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1 Inleiding 

In het auditverslag bespreken we vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten. Vervolgens 

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

 

Het ontwerpverslag wordt per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis. Vervolgens is een periode 

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

auditrapport in een gemotiveerde reactienota te formuleren. 

 

Facultatief bieden we de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de opmerkingen die 

doorgegeven werden in de reactienota, kunnen toegelicht worden. Deze slotbespreking werd 

gepland op dinsdag 08/05/2012, om 10u in zaal 0.01 in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 

35 te 1030 Brussel. 

 
 

1.1 Toepassingsgebieden 

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

het ziekenhuis en te vinden is op volgende weblink: 
 

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

 
2. De vaststellingen van infectieziektepreventie worden gedaan door het Toezicht 

Volksgezondheid. 

 

INFECTIEZIEKTEPREVENTIE 

 Toezicht op 

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

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

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

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

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

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

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

verloskwartier; 
- de aankoop van materialen. 

- Implementatie van richtlijnen en aanbevelingen opgesteld 
door officiële instanties. 

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

- Algemeen strategisch plan. 
- Jaarlijks beleidsplan. 

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


5 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

 

 - Activiteitenverslag. 
- Verslag over de werking van het team. 

Comité voor 
Ziekenhuishygiëne 

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

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

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

Opstellen van een reglement van inwendige orde voor de 

operatieafdeling, de bevallingsafdelingen en de risicodiensten. 

Antibiotherapiebeleidsgroep - Activiteiten, evaluatie, planning 

Meldingsplicht infectieziekten - Profylaxedecreet (5 april 1995) en uitvoeringsbesluiten 

 
 

1.2 Definities 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: 
 

Algemene vaststellingen (AV) 

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

achtergrondinformatie, bv. om de context te schetsen. 

Sterke punten (SP) 

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

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

 

Aanbevelingen (Aanb) 

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

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

 

Non-conformiteiten (NC) 

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

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

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

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

Tekortkomingen (TK) 

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

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

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

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

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

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. 
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1.3 Auditproces 

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

hand van zelfevaluatie-instrumenten die door Zorginspectie werden ontwikkeld. 

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

verpleegkundig beleid, kwaliteitsbeleid, dagziekenhuis, apotheek, centrale sterilisatie, 

zorgprogramma voor kinderen en N*, zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, oncologie, 

infectieziektenbestrijding, gespecialiseerde spoedgevallen en MUG, PAAZ, palliatieve zorg, 

intensieve zorgen en operatiekwartier – recovery. 

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

Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleids- en 

overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteitshandboek. 

 
Op 02/02/2012 vond aan de hand van deze documentatie een risicoanalyse plaats door het 

auditteam van Zorginspectie (“preaudit”). 

 

De audit vond plaats op volgende data: 

 
06/02/2012 Audit 

10/02/2012 Audit 

17/02/2011 Opmaak verslag 

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

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

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

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

website van het ziekenhuis, … Niet alle opgevraagde informatie werd in de loop van audit tijdig 

bezorgd. 

 

Er werden op de twee auditdagen in totaal 45 uren interview en rondgang georganiseerd. 

 
Tijdens de interviews waren er gesprekken met 4 directieleden, 3 zorgmanagers, 13 artsen 

waarvan 8 medische diensthoofden, 1 poetsvrouw, 24 verpleegkundigen waarvan 17 

hoofdverpleegkundigen, 2 apothekers, team ziekenhuishygiëne, 1 kinesist, 1 psycholoog, 1 

ergotherapeut, 2 medewerkers kwaliteit, 2 CSA-medewerkers. 

Volgende afdelingen werden tijdens de audit bezocht: 

 Op campus Knokke: OK met recovery, spoed, gemengd dagziekenhuis, D1, D2, C2, 
C1, G1, PAAZ, kinderafdeling, IZ 

 
 Op campus Blankenberge: OK met recovery, CSA, spoed, gemengd dagziekenhuis, 

C3, D3, G3, IZ 

 
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). 

Er werden 52 patiëntendossiers ingekeken. 
 

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

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

binnen het ziekenhuis in kaart gebracht. 
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Daarna wordt er dieper ingegaan op zorgtrajecten voor specifieke patiëntengroepen. De zorg 

voor kinderen, chirurgische, kritieke, geriatrische en psychiatrische 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 Auditor Zorginspectie 

XXXX Auditor Zorginspectie 

XXXX Observator Zorginspectie 

XXXX Auditor Zorginspectie 

XXXX Hoofdauditor Zorginspectie 

XXXX Auditor Zorginspectie 

XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 

XXXX Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 
 
 
 

 

1.5 Auditplan 

Zorginspectie 
 

 
Maandag 06/02/2012 (campus Knokke) 

      

9:00 

9:30 

Voorstelling van de auditoren (20) en voorstelling van het ziekenhuis (25’) 

10:00 

11:30 

Zorg voor 

geriatrische 

patiënten 

Medicatiebeleid: 

apotheek 

Zorg voor 

kinderen: afdeling 

pediatrie en N* 

Zorg voor 

chirurgische 

patiënten: 

operatiekwartier, 

daghospitaal, 

Zorg voor 

kritieke 

patiënten: 

spoed en 

MUG 

11:30 

13:00 
Zorg voor kritieke 

patiënten: 

intensieve zorgen 

Sterilisatie- en 

desinfectie 

activiteiten 

Verpleegafdeling Zorg voor 

psychiatrische 

patiënten 

13:00 

14:00 

Middagmaal 

14:00 

16:00 

Overleg auditoren 
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Vrijdag 10/02/2012 (campus Blankenberge) 

      

9:00 

11:00 
Zorg voor 

geriatrische 

patiënten 

Lerende 

omgeving: 

kwaliteitsbeleid en 

patiëntveiligheid 

Verpleegkundig 

beleid 

Zorg voor 

chirurgische 

patiënten: 

operatiekwartier, 

daghospitaal, 

Zorg voor kritieke 

patiënten: spoed 

en MUG 

11:00 

13:00 

Zorg voor 

kritieke 

patiënten: 

intensieve 

zorgen 

Verpleegafdeling Verpleegafdeling Medisch beleid 

Algemeen beleid 

Verpleegafdeling 

13:00 

14:00 

Middagmaal 

14:00 

16:00 

Overleg auditoren 

 
 
 

Agentschap Zorg en Gezondheid – Toezicht Volksgezondheid, team 
infectieziektebeheersing 

 

 
Maandag 06/02/2012 

  

9:00 

10:00 

Voorstelling van de auditoren (20’) en korte voorstelling van het ziekenhuis (25’) 

10:00 

13:00 

Rondgang op de verpleegafdelingen op verschillende campussen 

13:00 

14:00 

Middagmaal 

14:00 

16:00 

Gesprek met team ziekenhuishygiëne 



9 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

2 Situering van de instelling 
 
 

Naam Algemeen Ziekenhuis Gezondheidszorg Oostkust 

Adres Graaf Jansdijk 162 

Gemeente 8300 Knokke-Heist 

Telefoon +32 (0)50 63 31 11 

Website http://www.vzwgo.be/ 

e-mail XXXX 

 
algemeen@vzwgo.be 

Erkenningsnummer 392 

 

Inrichtende macht 
 

vzw AZ Gezondheidszorg Oostkust 

Graaf Jansdijk 162 

8300 Knokke-Heist 

 
 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 
 XXXX 

 

 
Directiecomité 

 

XXXX Algemeen directeur 

  
XXXX Medisch directeur 

  
XXXX Zorgdirecteur 

  
XXXX Administratief directeur 

  
XXXX Directeur techniek en infrastructuur 

 
 

Achtergrond 

 
Het AZ Gezondheidszorg Oostkust ontstond uit twee ziekenhuizen, het Koningin 
Fabiolaziekenhuis te Blankenberge, dat oorspronkelijk een OCMW-ziekenhuis was, en het 
privé-ziekenhuis AZ Onze Lieve Vrouw ter Linden te Knokke. 

 

Deze fusie, in de praktijk een overname van het OCMW-hospitaal door de vzw OLV Ter 
Linden, werd bezegeld in 1993 en kreeg de naam vzw AZ Gezondheidszorg Oostkust. De 
overheid erkende het fusieziekenhuis vanaf 1 januari 1994. 

http://www.vzwgo.be/
mailto:algemeen@vzwgo.be
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Vzw AZ Gezondheidszorg Oostkust is een deel van een groter netwerk van 
welzijnszorginitiatieven in de regio van de Oostkust. Het netwerk omvat volgende initiatieven: 

 

 vzw Algemeen Ziekenhuis Gezondheidszorg Oostkust met 2 campussen (OLV ter 
Linden te Knokke-Heist en campus koningin Fabiola te Blankenberge) 

 vzw Centrum van de Oostkust voor revalidatie en welzijnszorg 

 vzw Bejaardenzorg De Lindeboom 

 vzw Duinhuisjes (zorg voor kinderen) 

 

 
Erkenningstoestand 

 
Het ziekenhuis heeft een erkenning voor 334 bedden, verdeeld over twee campi: 

 

 C D G E M A Sp-locomotorisch Sp-cardiopulmonair TOTAAL 

Knokke 44 53 24 15 13 30   179 

Blankenberge 41 47 27    20 20 155 

 
 

Het ziekenhuis is ook erkend voor: 

 

- Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg (beide campussen) 

- Twee functies mobiele urgentiegroep (beide campussen) 

- Functie voor intensieve zorg met een capaciteit van 6 bedden op campus Onze-Lieve- 
Vrouw ter Linden (3C en 3D) 

- Functie chirurgische daghospitalisatie (beide campussen) 

- Functie niet-chirurgische daghospitalisatie (beide campussen) 

- Functie palliatieve zorg 

- Zorgprogramma cardiale pathologie A (beide campussen) 

- Zorgprogramma cardiale pathologie P (campus Onze-Lieve-Vrouw ter Linden) 

- Zorgprogramma oncologische basiszorg (beide campussen) 

- Zorgprogramma voor kinderen (campus Onze-Lieve-Vrouw ter Linden) 

- Functie ziekenhuisapotheek 

- Dienst medische beeldvorming waarin een transversale tomograaf staat opgesteld 
(beide campussen) 

- Dienst medische beeldvorming waarin één NMR met ingebouwd elektronisch 
telsysteem staat opgesteld (campus Onze-Lieve-Vrouw ter Linden). 

