies. Daarnaast krijgen de 
nieuwe medewerkers een rondleiding in het ziekenhuis. De dag wordt afgesloten met een 
quiz. Daarnaast zijn er 2 tot 3 inscholingsdagen per nieuwe medewerker individueel 
afgestemd volgens de dienst/functie die men in het ziekenhuis vervult. Tot slot is er op 
afdelingsniveau koppeling aan een peter/meter voor een individueel begeleidingstraject 
gedurende de eerste maanden op dienst. (AV) 

 
• Er wordt niet steeds opleiding voorzien bij de invoering van nieuwe procedures. (TK) 

 
• Niet voor alle diensten werden een dienstspecifieke inscholingshandleiding uitgewerkt. 

(TK) 

 
• Sommige personeelsleden volgen veel vorming, andere geen of zeer weinig. Ook tussen 

de afdelingen zijn er grote verschillen. Medewerkers worden hier niet op alle afdelingen 
over aangesproken. (TK) 
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• We raden aan om aan artsen die diensthoofd of departementshoofd worden, de 
mogelijkheid te bieden om een opleiding managementsvaardigheden te volgen. (Aanb) 
Men denkt er over om een aantal sessies binnenshuis te organiseren in de hoop hierdoor 
meer artsen te kunnen bereiken. 

 
• In 2011 werd voor 7594,05 uren interne vorming en 9642,64 uren externe vorming 

toegekend binnen het verpleegkundig departement. De kost van de gevolgde 
bijscholingen (betaalde inschrijvingsgelden) binnen het verpleegkundig departement in 
2011 kwam op 60392 euro. (AV) 

 
 

6.4 Bestaffing 

• De verpleegkundige permanentie op de medium care is niet conform (2 verpleegkundigen 
voor 10 bedden). (NC) 

 
• De vereiste medische permanentie kan niet gegarandeerd worden op de 

spoedgevallendienst en functie mobiele urgentiegroep. (NC) Wanneer de MUG uitrukt, 
wordt de arts van intensieve zorgen verwittigd om de permanentie tijdelijk over te nemen, 
maar hij wordt niet binnen de 15 minuten afgelost door de thuiswacht. Deze wacht wordt 
slechts uitzonderlijk opgeroepen, als de wacht van IZ tijdens de MUG-uitruk bezet is (bv. 
reanimatie of OK-activiteit) en er op spoed niet kan gewacht worden tot de MUG-arts terug 
is van zijn interventie. 
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7 Processen 

 
7.1 Organisatie van zorg 

• Op de meeste verpleegafdelingen werkt men met het zorgmodel integrerende verpleging 
met patiëntentoewijzing. Tegen 2013 wil men dit op alle verpleegafdelingen ingevoerd 
hebben. (AV) 

 
• Het interdisciplinair overleg is op een aantal diensten goed uitgebouwd: (SP) 

o Cardiologie en cardiovasculaire heelkunde staan samen met het Centrum voor 
Cardiale Revalidatie in voor de cardiale revalidatie. 

o Op gastro-enterologie gaan de kransen door in aanwezigheid van de 
abdominale heelkundigen. 

o Er zijn verschillende MOC-vergaderingen. 
o De urologen, algemeen chirurgen en gynaecologen zitten samen voor alle 

aspecten in verband met de endoscopische ingrepen. 
o Op intensieve zorgen wordt de zorg van de patiënten opgenomen door de 

intensivisten, in nauw overleg met de verwijzende arts. 
o Dagelijks komt het diensthoofd van het klinisch laboratorium op de dienst 

intensieve zorgen om de antibiotica-resistentieprofielen te bespreken, samen 
met de verpleegkundige ziekenhuishygiëne. 

o Medisch-verpleegkundig overleg gebeurt in verschillende werkgroepen en 
klinieken (wondzorg, diabetische voet, stoma-equipe, pijn…). 

o Wekelijks organiseren de neurologen een gezamenlijke zaalronde. 

• Volgende verbeterpunten werden vastgesteld i.v.m. de organisatie van de zorg: (TK) 

o Er is geen gestructureerd overleg tussen zorgcoördinatoren en medische 
diensthoofden. 

o Er is onvoldoende gestructureerd overleg tussen artsen van verschillende 
disciplines die dezelfde patiënten en/of dezelfde aandoeningen behandelen. 

o Verpleegkundigen worden, volgens de eigen procedure, geacht drie maal per 
dag de pijn te bevragen en een pijnscore te noteren in het verpleegdossier. Op 
de bezochte afdelingen bleek dat er niet systematisch een pijnbeleid volgt op 
deze pijnscore. Het ziekenhuisbreed pijnprotocol wordt niet steeds toegepast. 

 
 

7.2 Medicatiedistributie 

Situering 

 
• De apotheek van het Imeldaziekenhuis Bonheiden is ISO-gecertificeerd en beschikt over 

verschillende risicoanalyses i.v.m. de medicatiedistributie binnen het ziekenhuis. 

 
• De apotheek is geopend tijdens de weekdagen van 8u00 tot 18u00. Buiten de 

openingsuren van de apotheek is er een wachtdienst die geregeld wordt tussen 9 
apothekers. 

 
• Een aantal projecten gerelateerd aan het elektronisch patiëntendossier hebben vertraging 

opgelopen omwille van de stopzetting van het oorspronkelijk gekozen informatica pakket 
(o.a. invoering elektronisch voorschrift, invoering elektronisch cytostaticavoorschrift…). 
Momenteel loopt het project apotheek 2016, dit project wordt uitgewerkt mede onder 
begeleiding van externe consultancy. Het project 2016 voorziet in een volledige scanning 
van het geneesmiddelentraject, waarbij picking uit voorraadkast of pickrobot wordt 
aangestuurd door het elektronisch voorschrift. 
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• De plannen voor de nieuwbouw apotheek zijn mee opgenomen in het VIPA4-plan van het 
ziekenhuis. De apotheker hoopt tegen 2016 intrek te kunnen nemen in de nieuwbouw. 

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

aandachtspunt op de verschillende verpleegafdelingen. 
Het gesprek werd gevoerd met de hoofdapotheker, de apotheker verantwoordelijk voor de 
sterilisatie en de externe consultant van het project ‘apotheek 2016’. 

 
 

Beleid en strategie 

 
• De betrokkenheid van de apotheek binnen het algemeen beleid van het ziekenhuis is 

voldoende gegarandeerd: (AV) 
o De hoofdapotheker is geen lid van het directiecomité, maar kan ad hoc 

uitgenodigd worden voor de items die de apotheek of centrale sterilisatie 
aanbelangen. In 2011 gebeurde dit ongeveer een tweetal keer per maand. 

o De apotheker woont de directiebriefings bij waarbij de belangen van en de 
inbreng vanuit apotheek met de directie (inclusief de hoofdgeneesheer) en de 
zorgcoördinatoren wordt besproken. Hiervan wordt geen verslag gemaakt. 

o Twee apothekers zijn lid van het MIPV-comité. 

o Eerstdaags zal de apotheek ook lid worden van de stuurgroep kwaliteit. 

• De geformaliseerde overlegmomenten op ziekenhuisniveau waaraan de apotheek 
deelneemt, zijn het Medisch Farmaceutisch Comité, het Comité Medisch Materiaal, de 
werkgroep Antibioticabeleid, het Ethisch Comité, de Adviescommissie Informatica, het 
Voedingsteam, de Medische Diensthoofdenvergadering, de vergadering Diensthoofden 
Administratie en Logistiek, het Comité Ziekenhuishygiëne, de MIPV-commissie en de 
Commissie Innoverende Technieken (C.I.T.). (AV) 

 
• Uit de verslaggeving van het Medisch Farmaceutisch Comité blijkt zowel de opkomst van 

de deelnemers als de vertegenwoordiging van alle disciplines voor verbetering vatbaar. 
(TK) 
Het MFC kan de opdrachten hierdoor niet optimaal uitvoeren. (TK) Dit disfunctioneren werd 

reeds in het verleden op de medische raad besproken. Met de aanstelling van de nieuwe 
hoofdgeneesheer is recent een nieuw elan merkbaar. (AV) 

 
• Er is binnen de apotheek veel aandacht en ruimte voor kwaliteitsvolle projecten (zowel ter 

verbetering van de werking binnen de apotheek als van de werking op afdelingsniveau: 

o.a. klinische studies, klinische farmacie, medicatiekarren, regelmatige controle op 
afdelingen vanuit de apotheek, verschillende risicoanalyses op afdelingsniveau…). (SP) 

 
 

Middelen 

 
• De apotheek beschikt over 720 m², wat voldoet volgens de norm. 

Naast de beschikbare ruimte spelen ook de infrastructurele aspecten een belangrijke rol 
voor een optimale organisatie van de geneesmiddelendistributie en de dienstverlening. 
Volgende knelpunten werden vastgesteld: (TK) 

o De beschikbare ruimte/infrastructuur is niet steeds logisch ingedeeld (lange 
ruimte, op kleine oppervlakte heel veel apothekersbureaus…). 

o De ontblisteringsmachine staat midden in de apotheek, zonder afscheiding, en 
geeft stofhinder bij activiteit. 

o De ruimte voor het verwerken van de retourmedicatie is te klein. De 
retourmedicatie staat op tafels, karren en in bakken op de grond. 

o Er is een gebrek aan bergruimte waardoor ook werkruimte van de apotheek 
wordt gebruikt als stockageruimte. 

o Op moment van de audit was de kardexkast defect. 
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• Het ziekenhuis heeft elektronische noodkasten op spoed, dagziekenhuis oncologie, 
pediatrie, HAVA1 en medium care. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een herverpakkingsmachine. Medicatie die niet in 

unitdosissen beschikbaar is vanuit de farmaceutische industrie wordt nagenoeg allemaal 
individueel (her)verpakt. 97% van de medicatie wordt onder de vorm van unitdosissen in 
het ziekenhuis verdeeld. (SP) 

 
 

Medewerkers 

 
• Er zijn momenteel tien apothekers (samen 9,19 VTE) en 9,12 VTE apotheekassistenten, 1 

VTE logistiek medewerker en 3,39 VTE administratieve medewerkers. Volgend jaar gaat 
de hoofdapotheker met pensioen, opvolging is reeds voorzien. (AV) 

 
• Er is voorzien in een subspecialisatie van de apothekers en in een taakverdeling wat de 

deelname aan werkgroepen en comités betreft. (SP) 

 
• De apotheek beschikt niet over een uitgewerkt inscholingsprogramma met een duidelijke 

lijst van te kennen onderwerpen met timing voor nieuwe medewerkers. (TK) De apotheek 
beschikt wel over een beperkte opsommingslijst van een aantal te kennen thema’s. Een 
verdere uitwerking met timing kan een meerwaarde zijn. (AV) 

 
 

Processen 

 
• Men werkt met een combinatie van beperkte decentrale geneesmiddelenvoorraden en 

individuele aflevering voor de zorgeenheden: (AV) 

o Medicatie wordt afgeleverd voor maximaal 5 dagen. 
o Aanvullingen van de voorraadkasten gebeuren op basis van naschriften op de 

poliklinische diensten, operatieafdeling, intensieve zorgendiensten, medische 
beeldvorming, chirurgisch dagziekenhuis. 

o Er is een gemengd systeem op de chirurgische diensten 
o Men werkt met VANAS kasten op de spoedgevallendienst, dagziekenhuis 

oncologie, HAVA1, pediatrie en medium care. 

 
• In het ziekenhuis is klinische farmacie ingeburgerd. 3 halftijdse apothekers worden 

hiervoor ingezet. (SP) 

o Momenteel loopt een project klinische farmacie op de afdeling intensieve 
zorgen, waarbij driemaal per week de zaalronde en een infectietoer doorgaat in 
bijzijn van de klinische apotheker. De apotheker bespreekt na de zaalronde de 
medicatie met de patiënt. 

o Ziekenhuisbreed lopen de klinische projecten rond enterale en parenterale 
voeding, pletmedicatie en de (thuis)medicatiezak en medicatie fiche 
thuismedicatie. 

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

o Medicatie-opdrachten van artsen aan verpleegkundigen gebeuren op 
verschillende afdelingen voornamelijk mondeling. Verpleegkundigen noteren 
deze mondelinge opdrachten in het verpleegdossier. Medicatie-opdrachten 
worden meermaals overgeschreven (bv. van verwijsbrief naar dossier, of van 
toerboek naar dossier). 
Deze notities worden niet systematisch door de voorschrijvende artsen 
gecontroleerd. 

o Op alle afdelingen wordt medicatie klaargezet voor maximaal 1 shift. De 
medicatie wordt hierbij in potjes klaargezet, deze potjes bevatten op sommige 
afdelingen geen enkele identificatie. De potjes worden bewaard in een schuif 
van de medicatiekar waarop enkel een kamernummer en bednummer 
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genoteerd staat. Op andere afdelingen is de identificatie gelabeld op het potje 
zelf. 

o De reden voor het niet toedienen van medicatie kan niet steeds achterhaald 
worden in het dossier. 

o Bij zo nodig medicatie staat niet steeds een dosis en interval tussen twee 
dosissen aangegeven. Ook de maximumdosis per 24 uur kan niet steeds 
achterhaald worden. 

o Niet tegenstaande de stockcontrole voor narcotische medicatie bij nazicht 
sluitend was, blijkt dat regelmatig vervallen narcotica op de afdeling aanwezig 
is. We bevelen aan een first in first out principe consequenter toe te passen. 

o De reanimatiemedicatie op de neonatale afdeling was niet afgesloten. 

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

o Alle klassieke hospitalisatieafdelingen werken met medicatiekarren. 
o Toediening van medicatie is op de meeste afdelingen gekoppeld aan 

geïntegreerde verpleging. 
o Alle magistrale bereidingen zijn traceerbaar 
o Nagenoeg alle medicatie is in unit doses beschikbaar, zodat identificatie tot op 

het moment van toediening kan gebeuren. 
o Er is een beperkte medicatievoorraad, ook van narcotische analgetica, op de 

afdelingen. 
o De stockcontrole van de narcotica werd uniform gemaakt en was sluitend op 

alle gecontroleerde afdelingen. 
o Medicatiebedeling gebeurt steeds met het papieren medicatieschema 

voorhanden. 
o De afdelingsvoorraad medicatie wordt om de 3 maanden gecontroleerd door 

de apotheek. 

o KCl is niet opgenomen in de VANASkast op afdelingsniveau. 
o Alle gecontroleerde koelkasten hadden een juiste temperatuur , de registratie 

gebeurde volgens de procedure. 
o Er werd tijdens de audit geen vervallen medicatie gevonden. 

• Chemotherapie wordt toegediend op 5 locaties: dagziekenhuis 2 (oncologie), 
Geneeskunde 2, 4 en 5 en Heelkunde 2. 
Er zijn 7 extravasatiekits aanwezig in het ziekenhuis : 6 op de respectievelijke afdelingen 
en één op apotheek. De apotheker is samen met de hoofdverpleegkundige van de dienst 
verantwoordelijk voor het beheer van de extravasatiekits. 
De bereiding van de cytostatica gebeurt door de apotheek assistenten onder toezicht van 
de apotheker. De apotheker zet klaar voor de bereiding en controleert na de bereiding. 
Het klaarzetten gebeurt in het sas van de cytostaticaruimte, er is een doorgeef luik 
voorzien. (AV) De apotheker heeft (indien hij in het sas blijft tijdens de voorbereiding en de 
controle) geen rechtstreeks zicht op de apotheek-assistenten. Er is geen venster (enkel 
een doorgeefluik dat gesloten dient te worden tijdens de bereidingen) en de bereiding 
gebeurt met de rug naar de apotheker toe. (TK) 

Het personeel dat instaat voor de toediening van de chemotherapie op de verschillende 
afdelingen beschikt niet steeds over het wettelijk vereist aantal jaren ervaring en/of een 
BBT. (NC) 

 
 

Resultaten 

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

en per arts/associatie. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt niet over een formularium medisch materiaal. (NC) De apotheker 

maakt afspraken binnen de verschillende disciplines omtrent de medische materialen. 
 

• Incidenten met betrekking tot medicatie worden geregistreerd binnen de apotheek. (SP) 

De apotheek beschikt over een eigen registratiesysteem en maakt geen koppeling met het 
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ziekenhuisbrede MIPV-systeem. (Aanb) Deze registraties worden niet of te weinig 
geanalyseerd (wegens tijdsgebrek) zodat structurele oplossingen niet steeds doorgaan. 
(TK) Niettegenstaande dat werden wel verschillende verbeteracties opgestart op basis 
van deze registraties. Twee apothekers zijn eveneens lid van het MIPV-comité. (SP) 

 
• De apotheek voert elk jaar een klantenbevraging uit op een 5-tal diensten. Verbeteracties 

worden op basis hiervan opgestart (o.a. project rond sondevoeding…). (SP) 

 
• De apotheek beschikt over verschillende zelfevaluaties en analyses van de werking. De 

apotheek heeft een goed zicht op de knelpunten. Belangrijk hierbij zijn: (SP) 

o ISO audit 2011, 
o Safer analyse op Heelkunde 5, 
o Metingen medicatie op afdelingen, 

o Risico-analysemedicatiedistributie, 

o Jaarverslagen en een beleidsplan 2012. 

 

 
7.3 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 

Situering 

 
• Er is een sterilisatieafdeling, die iedere werkdag open is van 7 tot 22 uur, op zaterdag en 

op feestdagen van 14 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 13 uur. 

 
• Er werd gesproken met de apotheker, verantwoordelijk voor de sterilisatie en met de 

verantwoordelijke van de CSA. 

 
 

Beleid en strategie 

 
• Met de apotheker die verantwoordelijk is voor de sterilisatie is er wekelijks een overleg. 

Daarnaast neemt de verantwoordelijke voor de CSA dagelijks deel aan het overleg met 
het operatiekwartier aangaande de planning van de ingrepen voor de volgende dag. (AV) 
Bij problemen om materiaal tijdig steriel te krijgen, wordt het OK-programma aangepast. 
(SP) 

Tenslotte is er via de apotheker ook overleg met het comité ziekenhuishygiëne. 

 
• Er wordt niet aan hersterilisatie van wegwerpmateriaal gedaan. Ook snelsterilisatie wordt 

niet toegestaan. (SP) 

 
• Sommige leensetten (totale knieprothese van een bepaalde firma) worden niet meer door 

de CSA gesteriliseerd, maar door een externe firma. Men heeft zicht op alle 
kwaliteitscontroles van deze processen. (AV) 

 
• Op het desinfectieproces van de scopen die op de endoscopie-afdeling gebruik worden, 

evenals op de reiniging en desinfectie op het mond-kaak-aangezichtsdaghospitaal, heeft 
men zicht. (AV) Alle procedures zijn uitgewerkt en gesuperviseerd door de apotheek en 
het comité ziekenhuishygiëne en er gebeuren regelmatig controles. (SP) 

 
 

Middelen 

 
• De CSA werd helemaal vernieuwd in 2007. Er is een strikte scheiding van de 

verschillende zones, met aangepaste kledingvoorschriften. In de vuile zone beschikt men 
over een geautomatiseerde wasstraat met ultrasoonbad, mogelijkheden om handmatig te 
reinigen (met spatschermen) en verschillende wasmachines. De reine zone is ruim.. Er 
staan 2 gasplasmatoestellen opgesteld, gassterilisatie wordt niet meer gebruikt. Tenslotte 
zijn er voldoende tweedeursautoclaven. (AV) 
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• Er is een jaarlijkse validatie van de autoclaven, de wasmachines en desinfectietoestellen. 
(SP) 

 
 

Medewerkers 

 
• De equipe van de CSA telt 19 personen (14,7 VTE). 

Alle vaste medewerkers (behalve 3 recent in dienst gekomen personen) hebben de cursus 
tot sterilisatiedeskundige gevolgd. (SP) 

 
• Medewerkers van het operatiekwartier staan nooit in voor de reiniging en sterilisatie van 

de instrumenten. (AV) 

 
 

Processen 

 
• De centrale sterilisatie beschikt over een traceersysteem. Het systeem laat toe de 

instrumenten te traceren tot op patiëntenniveau. Momenteel kan men 99% van de 
instrumenten traceren. (SP) 

 
• Men beschikt over digitale foto’s die weergeven hoe de sets zijn samengesteld. Deze 

foto’s kunnen worden opgeroepen aan de inpaktafels in de reine zone, hetgeen het voor 
alle betrokkenen gemakkelijker maakt om sets samen te stellen. (SP) 

 
 

Resultaten 

 
• In 2011 werden er 78935 sets gesteriliseerd op de CSA. (AV) 

 
 

7.4 Afzondering als vrijheidsbeperkende maatregel 

 
Situering 

 
• Er is een afzonderingskamer op de psychiatrische afdeling en op de dienst spoedgevallen. 

Beide isolatiekamers werden bezocht en de isolatieregisters werden ter plaatse 
ingekeken. 

 
 

Beleid en strategie 

 
• Er is een procedure ‘Isolatie-afzondering van een patiënt’ voor gebruik van de 

isoleerkamers op spoed en PAAZ uitgeschreven. Alle patiënten in isolatie worden, volgens 
de procedure, gefixeerd. (AV) 

 
• Uit de registratiecijfers blijkt dat men op PAAZ een beleid voert met zo weinig en zo kort 

mogelijke afzonderingen (12 afzonderingen in 2011). Het gebruik van de prikkelarme 
kamers op PAAZ ondersteunt dit beleid. (SP) Ook op de dienst spoedgevallen isoleert 
men niet vaak. (AV) 

 
 
 

Middelen 
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• De afzonderingskamer op PAAZ voldoet volledig aan de vereisten qua veiligheid, comfort 
en privacy. (SP) 
De afzonderingskamer op de dienst spoedgevallen voldoet niet aan al deze vereisten: 
(NC) 

o Er staat een gewoon ziekenhuisbed waarop fixatiemateriaal is bevestigd. 
o Er is geen brand- en scheurvrij linnen. 
o Er is geen daglicht. 
o Er is geen klok. 

o Er zijn voorwerpen aan het plafond waarmee men kwetsuren kan toebrengen. 

o Er is een stevige klink aan de binnenzijde van de deur (verhangingsrisico). 

• Het isolatieregister op de dienst spoedgevallen voldoet niet aan de vereisten. Het register 
is losbladig, terwijl dit een ingebonden boek dient te zijn. (NC) 

 
• We bevelen aan om het afzonderingsregister elektronisch te voorzien en te linken met het 

patiëntendossier. (Aanb) 

 

Processen 

 
• In de afzonderingsprocedure wordt de frequentie van toezicht duidelijk omschreven. Het is 

echter minder duidelijk omschreven wanneer toezicht via camera voldoet en wanneer 
verwacht wordt dat men bij de patiënt in de isolatiekamer gaat. Ook in het 
afzonderingsregister wordt geen duidelijk verschil gemaakt in de notities over toezicht in 
de isolatiekamer en toezicht via de camerabewaking. (TK) 

 
• In de 12 gecontroleerde registratiefiches van 2011 op PAAZ ontbraken enkele gegevens: 

twee maal ontbrak het beginuur van de afzonderingsmaatregel, één maal ontbrak het 
einduur. Ook in het isolatieregister op spoed ontbrak meermaals de handtekening van de 
arts en de verpleegkundige verantwoordelijk voor de afzonderingsmaatregel. (NC) 

 
 

Resultaten 

 
• In 2010 gebeurden op de PAAZ 17 afzonderingen in de isolatiekamer (3% van de 

opnames) en in 2011 12 afzonderingen (2%). Op de spoedgevallendienst gebeurden 4 
afzonderingen in 2011 en 2 in 2012. (AV) 

 
• We bevelen aan om de registratiegegevens i.v.m. afzondering uit te breiden en te 

gebruiken voor de evaluatie van het gevoerde afzonderingsbeleid (bv. gebruik van de 
prikkelarme kamers, tijdstip van afzondering, evaluatie van noodzaak fixatie, gemiddelde 
duur…). (Aanb) 

 
 

7.5 Infectieziektenbeheersing 

 
Beleid en strategie 

 
• Het team ziekenhuishygiëne (TZHH) bestaat uit 1 arts-ziekenhuishygiëne (0,5 VTE) en 2 

verpleegkundigen-ziekenhuishygiënist (1,5 VTE). Het TZZH heeft ook versterking van 1 
VTE klinisch bioloog. (SP) Qua additionele taken besteden de twee verpleegkundigen- 
ziekenhuishygiënist 0,2 VTE van hun tijd aan hemovigilantie en 0,1 VTE aan het 
ondersteunen van het woonzorgcentrum (WZC) Den Olm. Bij de tijdsbesteding van de 
arts-ziekenhuishygiëne valt op te merken dat de combinatie van 0,5 VTE invulling voor 
ziekenhuishygiëne en 1 VTE als klinisch bioloog niet realistisch is. Wel wordt de arts- 
ziekenhuishygiëne bijgestaan door 1 VTE klinisch bioloog. Om de operationele werking op 
de werkvloer te kunnen waarmaken en het artsenkorps effectief te ondersteunen, is het 
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aan te bevelen dat er een beter evenwicht komt in de diverse taken die de arts- 
ziekenhuishygiëne vervult als klinisch bioloog. (Aanb) Het TZZH participeert ook aan 
verschillende wetenschappelijke studies. (SP) Wel is het belangrijk erover te waken als 
TZZH dat het evenwicht tussen de operationele werking rond ziekenhuishygiëne niet in 
het gedrang komt door het uitvoeren van additionele taken. (Aanb) 

 
• De werking van het TZZH en de taakinvulling wordt op een uitgebreide wijze in een notule 

vastgelegd. (AV) Om de richtlijnen over ziekenhuishygiëne vlotter te laten toepassen door 
alle beroepsgroepen binnen het ziekenhuis is het aan te raden dat het TZZH ook 
regelmatig informatie ontvangt van het hoofd van de hoteldienst, het hoofd van de 
poetsdienst, het hoofd van de technische dienst en de verantwoordelijke voor de 
vormingen van het personeel. Zo kan het TZZH vroegtijdig knelpunten ontdekken en het 
ziekenhuishygiënebeleid bijsturen waar zij dit nodig acht. (Aanb) 

 
• In 2011 nam het TZZH deel aan het overleg van twee regionale platforms, dat van de 

regio Antwerpen en de regio Vlaams-Brabant – Limburg en aan de 
antibiotherapiebeleidsgroep (ABTBG). Het TZZH participeerde aan ad hoc werkgroepen 
en neemt deel van verschillende symposia over ziekenhuishygiëne. (AV) 

 
• De antibiotherapiebeleidsgroep (ABTBG) bestaat uit een multidisciplinair team en de 

werking wordt vastgelegd in een notule. Daarnaast rapporteert de ABTBG jaarlijks aan 
BAPCOC. (AV) 

 
• Het comité ziekenhuishygiëne (CZH) kwam minstens 4 keer samen in 2011. Er is een 

hoge participatiegraad qua deelname aan het CZH en de samenstelling voldoet aan de 
wettelijke vereisten. (SP) De werking van het CZH wordt goed gedocumenteerd terwijl de 
operationele dagelijkse werking van het TZHH minder uitgebreid wordt gedocumenteerd. 
(AV) 

 
• Het TZZH heeft ook een samenwerkingsverband met één woonzorgcentrum dat behoort 

tot dezelfde vzw als het Imelda ziekenhuis. Deze samenwerking richt zich vooral op 
kennisdeling, op het afstemmen van richtlijnen en advies bij de aankoop van materiaal. 
(AV) 

 
• Er is een strategisch plan ziekenhuishygiëne opgesteld met lange termijndoelstellingen en 

met daarnaast ook de begrotingsdoelstellingen. (SP) Het jaarlijks beleidsplan, het jaarlijks 
activiteitenverslag en het jaarlijks werkingsverslag zijn gebundeld in één document. Alle 
plannen zijn goedgekeurd door het CZH (Comité Ziekenhuishygiëne). (AV) Het is aan te 
bevelen dat het TZZH de verschillende vormen van rapportage herbekijkt in functie van de 
regelgeving, de werking van het TZZH en het meten van de outcome van het 
infectiepreventiebeleid binnen het ziekenhuis. Dit gebeurt het best volgens de 
kwaliteitscyclus van Deming, waarbij de doelstellingen geformuleerd worden volgens het 
SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden, specifiek)- 
principe. 
Het sjabloon jaarverslag ziekenhuishygiëne (november 2007) omvat het beleidsplan, het 
algemeen strategisch plan ziekenhuishygiëne, het jaarlijks werkingsverslag 
ziekenhuishygiëne en het jaarlijks activiteitenverslag van het team ziekenhuishygiëne. Dit 
sjabloon biedt een leidraad bij het rapporteren over ziekenhuishygiëne zoals de 
regelgeving het bedoeld heeft. Voor meer informatie: http://www.zorg-en- 
gezondheid.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=23145 (Aanb) Het TZZH heeft een 
recent jaarlijks beleidsplan (2012), jaarlijks activiteitenverslag (2011) en jaarlijks 
werkingsverslag (2011) kunnen voorleggen. (AV) Het doel is de werking rond 
ziekenhuishygiëne te documenteren, te objectiveren, vroegtijdig signalen op te vangen en 
het beleid bij te sturen waar dit nodig is. Dit met het oogpunt om de patiëntenveiligheid en 
een kwaliteitsvolle zorg permanent te kunnen verbeteren. Het uitgangspunt moet zijn dat 
het TZZH ervoor zorgt dat deze documenten geactualiseerd worden en ze mogen 
gebundeld zijn zonder aparte opsplitsing per plan of verslag. Het TZZH kan hiervoor zelfs 
een databeheerder en administratieve ondersteuning vragen om hen hiervoor bij te staan. 
(Aanb) 
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Middelen 

 
• Op één van de bezochte verpleegafdelingen was er onvoldoende opslagruimte aanwezig 

om perfusiestaanders, bedden, rolstoelen en ander materiaal te bewaren. De opslagruimte 
was zo vol opgestapeld dat er eerst veel materiaal moet verplaatst worden voor je het 
gepaste materiaal kunt bereiken. Het kleiner materiaal staat op legplanken waarbij de 
doorgang tot deze legplanken zeer krap is. Ook in de badkamer was er materiaal 
opgeslagen en moest er eerst materiaal verplaatst worden voor men aan de wastafel kon 
om de handen te wassen of te ontsmetten. (TK) 

 
• Bij opname van een besmettelijke patiënt haalt de verpleegkundige bij de uitleendienst 

een isolatiekar op met het nodige basismateriaal voor het instellen van een isolatie. Het 
bevat het nodige materiaal om de isolatie meerdere dagen aan te houden, dus ook langer 
dan een weekend. (SP) De verpleeg- en zorgkundigen vinden het prettiger werken met 
zo’n isolatiekar. (AV) 

 
• De beslissingen op het gebied van ziekenhuishygiëne zijn opgenomen in een register en is 

opgesteld conform aan het standpunt van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
van 9 juli 2008. Het is wel de bedoeling dat alle beslissingen in één register terecht komen 
en dat er geen opsplitsing van het register gebeurt per jaar. (AV) 

 
• De voorbije jaren nam het Imeldaziekenhuis deel aan de nationale campagnes 

handhygiëne, ook aan de huidige campagne die loopt van 2010 tot 2011, nam het 
ziekenhuis deel. (SP) De klemtoon van de nationale handhygiënecampagne lag dit keer 
op het sensibiliseren van het artsenkorps om de compliance voor handhygiëne te 
verbeteren. (AV) 

 
• De resultaten en trends van deze registraties via het WIV en Navigator worden besproken 

op het CZH en de statistieken bacteriologie worden opgenomen in de rapportage zodat dit 
gecommuniceerd en geduid kan worden aan het artsenkorps. (AV) 

 
• De ABTBG (antibiotherapiebeleidsgroep) bezorgt jaarlijks het activiteitenverslag aan 

BAPCOC. Het therapeutisch formularium wordt regelmatig aangepast aan de 
resistentieprofielen van het ziekenhuis, dit gebeurt niet op jaarlijks basis. Het formularium 
is verspreid aan alle artsen. Om het gebruik van antibiotica te beperken wordt het start- 
stoporder gebruikt. Als er een probleem is met het gebruik van antibiotica wordt dit met de 
behandelende arts besproken. (AV) 

 
 

Medewerkers 

 
• Het Imeldaziekenhuis stelde een functieomschrijving op voor zowel de arts- 

ziekenhuishygiëne als de verpleegkundige-ziekenhuishygiënist. Beide 
functieomschrijvingen zijn gedateerd, bevatten de minimale opleidingsvereisten en de 
taken van het TZZH zoals die bepaald zijn in de regelgeving met de bijhorende 
omzendbrieven. (SP) 

 
• Het Imeldaziekenhuis heeft geen enkele referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne. 