- Functie ziekenhuisbloedbank (beide campussen) 

- N*-functie (campus Onze-Lieve-Vrouw ter Linden) 

- Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt (beide campussen) 
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3 Leiderschap 

3.1 Organisatiestructuur 

 
 Het directiecomité werd de laatste jaren vernieuwd. De algemeen en medisch directeur 

bekleden sinds zes jaar hun functie, de drie andere leden kwamen er het laatste jaar bij. 
Vier van de vijf leden kunnen bogen op een lange carrière in het ziekenhuis. (AV) 

 

 Men heeft in 2011 een proces opgestart van gedeeltelijke kanteling van de organisatie naar 
één zorgdepartement met geïntegreerde aansturing van de zorg. Het zorgdepartement 
wordt aangestuurd door de directeur zorg in samenwerking met de medisch directeur. 
Op de onderliggende echelons werkt men nog hoofdzakelijk volgens een klassieke 
departementale structuur o.a. omdat de traditionele ingesteldheid ten aanzien van een 
geïntegreerde zorgcultuur bij de artsen niet gewijzigd is. 
Afdelingen en diensten zijn verdeeld in vier campusoverschrijdende clusters (kritische 
eenheden, subacute eenheden, acute eenheden, revalidatie) waarbij gelijkaardige 
disciplines gegroepeerd werden. 
De zorggroepen (clusters) worden aangestuurd door vier zorgmanagers (lijnfunctie). Deze 
verpleegkundige middenkaders moeten nog een medische zorgmanager naast zich krijgen 
om ook op dit niveau de clusters multidisciplinair (duaal) te kunnen aansturen. 
In de toekomst wil men tot op dienstniveau overgaan naar een medisch-verpleegkundige 
aansturing voor de organisatie van de zorg. 
Het zorgdepartement doet naast de zorgmanagers beroep op een vijfde middenkader die 
zich als stafmedewerker voornamelijk bezighoudt met kwaliteit, patiëntveiligheid en 
accreditatie. (AV) 

 

 Paramedici (ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten), psychologen en 
medewerkers van de sociale dienst zijn in loondienst tewerkgesteld binnen het ziekenhuis 
en behoren tot het zorgdepartement. Diëtisten behoren tot het departement facilitaire 
diensten. (AV) Zij worden niet vermeld in het organogram van het ziekenhuis. (TK) We 
bevelen aan om na te gaan of voor de diëtisten aansturing vanuit het zorgdepartement 
aangewezen is. (Aanb) 

 
 

3.2 Beleids- en adviesorganen 

 
 De Raad van Bestuur (RvB) telt negen leden. Er is een maandelijkse vergadering van de 

RvB (behalve in de zomervakantie). 
Het directiecomité (DC), met vijf leden, vergadert ongeveer wekelijks (38 maal in 2011). 
Er is geen apart overlegorgaan tussen RvB en DC, maar de directieleden zijn uitgenodigd 
op (en nemen deel aan) alle vergaderingen van de RvB. Ook een afvaardiging van de 
medische raad (MR) is aanwezig op de vergaderingen van de RvB. (AV) 

 
 De medische raad telt 9 leden en vergadert ongeveer maandelijks. De hoofdgeneesheer 

wordt uitgenodigd op de vergaderingen. 
In december 2011 werd een nieuwe medische raad verkozen. (AV) 

Sinds de laatste jaren doet de MR inspanningen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
Hiervoor zetelen leden van de MR in werkgroepen en beleidsorganen en worden collega’s 
gestimuleerd om te participeren aan initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van de zorg 
(bv. ontwikkelen van klinische paden, uitrol safe surgery checklist, organisatie interne 
vorming,…). (SP) Tot nu toe hield de MR zich nog niet expliciet bezig met de evaluatie van 
de klinische performantie. (Aanb) 



12 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

 Het permanent overleg comité (POC), met een afvaardiging van medische raad, directie en 
raad van bestuur, vergadert 3 maal per jaar. Het POC neemt de taken waar van de 
financiële commissie. (AV) 

 
 De hoofdgeneesheer en de medische diensthoofden vergaderden twee maal in 2011. 

Volgende agendapunten werden toen behandeld: (AV) 
o ziekenhuisaccreditatie 
o activiteitenbespreking 
o opmaak disciplinair beleidsplan 
o multidisciplinaire stafvergadering – audit 
o toekomst Blankenberge 
o MKG audit 
o elektronische (sharepoint) planning verlof en afwezigheid 
o headhunting voor invulling vacatures 
o insteek en bespreking SWOT ziekenhuis en per discipline 
o algemeen medisch beleidsplan 

Slechts de helft van de medische diensthoofden neemt deel aan deze bijeenkomsten, 
meestal zijn het dezelfde. (TK) Enkel voor de bespreking van de toekomst van campus 
Blankenberge was de opkomst en de interesse wel massaal. 

We bevelen aan om inspanningen te leveren om de frequentie en de participatiegraad van 
dit overlegplatform op te drijven. (Aanb) 

 
 Er zijn gestructureerde diensthoofdenvergaderingen (4x/jaar) met deelname van de 

directie. (SP) Medische diensthoofden nemen niet deel aan dit overleg. (Aanb) 
 

 Er is een functiebeschrijving voor de zorgdirecteur en voor de administratief directeur (AV), 
maar niet voor de algemeen directeur. Voor de medisch directeur gebruikt men de 
betreffende paragrafen uit de wetgeving, wat te beperkt is in de moderne 
managementcontext van een ziekenhuis. We bevelen aan om voor alle leidinggevende 
functies een formele beschrijving op te maken van hun taken en verantwoordelijkheden. 
(Aanb) 

 

 Er is geen formele beschrijving van de bevoegdheden van de belangrijkste 
managementorganen (RvB, DC, MR, POC). We bevelen aan om taken en 
verantwoordelijkheden van alle advies- en bestuursorganen binnen het ziekenhuis formeel 
te beschrijven en goed te keuren, zodat hun opdracht duidelijk en eenduidig is en hun 
slagkracht en efficiëntie beter gewaarborgd kan worden, en om deze functieomschrijvingen 
te communiceren binnen het ziekenhuis. (Aanb) 

 

 Te weinig artsen nemen actief deel aan het management van hun zorginstelling. (TK) 

o Veel artsen zijn niet geïnteresseerd in de beleidsmatige aspecten van het 
ziekenhuis. Aangeboden vorming betreffende managementvaardigheden wordt 
niet gevolgd. 

o Artsen leveren nauwelijks een bijdrage tot de opmaak van evaluaties van de 
werking (bv. SWOT-analyses), beleidsplannen en jaarverslagen van hun dienst. 

o Slechts de helft van de medische diensthoofden neemt deel aan de vergaderingen 
van medische diensthoofden met de hoofdgeneesheer. Er zijn medische 
diensthoofden die systematisch afwezig zijn op de diensthoofdenvergadering. 

o Er gebeuren onvoldoende systematische evaluaties van de klinische resultaten. 

We bevelen aan om een bindende functiebeschrijving op te maken voor medische 
diensthoofden waarin de taken en verantwoordelijkheden expliciet opgelijst worden. Men 
heeft dan objectieve criteria om de juiste kandidaten te benoemen in deze belangrijke 
functie en men kan adequaat bijsturen en relevante bijscholing op maat aanbieden. 
(Aanb) 

 
 De hoofdapotheker wordt tweemaandelijks op de directieraad uitgenodigd. Daarnaast is ze 

ook lid van meerdere commissies waarop ook de directie aanwezig is (bv. 
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diensthoofdenvergadering). Voorts is er geen apart formeel overleg tussen de apotheek en 
de hoofdgeneesheer. (AV) 
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4 Beleid en strategie 

4.1 Beleidscyclus 

 De missie en visie werd opgesteld in 2004 door raad van bestuur, medische raad en 
directie, en kreeg updates in 2006 en 2008 (laatste versie goedgekeurd door MR en RvB). 
(AV) 
Met het oog op het actualiseren van de missie en de visie werden initiatieven genomen. 
(SP) 

Er gebeurde o.a. een SWOT-analyse in 2005 met drie insteken: 

o personeelstevredenheidsenquête 
o patiëntentevredenheidsenquête 
o persoonlijke bevraging door algemeen directeur en hoofdgeneesheer bij een 

30-tal huisartsen 
Er werd samen met de medische diensthoofden een ziekenhuis-SWOT analyse uitgevoerd. 

 

 In 2002 werd een zorgstrategisch plan goedgekeurd met als belangrijkste element de 
concentratie van alle acute diensten naar campus Knokke (waar een stuk nieuw wordt 
aangebouwd). 
Na opmerkingen van de administratie, werd in 2011 een aangepast ZSP ingediend dat op 
het moment van de audit nog ter beoordeling is bij de Commissie zorgstrategie. 
Er is nog wat overleg over welke diensten (bv. afbakening van subacute activiteiten) op 
campus Blankenberge moeten of mogen blijven. Zo is er de vereiste voor een intensieve 
opvangmogelijkheid als een gespecialiseerde spoed op die campus wordt geëxploiteerd. 
De Commissie pleit voor het consequent uitwerken van het eencampus-model, waarbij alle 
acute activiteiten op termijn worden overgeheveld naar Knokke-Heist en ook de 
spoedgevallen/MUG-dienst in Blankenberge worden afgebouwd. 
Daarnaast dient men voor de realisatie van de nieuwe campus een duidelijke visie op 
papier te zetten met betrekking tot het geriatrisch concept dat men bij de realisatie van de 
nieuwe campus voor ogen heeft. 
Een volledig nieuw te bouwen ziekenhuis, op een andere site te Knokke, is de spil van dit 
ZSP. (AV) 

 

 Het ziekenhuis heeft zich voorgenomen om de piste naar accreditatie te nemen. Men 
vergeleek hiervoor enkele accrediterende organisaties en selecteerde uiteindelijk NIAZ 
voor dit project. De voorbereiding zal in samenwerking met het AZ St.-Lucas van Brugge 
doorgaan. (AV) 

 

 Betreffende het opmaken van jaarverslagen en beleidsplannen hebben een aantal diensten 
en beroepsgroepen het voortouw genomen: 

o Op dienstniveau zijn er verpleegkundige en paramedische SWOT’s opgesteld 
die input leveren voor dienstspecifieke beleidsplannen. (SP) 

o Vertrekkende van een SWOT-analyse met de hoofdverpleegkundigen en de 
zorgmanagers wordt er een beleidsplan van het zorgdepartement opgesteld. 
Vanuit dit beleidsplan vetrekken de hoofdverpleegkundigen voor de opmaak 
van de specifieke afdelingsbeleidsplannen. Hieruit wordt projectwerking 
opgestart. (SP) 

o Het algemene jaarverslag (2010) werd fraai vormgegeven en bevat 
interessante informatie, ook voor externe lezers. Dit verslag is beschikbaar op 
de website en wordt opgestuurd naar alle huisartsen. (SP) 

 
 Betreffende het opmaken van jaarverslagen en beleidsplannen bestaan nog een aantal 

verbetermogelijkheden: 
o Het algemene beleidsplan 2010-2011, binnen een Kwadrant-sjabloon, gaat tot 

op het niveau van strategische en operationele doelstellingen, maar deze 
werden niet SMART geformuleerd. Er zijn ook geen activiteitentiming en 
verantwoordelijken aangeduid. Er is nog geen beleidsplan voor de periode 
vanaf 2012 uitgeschreven. (TK) 
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o Het medische beleidsplan voor het ziekenhuis wordt in principe door de 
hoofdgeneesheer opgemaakt in samenspraak met de medische 
diensthoofden. Aan elk medisch diensthoofd wordt gevraagd om volgens de 
Kwadrant-logica een disciplinair beleidsplan op te stellen voor een periode van 
2 jaar. Hierbij is het ook de bedoeling om vanaf 2012 eenmaal per jaar op een 
poolvergadering (per discipline) toelichting te verstrekken door de 
hoofdgeneesheer en de data-beheerder. (AV) 
In de realiteit slaagt weinig diensten er in een operationeel medisch of 
multidisciplinair beleidsplan op te stellen met SMART-geformuleerde 
doelstellingen, concrete activiteiten, timing en opvolging. (TK) 

o Medische SWOT-analyses bestaan niet op dienstniveau (TK), behalve voor 
heelkunde, gynaecologie en pediatrie. (SP) 

o Het medisch jaarverslag en het jaarverslag van het zorgdepartement zijn 
geïntegreerd in het algemene jaarverslag dat een overzicht geeft van enkele 
initiatieven die het voorbije jaar al dan niet werd gerealiseerd. (AV) Dit bevat 
geen globale evaluatie van objectieve zorgresultaten en (klinische) 
performantie, zodat het beter zou kunnen benut worden als beleidsinstrument. 
(TK) 

o Enkele afdelingen beschikken over een verpleegkundig jaarverslag, dat op 
bepaalde diensten volgens een Kwadrant-sjabloon opgemaakt werd. (AV) Men 
geeft in deze jaarverslagen een overzicht van de activiteiten van de dienst en 
eventueel van de inzet van personele en infrastructurele middelen. Er is 
meestal geen weergave van andere aspecten van de werking, zoals opvolging 
van indicatoren of rapportage van (kwaliteits)initiatieven. (TK) 

o Cijfers worden van uit het centrale niveau te beperkt teruggekoppeld naar de 
afdelingen. (TK) Op sommige diensten worden o.a. geactualiseerde lijsten met 
effectieven, statistieken van opnames, ligdagen en indicatoren (Navigator) 
maandelijks teruggekoppeld. (AV) 

o Er wordt geen medisch jaarverslag opgemaakt voor de functies N*, 
spoedgevallen en MUG met daarin een toetsing van de kwaliteit van de 
medische activiteit. (NC) 

 
We bevelen aan om jaarverslagen en beleidsplannen zoveel mogelijk multidisciplinair op te 
stellen (medisch-verpleegkundig-paramedisch-, …) en dit te onderbouwen met objectief en 
relevant cijfermateriaal. (Aanb) 

Daarnaast adviseren we om een operationeel medisch-verpleegkundig beleidsplan uit te 
schrijven voor het ziekenhuis, dat een concrete vertaling is van het zorgstrategisch plan 
naar de specifieke beroepsgroepen. Dit kan de herkenbaarheid, de identificatie, het 
draagvlak en dus de participatiegraad van medewerkers en artsen met de doelstellingen en 
projecten versterken. (Aanb) 

 
 Artsen, paramedici en psychologen worden te weinig betrokken in de multidisciplinaire 

aansturing, nemen onvoldoende deel aan beleidsmatig overleg (bv. opmaak van SWOT- 
analyse) en geven weinig input voor het afdelingsbeleidsplan. (TK) 
Artsen en paramedici worden wel betrokken bij de uitwerking van klinische paden. (AV) 

 

 Voor het medisch investeringsbeleid plannen de meeste disciplines voor 1 jaar; sommige 
diensten plannen dit voor een termijn van 3 jaar (bv. beeldvorming). Er is tevens een 
provisionering van de meeste diensten voorzien voor het nieuwbouwziekenhuis. We 
bevelen aan om de medische investeringen globaal over heel het ziekenhuis samen te 
brengen en de tijdshorizon van de planning te verruimen naar drie à vijf jaar. (Aanb) 



16 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

4.2 Lerende omgeving – patiëntveiligheid 

 
Beleid en strategie 

 

 Het gehanteerde kwaliteitsmodel in het AZ Gezondheidszorg Oostkust is het kwadrant 
model. Het ziekenhuis wil het kwaliteitsdenken via de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) 
integreren in de dagdagelijkse werking. Door proces- en projectmatig werken (o.a. 
projectprocedure, projectfiche) probeert men die systematiek van denken en werken te 
verankeren in de organisatie. 
Het kwaliteitshandboek is eveneens opgemaakt volgens de methodiek en de indeling van 
kwadrant. Het ziekenhuis heeft gekozen om een accreditatie na te streven van NIAZ. De 
eerste stappen in dit kader worden gezet. (AV) 

 

 De laatste jaren hebben zich, omwille van herstructureringen op het beleidsniveau, heel 
wat verschuivingen in functies voltrokken. De opgezette overlegstructuren in verband met 
kwaliteit zijn steeds overeind gebleven en garandeerden de sturing en voortgang van de 
verschillende kwaliteitswerkingen. De voornaamste overlegstructuren in verband met 
kwaliteit in dit ziekenhuis zijn (AV): 

o Het directiecomité, 
o de stuurgroep kwaliteit en klinische paden, 
o de cel Q&P, 
o de stuurgroep patiëntveiligheid 
o Verschillende concrete (multidisciplinaire) werkgroepen (o.a. werkgroep KP 

liesbreuk, werkgroep jaarverslag, werkgroep transferbeleid, medicatieveiligheid, 
safe surgery, …) 

De medewerking van de artsen aan de kwaliteit binnen hun specifieke domeinkennis (o.a. 
via de diverse werkgroepen) is sterk evenals de afvaardiging van artsen vanuit de 
medische raad in beide stuurgroepen. (SP) De (daadwerkelijke) medewerking en de 
betrokkenheid van de artsen aan het algemene kwaliteitsbeleid binnen het ziekenhuis heeft 
nog ruimte tot verbetering. (Aanb) 

 

 Het ziekenhuis heeft recent een verticale invoering van beleidsplannen verwezenlijkt. Het 
algemene beleidsplan schuift de kwaliteitskeuzes voor de hele organisatie naar voor. Op 
basis van standaarddocumenten hebben de afdelingen deze kwaliteitskeuzes vertaald naar 
hun eigen dienst en/of functie (missie, doel, KSF, actie, ….). Samen met de opmaak van 
het afdelingsbeleidsplan werd geacht ook een SWOT uit te voeren van de eigen dienst. 
(AV) 

Nagenoeg alle afdelingen hebben een SWOT en afdelingsbeleidsplan uitgewerkt. Een 
aantal beleidsplannen werden zeer grondig uitgewerkt (SP), andere hebben nog ruimte 
voor verbetering. 
Alle hoofdverpleegkundigen hebben een opleiding gekregen rond het opmaken van 
beleidsplannen en SWOT’s. In 2012 zal ook een externe opleiding voorzien worden voor 
de hoofdverpleegkundigen rond managementvaardigheden en de nieuwe 
organisatiestructuur (duale aansturing). (SP) 

 
 Volgende verbeteringen werden tijdens het gesprek en/of de rondgang in het ziekenhuis 

vastgesteld m.b.t. het uitwerken, de voortgang, de opvolging en het overzicht van 
bestaande projecten: (TK) 

o In 2010 is gestart met het maken van een overzicht van de lopende projecten. 
Nieuwe projecten of verbeteringen worden echter niet steeds aan de 
kwaliteitscoördinator gemeld. Niettegenstaande ook de clustermanagers 
kwaliteitsprojecten mee opvolgen, blijkt het vrij moeilijk om een overzicht te 
behouden over alle lopende projecten. Het ziekenhuis dient te voorzien in een 
sluitend overzichtsysteem zodat geen onnodig en/of dubbel werk geleverd wordt. 

o Het delen van ervaringen en resultaten van afdelingsprojecten kan nog beter 
uitgewerkt worden. (Aanb) Het ziekenhuis ziet hierin een taak weggelegd voor het 
nieuw intranet (Sharepoint) en heeft een aantal ideeën rond poster en infoavonden. 
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o Momenteel wordt er niet steeds gewerkt met streefdoelen en SMART omschreven 
doelstellingen. Ook het systeem van tussentijds evalueren en bijsturen is nog te 
weinig ingeburgerd. Opvolging en feedback gebeuren niet steeds systematisch of 
gebeuren te weinig formeel en gestandaardiseerd (cfr. beleidsplannen). 

 
 

Processen 

 
 Resultaten en te nemen acties op het gebied van medicatie, antibiotica, nosocomiale 

infecties, … werden besproken in het medisch-farmaceutisch comité en het comité 
ziekenhuishygiëne. 
Vanaf 2012 zal gestart worden met jaarlijkse poolvergaderingen. Deze medische 
overlegstructuur heeft als doel de klinische navigatordata en de MKG-data te bespreken en 
te analyseren zodat specifieke verbeteracties opgestart kunnen worden. 
Een aantal verbeteracties, weerhouden onder het domein van de klinische performantie, 
zijn: sneldetectie MRSA, invoering safe surgery checklist en time-out-procedure, herwerken 
procedure decubitusprevalentie, opstart multidisciplinair aangezichtsteam, 
malnutritiescreening, …. (AV) 

 
 Patiënttevredenheidsmetingen werden gehouden via Delta bevragingen in 2003-2004, 

2006 en 2008. Op basis van de verkregen resultaten en knelpunten werden verbeteracties 
uitgewerkt : o.a. opstart meldpunt ouderzorg, opstart shuttlebus, implementatie BIAN, 
project ontslagmedicatie, uitbouw van ambulante multidisciplinaire programma’s 
(revalidatie, rugkliniek, rookstopproject, …). (AV) 

 
 Medewerkerstevredenheidmetingen werden eveneens via Delta bevragingen gehouden in 

2005 en 2009. (AV) De artsen werden niet geïncludeerd. (TK) Verbeteracties, opgestart op 
basis van de verkregen resultaten en knelpunten, zijn o.a.  opstart maandelijkse 
nieuwsbrief, oprichting mobiele equipe met toewijzingsalgoritme, start van 
applicatiebeheerder als ondersteuning, … (AV) De DELTA-vragenlijst is sterk gebaseerd 
op een hiërarchische organisatie (‘directe chef’, ‘diensthoofd’, ‘directie’…) waardoor dit voor 
de artsen weinig herkenbaar is. Mogelijk kan een beperkte vragenlijst (met algemene 
vragen) in de toekomst ook aan de artsen voorgelegd worden. 