(AV) Dit wordt grotendeels opgevangen door het meermaals maandelijks overleg van de 
hoofdverpleegkundigen waar ziekenhuishygiëne als een vast onderwerp aan bod komt. 
(AV) Uit de audit van de bezochte verpleegafdeling komt naar voren dat het TZZH een 
zeer laagdrempelige dienstverlening aanbiedt, waardoor gezondheidswerkers gemakkelijk 
contact opnemen met het TZZH. Anderzijds staat het TZZH in nauw contact met alle 
verpleegafdeling en volgen zij alles nauwgezet op. (SP) De uitbouw van een netwerk aan 
referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne valt te overwegen als het TZZH het 
draagvlak voor ziekenhuishygiëne verder wenst uit te breiden en ook kunnen zij de 
hoofdverpleegkundigen bijstaan bij het opvolgen van ziekenhuishygiëne (bv. opvolgen van 
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de geïsoleerde patiënten op hun afdeling, nagaan of het nodige materiaal aanwezig is om 
een correcte handhygiëne toe te passen) en de feedback over hun verpleegafdeling op te 
volgen (verbruik handalcohol, verbruik handschoenen, infectieziekten op de 
verpleegafdeling). Om de compliancemeting van handhygiëne toe te passen op meerdere 
of alle verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis tijdens zowel de nationale 
handhygiënecampagne als ad random gedurende het jaar kunnen ook 
referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne ingezet worden. Om te kunnen anticiperen 
op het hawthorn-effect is het zinvol om de compliancemeting telkens door een andere 
referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne te laten uitvoeren. (Aanb) 

 
 

Processen 

 
• Het TZZH controleert zowel het intern als het extern wasprocedé conform de richtlijnen 

van de Hoge Gezondheidsraad. (SP) 

 
• De volgende ziekenhuisinfecties worden geregistreerd aan de hand van indicatoren die 

toelaten om de incidentie in het Imeldaziekenhuis op te volgen en bij te sturen: MRSA, 
Clostridium difficile, pneumonieën en bacteriemieën op intensieve zorgen, septicemieën 
over gans het ziekenhuis en partieel multiresistente enterobacteriaceae (bv. VRE: 
vancomycine resistente Enterococcus). (SP) Het ziekenhuis volgt ook de gevallen van 
carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) en heeft een richtlijn ontwikkeld 
over CPE op basis van de richtlijn van de Hoge Gezondheidsraad. (SP) 

 
• Het TZZH beschikt over een procedure bij bouwen en verbouwen. (AV) 

 
• Het TZHH heeft de bevoegdheid om bouw- en verbouwingswerken onmiddellijk stil te 

leggen bij een negatief advies of een slechte opvolging van een project. (AV) 

 
• Iedere dag gaat het TZZH na of de patiënten die gescreend moeten worden, effectief 

gescreend werden. Verder worden de resultaten opgevolgd en neemt het TZZH contact 
op met de verpleegafdeling als er isolatiemaatregelen moeten genomen worden. 
Daarnaast gaat het TZZH dit effectief na op de werkvloer. (SP) 

 
• Het respecteren van de vuile en de propere zone in de vuile utility kan verbeterd worden. 

Er is te weinig opbergruimte voor het proper materiaal en alle voorzieningen voor 
handhygiëne kunnen zodanig geplaatst worden, dat het werkvlak vrij is. In één van de 
bezochte verpleegafdelingen was er ook poetsmateriaal aanwezig in de vuile utility 
(poetsdoeken op het aanrecht en ander poetsmateriaal aanwezig). (TK) 

 
• De bestaande richtlijnen worden op regelmatige basis herzien en het TZZH werkte nieuwe 

richtlijnen rond ziekenhuishygiëne uit. (AV) Alle procedures over ziekenhuishygiëne zijn 
terug te vinden via MOSS (documentbeheersysteem). Iedere richtlijn is voorzien van een 
opmaak- en revisiedatum. Ook de auteur wordt vermeld en de status van de richtlijn. 
Iedere richtlijn is wetenschappelijk onderbouwd waarbij de recentste referenties worden 
vermeld. (SP) 

 
• De procedure over meldingsplichtige infectieziekten is aangepast aan de nieuwe 

regelgeving en wordt toegepast door het klinisch laboratorium en de artsen. (AV) 

 
 

Handhygiëne 
 

• De medewerkers die wij gezien hebben op de bezochte verpleegafdelingen droegen geen 
ringen en/of polshorloges. Ook droeg ieder personeelslid een proper werkpak of schort. 
(SP) 

 
• In alle ruimten die toegankelijk zijn voor zorgverleners zijn zowel handalcoholgel, vloeibare 

handzeep, papieren wegwerphanddoekjes en een reminder voor handhygiëne aanwezig. 
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Er hangt een reminder in de verpleegpost, maar het is aan te bevelen om op meerdere 
plaatsen een reminder aan te brengen over handhygiëne. (Aanb) In de verpleegpost is de 
wastafel voorzien van een wastafelkraan die handenvrij bediend wordt, ook zijn sommige 
patiëntenkamers hiermee uitgerust. (SP) In de keuken van één van de bezochte 
verpleegafdelingen was er geen materiaal aanwezig voor het toepassen van een correcte 
handhygiëne. In een van de bezoekerstoiletten aan de ingang van het ziekenhuis was 
geen zeep aanwezig. (TK) Het is aan te bevelen om voor heel het ziekenhuis na te gaan 
of alle ruimtes voorzien zijn van minstens handalcohol en dat alle nodige materiaal 
aanwezig is in ruimtes waar zowel het wassen van de handen als het ontsmetten van de 
handen nodig is. (Aanb) 

 
• Op regelmatige basis controleert het TZZH het correct toepassen van de handhygiëne op 

de werkvloer. Deze resultaten kunnen ook opgenomen worden in het jaarlijks 
activiteitenverslag van het TZZH. (Aanb) Het TZZH hanteert verschillende methodes om 
het correct toepassen van de handhygiëne na te gaan. Gezondheidswerkers krijgen een 
snoepje als ze op een correcte manier aan handhygiëne doen. Dit wordt als een positieve 
stimulans ervaren door de gezondheidswerkers. Daarnaast stelt het TZZH ook het nodige 
materiaal ter beschikking zoals campagne handjes ‘u bent in goede handen’ en een 
horloge. (SP) 

 
• Het is een opportuniteit voor het TZZH om op iedere verpleegafdeling de resultaten van de 

handhygiënecampagne waaronder de compliance, de resultaten over infectieziekten en 
het verbruik van handalcohol op regelmatige basis voor te stellen en te bespreken tijdens 
het dienstoverleg. Per verpleegafdeling kan onder leiding van de hoofdverpleegkundige 
samen met het team specifieke werkpunten geformuleerd worden die nadien ook 
opgevolgd worden. (Aanb) Jaarlijks krijgt de hoofdverpleegkundige de boordtabellen 
waarbij op basis van een selectie van variabelen de resultaten getoond worden. (AV) Als 
extra stimulans voor iedere verpleegafdeling is het aan te raden dat de frequentie van 
rapportage verhoogd wordt van één maal per jaar naar trimestrieel of maandelijks en dat 
deze tussentijdse resultaten besproken worden op de verpleegafdeling. Het zorgt ervoor 
dat ziekenhuishygiëne een vast punt wordt op het dienstoverleg en dat vroegtijdig 
bepaalde signalen kunnen gedetecteerd en bijgestuurd worden. (Aanb) 

 
• Op de verschillende plaatsen op de verpleegafdeling zijn er geheugensteuntjes over 

handhygiëne aangebracht. (AV) 

 
• Op één van de bezochte verpleegafdelingen was het toetsenbord van de computer 

zichtbaar sterk bevuild, vooral tussen de toetsen. (TK) Voor het raadplegen van C2M, 
MOSS of andere informatie beschikt iedere verpleegafdeling over een beperkt aantal 
computers die gebruikt worden door alle gezondheidswerkers. Uit de wetenschappelijke 
literatuur komt naar voor dat computermateriaal en vooral het toetsenbord en de muis veel 
micro-organismen kunnen bevatten. Het is van belang om minimaal na iedere shift het 
toetsenbord en de muis van iedere computer te reinigen en te desinfecteren. (Aanb) 

 
 

MRSA 
 

• Ex- of gekende MRSA patiënten kunnen bij opname herkend worden via het elektronisch 
medisch dossier C2M. Dit is ook zo voor andere infectieziekten die geregistreerd worden 
in C2M. (AV) 

De communicatiestromen tussen de verschillende diensten (opname, verpleegafdeling…) 
en het TZZH zijn sluitend georganiseerd. (SP) 

 
• Alle gezondheidswerkers die bevraagd werden, kenden alle aspecten van de MRSA- 

richtlijn en konden die via MOSS terug vinden. Bij vragen over richtlijnen kunnen ze 
terecht bij het TZZH. Ook de opvolging van het decontaminatieschema bij MRSA van de 
voorbereiding tot het ontslag naar een andere instelling of naar huis was gekend. (AV) 
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• Er is een informatiebrochure beschikbaar over besmettelijke ziekten (o.a. MRSA…) voor 
patiënten en bezoekers. (AV) 

 
• De opvolging van MRSA positieve patiënten na ontslag is goed geregeld. Bij een patiënt 

die recent of pas na ontslag MRSA positief is, wordt de zorgverlener verwittigd die instaat 
voor de nazorg van de patiënt. Daarnaast wordt de aangebroken medicatie of een 
medicatiepakket meegegeven om het decontaminatieschema op te starten en te 
vervolledigen. In C2M wordt er een ontslagbrief voorbereid die de arts kan bezorgen aan 
de zorgverleners die verwittigd moeten worden, zo wordt de nazorg verder opgevolgd en 
extramurale zorgverleners kunnen ook contact opnemen met het TZZH. (SP) 

 
 

Resultaten 

 
• Alle nodige middelen voor het uitvoeren van een correcte handhygiëne zijn ergonomisch 

geplaatst en zijn aanwezig in bijna alle vertrekken van de verpleegafdeling, de een- en 
tweepersoonskamers. Dit is een extra stimulans voor het personeel, de bezoekers en de 
patiënten om een correcte handhygiëne toe te passen. (SP) 

 
• Regelmatig gebeuren er onverwachte controles op de diensten. Daarnaast zijn er visuele 

controles en procedurele opvolgingen op de verschillende afdelingen. In de opleidingen 
van de artsen en van de nieuwe personeelsleden wordt extra aandacht besteed aan 
ziekenhuishygiëne en in het bijzonder aan handhygiëne. (AV) 

 
• Het TZZH participeert aan verschillende wetenschappelijke studies en registreert veel 

verschillende zorginfecties ziekenhuisbreed. Daarnaast heeft het ziekenhuis ook de 
sneltest voor MRSA ingevoerd, waardoor een snelle diagnose van MRSA kan gesteld 
worden. (SP) 

 
• Het TZZH heeft samen met alle actoren veel inspanningen gedaan om de kwaliteit van het 

infectiepreventiebeleid te verbeteren. Wel is er nog ruimte voor verbetering voor wat de 
laatste twee stappen van de kwaliteitscyclus van Deming betreft. Het rapporteren en 
evalueren van de performantie (check) en het bepalen van de nodige acties om de 
kwaliteit van het infectiepreventiebeleid te verbeteren (act). Het TZZH kan hiervoor de 
nodige ondersteuning inroepen om dit te realiseren (administratieve ondersteuning, 
ICT,…) (Aanb) 

 
• Van de koelkasten die zich bevinden op de verpleegafdelingen (eetruimte, verpleegpost 

en koelkast voor het bewaren van geneesmiddelen) wordt de temperatuur systematisch 
gecontroleerd. (SP) 
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8 Resultaten 

 
8.1 Toegankelijkheid 

• We bevelen aan de financiële toegankelijkheid van het ziekenhuis te blijven bewaken. 
(Aanb) 

 
Ereloonsupplementen tot 125 % (200% voor neurochirurgie en eventuele anesthesie, 
400% voor plastische heelkunde en eventuele anesthesie) kunnen steeds gevraagd 
worden in éénpersoonskamers. Het Imeldaziekenhuis telt een groot aantal niet 
geconventioneerde artsen en deze vragen ook ereloonsupplementen op twee- en 
vierpersoonskamers. (AV) 

 
Voor rooming-in op de pediatrie een bedrag van 15 € (inclusief maaltijden) tot 25 € 
(inclusief maaltijden en douche) gevraagd. 
Familie van gehospitaliseerde patiënten kunnen een kamer huren aan 12,50€ per dag 
(exclusief maaltijden). 
Op de kraamafdeling kan een moeder wiens kindje op de neonatologie opgenomen is, 
haar kamer verder huren voor 40€ per dag (inclusief maaltijden). Voor rooming-in van de 
partner moet in een kleine luxekamer 65€ betaald worden (inclusief maaltijden), op een 
grote 95. 
Op andere afdelingen kan een familielid op de kamer blijven na overleg met de 
verantwoordelijke van de afdeling. Hiervoor wordt dan geen huur gevraagd. Voor de 
maaltijden kan men in het restaurant terecht. (AV) 

 
• Bij financiële moeilijkheden kan er een afbetalingsplan gevraagd worden. (AV) 

 

8.2 Patiëntgeoriënteerde zorg 

• Op sommige afdelingen is er veel aandacht voor patiëntgeoriënteerde zorg: (SP) 

o De tweewekelijkse permanentie van de VDAB op de PAAZ. 
o Op intensieve zorgen loopt een project klinische farmacie waarbij driemaal per 

week een infectietoer doorgaat. De apotheker bespreekt na de zaalronde de 
medicatie met de patiënt. 

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

o Er zijn informatiebrochures aanwezig voor patiënten op de meeste afdelingen. 
o Alle afdelingen beschikken over een dienstspecifieke onthaalbrochure. 
o De brochures specifiek voor kinderen zijn ook beschikbaar op de website. 

Meer informatie kan nog geboden worden: (Aanb) 
o Er is geen specifieke info over slikstoornissen voor familieleden van CVA- 

patiënten. 

 
 

8.3 Samenwerking 

• Het ziekenhuis heeft ervoor gekozen om een kwalitatief sterk basisaanbod aan te bieden. 
Voor meer gespecialiseerde zorg wordt met verschillende ziekenhuizen samengewerkt. 

o Met de vzw Emmaüs is een samenwerkingsovereenkomst met de eenheid 
voor palliatieve zorgen van het AZ Sint-Maarten. Daarnaast is er een 
samenwerkingsprotocol met het Palliatief Netwerk Mechelen. 

o Met het UZ Antwerpen wordt samengewerkt voor de P*-functie. 
o Op het vlak van cardiale zorg wordt er samengewerkt met de Sint-Jozefkliniek 

Bornem, het AZ Jan Portaels Vilvoorde, het Sint-Elisabethziekenhuis van 
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Herentals, het AZ Sint-Maarten, het O.L.Vrouwziekenhuis van Aalst en het UZ 
Leuven. 

o Met het overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg provincie Antwerpen is 
er een samenwerkingsprotocol en met het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg De Pont van Mechelen is er een 
samenwerkingsovereenkomst. 

o Met de vzw Thuiszorgoverleg Mechelen is er een samenwerkingsakkoord. 
o Inzake oncologie is er een samenwerkingsovereenkomst met de 

zorgprogramma’s voor oncologische basiszorg van het Sint- 
Elisabethziekenhuis van Herentals, het AZ H. Familie van Rumst en het Heilig 
Hartziekenhuis van Leuven. 
In het kader van de borstkliniek is er een samenwerkingsovereenkomst met 
“Vrouwen helpen elkaar”. 

o Voor het Vlaamse screeningsonderzoek naar borstkanker is er een 
overeenkomst met het Centrum voor Borstkankeropsporing van W ilrijk. 

o De psychiatrische afdeling heeft een samenwerkingsovereenkomst met de T- 
diensten van het PZ Broeders Alexianen te Boechout, het PZ Sint- 
Norbertushuis te Duffel en het Universitair Centrum Sint-Jozef te Kortenberg. 

o Voor PET onderzoeken wordt samengewerkt met de vzw Da Vinci te W ilrijk. 
o Onderzoeken in verband met menselijke erfelijkheid worden naar het UZ 

Leuven gestuurd. 
o Tot slot is er een overeenkomst met het UZ Leuven inzake de noodzakelijke 

informaticasamenwerking bij de organisatie van een gemeenschappelijek 
feritiliteitsbehandeling. 

o Binnen het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt bestaan er 
samenwerkingsovereenkomsten met 16 ouderenvoorzieningen. (AV) 

 
• Het ziekenhuis participeert aan het ZiekenhuisNetwerk van de K.U.Leuven. (AV) 

 
 

8.4 Cijfers 

• De bezettingsgraad van het ziekenhuis bedroeg in 2011 84,3%, als volgt verdeeld: (AV) 

 

C D E G M A Sp IZ Totaal 

78,5 80,6 67,9 116,7 71,7 89,0 100,0 78,1 84,3 

 
De gemiddelde ligduur daalde tot 5,8 dagen (exclusief Sp-dienst). Inclusief de Sp-dienst 
bedroeg de ligduur 6,3 dagen. (AV) 

 
• In 2011 realiseerde het ziekenhuis 24163 klassieke opnames (exclusief neonatologie) 

(139794 ligdagen exclusief de Sp-dienst, 154399 inclusief) en 5750 chirurgische 
dagopnames. Er waren in 2010 1401 bevallingen (1423 geboorten). Over de laatste 5 jaar 
zijn het aantal klassieke opnames (exclusief Sp-dienst) gestegen met 13,54%. (AV) 

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

agentschap Zorg en Gezondheid teruggekoppeld naar het ziekenhuis en besproken. 
Het ziekenhuis heeft een grondige studie gedaan van die indicatoren waarop zij een 
negatieve afwijking hadden en heeft de cijfers aangevuld met recentere gegevens. 
Hierdoor konden zij telkens aantonen dat de indicator verder gunstig evolueerde. Voor de 
afwijkende cijfers werden de dossiers van de betrokken patiënten nagekeken om een 
verklaring te vinden voor de afwijking. Hieromtrent konden tijdens de audit geen verdere 
opmerkingen geformuleerd worden. (AV) 
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9 Zorg voor kinderen en neonati 

 
Situering 

 
• Kinderen worden gehospitaliseerd op de kinderafdeling. Kinderen worden voor een 

dagingreep voornamelijk op het kinderdagziekenhuis op de kinderafdeling opgenomen. 

 
• Er werd tijdens de audit gesproken met het medisch diensthoofd, met de 

hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma voor kinderen en tevens 
hoofdverpleegkundige van de neonatale afdeling en met een verpleegkundige van de 
neonatale afdeling. 