 
 Verbeteracties, verzameld onder het domein van de operationele performantie, zijn o.a. 

digitalisering van patiëntendossiers, software pakket voor VTO, werkgroep transferbeleid 
met ontwikkeling van een overdrachtformulier bij transfers van intensieve Zorgen naar de 
zorgafdelingen, absenteïsmebeleid, implementatie van plannings- en traceringsprogramma 
in beide operatiekwartieren, … (AV) 

 
 Het ziekenhuis beschikt over een papieren incidentenmeldingsysteem (VIM). Sinds 2011 

werd een nieuwe versie met taxonomie ingevoerd. Op de begroting van 2012 staat een 
elektronisch incidentensysteem opgelijst. (AV) 
In 2011 werden 75 meldingen geregistreerd via VIM. (AV) 

De meest gemelde incidenten betreffen valincidenten en medicatie-incidenten. Er 
gebeuren doorgedreven incidentenanalyses volgens de SIRE-methodologie sinds 2009. 
Verbeteracties worden doorgevoerd op basis van deze analyses. De verschillende 
afdelingen beschikken over referentiepersonen kwaliteit en patiëntveiligheid. (SP) 

Er wordt geen specifiek globaal feedbackrapport opgesteld. Maar de statistische 
samenvatting van de VIM-databank (melding per afdeling, per categorie, per tijdstip…) 
wordt op regelmatige basis verstuurd naar de hoofdverpleegkundigen en besproken in de 
Stuurgroep Patiëntveiligheid. (AV) 

 
 

Resultaten 

 
 Het ziekenhuis is lid van het indicatorsysteem Navigator®. Maandelijks worden op alle 

zorgafdelingen een aantal cijfers verzameld in kader van dit indicatorensysteem. De 
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afdelingen krijgen cijfers hiervan teruggekoppeld, ook de voorzitter van de medische raad 
ontvangt een indicatorenrapport. (AV) 
Trends in deze indicatoren kunnen besproken worden op de Stuurgroep Kwaliteit en 
Klinische paden of kunnen aanleiding geven voor verbeterprojecten (bv. decubitus) of 
nauwkeurigere analyse en onderzoek (bv. externe audit decubitus, ziekenhuissterfte). (SP) 
Deze indicatoren betreffen enkel de directe patiëntenzorg op de zorgafdelingen. Er worden 
geen gegevens verzameld over de zorg buiten deze afdelingen (bv: operatiekwartier, 
ontwaakruimte, de medisch-technische diensten, polikliniek). (Aanb) 
Het ziekenhuis wil in de toekomst indicatoren berekenen uit bestaande databanken (MKG, 
administratie, …). (AV) 

 
 Volgende audits en bevragingen werden uitgevoerd in het ziekenhuis : een externe audit 

van decubitus/decubituspreventie; een interne audit rond patiëntenidentificatie, interne 
audit rond MZG en dossier, verschillende afdeling-SWOT’s, benchmarks Navigator, MZG 
en Delta-bevragingen, … (SP) 

 
 Sinds 2009 werden nagenoeg alle procedures ziekenhuisbreed (en niet meer 

campusgebonden) herschreven. Procedureopmaak en -beheer gebeurt door de 
verantwoordelijken (diensthoofd, hoofdverpleegkundige, …) voor zijn dienst onder 
kwaliteitsbewaking en centrale aansturing van de dienst Q. (AV) 

 
 Het ziekenhuis heeft 4 klinische paden uitgewerkt (liesbreuk, cholecystectomie, totale 

knieprothese, totale heup prothese). (AV) Hiervan bestaan ook patiëntenversies. (SP) 

 
 Sinds 2010 werd een patiëntveiligheidskaart uitgewerkt op de website van het ziekenhuis. 

En er is ook een brochure opname medicatie in gebruik. (SP) 

 
 

4.3 Formele afspraken 

 
 Algemene regeling en medisch reglement dateren van 28/11/1996, de financiële regeling 

van 01/01/2001. Het ziekenhuis beschikt in de praktijk over meerdere contractuele 
documenten binnen de algemene regeling die van kracht zijn op het ziekenhuis. Deze 
losse documenten zitten verspreid en sommige zijn achterhaald (zelfs nog daterend van 
voor de fusie). (TK) 

Het ziekenhuis kende een hele evolutie op vlak van organisatie (bv. de werking in clusters 
en de ambitie om geïntegreerd medisch-verpleegkundig te sturen) en er werd een 
aangepast zorgstrategisch plan (2011) en een nieuwe visie en missie (2008) 
uitgeschreven. Zeker met de nakende verhuis naar één nieuw ziekenhuis, is het nodig om 
de basisdocumenten te herbekijken, te integreren en te actualiseren. 
Inmiddels werd een basistekst neergelegd bij de juridische dienst van het ziekenhuis en de 
Medische Raad. Actueel onderzoekt de juridische dienst de compatibiliteit van de medisch 
reglement met de algemene regelingsdocumenten waarna de definitieve versie nogmaals 
met de leden van de (nieuwe) Medische Raad zal worden doorgenomen; vervolgens zal dit 
aan de Raad van Bestuur voorgelegd worden. 

 
 Het medisch reglement werd nergens uitgewerkt op dienstniveau. (TK) 

Dit is één van de opdrachten van het medisch diensthoofd. 
Er zijn onvoldoende formele afspraken over de werking en de organisatie op dienstniveau 
(bv. zaalrondes, RIO op kritieke diensten). (TK) 



19 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

5 Middelen 

5.1 Infrastructuur 

 AZ Gezondheidszorg Oostkust beschikt over een brandweerverslag en een attest 
brandveiligheid van de burgemeester voor campus Blankenberge, maar niet voor campus 
Knokke. (NC) 

 

 Een ambitieus bouwproject voor een nieuw ziekenhuis te Knokke staat in de steigers. De 
eerstesteenlegging is voorzien in 2012, indien alle nodige vergunningen tijdig in orde 
kunnen gebracht worden. In 2016 voorziet men de verhuis naar het nieuwbouwziekenhuis 
met centralisatie van alle acute ziekenhuisactiviteiten. Over de details van de toekomst van 
campus Blankenberge wordt nog gepraat. 
Om de overgang naar een concentratie van alle activiteiten op één campus te overbruggen 
en de werking van het bestaande campus in Blankenberge niet in het gedrang te brengen, 
gaf de Commissie Zorgstrategie een voorwaardelijk gunstig advies voor 
instandhoudingswerken op de campus in Blankenberge. 
Het nieuwbouwziekenhuis zal opgetrokken worden naast het golfterrein in Knokke en is op 
plan een toonbeeld van modern hospital design. (AV) 

 

 Volgende knelpunten op het vlak van infrastructuur werden opgemerkt: (TK) 

o Sommige toiletten in de sanitaire cellen van patiëntenkamers zijn niet 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

o De afdeling C3 beschikt slechts over één stoel met mogelijkheid tot 
positioneren van een CVA-patiënt. 

o ROT ondersteuning aan de hand van infrastructurele aanpassingen kent 
verbeterruimte op de afdeling geriatrie. De bestemming van de lokalen wordt 
niet aangeduid met grote en duidelijke woordborden of symbolen (bv. 
verpleegpost, bergruimte, badkamer, …). Er is geen visueel onderscheid 
tussen dienstlokalen en patiëntenkamers, tussen rustruimtes en 
activiteitenruimte. Er wordt geen gebruik gemaakt van kleuren om contrasten 
te geven, rust en stimulatie te beogen, …. Klokken en agenda’s zijn niet 
aanwezig op de kamers. Er is geen doorloopmogelijkheid voor dementerende 
patiënten en geen specifieke therapieruimtes of mogelijkheden voor 
sensorische therapie bij cognitief minder ontvankelijke patiënten (ondanks het 
grote aantal dementerenden op de afdeling). 

o Ondanks de recente renovatie en de vraag vanuit de afdeling zijn de spiegels 
aan de lavabo’s in de sanitaire cellen niet aangepast voor rolstoelgebruikers 
(kantelend of extra laag). 

o De afdeling IZ Blankenberge en de OK’s kampen met plaatsgebrek waardoor 
o.a. vuil en proper materiaal niet gescheiden opgeslagen kan worden. 

o Materiaal wordt niet steeds veilig opgeborgen. Zo werd op verschillende 
afdelingen opgemerkt dat schoonmaakproducten bewaard worden in een 
berging die niet afgesloten is. (TK) Er werden losse volle zuurstofflessen 
teruggevonden (liggend op de grond/berging). (NC) 

 
 Niet voor alle medische toestellen is het duidelijk wanneer het laatste onderhoud 

doorgegaan is. (TK) 
o Voor beademingstoestellen zijn er onderhoudscontracten met de firma’s. Niet 

alle toestellen hebben een aanduiding op het toestel zelf wanneer het laatste 
onderhoud doorging (bv. vervangtoestel Oxilog® op campus Blankenberge, 
beademingstoestellen op campus Knokke) zodat men niet steeds snel een 
controle van de veiligheid van het toestel kan uitvoeren. 

o Perfusiepompen worden niet systematisch en periodiek nagekeken en 
gekalibreerd. Slechts bij zichtbare technische defecten worden deze hersteld. 
De pompen worden op campus Knokke uitgeleend aan andere diensten en 
men heeft geen zicht op waar de pompen zich bevinden. 
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o Op het dialysetoestel op campus Knokke was er geen aanduiding van het 
laatste onderhoud en had men er geen zicht op wanneer dat zou doorgegaan 
zijn. 

o De couveuses zijn onderworpen aan een jaarlijks onderhoud. (AV) 
o Voor het onderhoud van medisch materiaal op spoed en op het 

operatiekwartier (bv. beademingstoestellen, monitoren, defibrillatoren, 
coagulatietoestel, …) heeft men onderhoudscontracten afgesloten. (AV) Voor 
ander (kleiner) materiaal (bv. weegschalen, bloeddrukmeters) is er geen 
periodisch onderhoud en controle voorzien. (TK) 

 

 Men streeft in het kader van patiëntveiligheid uniformiteit van inrichting en apparatuur na 
op het operatiekwartier. (SP) Zo is er gekozen voor identieke apparatuur op beide OK’s, 
zijn de kasten in de zalen per operatiekwartier zo veel mogelijk gelijk ingedeeld. Ook het 
werken met vele custompacks kadert in deze tendens naar uniformisering en 
standaardisering. 

 
 

5.2 Patiëntendossier 

 
 De gegevens over de patiënten wordt versnipperd bewaard. De medewerkers krijgen geen 

eenvoudig zicht op alle informatie. (TK)
o Het elektronisch medisch dossier (Infohos) wordt ziekenhuisbreed gebruikt, maar 

sommige artsen gebruiken daarnaast een eigen elektronisch dossier of een 
papieren medisch dossier. 
Medische gegevens worden in verschillende delen van het patiëntendossier 
opgeslagen (elektronisch en op papier). 
Verschillende artsen gebruiken verschillende toepassingen (bv. Access bestand op 
G waarbij de ontslagbrieven automatisch gegenereerd worden, Excel bestand 
waarbij er geen link is naar de resultatenviewer, apart elektronisch dossier dat in 
ontwikkeling is voor IZ en waarbij er geen link zal zijn naar het CPD, …) 

o Sommige disciplines (bv. interne geneeskunde, pediatrie, ORL) in het ziekenhuis 
maken gebruik van een ander (niet-Infohos) elektronisch pakket voor hun medisch 
dossier. Een link naar het algemeen gebruikte pakket bestaat soms pas na 24u. Op 
deze manier hebben de spoedartsen niet steeds tijdig toegang tot alle medisch 
informatie. Bovendien dienen de spoedartsen gebruik te maken van verschillende 
dossiersoorten naargelang de discipline waarvoor de patiënt wordt opgenomen. 

o Niet alle resultaten van onderzoeken bevinden zich in de resultatenviewer (bv 
ECG’s); die worden in een papieren dossier bijgehouden. 

o Het elektronisch medisch dossier is niet toegankelijk voor verpleegkundigen. 
o Op de meeste afdelingen werkt men met een papieren verpleegkundig dossier. Er 

is een elektronisch verpleegdossier in uitrol (op enkele afdelingen) en een 
elektronisch medicatiedossier. 

o Het elektronisch medicatiedossier is niet geïntegreerd in het medisch dossier maar 
is wel op elke terminal beschikbaar. 

o Op intensieve zorgen wordt in 2012 een specifiek elektronisch dossier met 
medicatiebeheer voor IZ uitgerold. 

o Paramedici hebben gewoonlijk een eigen dossier dat niet samen met het 
patiëntendossier op de afdeling bewaard wordt. 

 Ergotherapeuten hebben hun eigen dossier op G dat wel toegankelijk is 
voor verpleegkundigen en in de toekomst gescand zal worden in het 
elektronisch dossier. 

 Kinesisten houden geen dossier bij en noteren enkel de status in het 
verpleegdossier. 

 Logopedisten noteren in het CPD. 
 Diëtisten maken verslagen die bewaard worden in een aparte map 

(voedingsboek). 



21 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

o De psychologen en de sociale dienst gebruiken een elektronisch dossier dat niet 
steeds toegankelijk is voor andere medewerkers. Een afdruk wordt wel gemaakt 
voor in het patiëntendossier. (SP) 

o Er is een papieren verpleegkundig dossier specifiek voor kinderen. Naast de 
verpleegkundige anamnese is er ook een anamnese die door de ouders wordt 
ingevuld. Het medicatieschema zit in het verpleegkundig dossier. 

 

 

6 Medewerkers 

6.1 Personeelsbeleid 

 Er zijn op moment van de audit 369,15 VTE actief in het zorgdepartement van het 
ziekenhuis. Hiervan zijn er 89% verpleegkundigen en 11% zijn verzorgenden. Het aandeel 
bachelors bedraagt 61% en het aandeel gediplomeerde verpleegkundigen bedraagt 39%. 
Van de werknemers maakt 41,1% aanspraak op ADV-dagen. Hiervan maakt 79% gebruik 
van de dagen en 21% maakt gebruik van de premie. (AV)

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

dan onder andere deel uit van de mobiele equipe. Voor de jobstudenten wordt een 
aanvraag gedaan als zorgkundigen. (AV)

 
 Er zijn praktisch geen functieomschrijvingen uitgewerkt. (TK) Momenteel worden 

functieprofielen uitgewerkt. (AV) We bevelen aan om bij de opmaak voldoende te 
differentiëren naar de afdelingsspecifieke functies die opgenomen worden en om deze 
ziekenhuisbreed te implementeren. (Aanb)

 
 Het ziekenhuis stelt dat functioneringsgesprekken gepland worden (1 om de twee jaar) 

voor alle medewerkers in het ziekenhuis (AV) (met uitzondering van de artsen (Aanb)). Het 
aantal gevoerde gesprekken wordt niet systematisch opgevolgd door de zorgmanagers. 
(TK) Hoofdverpleegkundigen zijn niet verplicht een verslag op te maken van het gesprek. 
(AV)

 
 Het ziekenhuis beschikt niet over een evaluatiebeleid. Momenteel worden 

evaluatiegesprekken enkel ad hoc of bij problemen uitgevoerd. (TK)
 

 Er is geen procedure disfunctioneren. (TK) Momenteel worden bij problemen 
evaluatiegesprekken gevoerd. In onderling overleg met de ondernemingsraad worden twee 
schriftelijke evaluaties opgemaakt vooraleer maatregelen zoals mutatie of ontslag kunnen 
doorgevoerd worden. Op die manier wordt aan elk personeelslid de kans gegeven om zich 
na een eerste evaluatie te herpakken. Evaluaties worden in het individuele dossier 
bewaard. (AV)

 

 Er is geen uitgeschreven mutatiebeleid en beleid bij reorganisaties van afdelingen. (TK) In 
de mate van het mogelijke wordt er rekening gehouden met de wensen, maar er is geen 
traject voor begeleiding waarbij er aandacht is voor inspraak van medewerkers, bevraging 
van wensen en verwachtingen op basis van concrete voorstellen, motivatieonderzoek, 
aangepaste vorming en bijscholing, …. (Aanb)

 
 Exitgesprekken worden door de zorgdirecteur gevoerd. (AV)

 

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

o Er wordt geen rekening gehouden met turnover en activiteitencijfers. 

o Patiënten van verschillende disciplines komen vaak op één afdeling terecht. 
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o Alle medewerkers van de mobiele equipe worden voor langere periode vast ingezet 
op de afdelingen. 

o Hoofdverpleegkundigen zijn soms genoodzaakt om mee in te staan voor de zorg. 
 

 Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe van 
13,5 VTE, waarvan 9,5 VTE verpleegkundigen en 4,07 VTE verzorgenden. Men beschikt 
over een mobiele equipe van 9,76 VTE, waarvan 7,26 VTE verpleegkundigen en 2,5 VTE 
zorgkundigen. (AV) Er is een tekort van 2,24 VTE verpleegkundigen en 1,57 VTE 
zorgkundigen. (NC)
Functioneringsgesprekken met de medewerkers van de mobiele equipe gaan niet door. 
(TK) 
De mobiele equipe wordt toegewezen aan de hand van het personeelstekort en de 
zorgzwaarte (op basis van MVG-meting). Op het moment van de audit staat elke 
medewerker van de mobiele equipe vast toegewezen op een afdeling. Via mail worden de 
hoofdverpleegkundige ingelicht over de inzet van de ganse mobiele equipe. (AV) 

 

 Hoofdverpleegkundigen zijn de coördinator van de zorgen en spelen een centrale rol in de 
informatiedoorstroming tussen disciplines. (AV) Er is nog onvoldoende ondersteuning om 
hoofdverpleegkundigen te begeleiden in hun managementstaken. (TK)

o Ze worden niet ondersteund door adjunct-hoofdverpleegkundigen. 
o Er gaan geen systematische intervisies voor hoofdverpleegkundigen door 

en er is geen specifieke inscholingshandleiding voor 
hoofdverpleegkundigen. (Aanb) 

o Hoofdverpleegkundigen beschikken niet op alle afdelingen over een eigen 
bureau. 

o Hoofdverpleegkundigen zijn soms genoodzaakt om mee in te staan voor 
de zorg. 

o Zij worden niet steeds betrokken bij selecties van nieuwe 
verpleegkundigen of zorgkundigen. 

Een externe partner wordt aangewend om een coachingtraject voor alle 
hoofdverpleegkundigen uit te werken. (AV) 

 

 Nagenoeg alle afdelingen werken met verpleegkundigen in vast nachtdienstverband. (AV) 
Deze werken niet op alle diensten een periode in dagverband. (TK) Vaste nachten nemen 
wel deel aan de teamvergaderingen en bijscholingen. Het verdient aanbeveling om voor 
verpleegkundigen in vast nachtdienstverband jaarlijks een gestructureerd programma voor 
één of meerdere periode(s) in dagverband op te stellen (bv. samenlopen, deelname aan 
multidisciplinair overleg, vorming), dat hen toelaat om bij te blijven inzake afspraken en 
technieken op dienstniveau en door de betrokken personeelsleden als een effectieve 
meerwaarde kan worden gezien. (Aanb)

 

 Men doet beroep op 150 vrijwilligers in het ziekenhuis. (AV) De aansturing gebeurt door 
de coördinator vrijwilligers die rechtstreeks wordt aangestuurd door de algemeen 
directeur. Men zou kunnen bekijken of een aansturing door het zorgdepartement een 
meerwaarde kan bieden. (Aanb)

 
 Er is beperkt aandacht voor differentiatie op de werkvloer: (AV)

 Men werkt met tal van referentieverpleegkundigen. Zij werken 
hoofdzakelijk afdelingsgebonden, maar zijn voor deze taken niet 
vrijgesteld van hun zorgtaken. (Aanb) 

 Daarnaast werkt men met “verpleegkundige specialisten” binnen het 
ziekenhuis. 

 Er is geen systematische screening van high potentials. (Aanb) 
 

 Er is nog onvoldoende aandacht voor taakuitzuivering/taakverschuiving. (TK) Ondanks 
een aantal maatregelen (inzet van logistieke medewerkers op de afdelingen en centraal 
patiëntenvervoer) staan verpleegkundigen nog vaak in voor niet patiënt gerelateerde taken 
(maaltijdbedeling, patiëntenvervoer, transport labo en apotheek, administratieve taken).
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 Het ziekenhuis beschikt over een crisiscel die werd samengesteld uit medewerkers van 
verschillende afdelingen. De lijst (is beschikbaar op de spoedafdeling van beide campi) 
van de medewerkers wordt ieder jaar geactualiseerd. De crisiscel staat o.a. in voor 
psychosociale opvang aan hulpverleners (ook externen) bij een crisissituatie. In 2010 werd 
aan deze crisiscel door een psycholoog en de hoofdgeneesheer opleiding gegeven. (SP) 
Na incidenten bestaat de mogelijkheid van debriefing van een zorgteam onder begeleiding 
van een psycholoog van het ziekenhuis. Daarnaast kan er ook beroep gedaan op bijstand 
aan individuele personeelsleden. (SP) Niet alle personeelsleden kennen dit aanbod 
voldoende. (Aanb)

 

6.2 Artsen 

 In het AZ GZO werken 86 artsen-specialisten. Alle disciplines behoren tot een associatie, 
over beide campussen heen.
Er zijn twee ASO’s (eerste- en tweedejaars heelkunde) aan de slag op het moment van de 
audit. Deze werken steeds onder supervisie van een specialist en doen geen zelfstandige 
wachten. (AV) 

 

 De hoofdgeneesheer trad in functie op 01 januari 2006 voor een onbepaalde duur. Hij 
genoot een opleiding in ziekenhuismanagement. (SP) Sinds 01/01/2012 is er een 
secretariaat voor het zorgdepartement dat deels vrijgesteld wordt voor rechtstreekse 
ondersteuning v/d medisch directeur. Ook is er een stafmedewerker beleidsinformatie die 
minstens halftijds ter beschikking staat van de medisch directeur. Er worden wekelijks 
ongeveer vier halve dagen effectief aan de taak van hoofdgeneesheer besteed. De overige 
tijd gaat naar klinische activiteiten (anesthesie-reanimatie, palliatieve zorg, permanenties, 
urgentiegeneeskunde, …).
De hoofdgeneesheer neemt o.a. deel aan volgende overlegmomenten: 
diensthoofdenoverleg, MFC, medische materialencommissie, comité ziekenhuishygiëne, 
commissie kwaliteit, patiëntveiligheid en medicatieveiligheid, ad hoc overleg met de 
ombudsman, investeringscommissie, palliatief support team, sollicitatiegesprek artsen – 
verpleegkundige diensthoofden, intensieve en spoedgevallencommissie, OK-commissie. 
(AV) 
De HG is uitgenodigd op alle vergaderingen van de MR en van de RvB. (SP) 
De beschikbare tijd is onvoldoende om alle opdrachten uit te voeren die vallen onder het 
takenpakket van een hoofdgeneesheer. (TK) Men dient te bekijken hoe meer tijd kan 
besteed worden aan deze functie en/of hoe een aantal taken bijkomend kunnen 
gedelegeerd worden aan stafmedewerkers of administratieve krachten. 