 
• De kinderafdeling en de neonatale afdeling werden bezocht. Er werden 3 verpleegkundige 

dossiers op de kinderafdeling ingekeken. 

 
• Zorg voor kinderen was verder een aandachtspunt bij het bezoek aan de 

spoedgevallendienst, de intensieve afdeling en het operatiekwartier. 

 
 

Beleid en strategie 

 
• Het zorgprotocol kindvriendelijk ziekenhuis werd in januari 2012 geactualiseerd. (AV) Dit 

protocol dient nog verder ziekenhuisbreed uitgewerkt te worden, vanuit het standpunt van 
kinderen en hun ouders: (TK) 

o De afdeling Intensieve Zorgen is niet vermeld in het protocol. 
o Ouders en kinderen worden vooraf onvoldoende geïnformeerd over hun 

rechten op het vlak van kindvriendelijkheid tijdens een opname in het 
Imeldaziekenhuis te Bonheiden. (NC) Ouders worden bv. niet op de hoogte 
gesteld van het recht om hun kind te begeleiden in het operatiekwartier tot bij 
inductie. 
In het protocol kindvriendelijkheid, de onthaalbrochure en op de website staat 
vermeld dat ouders hun kind kunnen vergezellen tot aan de inductieruimte. 

 
• De zorgorganisatie voor kinderen voldoet niet volledig aan de normen van het 

zorgprogramma: (NC) 
o Ouders kunnen in praktijk niet steeds bij hun bewuste kind blijven: 

• Ouders mogen mee tot aan de deur van het operatiekwartier. In 
praktijk worden ouders enkel toegelaten tot bij inductie op 
uitdrukkelijke vraag van (de meest assertieve) ouders, bij 
gehandicapte kinderen en bij kinderen van personeel van het 
ziekenhuis. 
Het aantal ouders dat in 2011 bij hun kind bleef tot aan de operatiezaal 
is 98%, het aantal dat bij hun kind bleef tot en met inductie is 10%. 
(AV) 

o Kinderen zijn niet steeds auditief en visueel gescheiden van de volwassen 
patiënten tijdens alle zorgtrajecten. 

• In de onthaalruimte van het operatiekwartier is er geen visuele en 
auditieve scheiding tussen kinderen en volwassenen mogelijk. 

 
• De financiële drempel voor rooming-in op de kinderafdeling is hoog en de kostprijs wordt 

niet kenbaar gemaakt in de opnamebrochure of website. (TK) Rooming-in kost er voor een 
grote kamer (= met douche) 25 euro (maaltijden inclusief), voor een kleine kamer (=zonder 
douche) 15 euro (maaltijden inclusief), rooming-in op een vierpersoonskamer is gratis 
(ontbijt inbegrepen). Rooming-in zonder maaltijden kost evenveel. Middagmaal en 
avondmaal kunnen vrijblijvend worden bijbesteld. Naar schatting 95% van de ouders kiest 
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voor rooming-in. (AV) 

 
• Er werd voor het zorgprogramma voor kinderen een medisch jaarverslag 2010, een 

verpleegkundig jaarverslag pediatrie/neonatologie 2010 en een verpleegkundig 
beleidsplan 2012 opgesteld. (SP) Aanbeveling om dit geïntegreerd medisch- 
verpleegkundig op te stellen. (Aanb) 

 
• Overlegstructuren m.b.t. zorg voor kinderen: 

o Er werden in 2011 3 verpleegkundige dienstvergaderingen georganiseerd. Het 
jaarverslag wordt op een dienstvergadering besproken. (AV) 

o Er is dagelijks overleg tussen de pediaters onderling. (AV) Wekelijks is er 
patiëntenbespreking met alle pediaters en de hoofdverpleegkundige, eventueel 
in aanwezigheid van de psychosociaal medewerker. (SP) 

o Er is geen gestructureerd beleidsmatig overleg op de kinderafdeling van alle 
betrokken disciplines samen (medisch-verpleegkundig-andere). (TK) 

o Er is geen gestructureerd beleidsmatig overleg op de neonatale afdeling van 
alle betrokken disciplines samen (gynaecologen-vroedvrouwen-pediaters). 
(TK) 

o Gestructureerd overleg met andere diensten waar kinderen terechtkomen (bv. 
chirurgisch dagziekenhuis, IZ, OK, …) is er niet. (TK) Aanbeveling om een 
werkgroep kindvriendelijk ziekenhuis op te starten. (Aanb) 

 
 

Middelen 

 
• De kinderafdeling werd in 2005 gerenoveerd. De afdeling is bewust sober, maar 

kindvriendelijk ingericht. Er is een goed uitgeruste speelzaal, een spelotheek en een ruime 
wachtzaal met speelgoed en computer. Op elke patiëntenkamer is er mogelijkheid tot 
rooming-in. (SP) 
Volgende knelpunten i.v.m. infrastructuur werden vastgesteld op de kinderafdeling: (TK) 

o Geen enkele berging of vuile utility is afgesloten. 
o De badkamers zijn niet toegankelijk met een rolstoel en de spiegels zijn niet 

aangepast aan rolstoelpatiënten. 

 
• Het patiëntendossier bestaat uit verschillende delen die onvoldoende geïntegreerd zijn 

en/of onvoldoende worden ingevuld: (TK) 
o Er is een papieren verpleegkundig dossier. 

Twee verpleegkundige anamneses waren beperkt ingevuld en er was niet te 
achterhalen welke verpleegkundige het anamnesegesprek had gevoerd. 

o Er is een elektronisch medisch dossier. Verpleegkundigen hebben toegang tot 
dit elektronisch dossier. 

o De spelbegeleidster en psychosociaal begeleidster noteren nog niet 
systematisch in het verpleegdossier: er is een luik voorzien in het 
verpleegdossier waar de spelbegeleidster haar bevindingen kan noteren. In 
twee van de drie nagekeken dossiers was niets genoteerd. De psychosociale 
begeleidster registreert haar verslagen en bevindingen in het elektronisch 
patiëntendossier C2M. 

 
• We bevelen aan om de recovery en de afdeling intensieve zorgen kindvriendelijker aan te 

kleden. (Aanb) 

 

Medewerkers 

 
• Er zijn 5 voltijdse pediaters. Zij werken in één associatie. (AV) 

 
• De personeelsequipe van de kinderafdeling bestaat uit: (AV) 

o 8,4 VTE pediatrische verpleegkundigen, 

o 6,66 VTE verpleegkundige bachelors met optie pediatrie, 
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o 0,6 VTE verpleegkundige bachelor, 
o 1,46 VTE gediplomeerde verpleegkundigen, 
o 2.96 VTE zorgkundigen, 

o 0,5 VTE spelbegeleiding, 

o 0,5 VTE psychosociale begeleiding. 
 

• Alle personeelsleden die de permanentie verzekeren zijn pediatrisch verpleegkundige of 
gelijkgesteld o.b.v. ervaring. Men werkt met een zomer- en winterbestaffing. De 
pediatrische verpleegkundigen en de verpleegkundige bachelors met optie pediatrie doen 
ook dienst op de neonatale afdeling. (AV) 

 
• De equipe voor N* bestaat uit een vroedvrouw en 7 pediatrisch verpleegkundigen, samen 

6,08 VTE. Hiervan werken sommige personeelsleden enkel op N*, anderen doen ook 
dienst op de kinderafdeling. (AV) 

 
• Bij drukte, ook tijdens de nacht, kan er op de kinderafdeling, het verloskwartier, de 

materniteit en de neonatale afdeling een beroep worden gedaan op een verpleegkundige 
van de mobiele equipe Moeder en Kind. (SP) 

 
• Men beschikt niet over een specifieke inscholingshandleiding met stappenplan voor de 

kinderafdeling en de neonatale afdeling. (TK) Men beschikt wel over een praktijkboek 
waarin de dagdagelijkse werking en de procedures worden beschreven. (AV) 

 
• Hoewel het streefdoel voor het aantal uren vorming in het Imeldaziekenhuis 8u/jaar is 

haalt niet elke medewerker (10 van de 26 medewerkers) op de kinderafdeling en de 
neonatale afdeling dit streefcijfer. (TK) 

 
 

Processen 

 
• Er zijn onvoldoende ziekenhuisbrede procedures uitgeschreven voor de zorg voor 

kinderen. Er is bv. geen ziekenhuisbreed pijnbeleid uitgewerkt voor kinderen. (NC) Het 
pijnbeleid is uitgewerkt voor de kinderafdeling en voor postoperatieve pijn. 

o Er wordt in de procedure niet weergegeven welke pijnschalen worden 
gehanteerd, wanneer pijnobservatie noodzakelijk is en waar deze observatie 
wordt neergeschreven in het dossier. 

o Er wordt Emla® en Kalinox® gebruikt op de kinderafdeling, maar dat is niet in 
de procedure beschreven. 

o Preventie van pijn is bv. niet uitgewerkt voor kinderen op IZ en spoedopname. 
Het is niet duidelijk welke pijnschaal men hanteert op de spoedgevallendienst. 

o Het is niet duidelijk wanneer de laatste bijscholing i.v.m. pijnreductie is 
doorgegaan. 

 
• Er worden kinderen opgenomen op de afdeling Intensieve zorgen van het 

Imeldaziekenhuis. In 2011 waren dit er 12. (AV) Er is geen samenwerkingsovereenkomst 
met de eigen functie voor intensieve zorgen en afspraken (aantal, zorgzwaarte, opname- 
en ontslagcriteria, overlegmomenten, kindvriendelijke aanpassingen…) zijn er niet. (TK) 

 
• Op de spoedgevallendienst worden op weekdagen tussen 8u en 22u alle patiënten tot 16 

jaar in eerste lijn gezien door een kinderarts, behalve niet-neurologische traumatologie en 
expliciete verwijzingen naar andere disciplines. (SP) Een consult in tweede lijn is steeds 
mogelijk. Tijdens de nachten en weekends zorgt de spoedarts voor de eerste opvang, 
telefonisch advies of pediatrisch consult gebeurt op zijn vraag. In 2011 waren er 5334 
aanmeldingen op de dienst spoedgevallen, hiervan werden 1028 kinderen 
gehospitaliseerd. (AV) Hoeveel kinderen er door een pediater op spoed werden gezien is 
niet gekend. (Aanb) 

 
• Men beschikt over de procedure bij vermoeden van kindermishandeling opgesteld door de 

FOD Voksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (AV) Medewerkers 
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op spoed kregen geen vorming over het herkennen van signalen. (TK) 
Aanbeveling om deze procedure aan te passen met alle stappen en de rol die 
verschillende actoren in het ziekenhuis en extern hierin moeten/ kunnen opnemen. 
Aanbeveling om daaraan een screeningsdocument en een registratieformulier te koppelen 
en om na de vertaling van de procedure voldoende opleiding te voorzien voor alle 
zorgverleners die deze procedure moeten kunnen gebruiken. (Aanb) 

 
• Aanbeveling om het principe om de verpleegkundig dossiers tijdens de zorg op de gang 

aan de deur van de patiëntenkamer te bewaren te herbekijken i.f.v. privacy. (Aanb) 

 
• Aanbeveling om in het kader van ouderparticipatie een gestructureerd 

communicatieformulier te ontwerpen. (Aanb) 

 
 

Resultaten 

 
• Op de website van het ziekenhuis is allerlei informatie terug te vinden over hospitalisatie 

en dagopname. Er zijn via dit kanaal brochures voor ouders én ”de jongste patiënten” 
beschikbaar. (SP) 

 
• In 2011 werden 1028 kinderen gehospitaliseerd in het Imeldaziekenhuis. Daarnaast waren 

er 789 dagopnames van kinderen. (AV) 

 
• In 2011 werden er 12 kinderen op IZ gehospitaliseerd. (AV) 

 
• Er waren in 2011 128 ontslagen buiten de openingsuren van het dagziekenhuis (na 18u) 

(=16 % van de dagopnames). Er waren 6 onvoorziene overnachtingen.(AV) 

 
• Bij 95% (schatting) van de opgenomen kinderen op de kinderafdeling maken ouders 

gebruik van de rooming-in mogelijkheden. (AV) 

 
• Het aantal ouders dat in 2011 bij hun kind bleef tot aan de inductiekamer is 98%, het 

aantal dat bij hun kind bleef tot en met inductie is 10%. (AV) 

 
• In 2011 waren er 5334 aanmeldingen op de dienst spoedgevallen, hiervan werden 1028 

kinderen gehospitaliseerd. (AV) Hoeveel kinderen er door een pediater op spoed werden 
gezien is niet gekend. (Aanb) 

 
• In 2010 werden 155 neonati opgenomen op N*. De bezetting was 64%. (AV) 
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10 Zorg voor psychiatrische patiënten 

 
Situering 

 
• Het Imeldaziekenhuis heeft een psychiatrische afdeling met 30 A-bedden. Daarnaast is er 

een ambulant aanbod (6 dagen/week) en is er een interne liaisonfunctie in het ziekenhuis. 
Patiënten worden voor daghospitalisatie voornamelijk verwezen naar het Sint- 
Maartenziekenhuis in Mechelen. 

 
• De psychiatrische afdeling werd bezocht. Er werd gesproken met het medisch 

diensthoofd, een psychiater en een verpleegkundige van de PAAZ (psychiatrische afdeling 
in een algemeen ziekenhuis). 
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 op PAAZ 4 patiëntendossiers ingekeken en twaalf isolatiefiches (alle isolaties in 

2011) van het afzonderingsregister. 

 
• Er gebeurt geen elektroconvulsietherapie (ECT) in het Imeldaziekenhuis. Patiënten 

worden voor ECT verwezen naar het psychiatrisch ziekenhuis in Kortenberg. 

 
 

Beleid en strategie 

 
• Er is een jaarverslag 2010 en 2011 voor de PAAZ. Daarnaast werd er een medisch en een 

verpleegkundig beleidsplan opgemaakt. Er werd door de PAAZ-equipe kort voor de audit 
een SWOT opgemaakt. (SP) We bevelen aan om te opteren voor een multidisciplinair 
beleidsplan. (Aanb) 

 
• Over de zorg voor psychiatrische patiënten zijn er verschillende overlegstructuren: (SP) 

o Jaarlijks is er overleg tussen medisch diensthoofd, hoofdverpleegkundige en 
directie over jaarverslag en beleidsplan. 

o Om de zes weken zijn er associatievergaderingen van de drie psychiaters. 
o Trimestrieel zijn er multidisciplinaire dienstvergaderingen van de 

verpleegkundigen, psychiaters en therapeuten van PAAZ. 
o Er is geen gestructureerd overleg met andere diensten van het 

Imeldaziekenhuis waar psychiatrische patiënten worden behandeld (bv. IZ, 
spoedgevallen, de kinderafdeling, geriatrie). (TK) 

o Maandelijks is er regionaal (GGalimero-)overleg met alle GGZ-voorzieningen 
van de regio Lier-Mechelen. 

o Er wordt geparticipeerd aan een overleg van PAAZ-diensten uit de provincie 
Antwerpen. 

 
• Het beleid inzake zorg voor psychiatrische patiënten is goed gestructureerd: (SP) 

o Er zijn opname- en exclusiecriteria neergeschreven voor PAAZ. 
o Er is een procedure voor opvang van psychiatrische patiënten op de 

spoedgevallendienst (met een anamneselijst per pathologiegroep). 
o In het centraal afsprakenbeheersysteem zijn 3 slots voorzien voor de 

liaisonpsychiatrie. Verslagen van liaisonconsulten worden in C2M opgemaakt. 
o Er is een zorgpad ‘opvang van de suïcidale patiënt’ uitgewerkt dat op het 

moment van de audit met een proefdraai is gestart. 
o Wekelijkse gesprekken met de psychiater maken deel uit van het therapie- 

aanbod. 
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Middelen 

 
• De PAAZ werd in 2007 gerenoveerd. Naast de 30 bedden in patiëntenkamers, beschikt 

men over twee prikkelarme kamers en een afzonderingskamer. (AV) 

 
• De vernieuwde afdeling is een ruime, lichte en aangename verblijfsafdeling geworden. 

Men beschikt over een tuin, een terras, een grote eetzaal, verschillende zithoeken, een 
fitnesszaal, een crearuimte en een huiselijke groepstherapieruimte. Een deel van de 
afdeling is afsluitbaar, hier zijn de prikkelarme kamers en de afzonderingskamer gelegen. 
(SP) 

 
• We bevelen aan om de infrastructuur van de afdeling te screenen op veiligheidsrisico, met 

voorrang de prikkelarme ruimtes (bv. verhangingsrisico). (Aanb) 
 

• Het patiëntendossier op de PAAZ is onvoldoende multidisciplinair geïntegreerd. (TK) Het 
medisch dossier wordt in C2M gemaakt. De verpleegkundigen maken gebruik van een 
papieren dossier en hebben geen schrijfrecht in C2M. Er is een aparte kaft met de 
verslagen van de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Sommige therapeuten noteren 
in C2M, andere mailen hun bevindingen naar de psychiater, terwijl weer andere enkel op 
mondelinge basis informatie doorgeven aan het team. 