 
 In 2012 wil men poolvergaderingen organiseren, die de vorm zullen aannemen van medical 

audits. Hierbij zal voor elke discipline de hoofdgeneesheer en het medisch diensthoofd van 
die bepaalde discipline relevante cijfers en indicatoren analyseren en o.a. de resultaten van 
individuele artsen bespreken. (AV)

 
 Volgende vacatures staan al meer dan 6 maanden open: gynaecologie, neurologie (2x), 

fysiotherapie, kinderpsychiatrie, reumatologie, urgentiearts. (AV)
 

 Voor nieuwe artsen is er geen specifiek inscholingstraject uitgewerkt. (Aanb) 
Tijdens de proefperiode van nieuwe artsen worden minstens twee 
functioneringsgesprekken georganiseerd waarbij eventuele werkpunten beiderzijds
vastgelegd worden. Bij vertrek of ontslag van een arts wordt een exitgesprek gehouden dat 
als feedback geïnterpreteerd wordt. (SP) 
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6.3 VTO 

 
 

 De VTO-cel komt 3 keer per jaar samen en bestaat uit de zorgdirecteur, de VTO- 
coördinator (zorgmanager), het diensthoofd personeel, de zorgmanager revalidatie, het 
diensthoofd huishoudelijke diensten, de financieel administratief directeur en de 2 
opleidingsverpleegkundigen. (AV)

 

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

 
 Inschrijvingsgeld voor opleidingen om een beroepstitel te behalen of te behouden worden 

niet steeds volledig betaald door het ziekenhuis. (TK)

 
 De taak van de begeleiders herintreders wordt ingevuld door 2 verschillende 

opleidingsverpleegkundigen (1 VTE). (AV) Een functieomschrijving van de 
opleidingsverpleegkundige is er niet. (TK)

 
 Er wordt een streefdoel van maximum 8u externe opleiding per jaar gehanteerd. (AV) Dit 

is onvoldoende gekend door de medewerkers. (TK)
 

 Het aantal gevolgde uren vorming wordt door een zorgmanager opgevolgd. 1 à 2 keer per 
jaar wordt een overzicht van het aantal uren vorming per medewerker door de 
zorgmanager terug gekoppeld aan de hoofdverpleegkundigen, ad hoc opvraging is 
mogelijk. (AV)

 
 Er gebeurt geen systematische peiling naar de noden van vorming. (Aanb) Het aantal 

uren vorming is een item bij functioneringsgesprekken maar deze gaan niet systematisch 
door. (TK)

 
 Tijdens dienstvergaderingen kunnen specifieke dienstopleidingen aan bod komen. Deze 

vormingstijd wordt geregistreerd. (AV)

 
 Enkel voor verpleegkundigen worden er verplichte opleidingsnamiddagen georganiseerd, 

niet voor paramedici en zorgkundigen. (TK) Hier worden overkoepelende thema’s 
toegelicht. Daarnaast is er jaarlijks een algemene introductie waarbij op een informele 
manier wordt kennis gemaakt met de nieuwe medewerkers. Er is een peter/meterwerking, 
ook voor hoofdverpleegkundigen. (AV)

 
 Niet voor alle diensten werden dienstspecifieke competentieprofielen uitgewerkt. 

Zorgmanagers hebben geen zicht op het feit dat competentieprofielen door de 
hoofdverpleegkundigen en nieuwe medewerkers worden gebruikt en ingevuld. (TK)

 
 Er is geen specifiek inscholingstraject voor nieuwe hoofdverpleegkundigen en voor nieuwe 

artsen. (Aanb)

 
 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)

 
 Artsen zijn op meerdere diensten sterk betrokken bij het organiseren van interne 

vormingen op dienstniveau. (SP)
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 Jaarlijks wordt de opleidingen i.v.m. reanimatie gegeven door medewerkers van de 
spoedafdelingen. (AV)

 
 Er zijn maandelijkse vormingsmomenten voorzien door de chirurgen waarop de 

spoedartsen worden uitgenodigd. Hier worden bv. specifieke casussen voorgesteld door 
de spoedartsen, als een vorm van intervisie. (SP)

 
 Case studies op de Intensieve afdelingen (verpleegkundigen – artsen) gaan niet door. We 

bevelen aan om structureel (op periodieke basis) case studies multidisciplinair te 
organiseren. (Aanb)

 
 In 2010-11 werd een interne bijscholing (workshop) i.v.m. het kwaliteitsbeleid, 

patiëntveiligheid, projectwerking ingericht voor alle hoofdverpleegkundigen. (AV)

 
 
 

6.4 Bestaffing 

 Er is een normatief personeelstekort (NC):

o van 3.35 VTE verpleegkundigen op IZ campus Blankenberge. 
o van 2,24 VTE verpleegkundigen en 1,5 VTE zorgkundigen van de mobiele 

equipe 
o van 0,5 VTE spelbegeleidster 
o van een administratieve medewerker in de dagziekenhuizen 
o van 0,31 VTE personeel binnen de IL geriatrie 
o van 0,54 VTE personeel op G1 

o van 0,33 VTE personeel op G3 

 Er is een kwalitatief personeelstekort (NC):

o van 1,99 VTE verpleegkundigen met BBT op G3 

o van 2,45 VTE verpleegkundigen op D1. 

 
 Er wordt niet voldaan aan de wettelijk vereiste verpleegkundige permanentie op volgende 

afdeling:
o Men voorziet niet 24/24 in de vereiste permanentie van 2 verpleegkundige op 

IZ Knokke en Blankenberge. 
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7 Processen 

7.1 Organisatie van zorg 

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

verschillende betrokken disciplines. (SP) 

o Er zijn 4 klinische paden in gebruik. 
o Er zijn multidisciplinaire pijnteams operationeel, met extramurale samenwerking 

(bv. huisartsen) 
o De MOC-vergaderingen voor kankerpatiënten worden campusoverschrijdend en 

multidisciplinair georganiseerd, met participatie van huisartsen. 

o Project malnutritie op G3. 

 
 Op sommige afdelingen waarbij de zorg voor de patiëntendoelgroep een sterke 

multidisciplinaire aanpak vereist, is de zorg niet steeds optimaal georganiseerd. (TK)
o De psycholoog maakt geen deel uit van het pluridisciplinaire team op geriatrie. Ze 

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

Verantwoordelijke verpleegkundigen (in het kader van patiëntentoewijzing) zijn niet 
steeds betrokken. De verslaggeving maakt geen deel uit van het individuele dossier 
van de patiënt. 

o Op de afdeling neurologie gaan er geen multidisciplinaire patiëntenbesprekingen 
meer door voor de patiënten met CVA wegens de afwezigheid van de neuroloog. 

o Patiënten op IZ worden niet multidisciplinair besproken. 
o Het dossier (op geriatrie) ondersteunt momenteel de multidisciplinaire werking nog 

onvoldoende. De verpleging heeft niet steeds zicht op de status en evolutie van de 
patiënt bij de andere disciplines (bv. psycholoog, sociale dienst). 

o Voor patiënten die gezien worden door de psychiater, is er niet steeds een verslag 
van het consult voor de behandelende arts beschikbaar (naar schatting ¾ keer 
niet). 

o Patiënten die gevolgd worden door de interne liaison worden niet multidisciplinair 
besproken. 

o Voor sommige psychiatrische patiënten opgenomen op C3 gebeuren geen 
multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. 

o De klinische paden worden niet op alle afdelingen gebruikt. Wanneer een patiënt bij 
overbezetting op een andere afdeling wordt opgenomen (bv. orthopedie op C3) 
wordt geen gebruik gemaakt van het klinisch pad. 

o Heel wat medische disciplines hebben geen uitgeschreven procedures voor de 
(verpleegkundige) zorg, dit werd vastgesteld op de spoedgevallendiensten en op de 
verpleegafdelingen. 

o Op IZ gaan er geen systematische multidisciplinaire patiëntenbesprekingen door. 

Op C2 is er een wekelijkse patiëntenbespreking van de orthopediepatiënten en de 
patiënten die kinesitherapie krijgen met de hoofdverpleegkundige, de kinesitherapeut en 
het medisch diensthoofd fysiotherapie. (SP) 

 

 Volgende verbeterpunten werden vastgesteld i.v.m. de organisatie van de zorg, vooral met 
betrekking tot afstemming van de zorg voor patiënten en gemaakte afspraken en 
verantwoordelijkheden: (TK)

o Op geen enkele afdeling is er een gestructureerd systematisch overleg tussen 
het medisch diensthoofd en de hoofdverpleegkundige over de organisatie van 
de zorg. Problemen worden er enkel ad hoc of informeel besproken. 

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

o Er is geen gestructureerd overleg tussen het medisch- en zorgdepartement : 
geen apart formeel overleg tussen de zorgdirecteur en de hoofdgeneesheer, 
de hoofdgeneesheer is niet aanwezig op het zorgoverleg. 
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o Er is onvoldoende gestructureerd overleg tussen artsen van verschillende 
disciplines die dezelfde patiënten en/of dezelfde aandoeningen behandelen. 

o Men houdt zich niet steeds aan gemaakte afspraken (bv. zaalrondes, planning 
operatieprogramma). Dit bemoeilijkt een goede overdracht van gegevens en 
de organisatie van de zorg. 

 
 De opvang van kritieke patiënten is niet optimaal georganiseerd. Hierdoor is er geen 

garantie dat kritieke patiënten steeds de meest optimale zorg krijgt (effectief, tijdig, 
efficiënt, aangepast, veilig). (TK)

o Er is geen afstemming tussen alle artsen die kritieke patiënten verzorgen. De 
opnameprocedure en –criteria wordt niet door alle artsen nageleefd. Er is geen 
beleidsmatig overleg. Er is niet steeds afstemming tussen de artsen binnen 
eenzelfde discipline over de aanpak van bepaalde pathologie 

o Door het opnamebeleid zijn er (vermijdbare) rechtstreekse opname van 
medium care patiënten op de afdeling cardiologie, opnames op stroke-unit en 
sneller ontslag van patiënten met een kritiek profiel naar de afdelingen. 

o De procedure overbezetting van de kritieke dienst treedt pas in werking bij 
100% bezetting. Er worden pro actief geen afspraken gemaakt. Een 
opnamestop wordt enkel in de praktijk gebracht wat betreft de opnames via 
spoed. 

o De zorg op IZ is onvoldoende multidisciplinair afgestemd. Er zijn geen 
gestructureerde multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. Er zijn geen 
multidisciplinaire zaalrondes. Het dossier is niet steeds multidisciplinair 
ingevuld. De beperkte ruimte voor andere disciplines in het dossier wordt niet 
optimaal benut. Verpleegkundigen hebben geen leesrechten in het medisch 
dossier. 

 
 Momenteel wordt er in het ziekenhuis gewerkt met taakverpleging. In de nabije toekomst 

wil men overgaan naar teamverpleging. (AV)

 
 
 

7.2 Procedurebeheer 

 
 Alle gevalideerde procedures zijn terug te vinden op het intranet. (AV) Artsen werken 

volgen hun eigen gewoontes die niet steeds overeenstemmen met de beschikbare 
procedures (bv. postoperatief pijnbeleid). (TK) Er is geen controlesysteem op de kennis en 
de toepassing van de procedures. (Aanb)

 
 Er is geen zorgtraject voor suïcidepogers voor secundaire preventie van suïcide. Er is geen 

ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid. (Aanb)

 
 
 

7.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Fixatie 
 

Situering 

 Men beschikt in het ziekenhuis over een ziekenhuisbrede procedure “(fysieke) fixatie”. 
(toepassingsgebied ziekenhuis, uitgezonderd PAAZ, pediatrie en spoedgevallendienst). 
Daarnaast is er ook een poster.

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

afdelingen .
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Beleid en strategie 

 Fixatie wordt niet geregistreerd op de afdelingen via een meldingsformulier. (AV) De 
gegevens worden niet geanalyseerd en gebruikt voor bijsturing van het beleid in het kader 
van kwaliteitsbewaking. Er werden geen gerichte verbeteracties geselecteerd. (TK)

 
 De registratie en opvolging van valincidenten bij gefixeerde patiënten zitten niet vervat in 

de algemene opvolging van valincidenten. (AV)
 

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

o Er zijn duidelijke verantwoordelijkheden opgenomen voor de arts, 
verpleegkundigen en het multidisciplinaire team. 

o Er is aandacht voor onderliggende oorzaken voor probleemgedrag en voor 
alternatieven (preventieve maatregelen) 

o Een dagelijkse evaluatie van de noodzaak van de maatregel wordt vooropgesteld. 
o Men heeft de indicaties beperkt tot gevaar voor zichzelf en gevaar voor anderen. 

Valpreventie en onrust worden niet weerhouden als juiste indicaties. 
o Toegestane maatregelen zijn limitatief opgesomd. 

Verbeterpunten zijn (TK): 

o Tegenindicaties zijn uitgeschreven (onrust, valpreventie). We bevelen aan om ook 
andere (medische) tegenindicaties uit te werken (bv. weigering door patiënt, op 
vraag van familie, …). De indicaties in de procedure (veiligheid van de patiënt 
waarborgen) zijn breed interpreteerbaar. 

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

o Familie informeren dient volgens de procedure niet gerapporteerd te worden in het 
dossier. 

o Er is onvoldoende aandacht voor het veilig toepassen van de maatregel (bv. 
richtlijnen bij gebruik van de Zweedse gordel en polsbanden met minimum drie 
puntfixatie , aangepaste bekkengordel voor gebruik in zetel). 

o Verhoogd toezicht tijdens de maatregel is onvoldoende duidelijk uitgeschreven 
o De procedure is niet gelinkt aan het valpreventieprotocol of de vroegtijdige 

opsporing van delier. 
o Na het beëindigen van de maatregel volgt best een evaluatie met de betrokkenen 

en de familie. (Aanb) 
o Er is onvoldoende aandacht voor mobilisatie en decubituspreventie (bv. losmaken, 

wisselhouding, opstart kinesitherapie, …). 

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

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

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

o Een duidelijk opnamebeleid voor patiënten met dementie, cognitieve stoornissen 
en wegloopgedrag, met aangepaste therapie voor deze doelgroep en afstemming 
tussen de dienst neurologie en geriatrie. 

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

aan de opstart en evaluatie van een fixatiemaatregel. 



29 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

o Een multidisciplinair uitgewerkte multifactoriële valevaluatie bij alle patiënten met 
een valrisico. 

 

Middelen 

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

 

 Niet alle materialen/ handelingen die een vrijheidsbeperking inhouden, worden beschouwd 
als fixatie. (TK) Voorzettafels en bedsponden worden op sommige afdelingen gebruikt 
maar worden niet steeds aangegeven als fixatie, terwijl ze wel een vrijheidsbeperking 
inhouden. Ook de procedure stelt dat “onder dwang vasthouden tijdens een medisch 
onderzoek” geen fysieke vrijheidsbeperking inhoudt.

 
 Er zijn geen specifieke gordels beschikbaar voor het gebruik in zetels. De Zweedse gordels 

worden gebruikt in de zetel. Dit houdt een risico in op onderuitzakken en verhanging. (TK)
 

 Niet voor alle gebruikte fixatiemiddelen is er een gebruikshandleiding voorzien. (TK) We 
bevelen aan om deze te linken aan specifieke indicaties en tegenindicaties. (Aanb)

 
 

Medewerkers 

 

 Kennis en cultuurwijziging zijn belangrijke aspecten bij het toepassen van een fixatiearm 
beleid. De vernieuwde procedure werd aan de hoofdverpleegkundigen teruggekoppeld in 
2011, met de vraag naar feedback. Een algemene bijscholing ging nog niet door over de 
procedure. (TK) Fixatie is geen onderdeel van het inscholingstraject. (Aanb) Belangrijk is 
dat alle zorgverstrekkers die betrokken worden bij fixatie van patiënten (artsen, ASO’s, 
(nacht)verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, …) geregeld (bv. jaarlijks) bijscholing 
krijgen inzake fixatie. Deze bijscholingen worden best zeer breed opgevat: juiste 
toepassing van de materialen, toepassen van alternatieven (bv. aan de hand van 
casussen), onderliggende oorzaken, aanpak van probleemgedrag (zoals bv. onrust, 
verwardheid en agressie, …), valprotocol, delirium. (Aanb)

 

Processen 

 
 De procedure fixatie wordt niet steeds gevolgd. (TK) Op IZ volgt men de ziekenhuisbrede 

procedure niet. Beademde patiënten worden steeds gefixeerd. We bevelen aan om de 
ziekenhuisbrede procedure uit te diepen voor de specifieke situatie op IZ en de indicaties 
voor fixatie van beademde patiënten te objectiveren en te linken aan het niveau van 
sedatie. (Aanb)

 

 Uit dossiers (1/5) en uit gesprek blijkt valpreventie een reden voor fixatie, in tegenspraak 
met de procedure. (TK) Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijheidsbeperking de 
kans op vallen niet automatisch doet dalen en dat de kans op ernstige letsels groter is bij 
valincidenten met fixatie. Verder moet men de noodzaak van fixatie bij deze indicatie 
afwegen tegen de nadelen (gezondheidsrisico’s)  van fixatie (o.a. immobilisatie).

 

 In de ingekeken dossiers waren geen alternatieven voorgesteld of genoteerd (5/5). (TK)
 

 De beslissing tot fixatie gebeurt niet steeds in overleg. Hoewel volgens de procedure de 
betrokkenheid van de arts gevraagd wordt, is het in praktijk vaak de verpleegkundige die 
de maatregel initieel instelt. De arts wordt dan nadien verwittigd. De betrokkenheid van de 
arts kon niet aangetoond worden op basis van het dossier (geen enkele medische notitie 
over de fixatie). Het multidisciplinair bespreken kon niet aangetoond worden op basis van 
het dossier. Er waren geen notities bij het verslag van de wekelijkse teamvergaderingen. 
(TK)
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 Er is niet steeds een startdatum en –uur genoteerd. (1/5) Er is niet steeds een reden voor 
fixatie vermeld (2/5). (TK)

 
 Beslissing tot fixatie gebeurt niet steeds in overleg met de patiënt en familie (TK), maar 

wordt na de start “meegedeeld”. Melding aan de familie is niet gedocumenteerd in het 
dossier. (5/5)

 

 Er is onvoldoende aandacht voor (noteren van de) evaluatie van de maatregel. (TK)
o De maatregel wordt niet steeds aangepast wanneer er knelpunten zijn (bv. na een 

val tijdens de fixatie). (1/5) 
o Bij de aanpassingen die gebeurden (bv. intermittent losmaken) was niet steeds de 

reden vermeld (1/5). 
o Op G3 waren 2/3 patiënten langdurig gefixeerd (6 en 10 weken, van bij opname) 

zonder duidelijke evaluatie van de maatregel. 
 

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

o Men maakt niet steeds (1/5) gebruik van aangepast materiaal zoals een driehoek- 
lendengordel om onderuit schuiven in een zetel te vermijden. 

o Niet alle materiaal wordt op een correcte manier aangewend. Op sommige 
afdelingen (G) wordt er systematisch met een lendengordel gefixeerd in het kader 
van minst ingrijpende maatregel. Het gebruik van een lendengordel zonder 
bijkomende fixatiepunten houdt een reëel risico in op verhanging wanneer niet 
voldaan wordt aan een verhoogd / continu toezicht. Hierdoor is er tevens meer 
kans op bevrijden waardoor, vooral in combinatie met onrusthekkens en bed in 
hoogstand de kans op ernstige letsels bij vallen vergroot. 

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

 
 Verhoogd toezicht kan aan de hand van het dossier niet aangetoond worden (4/5). (TK) In 

sommige dossiers werd geen enkele observatie met betrekking tot de fixatie 
teruggevonden gedurende meerdere dagen. Er is ook geen specifieke plaats of document 
voorzien hiervoor.

 

Afzondering als dwangmaatregel 

 

Situering 

 In AZ Oostkust beschikt men over 5 afzonderingskamers: één op elke 
spoedgevallendienst, twee op de PAAZ en één op verpleegafdeling C3.

 

 De isolatieregisters werden op de verschillende plaatsen ingekeken. Van een 30-tal 
afgezonderde patiënten werden afzonderingsfiches gecontroleerd.

 

 Er zijn verschillende procedures uitgeschreven die gehanteerd worden bij afzondering:

o ‘Isolatieprocedure spoedgevallen Knokke’ dd. 18/1/2011 en ‘patiënt 
met agressie’ dd. 7/3/2005. 

o De procedure ‘separatie op de A-dienst’ (5/1/2006). 
Daarnaast werd op C3 een document ‘separatie/isolatie kamer 222’ opgemaakt. 
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Beleid 

 De procedure ‘separatie op de A-dienst’ kent volgende verbeterpunten: (TK)
o De indicaties voor separatie zijn erg breed omschreven (bv. zelfverwaarlozing 

zoals bij anorexia en boulimie, potomanie, verbaal geweld, provocerend 
gedrag, m.b.t. behandelingsprogramma, preventief) 

o De indicaties voor bijkomende fixatie zijn niet beschreven. 
o Er zijn geen gebruiksaanwijzingen voor het aanleggen van fixatiemateriaal. 
o In de procedure wordt toezicht tijdens isolatie minstens om het uur 

vooropgesteld, maar er is niet gespecifieerd waaruit dit toezicht dient te 
bestaan (cameratoezicht versus binnengaan in de isolatiekamer, controle 
bewustzijn, vochttoediening, T°, fixatie controleren en losmaken). 