 
 

Medewerkers 

 
• Er zijn in het Imeldaziekenhuis drie psychiaters (3 VTE) werkzaam. Er zijn geen ASO’s 

psychiatrie. (AV) We bevelen aan om de mogelijkheid van de aanstelling van een kinder- 
en jeugdpsychiater te onderzoeken. (Aanb) 

 
• De personeelsequipe van PAAZ bestaat uit: (AV) 

o 14,46 VTE verpleegkundigen (waarvan 8,21 VTE bachelors, 6,25 VTE 
gediplomeerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 en 11,17 VTE 
psychiatrisch  verpleegkundigen) 

o 0,66 VTE zorgkundige 
o 2,01 VTE psycholoog 
o 2,05 VTE therapeuten (ergotherapeut, kinesitherapeut en maatschappelijk 

werker) 
o 0,79 VTE sociaal verpleegkundige. 

We bevelen aan om administratieve ondersteuning te voorzien in de PAAZ-equipe. (Aanb) 
 

Tijdens het jaar 2011 kampte de PAAZ met een ernstig verpleegkundig personeelstekort. 
Dit had een belangrijke weerslag op de geleverde kwaliteit van zorg. Zo slaagde men er 
niet in om bij alle patiënten een verpleegkundige anamnese af te nemen en werd de 
therapiegroep voor verslaving gedurende zes maanden niet georganiseerd. (AV) 

 
• De nachtpermanentie van de PAAZ bestaat uit 2 personeelsleden, waarvan minstens één 

verpleegkundige. (AV) 

 
• Uit de registratiegegevens van uren gevolgde vorming door de PAAZ-equipe blijkt dat 9 

van de 12 personeelsleden in 2011 minder dan 8u vorming volgden. Niet alle 
personeelsleden van PAAZ kennen dit streefdoel inzake vorming. (TK) 

 
• Opvang van personeelsleden na een emotioneel ingrijpende gebeurtenis gebeurt in het 

Imeldaziekenhuis door het ‘stressteam’. Dit team biedt naast debriefing in groep ook 
individuele opvang. (SP) 

 
• Wekelijks is er een intervisieoverlegmoment binnen de PAAZ-equipe. (SP) We bevelen 

aan om ook de psychiaters te betrekken bij deze intervisie. Verder advies om de 
meerwaarde van intervisie door een externe begeleider te onderzoeken. (Aanb) 
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Processen 

 
• In het patiëntendossier worden de individuele behandeldoelstellingen nog onvoldoende 

expliciet op maat van de patiënt neergeschreven. (TK) Deze behandeldoelstellingen 
kunnen wel terug gevonden worden in het medisch opnameverslag aan de verwijzer en in 
de ontslagbrief. (AV) 

De ontslagbrief wordt opgemaakt door de psychiaters en bevat slechts een kort overzicht 
van de observatiegegevens van de andere disciplines. We bevelen aan om bij gebruik van 
een elektronisch patiëntendossier een uitgebreidere multidisciplinaire ontslagbrief op te 
maken. (Aanb) 

 
• Het zorgpad ‘opvang van de suïcidale patiënt’ start bij opname op de PAAZ. Dit zorgpad 

zit momenteel in zijn laatste ontwikkelingsfase. (AV) Voor suïcidepogers die enkel op de 
spoedgevallendienst terechtkomen en niet in het ziekenhuis worden opgenomen is geen 
zorgtraject uitgeschreven. (TK) Omwille van de administratieve werklast besliste het 
ziekenhuis om niet in te stappen in het IPEO-project. Administratieve ondersteuning in de 
zorg zou de verbreding van het zorgtraject voor suïcidepogers kunnen faciliteren. (Aanb) 

 
• Er is een procedure ‘Isolatie-afzondering van een patiënt’ voor gebruik van de 

isoleerkamers op spoed en PAAZ uitgeschreven. Alle patiënten in isolatie worden 
gefixeerd. (AV) Uit de registratiecijfers blijkt dat men op PAAZ een beleid voert met zo 
weinig en zo kort mogelijk afzonderingen (12 afzonderingen in 2011). Het gebruik van de 
prikkelarme kamers ondersteunt dit beleid. (SP) 

In de afzonderingsprocedure wordt de frequentie van toezicht duidelijk omschreven. Het is 
echter minder duidelijk omschreven wanneer toezicht via camera voldoet en wanneer 
verwacht wordt dat men bij de patiënt in de isolatiekamer gaat. Ook in het 
afzonderingsregister wordt geen duidelijk verschil gemaakt in de notities over toezicht in 
de isolatiekamer en toezicht via de camerabewaking. (TK) In de 12 gecontroleerde 
registratiefiches ontbraken enkele gegevens: twee maal ontbrak het beginuur van de 
afzonderingsmaatregel, één maal ontbrak het einduur. (NC) 

We bevelen aan om het afzonderingsregister elektronisch te voorzien en te linken met het 
patiëntendossier. (Aanb) 

 
• Volgende aspecten van patiëntgeoriënteerde zorg werden opgemerkt: (SP) 

o De informatiebrochure van PAAZ en de infobrochure zorgpad ‘opvang van 
suïcidale patiënt’ waarin een positieve communicatiestijl wordt gehanteerd. 

o De tweewekelijkse permanentie van de VDAB op de afdeling. 
Een aantal aspecten om de zorg voor psychiatrische patiënten meer patiëntgeoriënteerd 
te organiseren kunnen zijn: (Aanb) 

o Een ontspanningsaanbod tijdens avonden en weekends. 
o Meer informatie over het zorgaanbod voor psychiatrische patiënten te voorzien 

via de website van het ziekenhuis. 
o Een structureel KOPP-aanbod (kinderen van ouders met psychiatrische 

problematiek) te voorzien. 
o Een specifieke tevredenheids/ervaringsbevraging te organiseren bij 

psychiatrische  patiënten. 

 
 

Resultaten 

 
• In 2011 waren er 558 opnames op de PAAZ, de bezettingsgraad was er 89% en de 

gemiddelde ligduur 17,3 dagen. Er gebeurden datzelfde jaar 175 liaisonconsulten door de 
psychiaters en 2.131 poliklinische consultaties. (AV) 

 
• Er worden geen minderjarigen (-18 jaar) opgenomen op de PAAZ. (AV) 

 
• Uit de registratiegegevens over afzonderingen blijkt dat er in 2010 op de PAAZ 17 

afzonderingen gebeurden in de isolatiekamer (3% van de opnames) en in 2011 12 (2%). 
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We bevelen aan om de registratiegegevens i.v.m. afzondering uit te breiden en te 
gebruiken voor de evaluatie van het gevoerde afzonderingsbeleid (bv. gebruik van de 
prikkelarme kamers, tijdstip van afzondering, evaluatie van noodzaak fixatie, gemiddelde 
duur…). (Aanb) 

 
• In het jaarverslag 2011 werd voor het eerst een klinische performantie-indicator 

weergegeven (heropnameratio). (SP) Ook in het kader van de evaluatie van het zorgpad 
‘opvang van de suïcidale patiënt’ wordt gezocht naar KPI. (AV) 
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11 Zorg voor chirurgische patiënten 

 
Situering 

 
• Het Imeldaziekenhuis heeft een operatiekwartier met 11 zalen en twee recovery’s, 

waarvan één voor het dagziekenhuis. De ene recovery heeft 20 posities, die voor het 
dagziekenhuis 8. 
Daarnaast is er op de materniteit een zaal voor sectio’s. 

 
• Chirurgische patiënten in daghospitalisatie komen terecht op het gemengd chirurgisch- 

internistisch (niet-oncologisch) “Daghospitaal 1”. 
Kinderen in daghospitalisatie komen terecht op het kinderdaghospitaal. Dit aspect wordt 
besproken in het hoofdstuk “zorg voor kinderen”. 
Geriatrische patiënten worden opgenomen op het geriatrisch dagziekenhuis. Voor 
oncologische patiënten is er een apart “daghospitaal 2”. 

 
• Tijdens de audit werden het operatiekwartier (+ beide ontwaakzalen), het gemengd 

dagziekenhuis en de afdeling heelkunde 4 (orthopedie) bezocht. 
Er werd gesproken met het medisch diensthoofd, de OK-manager, de verantwoordelijke 
arts van anesthesie en de hoofdverpleegkundige van het OK, met het medisch 
diensthoofd en de hoofdverpleegkundige van het daghospitaal en met de 
hoofdverpleegkundige van de verpleegafdeling. Op verschillende plaatsen werden 
eveneens andere medewerkers aangesproken. 
Er werden 6 dossiers en enkele operatiefiches ingekeken. 

 
 

Beleid en strategie 

 
• In samenspraak met de huisartsen zijn er preoperatieve mapjes ontwikkeld. Ze bevatten 

een vragenlijst voor de patiënt, een blad voor anamnese en klinisch onderzoek door de 
huisarts en een luik met algemene informatie. 
Voor bepaalde pathologieën heeft men een klinisch pad ontwikkeld, waarvan soms 
preoperatieve informatiesessies deel uitmaken. Verder beschikt men ook over tal van 
informatiebrochures over vaak voorkomende pathologieën (laminectomie, Maverick…). 
Deze informatiebrochures kan men ook downloaden van de website van het ziekenhuis. 
(SP) 
Peroperatief maakt men voor de anesthesie gebruik van elektronische monitoring en een 
papieren anesthesiefiche. Op deze fiche zet men de postoperatieve orders voor de 
ontwaakzaal en/of de afdeling. Deze fiches worden na de opname ingescand en 
toegevoegd aan het elektronisch patiëntendossier. Alle geziene fiches waren postoperatief 
ondertekend door een anesthesist. (AV) 

 
• Ouders mogen gewoonlijk niet bij hun kind blijven tot bij inductie, (NC) enkel voor ouders 

die hier expliciet om vragen (meestal personeelsleden) en begeleiders van gehandicapten 
wordt hierop een uitzondering gemaakt. Sommige anesthesisten laten dit wel steeds toe 
als ouders er om vragen, maar ouders worden van de mogelijkheid om bij hun kind te 
blijven niet actief op de hoogte gebracht, (NC) vooral omwille van praktische problemen. 
Anderzijds laat men ouders wel toe vanaf het ontwaken op de recovery. (AV) 

 
• Er is een “OK-commissie” die om de 3 maanden bijeenkomt, ondermeer voor de 

toewijzing van de zalen en het toezicht op het gebruik van de perioperatieve checklist. 
Daarnaast is er nog dagelijks overleg tussen de OK-manager en de hoofdverpleegkundige 
van het operatiekwartier, en is er overleg met de CSA en met het dagziekenhuis over het 
operatieprogramma van de volgende dag. (AV) 

 
• Binnen het operatiekwartier heeft men de processen zoveel mogelijk gestandaardiseerd 

en geformaliseerd. (SP) 
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o Er is een nieuw hygiënisch reglement dat beschrijft op welke wijze men het OK 
mag betreden, hoe de zalen onderhouden worden, en volgens welke 
kwaliteitsrichtlijnen er moet gewerkt worden. 

o Daarnaast is er een apart reglement van inwendige orde. 
o De procedures zijn in alle zalen elektronisch beschikbaar. 
o Er wordt gewerkt met gestandaardiseerde namen voor de ingrepen en alle sets 

kregen een duidelijke naam en plaats in de steriele berging. Indien er 
meerdere sets zijn met eenzelfde naam, dan zijn deze identiek samengesteld. 

o Dagelijks worden de zalen en de anesthesieapparatuur gecontroleerd. 
o Verschillende karren voor specifieke interventies (intubatie bij kinderen, kar 

voor anesthesie op medische beeldvorming, reanimatiekar, latexvrije kar, 
gipskar…) staan klaar in kasten in de gang. De inhoud ervan wordt regelmatig 
nagekeken aan de hand van checklists. 

o Er is een ziekenhuisbreed postoperatief pijnbeleid ontwikkeld voor 
volwassenen. 

o Voor de planning van ingrepen wordt een strikt schema gevolgd. De 
individuele programma’s moeten op tijd beschikbaar zijn in het elektronisch 
planningsprogramma, zoniet wordt de zaaltijd ter beschikking gesteld van 
andere artsen. Bijkomende ingrepen, zowel dringende als semi-dringende, 
kunnen daarna alleen door de hoofdverpleegkundigen, na overleg met de OK- 
manager, aan het programma worden toegevoegd. Dagelijks is er overleg met 
de CSA en het dagziekenhuis omtrent de uitvoerbaarheid van het programma. 

o Men heeft, na een proef met de WHO-checklist, een zelfontwikkelde 
“perioperatieve checklist” ingevoerd, aangepast aan de eigen situatie. Deze 
lijst maakt deel uit van de patiëntenmap en bestaat uit drie luiken (voor 
inductie, voor incisie-verpleegkundig en voor incisie-medisch). Naast 
identificatie van de patiënt en controle op de juiste lichaamszijde is er aandacht 
voor de aanwezigheid en werking van de benodigde apparatuur, mogelijk 
bloedverlies, allergieën, antibioticaprofylaxis… 
Regelmatig doet men controles op het gebruik van de checklist. 

o De standaardschema’s voor antibioticaprofylaxis zijn elektronisch beschikbaar. 

 

Middelen 

 
• Alle operatiezalen zijn uniform ingericht, maar enkele zalen beschikken over meer ruimte 

of specifieke apparatuur (bv. cathlab). Overal worden de zalen aangevuld via 
doorgeefkasten, zodat de zalen zo weinig mogelijk betreden moeten worden. Er zijn 
voldoende monitors beschikbaar voor dossier, RX, anesthesiemonitoring… (AV) 

 
• Kinderen kunnen niet overal auditief en visueel afgescheiden worden van volwassen 

patiënten. In de onthaalruimte is een auditieve scheiding niet mogelijk, al is het zo dat 
kinderen hier meestal niet lang verblijven (meestal alleen voor verbedding). In de recovery 
van het daghospitaal komen ook minderjarigen. De posities zijn er enkel gescheiden door 
middel van gordijnen, zodat ook hier auditieve scheiding niet mogelijk is. (NC) 

Anderzijds heeft men in de grote recovery twee posities volledig afgezonderd van de rest 
van de zaal, en kan men desnoods een derde positie in een aparte ruimte benutten. 
Ouders kunnen gemakkelijk deze ruimte vanuit de gang van het ziekenhuis betreden. Wel 
zou men de ruimte nog wat kindvriendelijker kunnen maken (bv. door te zorgen voor meer 
afleiding via bv. tekenfilms). (Aanb) 

 
• Het “daghospitaal 1” spreidt zich uit over 2 niveaus. Beneden, op de gelijkvloerse 

verdieping is er een zaal met hetzij 8 zetelposities, hetzij 5 bedposities, 4 
tweepersoonskamers en 5 eenpersoonskamers. Daarnaast zijn er 4 “behandelkamers”, 
waarvan 1 als consultatieruimte gebruikt wordt en de 3 andere voor ingrepen in het mond- 
kaak- en aangezichtsgebied onder lokale verdoving. Op de eerste verdieping zijn er 1 
vierpersoonskamer, 4 tweepersoonskamers, 6 eenpersoonskamers, en een zaaltje met 
zetels. Dit dagziekenhuis beschikt over een aparte ingang met onthaalbalie en enkele 



52 

Auditverslag Imeldaziekenhuis, Bonheiden, E689, April – Mei 2012 
 

parkeersplaatsen zodat patiënten er gemakkelijk kunnen afgezet en opgehaald worden. 
(AV) 

 
• Heelkunde 4 zal binnenkort verhuizen naar een gerenoveerde afdeling. Daar zal iedere 

kamer een douche hebben, en zullen de sanitaire cellen beter aangepast zijn aan zittende 
patiënten. 
Ook zal men, zoals nu, kunnen beschikken over een apart lokaal waar men uitleg kan 
geven aan patiënten over stomazorg of hen kan helpen bij de verzorging van anale 
problemen (speciale toiletten met ingebouw sproeisysteem). Ook zou er meer bergruimte 
zijn, momenteel heeft men een gemeenschappelijk ruimte als bergruimte ingericht. (AV) 
Bij het bezoek viel op dat de ruimte met poetsproducten niet afgesloten was. (TK) 

 
 

Medewerkers 

 
• Er zijn 14 (13,5 VTE) anesthesisten. (AV) 

 
• Naast de hoofdverpleegkundige (1,00 VTE) zijn er voor het OK 57,81 VTE 

verpleegkundigen en 2,00 VTE perfusionisten. 
’s Nachts en in het weekend zijn er steeds 5 verpleegkundigen van wacht, hiervan is er op 

weekdagen 1 permanent aanwezig, in het weekend is er een 2
de 

tussen 9 en 17 uur. (AV) 
Er worden 6 teams onderscheiden (o.a. 1 team voor recovery en anesthesie), met telkens 
een teamleider. Teamleiders kunnen 1 dag per maand thuiswerken om administratieve 
taken af te werken zonder voortdurend gestoord te worden. 
Het operatiekwartier beschikt op het moment van de audit over 4 secretaresses (3,12 
VTE) voor administratieve ondersteuning. Logistieke ondersteuning gebeurt door 6 
personeelsleden (4,90 VTE). (SP) 

 
• Er is een biotechnicus specifiek toegewezen aan het operatiekwartier. Hij moet instaan 

voor het onderhoud (opvolgen onderhoudscontracten of zelf onderhoud doen) en 
herstellingen waar mogelijk. (SP) 

 
• Alle medewerkers van het operatiekwartier (behalve van het recoveryteam) en alle artsen 

hebben een opleiding gevolgd over radioprotectie. (SP) 

 
• De equipe van het daghospitaal (22,01 VTE) bestaat uit: (AV) 

o 1,00 VTE hoofdverpleegkundige 
o 12,61 VTE verpleegkundige bachelors 
o 4,58 VTE gediplomeerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5 
o 0,66 VTE zorgkundigen 
o 3,16 VTE logistieke ondersteuning 

Hiervan werken 4 personeelsleden (2 VTE gediplomeerde verpleegkundige en 2 VTE 
bachelors) op de MKA-behandelkamers. Voor 17700 daghospitalisaties (waarvan 11950 
niet-chirurgisch en 5750 chirurgisch, inclusief de behandelingen in de behandelkamers) is 
er normatief nood aan een equipe van 22 VTE. 

 
• Op Heelkunde 4 beschikt men over 19,44 VTE personeelsleden, waarvan 0,5 VTE 

vrijgesteld wordt als verpleegkundig specialist wondzorg. (AV) 
Er zijn verschillende referentieverpleegkundigen aangeduid (stomazorg, wondzorg, MVG, 
studentenbegeleiding…). (AV) 

 
 

Processen 

 
• Voor volwassen patiënten is een pijnbeleid ontwikkeld. Na een operatie kan men kiezen 

om dit beleid te volgen of hiervan af te wijken in functie van de patiënt of de specifieke 
ingreep. In beide gevallen wordt dit op de operatiefiche aangegeven met een medisch 
order. (AV) 
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Van de groep anesthesisten zijn er 3 die gesubspecialiseerd zijn qua pijnbehandeling. 
Samen met specifiek opgeleide verpleegkundigen staan zij in voor de pijnpompen. 
Voor kinderen is er geen algemeen protocol opgesteld. (TK) Iedere anesthesist bepaalt na 

een ingreep individueel het pijnbeleid. 
Hierdoor kan het beleid van kind tot kind sterk verschillen en is men verplicht om bij 
problemen telkens na te gaan of en wat het kind al gekregen heeft tegen de pijn. 
Bovendien moet men bij elk mineur probleem de anesthesist raadplegen, wat een drempel 
kan zijn en/of voor onnodig tijdsverlies kan zorgen. 

 
• Dankzij de strikte werkwijze bij de planning van ingrepen slaagt men er vrij goed in de 

operaties te laten doorgaan tijdens de voorziene werkuren van het operatiekwartier. (SP) 
Per dag laat men maximaal 1 zaal 1 uur uitlopen. Frequent zorgen spoedgevallen voor 
een verstoring van het normale programma. Spoedgevallen op zich kunnen het 
programma ook laten uitlopen en dat in maximaal 3 zalen en tot 24u00. Doordat bijna alle 
specialismen dagelijks operatietijd hebben, slaagt men er in zo weinig mogelijk het 
programma van het ene specialisme te verstoren door spoedgevallen van een ander 
specialisme. 

 
• Sectio’s gaan door op de materniteit. Bij dringende sectio’s gaan 1 of 2 verpleegkundigen 

van het operatiekwartier ter plaatse, samen met de anesthesist. Deze verpleegkundigen 
staan de gynaecoloog bij tijdens de ingreep en bieden ondersteuning aan de anesthesist 
terwijl een vroedvrouw als omloop functioneert. Deze werkwijze garandeert dus dat de 
verloskundige steeds wordt bijgestaan door personeel dat ervaring heeft met operatieve 
ingrepen. (SP) 

 
• Voor verschillende soorten ingrepen (totale knieprothese, totale heupprothese, 

wervelzuilchirurgie) werkt men met een gestandaardiseerd zorgpad. (SP) 

 
• Er is een sluitend stockbeheer voor narcotica. (AV). Voor deze anesthetica wordt er 

gewerkt met een koffertje per anesthesist. ’s Avonds worden deze koffertjes aangevuld op 
basis van de voorschriften van de anesthesisten. 

 
• Op Heelkunde 4 is er dagelijks overleg tussen alle artsen, assistenten en verpleging. Men 

overloopt er alle patiënten en bespreekt er pro-actief alle problemen. (SP) 
Voordat patiënten met een complexe problematiek (stomazorg) ontslagen worden, is er 
steeds een overleg met de thuisverpleging. 

 
 

Resultaten 

 
• Op het operatiekwartier en de heelkundige afdelingen gebruikt men de resultaten van 

patiëntentevredenheidsenquêtes en klachten als input voor verbeteracties. Daarnaast 
gebruikt men een aantal teruggekoppelde activiteitsgegevens en verbruiksgegevens. (AV) 

 
• Op het operatiekwartier beschikt men over een reglement van inwendige orde van 

08/06/2007. Verder is er ook een hygiënisch reglement (Reglement inwendige orde 
infectiepreventie) van 10/02/2012. Het hygiënisch reglement is sterk uitgewerkt en bevat 
ook richtlijnen over het onderhoud van de zalen (reiniging en luchtverversing) en van de 
verschillende apparaten. (SP) 

 
 

• In 2010 waren er 8616 chirurgisch ingrepen in daghospitalisatie. In het operatiekwartier 
behandelde men 6554 patiënten in daghospitalisatie en 9941 opgenomen patiënten. (AV) 
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12 Zorg voor kritieke patiënten 

 
12.1 Spoedgevallen 

Situering 

 
• Het Imeldaziekenhuis heeft een erkenning voor een functie gespecialiseerde 

spoedgevallenzorg en een functie mobiele urgentiegroep. Het ziekenhuis bestaft een 
ziekenwagen in het 100-systeem met twee spoedverpleegkundigen. 

 
• Er werd gesproken met de hoofdverpleegkundige, de adjunct-hoofdverpleegkundige en 

het medisch diensthoofd. 

 
• Het isolatieregister werd ingekeken. 

 
 

Beleid en strategie 

 
• De spoedgevallendienst heeft een verpleegkundig jaarverslag 2011 dat volgens het 

ziekenhuisbreed model werd opgemaakt. Er is een beknopte medische evaluatie van de 
werking, met enkele aspecten over de toekomst, als bijlage. (AV) De jaarverslagen 
bevatten vooral activiteitengegevens en informatie over het personeel en materiaal. Het 
verpleegkundig jaarverslag bevat ook een korte beschrijving van enkele projecten. 
Een evaluatie van de medische kwalitet van de zorg is te beperkt, zowel voor de functie 
spoedgevallen als voor de MUG-functie. (TK) Best hanteert men hierbij een aantal 
objectieve klinische indicatoren om deze evaluatie objectief te onderbouwen. 

Het is aanbevolen om een multidisciplinair (geïntegreerd) jaarverslag op te maken met 
een concrete evaluatie van de kwaliteit van de geleverde zorg. (Aanb) 

 

Het voorgestelde beleidsplan is voornamelijk een begroting die vanuit budgettaire 
invalshoek de werking van spoed/MUG in 2012 voorstelt. (TK) 

Men beschikt niet over een dienstspecifieke interne of externe evaluatie (bv. SWOT, audit) 
van de organisatie en werking van de dienst spoedgevallen, die o.a. zou kunnen bijdragen 
tot het opmaken van verbeteracties in het kader van een beleidsplan. 

 
• Intern en extern overleg kan op verschillende punten uitgebreid en bijgestuurd worden: 

(TK) 

o Op spoed worden vier maal per jaar dienstvergaderingen georganiseerd, maar 
de artsen zijn niet steeds aanwezig. Er zijn vier keer per jaar afzonderlijke 
vergaderingen met de logistieke medewerkers. 

o Met de andere specialisten uit het ziekenhuis is er (buiten de medische 
diensthoofdenvergadering) enkel informeel overleg om de samenwerking met 
spoed te bespreken. Er zijn geen schriftelijke afspraken over hoe de spoedarts 
beroep kan doen op andere disciplines. 

o De spoedartsen vergaderen maandelijks maar van dit overleg wordt geen verslag 
gemaakt. De hoofdverpleegkundige wordt soms uitgenodigd op deze 
bijeenkomsten. 

 

Afspraken zijn moeilijk opvolgbaar en afdwingbaar als er geen gesystematiseerd overleg 
en geen verslaggeving bestaat. Een multidisciplinaire werking vertaalt zich best ook in het 
gestructureerd  dienstoverleg. 

 
 

Middelen 
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• De dienst spoedgevallen bevindt zich deels in een nieuwbouw en deels in de ruimten van 
de vroegere spoed die werd gerenoveerd. Er is veel plaats en de uitrusting is volledig en 
over het algemeen modern. Er kan gewerkt worden met respect voor de privacy van de 
patiënten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan kinderen (eigen hoekje met 
speelgoed in wachtzaal, aparte gang naar pediatrische onderzoekskamer (box 9) die 
kindvriendelijk werd ingericht. (SP) 
Volgende knelpunten op het vlak van infrastructuur werden opgemerkt: (TK) 

o Er is geen decontaminatieruimte. 

o Er is geen specifiek triagelokaal. 

• Men beschikt niet over een veilige isolatiekamer: (NC) 

o Er staat een gewoon los ziekenhuisbed met fixatiemateriaal bevestigd 
o Er is geen brand- en scheurvrij linnen 
o Er is geen raam 
o Er is geen klok 
o Er zijn bereikbare voorwerpen aan het plafond waarmee men kwetsuren kan 

toebrengen 

o Er is een stevige klink aan de binnenzijde van de deur (gevaar ophanging) 

o De monitoren zijn niet steeds bemand. 

• De eigen technische dienst van het ziekenhuis is verantwoordelijk voor het systematisch 
onderhoud van de apparatuur. (AV) Dit gebeurt niet voor kleinere apparaten zoals 
bloeddrukmeters die enkel hersteld of vervangen worden als ze stuk gaan. (Aanb) 

 
 

Medewerkers 

 
• Er is een medische onderbestaffing, de medische permanentie kan niet gegarandeerd 

worden. (NC) 
Op het moment van de audit is er voor MUG en spoed een equipe van vijf (3,9 VTE) 
spoedartsen. Het medisch diensthoofd is urgentiearts en is als enige voltijds beschikbaar 
voor de dienst. Daarnaast zijn er drie artsen met een brevet acute geneeskunde en een 
algemeen geneeskundige zonder formele specialisatie in urgente zorg. 

De medische permanentie voor spoed wordt gecumuleerd met de permanentie voor de 
MUG. (AV) 

o Zowel voor de permanentie van spoed als voor de MUG worden ook ASO’s 
ingezet, overdag zijn dit soms eerste- of tweedejaars specialisten in opleiding. 
(NC) 

o Er is geen oproepbare medische permanentie voorzien die binnen de 15 minuten 
naar de spoedgevallendienst kan komen bij uitruk van de MUG. Bij (nachtelijke) 
uitruk van de MUG wordt de permanentiearts voor IZ gecontacteerd. Deze IZ-arts 
begeeft zich naar spoed op vraag van de spoedverpleegkundigen wanneer zij 
geconfronteerd worden met een beslissingsprobleem i.v.m. een patiënt. Anders 
moet de patiënt wachten tot de spoedarts terugkeert van de interventie. (NC) 

o De achterwacht voor anesthesie wordt enkel geroepen als zich op hetzelfde 
moment een bijkomend urgent probleem voordoet in het ziekenhuis. 

 
• De verpleegkundige bestaffing van de dienst spoedgevallen bestaat uit 28,73 VTE 

bachelorverpleegkundigen (inclusief 1 VTE hoofdverpleegkundige) en 0,79 VTE 
gediplomeerde verpleegkundige. De hoofdverpleegkundige wordt bijgestaan door een 
adjunct-hoofdverpleegkundige (1 VTE). Overdag is er logistieke en administratieve 
ondersteuning. (AV) Ongeveer alle verpleegkundigen beschikken over de BBT in de 
urgente en intensieve zorgen of volgen de opleiding. (SP) 

De minimumpermanentie (tussen 24u en 7u45) bestaat uit vier verpleegkundigen en een 
oproepbare verpleegkundige van wacht. 

 
In de maanden juli en augustus wordt het nachthospitaal gesloten en wordt de 
minimumpermanentie tijdens de nacht gereduceerd. Wanneer er dan een gelijktijdige 
uitruk is van de MUG en de ziekenwagen, treedt een cascadesysteem in werking, waarbij 
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de tweede nachtverpleegkundige van de afdeling Heelkunde 4 zicht naar de 
spoedgevallendienst begeeft. In de praktijk gebeurt dit ongeveer 5 keer per jaar. (AV) 

 

Bij hoge werkdruk of plotse afwezigheid (bv. ziekte) van een verpleegkundige kan de 
mobiele equipe (BBT-houders) van de kritieke diensten bijspringen. (SP) 

 
• De medewerkers worden gestimuleerd om voldoende interne en externe vorming te 

volgen, ook naast de vereiste uren voor hun BBT. (SP) 
 

• Alle medewerkers kregen in 2011 een functioneringsgesprek. (AV) 

 
 

Processen 

 
• Triage gebeurt niet aan de hand van een gevalideerd systeem. (TK) 

Triage gebeurt door spoedverpleegkundigen op basis van de aanmeldingsklacht en is 
onvoldoende gebaseerd op objectieve parameters. De triagebeslissingen verschillen 
naargelang de expertise van de verpleegkundige die op dat moment deze functie 
waarneemt. Voor kinderen zijn geen specifieke parameters voor triage uitgewerkt. Er is 
geen afzonderlijk triagelokaal; men gebruikt hiervoor de fasttrackbox (onderzoekskamer 
1). Men beschikt niet over en IT-pakket dat ondersteuning kan bieden voor een 
gestandaardiseerde triage. Er gebeurt geen geïndividualiseerde communicatie over 
wachttijden naar de patiënten in de wachtzaal. 

 
Men heeft beslist om in de nabije toekomst een Modified EWS op te starten, na een EWS- 
pilootproject op verpleegafdelingen. Hierbij is ook vorming voorzien voor de 
triageverpleegkundigen. (AV) 

 
• Indien een patiënt zich op spoed aanmeldt met een verwijsbrief voor een specialist, wordt 

deze niet gezien door de spoedarts (tenzij bij duidelijk urgente pathologie), maar wordt de 
betrokken specialist (vaak de ASO interne of heelkunde) opgeroepen. Dit kan zorgen voor 
lange wachttijden voor de patiënten. (TK) 

 
• De zorgverstrekkers op spoed beschikken over een handig zakboekje met staande orders. 

(SP) 

 
• Er is een zorgpad voor de geriatrische patiënt die via spoed wordt opgenomen op de 

geriatrische afdeling (SP), maar nog niet voor opname van geriatrische patiënten op 
andere afdelingen. (Aanb) 

Men tracht alle 75-plussers te screenen op hun geriatrisch zorgprofiel met het GRP. 
Men is bezig met de ontwikkeling van een nieuw anamneseformulier voor spoed waarin 
het GRP vervat zit. (AV) 

 
• Men isoleert niet vaak (4 isolaties in 2011 en 2 isolaties in 2012) op spoed. Bij elke isolatie 

wordt een psychiater geroepen. Van de zes opnames in de isolatiekamer gebeurden er 
vier met de deur open en twee met gesloten deur. (AV) 

 
Betreffende het isolatieregister op spoed werden volgende verbeterpunten opgemerkt: 
(NC) 

o Het register is losbladig. 
o Er werd twee keer geen handtekening van de arts teruggevonden. 

o Er was twee keer geen identificatie van de verpleegkundige genoteerd. 
 

• Op vlak van de opvang van patiënten met een psychiatrische problematiek zijn enkele 
goede initiatieven genomen: (SP) 

o Er is een uitgebreid document over psychiatrische pathologie voor spoed met o.a. 
richtlijnen voor de (triage)verpleegkundigen en spoedartsen. Ook 
depressie/suïcidaal risico en ziektebeelden bij kinderen komen hierin aan bod. 
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o De dienst psychiatrie van het Imeldaziekenhuis gaf in 2012 bijscholing over 
psychiatrische urgenties aan de medewerkers van spoed en IZ. Ook de 
spoedartsen namen hieraan deel. 

o Er is een werkgroep “agressie”. 

• Er is een verpleegkundig document “kindvriendelijke spoedgevallendienst” dat de 
belangrijkste aspecten van de psychosociale opvang van (ouders en) kinderen beschrijft. 
(AV) 
De opvang van kinderen kan op sommige punten beter: (TK) 

o In 2011 werd een interne vorming over pediatrische urgenties georganiseerd voor 
de medewerkers van spoed. Hierbij was er inzet van de urgentiearts, maar de 
pediaters hebben niet actief bijgedragen. 

o De procedure voor vermoeden van kindermishandeling is de letterlijke FOD- 
versie, zonder concrete richtlijnen of aanpassingen voor het eigen ziekenhuis. 

 
 

Resultaten 

 
• In 2011 kwamen 25887 patiënten naar de spoedgevallendienst van het Imeldaziekenhuis, 

waarvan er 10806 werden opgenomen en 14447 ambulant verzorgd werden. (AV) 

 
• Er waren in 2011 700 externe MUG-ritten. De ziekenwagen reed 1199 keer uit. In 162 

gevallen betekende dit een simultane rit van MUG-wagen en ziekenwagen. Hetzelfde jaar 
waren er 6 medisch begeleide interhospitaaltransporten en 11 verpleegkundig begeleide 
interhospitaaltransporten. 
Er waren 64 interne MUG-oproepen in 2011. (AV) 

 
• De spoedgevallendienst heeft een fraaie eigen onthaalbrochure. (SP) Advies om deze te 

vervolledigen met de contactgegevens van de sociale dienst en de ombudspersoon. 
(Aanb) 

We bevelen aan om het aantal infobrochures over frequent voorkomende urgenties uit te 
breiden en de aanwezige waar nodig een update te geven. (Aanb) 

 
 

12.2 Intensieve zorgen 

Situering 

 
• Het Imeldaziekenhuis heeft een erkenning voor 34 bedden voor de functie intensieve 

zorgen. Deze staan opgesteld in de afdeling IZ (16 bedden), op de afdeling medium care 
(10 bedden) en op de afdeling CCU (8 bedden). Daarnaast worden ook kritieke patiënten 
behandeld op de stroke unit. 

 
• De eenheid IZ en de eenheid medium care vormen architectonisch verschillende 

eenheden en zijn vlak naast elkaar gelegen. 

 
• Er werd tijdens de audit in het kader van de opvang van kritieke patiënten een bezoek 

gebracht aan de IZ-eenheid. Er werd gesproken met het medisch diensthoofd en met de 
hoofdverpleegkundige. 

 
 

Beleid en strategie 

 
• Tijdens het weekend worden slechts veertien van de zestien bedden op de eenheid IZ 

uitgebaat. (AV) 

 
• Elke kritieke afdeling maakt eigen jaarverslagen en beleidsplannen. (AV) Er bestaat geen 

jaarverslag of beleidsplan voor de globale functie voor intensieve zorgen. Er is geen 
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globale visie uitgeschreven over de functie IZ. (TK) 
De afzonderlijke jaarverslagen en beleidsplannen zijn opgemaakt volgens een sjabloon 
dat door het ziekenhuis wordt aangereikt. Ze zijn opgemaakt vanuit een financieel- 
budgettaire invalshoek. Deze documenten zijn erg beknopt en bevatten voornamelijk 
activiteitencijfers, materiële- en personeelsgegevens. (AV) 

In het jaarverslag is er een opvolging opgenomen van relevante kwaliteitsindicatoren, en 
een weergave van initiatieven betreffende patiëntveiligheid of kwaliteit van zorg. Er 
worden een aantal klinische kwaliteitsindicatoren opgevolgd (VAP, kathetersepsis, 
Navigator®-indicatoren betreffende IZ, algemene ziekenhuishygiënegegevens, 
heropnames binnen de 24 uur). (AV) 

 
• Er is in het Imeldaziekenhuis geen uitgeschreven beleid met betrekking tot de opname en 

behandeling van kritieke patiënten. Er is geen sluitende garantie dat alle patiënten met 
een high care profiel high care zorg krijgen. De dagelijkse werking en organisatie van de 
functie intensieve zorgen is onvoldoende gestructureerd, zodat op vlak van zorg voor 
kritieke patiënten een aantal knelpunten bestaan. (TK) 

o Er is geen reglement van inwendige orde (RIO), noch op IZ noch op medium 
care, noch op CCU. Samenwerkingsverbanden zijn vaak historisch gegroeid en 
gebaseerd op niet-expliciete “gentleman agreements”. 

o De bestaande opnamecriteria zijn onvoldoende specifiek en verschillen niet 
duidelijk tussen de verschillende afdelingen. Men beschikt op geen enkele 
eenheid over uitgeschreven exclusie-, transfer- of ontslagcriteria. 

o In principe kunnen alle specialisten van het ziekenhuis zelf patiënten opnemen en 
behandelen op de medium care eenheid, zonder tussenkomst van een intensivist 
bij het beleid. Pediaters en verschillende internisten maken gebruik van deze 
mogelijkheid. De medische opvolging op de afdeling medium care is niet goed 
geregeld. De medische verantwoordelijkheid is niet steeds duidelijk. Voor 
sommige patiënten zijn meerdere artsen verantwoordelijk. Ook het briefen van 
collega’s is onvoldoende gegarandeerd. 

o Er bestaat geen sluitende overbezettingsprocedure. Hierdoor gaat men “de minst 
intensieve patiënt” ontslaan, wat tot discussies kan leiden en/of veiligheidsrisico’s 
kan inhouden. 

 
• Overleg op IZ en tussen de eenheden kan zeker uitgebreid en beter geformaliseerd 

worden: (TK) 
o De intensivisten overleggen louter informeel, bv. via mail en als ze samen op de 

afdeling zijn. Er is geen overleg over het (medisch) beleid en de organisatie van 
de functie IZ. 

o Er is geen gestructureerd beleidsmatig medisch-verpleegkundig dienstoverleg op 
de eenheden die kritieke patiënten opvangen. 

o Er is geen gestructureerd overleg over de werking van de functie intensieve 
zorgen tussen de intensivisten en de andere specialisten (internisten, pediaters) 
die op IZ/medium care patiënten opnemen. Ook de overdracht van (medische) 
gegevens in het kader van de wachtdienst gebeurt soms onvolledig en 
ongestructureerd. 

o De samenwerking tussen de intensieve eenheden onderling en met andere 
diensten (bv. neurologie, cardiologie, OK, spoed) die kritieke patiënten 
behandelen is niet gestructureerd en er wordt weinig formeel afgestemd (bv. op 
vlak van procedures, overdrachten, werkwijzen, materieel). 

 
• Geen enkele eenheid voor opname en behandeling van kritieke patiënten beschikt over 

een reglement van inwendige orde (RIO). (TK) 
Men dient het RIO voor de functie IZ zo expliciet mogelijk uit te schrijven. 
Het medisch diensthoofd heeft o.a. de taak om het medisch reglement op dienstniveau te 
vertalen, wat ook deel kan uitmaken van het RIO. 
Duidelijke afspraken tussen het IZ-management, behandelende artsen en de directie met 
betrekking tot de dagelijkse werking en de permanentie kunnen misverstanden vermijden 
en zullen de efficiënte werking begunstigen. Daarnaast worden best ook de afspraken met 
alle andere actoren waarmee men samenwerkt, hierin vermeld. 
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Het is aangewezen het comité voor ziekenhuishygiëne te betrekken bij de opmaak van het 
RIO. 
Het RIO wordt best goedgekeurd door het directiecomité en door de medische raad, zodat 
het voldoende slagkracht krijgt. 

 

Bijzondere aandacht kan o.a. besteed worden aan: (Aanb) 

 

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

verpleegkundig overleg… 

o De ontslag- en transferregeling 
o De procedure i.g.v. overbezetting (eventueel afkondigen van opnamestop) 
o De regeling van medische en verpleegkundige permanentie 
o Afspraken met betrekking tot vorming0 
o Afspraken met het OK, spoed en de andere afdelingen 
o De lijst met protocols, procedures, standing orders, klinische paden 
o De reinigingstechnieken van de dienst 
o De maatregelen die moeten worden getroffen i.g.v. besmettelijkheidsrisico van 

een patiënt 

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

o De afspraken met betrekking tot opname of bezoek van kinderen 

 

Middelen 

 
• De eenheid IZ telt 16 eenpersoonskamers die ruim en licht zijn en op gestandaardiseerde 

wijze werden ingericht. Drie van de kamers beschikken over een sas. Men heeft grote 
aandacht besteed aan uniformisering van het materiaal, wat van belang is om het 
foutenrisico te reduceren. De apparatuur is modern; de monitoring wordt binnenkort 
vervangen. 

Het medisch materiaal krijgt gestructureerd systematisch nazicht. Hiervoor is de eigen 
technische dienst van het ziekenhuis verantwoordelijk. (SP) 

 
• Kinderen kunnen op elke kamer worden opgenomen. De kamers zijn voldoende ruim om 

een bijkomend bed te plaatsen zodat rooming-in ten allen tijde mogelijk is. (AV) Andere 
kindvriendelijke aanpassingen zijn niet voorzien en het kindvriendelijk beleid is niet 
uitgewerkt in samenwerking met het zorgprogramma voor kinderen. (TK) 

 
• Men gebruikt op de eenheid IZ een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier 

(C2M) waarin alle zorgverstrekkers noteren en dat het medicatievoorschrift en de 
resultaten van technische onderzoeken bevat. De verpleegkundigen hebben toegang tot 
de medische gegevens. Op die manier hebben alle zorgverstrekkers steeds snel zicht op 
de relevante gegevens. (SP) 

 
 

Medewerkers 

 
• Het medisch diensthoofd voor de functie IZ en van de eenheid IZ is een anesthesist- 

intensivist. Voor de medium care is er een dienstverantwoordelijke. In de praktijk worden 
de andere eenheden voor opname van kritieke patiënten gestuurd door specialisten van 
de betreffende medische discipline: neuroloog voor de stroke unit, cardioloog voor de 
CCU. (AV) 

 
• Vijf intensivisten (vier anesthesisten, één pneumoloog) verzekeren de behandeling van de 

patiënten op de eenheid IZ en ze doen ook activiteiten op medium care. 
Op de eenheid medium care hangt de behandelende arts af van de pathologie, waarbij 
quasi alle disciplines patiënten kunnen opnemen. Intensivisten behandelen steeds 
beademde patiënten. (AV) 
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• De medische permanentie voor de eenheden IZ en medium care (alleen de chirurgische 
patiënten) wordt in een beurtrolsysteem opgenomen door een inslapende anesthesist (er 
zijn 14 anesthesisten die één associatie vormen). 
De medische permanentie voor de kritieke diensten wordt verzekerd door een inslapende 
arts voor spoed/MUG (pool spoed) en een inslapende arts voor IZ (pool anesthesie). Er 
bestaat een tweede lijst van anesthesisten die oproepbaar zijn. (AV) 

o De inslapende anesthesist wordt ingezet voor urgente chirurgische of 
verloskundige  activiteiten. 

o De inslapende anesthesist wordt naar spoed geroepen als zich daar een urgentie 
aandient terwijl de spoedarts uitgerukt is voor een externe of interne MUG- 
oproep. In dat geval wordt niet d’office de achterwacht anesthesie opgeroepen. 
Het kan dan ook gebeuren dat de IZ-arts teruggeroepen wordt naar zijn eenheid 
IZ of medium care zodat de spoedgevallendienst feitelijk zonder medische 
bestaffing valt. (NC) 

o De behandelende artsen van de niet-chirurgische patiënten van medium care en 
van eenheden CCU en stroke unit organiseren hun eigen wachtsysteem met de 
betreffende specialisten, zonder inslapende arts. 

o De overdracht van informatie tussen de behandelende artsen van medium care 
en de permanentieartsen met wachtdienst gebeurt soms ongestructureerd en 
onvolledig. Voor de medewerkers is het niet steeds duidelijk welke arts in geval 
van nood bij een bepaalde patiënt moet opgeroepen worden. 

 
• Er is een team verpleegkundigen (38 VTE) voor IZ en een apart team (16,56 VTE) voor 

medium care. Beide teams hebben een eigen hoofdverpleegkundige. 
Men vereist hoge kwalificaties voor de verpleegkundigen van deze twee kritieke diensten. 
Ze zijn allen bachelor en quasi iedereen beschikt over een BBT in de urgente en 
intensieve zorg, of is hiervoor in opleiding. (SP) 

Op IZ zijn in de week (16 bedden) steeds minimaal vijf verpleegkundigen opgesteld, terwijl 
tijdens het weekend (14 bedden) minstens vier verpleegkundigen beschikbaar zijn op de 
afdeling. (AV) 

De medium care afdeling wordt steeds minimaal met twee verpleegkundigen bestaft, wat 
onvoldoende is voor de tien erkende intensieve beden die hier worden uitgebaat. (NC) 
Men kan onverwachte afwezigheden opvangen door een mobiele equipe voor de kritieke 
diensten met specifieke expertise. (SP) 

 
• De inscholingsperiode op IZ is zeer kort (één maand dubbel lopen, dan gekoppeld lopen) 

en de dienst beschikt niet over een gestructureerd inscholingsprogramma, enkel over een 
checklist met te kennen onderwerpen. (TK) 

 
 
 

Processen 

 
• Op de eenheid IZ zijn de zaalrondes goed geregeld. De intensivist toert drie maal daags 

met de hoofdverpleegkundige of coördinerend verpleegkundige. ’s Morgens toert de 
anesthesist van wacht mee en ’s avonds wordt de anesthesist van wacht uitvoerig 
gebriefd. De klinisch apotheker en klinisch bioloog toeren 1x/week mee. (SP) De 
ziekenhuishygiënist wordt enkel geroepen per casus, bij noodzaak. (AV) 

 
• Men hecht op IZ veel belang aan een multidisciplinaire behandeling van kinderen. 

Pediaters worden steeds betrokken bij de behandeling en komen elk kind op geregelde 
tijdstippen zien zodat het beleid in samenspraak met de intensivist kan afgestemd worden. 
Er kan steeds beroep gedaan worden op hulp van de verpleegkundigen van de afdeling 
pediatrie. (AV) Deze samenwerking is niet geformaliseerd en er zijn geen duidelijke 
exclusie- en doorverwijscriteria beschikbaar. (TK) 
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• Op de medium care, de CCU en IZ gebeuren er systematisch multidisciplinaire (medisch, 
verpleegkundig, paramedisch) patiëntenbesprekingen. (SP) 

 
• Naast de actieve medewerking van een klinisch apotheker, kan de afdeling IZ ook 

genieten van de aanwezigheid van een apotheekassistent tijdens de week. Dit draagt bij 
tot een goed beheer van en een reductie van fouten in de medicatiestock en bij de 
voorbereiding van de medicatiebedeling. (SP) 

 
 

Resultaten 

 
• In 2010 werden 1051 patiënten opgenomen op de eenheid IZ, met een gemiddelde 

verblijfsduur van 4,46 dagen. Gemiddeld bezettingscijfer was 79% op basis van het aantal 
beschikbare bedden. 

Op de afdeling medium care werden in 2010 1172 patiënten opgenomen. De gemiddelde 
ligduur bedroeg 2,61 dagen en de gemiddelde bezetting was 85%. (AV) 

 
• In 2011 werden 12 kinderen opgenomen op eenheid IZ. (AV) 

 
• Men beschikt voor de eenheid voor intensieve zorgen over een beknopt onthaalblad. We 

bevelen aan om dit meer uit te werken als folder en o.a. beknopt de werking van de dienst 
te beschrijven, het beleid t.a.v. kinderen op te nemen en concrete gegevens van de 
sociale dienst te vermelden. (Aanb) 

 
• Er wordt in de wachtzaal geafficheerd dat kinderen jonger dan 12 jaar niet toegelaten 

worden als bezoeker. Nochtans blijkt dat in de praktijk soms wel mogelijk gemaakt te 
worden. We bevelen aan dit te herbekijken zodat ook jonge kinderen met minder 
assertieve ouders in bepaalde gevallen patiënten kunnen bezoeken en hiervoor 
begeleiding te voorzien. (Aanb) 

 
• We bevelen aan om specifieke infobrochures te voorzien over frequent voorkomende 

aandoeningen en behandelingen op de kritieke diensten. (Aanb) 
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13 Zorg voor geriatrische patiënten 

Situering 

 
• Het zorgprogramma geriatrie omvat de volgende deelaspecten: 

 
o Het geriatrische dagziekenhuis biedt een diagnostisch (43%), een revalidatie 

(44%) en een therapeutisch aanbod (15%). In 2010 waren er in totaal 1434 
patiëntencontacten. Geriatrische consultaties worden enkel binnen het geriatrisch 
dagziekenhuis georganiseerd. 

 

o De dienst geriatrie beschikt in totaal over 48 erkende bedden geriatrie. Deze 
staan opgesteld, verdeeld over twee verpleegeenheden. 

• G1 telt 25 G-bedden en richt zich op patiënten met een valproblematiek, 
psycho-organische aandoeningen en sociaal complexe problematiek 
waarbij er na de acute fase nood is aan verdere revalidatie. 

• De afdeling geriatrie G2 telt 25 G-bedden en richt zich tot patiënten met 
een acute noodzaak tot diagnosestelling en/of behandeling. Aansluitend is 
er een bufferafdeling voor piekmomenten. 

• Het Imeldaziekenhuis beschikt over een Sp-dienst met subtypering 
‘Chronische Zorg’ van 20 bedden. Deze dienst wordt geleid door de 
geriaters, volgens een beurtrol. Gezien het beperkte aantal erkende 
geriatrische bedden, wordt deze dienst ten dele gebruikt om geriatrische 
patiënten met een onstabiele geriatrische problematiek op te vangen. 
Anderzijds kan hier aanvullende revalidatie plaatsvinden. Deze dienst is 
tevens gespecialiseerd in palliatieve zorg, waarvoor een zestal bedden 
worden gereserveerd. In de praktijk lukt dit niet steeds en kunnen ook 
palliatieve G-patiënten op de respectievelijk G-afdelingen verder verblijven. 

• Gemiddeld zijn er 10 geriatrische patiënten wegens plaatsgebrek 
opgenomen op andere hospitalisatie afdelingen binnen het ziekenhuis. Dit 
zet een grote druk op de G-afdelingen om patiënten sneller te ontslaan. 

 
o De interne liaison is actief op nagenoeg alle afdelingen, uitgezonderd PAAZ, 

intensieve zorgen en medium care. Referentieverpleegkundigen zijn aangeduid 
op nagenoeg alle afdelingen. De opdrachten van de referentieverpleegkundigen 
zijn uitgeschreven en staan op intranet. 

 
o De externe liaison is opgestart. Er is één ontslagmanager (0,5VTE) aangeduid 

binnen het zorgprogramma. Daarnaast zijn er ook andere sociale 
verpleegkundigen (3) actief binnen de werking van de interne liaison. 

 
• Tijdens de audit werd er gesproken met het medisch diensthoofd, de verpleegkundig 

coördinator van het zorgprogramma geriatrie (= middenkader), 3 hoofdverpleegkundigen 
(G1, G2, SP) , de verpleegkundige van de interne liaison en het hoofd van het 
paramedisch blok voor de G-diensten. 

 

Beleid en strategie 

 
• Zowel de 2 G-diensten, de Sp-dienst, de interne liaison, het daghospitaal geriatrie en het 

zorgprogramma geriatrie beschikken over een eigen jaarverslag 2011 en een beleidsplan 
(= begroting) 2012, met daarin een beschrijving van de werking, de knelpunten en de 
eventuele actiepunten. (SP) 

 
• De doelgroep van het zorgprogramma is gedefinieerd en vertaald in opnamecriteria. (AV) 

o Er is een differentiatie tussen de twee G-diensten. 
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o De doelgroep voor het geriatrisch dagziekenhuis is duidelijk uitgeschreven. Er is 
een onthaalbrochure voor patiënten. (AV) 

o Een zorgpad van de geriatrische patiënt wordt momenteel uitgewerkt (bevindt 
zich in fase 3). (SP) 

o Ziekenhuisbreed is er binnen het zorgprogramma geriatrie een sterke 
samenwerking met andere disciplines. (SP) 

• Pluridisciplinaire consultaties worden georganiseerd op het geriatrisch 
dagziekenhuis. De geheugenkliniek en het centrum voor valpreventie 
zitten vervat in deze multidisciplinaire aanpak. 

• Het GST neemt zo mogelijk dagelijks deel aan het multidisciplinair 
overleg op HAVA 2 (cardiologie) en neemt wekelijks deel aan de 
multidisciplinaire besprekingen van algemene chirurgie. Op de dienst 
spoedgevallen komt het GST in de loop van de namiddag. Momenteel 
wordt onderhandeld om ook op de recent opgestarte multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen van orthopedie aanwezig te zijn. 

• Er is een samenwerking met spoed opgestart sinds 2010. Nadruk ligt 
hierbij op preventie van decubitus, valpreventie en aandacht voor extra 
verwardheid tijdens een opname. Aangezien de familie meestal 
aanwezig is tijdens de opname kan ook de thuissituatie goed ingeschat 
worden. 
De spoedgevallendienst beschikt over 2 referentieverpleegkundigen 
geriatrie die in de nabije toekomst mee betrokken worden bij het 
opstarten van een klinisch pad voor de geriatrische patiënt. Het 
klinisch pad wordt getrokken door het hoofd van het paramedisch blok 
en bevindt zich in de meetfase. 

 
• Het geriatrisch zorgconcept is uitgeschreven. De visie op geriatrische zorg is 

weergegeven in het “pluridisciplinair geriatrisch handboek”. Deze visie is op de afdelingen 
concreter vertaald via verschillende aanvullingen op het handboek. (AV) 
De bekendmaking van het zorgconcept gebeurde naar de eigen medewerkers via het 
intranet en via de interne liaison. Er wordt ook systematisch bijscholing georganiseerd 
voor de gezondheidswerkers van de regio. We bevelen aan om voor elke doelgroep 
(patiënten, medewerkers en verwijzers) voldoende kanalen te voorzien waarlangs het 
zorgconcept bekend gemaakt kan worden. (Aanb) 

 
• Om de zorg voor geriatrische patiënten goed te organiseren, bestaan er verschillende 

overlegstructuren: 
o De stuurgroep geriatrie is tweemaal samengekomen in 2011 en bestaat uit de 

geriaters en de verpleegkundig coördinator van het zorgprogramma. Los van 
de formele contacten zijn er frequente informele overlegmomenten (o.a. via 
allerlei werkgroepen). (AV) 

o Er gaat een 4-tal keer per jaar een beleidsoverleg door, waarbij de geriaters, 
de hoofdverpleegkundigen, de hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma 
en vertegenwoordigers van de verschillende betrokken disciplines (zoals 
kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, sociale dienst) verder vorm geven aan 
het geriatrisch zorgconcept binnen het ziekenhuis. (AV) 

o Minimaal eenmaal per jaar wordt op de dienstvergaderingen van de 
verschillende afdelingen aandacht opgeëist voor een welbepaald aspect van 
de geriatrische zorg, zo mogelijk in samenwerking met de 
referentieverpleegkundigen van de afdeling. In 2011 werd gewerkt rond 
valpreventie en werd aanvullend een brochure uitgewerkt. (SP) 

 
• Er is een actieve samenwerking met de rustoorden in de regio: (SP) 

o Een zorgpad transmurale zorg is in ontwikkeling. De initiatiefnemer is het WZC 
Den Olm. 

o De geriaters van het ziekenhuis worden frequent ingeschakeld voor (telefonische) 
consulten in de rusthuizen. 



64 

Auditverslag Imeldaziekenhuis, Bonheiden, E689, April – Mei 2012 
 

o Op G2 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een klinisch pad ontslagbeleid. 
Een huisarts als vertegenwoordiger van de huisartsen van de regio wordt hierin 
actief betrokken. 

 
 

Middelen 

 
• Het geriatrisch dagziekenhuis bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van de 

geriatrische afdelingen, naast de behandelingsruimte van kinesitherapie en de 
creatherapie. Het dagziekenhuis telt 6 plaatsen: 2 bedden en vier zetels. (AV) 

Op de gelijkvloerse verdieping, waar alle therapieën geconcentreerd zijn, beschikt men 
ook over een terras, waar de geriatrische-patiënten onder supervisie gebruik kunnen van 
maken. (SP) 

 
• De ramen op de geriatrie-afdelingen werden beveiligd. Verluchten is enkel mogelijk via 

een geblokkeerde stand van de ramen. (AV) 
 

• De geriatrische afdelingen zijn aangepast aan de doelgroep. (SP) 

o Men heeft enkel één- en tweepersoonskamers. 
o De kamers beschikken over aangepaste spiegels. 
o De afdelingsbadkamer heeft een hoog – laag bad. Ondanks de hoge turnover 

worden baden wekelijks voor de patiënten ingepland. 
o Er werden reeds verschillende aanpassingen uitgevoerd om wegloopgedrag en 

het dolen van patiënten te voorkomen; o.a. verplaatsen inkomdeur van de 
afdeling, uitproberen nieuwe inkomdeur op benedenverdieping, alarmsystemen, 
opstellen van procedures, codeslot op buitendeur… Naast de middelen die 
preventief moeten werken, wordt ook heel wat aandacht geschonken aan het 
vlug detecteren van weggelopen patiënten (o.a. foto in het patiëntendossier, 
detectiesysteem zal in voege treden in 2012 via Wifi…). 

o Therapieën gaan door in de therapiezalen beneden, die zeer goed uitgerust zijn. 

Verbeterruimte situeert zich op volgende vlakken: (TK) 

o De eetzaal wordt niet gebruikt als eetzaal, maar als gesprekslokaal voor 
familiegesprekken. 

o De aanduiding van de lokalen is nog niet aangepast aan de doelgroep en geven 
geen aanduiding van dienstlokalen en andere lokalen. We bevelen aan om te 
werken met pictogrammen welke de functie van de verschillende kamers/ruimtes 
weergeven. 

o De lift op G2 is niet beveiligd, waardoor de patiënten ongezien naar het 
gelijkvloers (fysiotherapieruimte) kunnen gaan. De fysiotherapieruimte is wel een 
volledig beveiligde afdeling. 

o Ondanks de vele inspanningen die reeds werden geleverd en de vele 
uitgeprobeerde systemen, vermelden de incidenten regelmatig dolende 
patiënten. We bevelen aan om via duidelijk communicatie (eventueel via posters 
aan de inkomdeur) de familie attent te maken op het gevaar van wegloopgedrag 
van patiënten en steeds de deur goed te sluiten bij binnen en buitengaan van de 
afdeling. 

We bevelen aan om na te gaan welke infrastructurele ondersteuning noodzakelijk is voor 
de doelgroep (bv. aanduiding lokalen en dagindeling, scheiding rust en activiteitsruimtes, 
werken met kleuren en contrasten, ruimtes voor aangepaste therapie voor cognitief 
zwakke patiënten… in het kader van revalidatiemogelijkheden vanaf dag 0, een fixatie-arm 
beleid, valpreventie en ROT (Realiteits Oriëntatie Training)). (Aanb) 

 
 

Medewerkers 

 
• Er zijn binnen het zorgprogramma drie geriaters tewerkgesteld (samen 2,72 VTE). Er is 

een subspecialisatie binnen de groep van geriaters (o.a. voor osteoporose, dementie, 
revalidatie). Het medisch diensthoofd geriatrie is tevens medisch coördinator van het 
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zorgprogramma geriatrie. Elke geriater is mee verantwoordelijk voor twee G-afdelingen 
binnen het ziekenhuis. (AV) 

 
• Er is een aparte wachtdienst voor geriatrie voorzien tussen de drie geriaters. (SP) 

 
• De verpleegkundig coördinator van het zorgprogramma geriatrie is een lid van het 

middenkader. (AV) Hij is niet in het bezit van de bijzondere beroepstitel gespecialiseerde 
verpleegkundige in de geriatrie. (TK) 

 
• Er is geen referentieverpleegkundige geriatrie op de PAAZ. (NC) Elders wordt de functie 

gecombineerd met decubitusverpleegkundige. Hun taken werden uitgewerkt en worden 
vermeld op intranet, ze bestaan vooral uit het promoten en bewaken van de decubituszorg 
en de geriatrische zorg op de afdelingen. (AV) Sinds 2011 werd gestart met het uitwerken 
van gezamenlijke actiepunten tussen de interne liaison en de referentieverpleegkundigen. 
Voor 2011 werd mobiliteit en valpreventie uitgewerkt. 2 à 3 maal per jaar wordt voorzien in 
thematische vorming voor de referentieverpleegklundigen. In 2012 wordt gewerkt rond 
dementie. (SP) 

 
• De verpleging van het geriatrisch dagziekenhuis en de geriatrische interne liaison lopen in 

elkaar over. Een aantal personen zijn wel exclusief toegewezen aan de interne liaison. 
Men beschikt binnen het team interne liaison over  2,58 VTE verpleegkundigen (waarvan 
2 beschikken over een BBT), 0,5 VTE sociaal verpleegkundige, 0,6 VTE ergotherapeut, 
0,4 VTE kinesitherapeut, 0,13 VTE logopediste en 0,21 VTE psycholoog. (AV) 

 
 

Processen 

 
• Voor het screenen van 75-plussers op een geriatrisch zorgprofiel hanteert men het GRP 

meetinstrument (Geriatric Risico Profiel). (AV) 

De screening gebeurt momenteel door de verpleegkundigen van het GST aan de hand 
van het verpleegkundig en medisch dossier. Indien de patiënt meer dan 2 scoort, zal het 
Geriatrisch Support Team verdere opvolging en nazicht organiseren. De verpleegkundige 
van het GST voert een uitgebreider geriatrisch assessment uit bij elke risicopatiënt (met 
score van 2/5 of hoger), wat resulteert in het met opmaken van een “GST-nota” . Aan de 
hand van deze nota (die enkel door de GST leden ingezien kan worden) bepaalt de 
verpleegkundige in overleg met de andere teamleden van het GST of een bijkomende 
evaluatie door de andere disciplines gewenst is. Na aanvullende evaluatie en verdere 
bespreking met de geriater wordt een eindadvies opgemaakt (“GST advies”), dat wordt 
overgemaakt aan de behandelende arts (via C2M) en de verpleegkundigen op de 
hospitalisatiedienst. 

 
• Er is op de geriatrische afdelingen een cultuur van multidisciplinair werken. (SP) 

o Projectmatig en beleidsmatig zijn paramedici betrokken bij de uitwerking van 
richtlijnen en zorgpaden. 

o Het dossier is multidisciplinair opgebouwd. Alle verslaggeving gebeurt 
elektronisch. Enkel de verslaggeving van de verpleegkundige zorgen en de 
verpleegplannen gebeuren op papier. 

o Alle patiënten op de afdelingen geriatrie worden multidisciplinair besproken. 
o De behandeldoelstellingen en de evolutie van de verschillende disciplines worden 

kernachtig weergegeven in de multidisciplinaire verslaggeving. De volledige 
verslaggeving van de disciplines is gemakkelijk op te roepen en raadpleegbaar. 

o Wekelijks is er, naast de multidisciplinaire patiëntenbespreking, een 
multidisciplinaire patiëntentoer waaraan de geriater de hoofdverpleegkundige 
en/of de verantwoordelijke verpleegkundige, de sociaal verpleegkundige, de 
ergotherapeut en het hoofd van het paramedisch blok deelnemen. 

o Verschillende disciplines die betrokken zijn bij de zorg noteren nauwgezet in het 
elektronisch dossier . 

o Besprekingsmogelijkheden met familie zijn standaard ingebouwd in de werking 
en werden gecommuniceerd. 
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• De geriatrische diensten beschikken over een eigen paramedisch team. Dit team werkt 
mee aan het vorm geven van het geriatrisch beleid binnen het ziekenhuis. (SP) 
Tijdens de audit werd meermaals vastgesteld dat de kinesisten op de andere 
hospitalisatieafdelingen minder oog hebben voor de zelfredzaamheid van de geriatrische 
patiënten en minder werken rond gerichte revalidatie. Het werken met revalidatieplannen 
en doelstellingen zou hierbij kunnen helpen. (TK) 

 
• Er wordt gezorgd voor een aangenaam psychosociaal klimaat. (SP) 

o Wekelijks is er op de afdeling een groepsactiviteit, waarbij vooral de motoriek 
wordt geoefend, aangepast aan de individuele mogelijkheden, en op speelse 
wijze. 

o Dagelijks is er bezigheidstherapie in groep, op het gelijkvloers in de creazaal. 
Deze activiteit wordt geleid door de creatherapeut, in samenspraak met de 
ergotherapeuten. 

o Driemaal per week zijn er groepgymsessies. 
o Sinds 2011 is er een aangepaste therapie voor dementeerden. 
o Men doet aan realiteit- en oriëntatietraining. 

Volgende aspecten zijn voor verbetering vatbaar: (TK) 
o Samen eten wordt niet gestimuleerd. De eetzaal op G2 wordt niet gebruikt als 

eetzaal maar als gesprekslokaal voor familiegesprekken. Op het moment van de 
audit aten alle patiënten op hun eigen kamer en dit op beide geriatrische 
afdelingen. 

o Men slaagt er niet in om alle patiënten dagkledij te laten dragen (20% op G2, 
60% op G1). 

 
• Er is een goed gestructureerd ontslagbeleid. (SP) 

o Ontslagvoorbereiding wordt van bij opname voorbereid. 
o Thuisbezoeken en probeerweekends gebeuren enkel op de Sp-dienst. 
o Zorgoverleg bij complexe thuiszorg werd het afgelopen jaar een dertigtal keer 

georganiseerd. 
o Bij elk ontslag uit de dienst geriatrie wordt, naast de medische ontslagbrief 

(uitgeprint en elektronische versie, gericht aan de huisarts), een multidisciplinair 
ontslagformulier ingevuld. Dit ontslagformulier is een synthese van het 
elektronisch patiëntendossier in C2M. Een medisch gesuperviseerd 
medicatieschema wordt meegegeven. Bij slikproblemen is er een bijkomende 
nota i.v.m. aangepaste voeding. 

o De huisarts wordt steeds telefonisch verwittigd. 

 

Resultaten 

 
• In 2010 werden in totaal 6118 75-plussers opgenomen in het ziekenhuis. Hiervan werden 

1685 patiënten (27%) opgenomen op geriatrische afdelingen en waren er 4433 75- 
plussers opnames voor niet-geriaters. (AV) 

 
• De gemiddelde bedbezetting op de geriatrische afdeling G1 was 108 % voor 2010. De 

gemiddelde ligduur bedroeg 11,5 dagen. Voor de G2 was dit 10,5 dagen. 
(AV) 

 
• Zo goed als alle 75-plussers worden gescreend op het GRP. In 2010 waren dit er 4000, 

een 3000 patiënten had een positieve score. Hiervan werden er 28% (ongeveer 800) 
verder opgevolgd door het GST. Men schat dat een 80% van de adviezen van GST wordt 
opgevolgd op de afdelingen. (AV) 

 
• In 2010 werden er in het geriatrisch dagziekenhuis 1434 patiënten behandeld. (AV 