 

 De ‘Isolatieprocedure spoedgevallen Knokke’ is erg restrictief opgesteld. (TK)

o Zo voorziet men bij elke afzondering een 5-puntfixatie en mag deze fixatie niet 
losgemaakt worden gedurende de volledige afzonderingsperiode. 

o Patiënten krijgen volgens de procedure allemaal een luier aan. 
o Volgens de procedure mogen patiënten geen maaltijden krijgen. Patiënten 

krijgen water, op voorwaarde dat ze op eigen kracht kunnen rechtkomen (met 
de fixatie) om te drinken. 

o In de procedure is de het toezicht onvoldoende uitgewerkt, met name de 
frequentie van binnengaan in de afzonderingskamer versus cameratoezicht. 

 
 Het document ‘separatie/isolatie kamer 222’ werd niet opgemaakt als een procedure en is 

niet formeel goedgekeurd door alle betrokken verantwoordelijken. (TK)

 
 

Middelen 
 

 Volgende knelpunten qua infrastructuur werden opgemerkt in de separatieruimtes van de 
PAAZ en C3: (TK)

o Er is geen brandsensor in de kamer (PAAZ). In de isolatiekamer van C3 
bevindt de brandsensor zich in het sas. 

o Een gefixeerde patiënt kan er geen gebruik maken van een oproepsysteem. 

 Er is geen daglicht in de afzonderingskamers op de spoedgevallendiensten. (TK) Een 
gefixeerde patiënt kan er geen gebruik maken van het beloproepsysteem. In de 
afzonderingsruimte van spoed Knokke is er geen brandsensor. (NC)

 
 Lakens zijn vervaardigd uit brandvrij en scheurvrij linnen. De isolatieruimte van C3 is ruim 

met veel daglicht. (SP)

 
 

Processen 

 Op de spoedgevallendienst van CB beschikt men al jaren over een isolatiekamer die 
regelmatig wordt gebruikt. Men maakt hiervoor gebruik van de ‘Isolatieprocedure 
spoedgevallen Knokke’. De inhoud van deze procedure komt niet helemaal overeen met 
het afzonderingsbeleid dat hier wordt gehanteerd (bredere indicaties, soepeler toepassing 
fixatiebeleid, frequenter toezicht, toiletbezoek, …). Ook op C3 refereert men voor 
afzondering naar de ‘Isolatieprocedure spoedgevallen Knokke’. De inhoud van deze 
procedure komt niet overeen met het afzonderingsbeleid dat op C3 wordt gehanteerd 
(verschil in indicaties, verschillend fixatiebeleid, frequentie toezicht, …). (TK)

 

 In de zorgnotities van gesepareerde patiënten worden onvoldoende specifieke gegevens 
genoteerd over het toezicht, er wordt soms niet expliciet vermeld of het toezicht gebeurde 
door binnengaan in de isolatiekamer of door cameratoezicht. Er werd opgemerkt dat er
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onvoldoende toezicht is tijdens sommige afzonderingen. Uit het separatieregister van 
PAAZ blijkt dat het toezicht ’s nachts grotendeels d.m.v. camera gebeurt. Tijdens meerdere 
nachten komt het voor dat er 4 tot 5 uur is tussen twee controles in de separatiekamer. 
Voor sommige afzonderingen wordt onvoldoende nota genomen over het toezicht. 
Gedurende meerdere opeenvolgende uren tijdens de nacht zijn er geen notities i.v.m. 
toezicht (11 keer meer dan 2 uur geen nota, met een maximum tijdsinterval van 8u zonder 
notities). Er zijn geen notities i.v.m. maaltijden en vochttoediening, medicatie-toediening, 
controle van fixatie. (TK) 

 

 De verschillende isolatieregisters voldoen niet aan de vereisten. (NC)

o Isolatiefiches worden als losse bladen in een map bewaard. Op de isolatiefiches 
zijn geen notities terug te vinden over fixatiemaatregelen, medicatietoediening en 
de regelmatige evaluatie van de maatregel. 

o Verschillende malen is er geen reden voor afzondering genoteerd. 
o Meermaals ontbreekt de handtekening van de arts en/of de verpleegkundige 

verantwoordelijk voor de instelling van de afzonderingsmaatregel. 
 

 De separatiekamer van PAAZ wordt soms gebruikt als patiëntenkamer (met open deur) bij 
overbezetting van de dienst. (NC) Deze mogelijkheid wordt beschreven in de 
separatieprocedure.

 
 

Resultaten 

 
 Uit de registratiegegevens van 2010 over afzonderingen blijkt dat er in de PAAZ 86 

afzonderingen gebeurden in de isolatiekamer (13% van de opnames), waarvan 43 met 
fixatie (72%). De gemiddelde duur van een afzondering was 2,6 dagen.
Op C3 waren er 39 afzonderingen in de isolatiekamer in 2010, 29 patiënten werden hierbij 
gefixeerd (74%). 
Er werden op de spoedgevallendienst in Blankenberge in 2010 28 patiënten afgezonderd 
in de isolatiekamer. Alle afzonderingsmaatregelen gebeurden met fixatie. De gemiddelde 
verblijfsduur in de isolatiekamer was dat jaar 12u06. Op campus Knokke werd de 
isolatiekamer van de spoedgevallen nog niet gebruikt. (AV) 

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

 
 
 

7.4 Medicatiedistributie 

 
Situering 

 
 Het ziekenhuis beschikt over een volwaardige apotheek op de campus Blankenberge en 

een apotheekpunt op de campus Knokke. Het apotheekpunt bestaat uit een drietal 
afgescheiden ruimtes waaronder een bureauruimte, een stockruimte en een 
bereidingsruimte (met LAF-kast) voor de cytostatica.
De apotheek op campus Blankenberge werd bezocht. De apotheek is geopend tijdens de 
weekdagen van 8:30 tot 17:30 uur, op zaterdag is de apotheek geopend van 8:30 tot 12:00 
uur. Buiten de openingsuren van de apotheek is er een wachtdienst die geregeld wordt 
tussen de 3 apothekers (2,8 VTE) van het ziekenhuis. Het apotheekpunt te Knokke is 
tijdens de werkweek dagelijks in de voormiddag bemand door één apotheker enerzijds 
voor het bereiden van de chemotherapiebereidingen en anderzijds als aanspreekpunt op 
deze campus. Er is één personeelsequipe voor beide apotheekvestigingen. De apotheek te 
Blankenberge levert 5 keer daags medicatie aan de campus te Knokke en levert eveneens 
medicatie aan een rusthuis (ongeveer 220 bedden). 
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 Een elektronisch voorschrift werd sinds 2008 ingevoerd op nagenoeg alle zorgeenheden 
en was volledig geïmplementeerd in 2011. Slechts één afdeling (D1/14bedden) werkt nog 
met papieren voorschriften.

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

op de verschillende verpleegafdelingen.

 
 

Beleid en strategie 

 
 De betrokkenheid van de apotheek binnen het algemeen beleid van het ziekenhuis wordt 

onvoldoende gegarandeerd: (TK)
o De hoofdapotheker kan ad hoc uitgenodigd worden op het directiecomité. In 2011 

is dit eenmaal gebeurd. 

o Er is geen systematisch overleg met de algemeen directeur. 
o Er is geen systematisch overleg met de hoofdgeneesheer en met de 

zorgdirecteur. 
De apotheker is lid van de stuurgroep kwaliteit (6x/jaar) en van de diensthoofden 
vergadering (4x/jaar). Van deze overlegmomenten is een verslag beschikbaar. (SP) 
In het verleden was er naast deze overlegmomenten een overlegcomité, waar de 
verschillende directeurs samen met de hoofdapotheker ook beleidsmatige visies 
bediscussieerden en uitstippelden. We bevelen aan dergelijke overlegmomenten te 
reactiveren. (AV) 

 

 De apotheek neemt deel aan heel wat comités en werkgroepen binnen het ziekenhuis, ook 
als deze niet wettelijk verplicht zijn. Deze geformaliseerde overlegmomenten zijn o.a. Het 
Comité Ziekenhuishygiëne, het Medisch Farmaceutisch Comité (incl. Transfusiecomité, 
Antibioticabeleidsgroep), het Comité Medisch Materiaal, de werkgroep wondzorg, het 
Comité Patiëntveiligheid. (AV)

 
 

Middelen 
 

 De apotheek te Blankenberge beschikt over 382 m², het apotheekpunt te Knokke over 
ongeveer 20 m². In totaal beschikt de apotheek over 402 m². Volgens de norm (1,2 m²/bed) 
voldoet de beschikbare oppervlakte. 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, waardoor de 
bruikbare ruimte voor apotheekwerkzaamheden eerder beperkt is. De weg naar de 
balie/loket is niet evident en zit weggestoken achter een openstaande deur. 

o De bureauruimtes van de apothekers bevinden zich in de gang, weg van de eigenlijke 
apotheekruimte en hebben geen overzicht over de distributieruimte en de 
werkzaamheden van de administratie. 

o Door de jaren heen werd stockageruimte toegevoegd aan de apotheek, waardoor 
stockage en distributieruimte in elkaar overlopen. 

o Het lokaal voor de steriele bereidingen beschikt niet over een sas. 

o De cytostaticaruimte beschikt niet over een sas. 
 

 Het ziekenhuis beschikt over elektronische voorschriften voor bijna alle afdelingen 
(uitgezonderd een gedeelte van de afdeling D1). (SP)

 
 Het ziekenhuis beschikt niet over elektronische noodkasten. Een VANAS®-kast voor OK 

zal in 2012 geïnstalleerd worden. (AV)
 

 Momenteel is 60 % van de specialiteiten als unit-doses beschikbaar vanuit de 
farmaceutische industrie. De overige medicatie wordt manueel individueel verpakt. Het 
ziekenhuis beschikt niet over een herverpakkingsmachine. (AV)
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Medewerkers 
 

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

 De apotheek beschikt niet over een uitgewerkt inscholingsprogramma met duidelijke 
oplijsting van te kennen onderwerpen met timing voor nieuwe medewerkers. (Aanb) Er is 
wel een vaste werkwijze omtrent de inscholing, eveneens is er een startcursus 
apotheekpakket en verschillende apotheekprocedures beschikbaar. (AV)

 
 Op enkele afdelingen zijn referentieverpleegkundigen medicatie tewerkgesteld, wat een 

meerwaarde betekent voor de medicatiedistributie en medicatieveiligheid op de afdeling. 
(SP) We bevelen aan deze werkwijze ziekenhuisbreed in te voeren. (Aanb)

 
 

Processen 

 
 Men werkt met een combinatie van decentrale geneesmiddelenvoorraden op de technische 

diensten en individuele aflevering voor alle zorgeenheden (excl. pediatrie). (AV)
Naast de individuele geneesmiddelenbevoorrading op basis van individuele voorschriften, 
werkt men ook met herbevoorrading van dienstvoorraden op basis van 
medicatienaschriften (schatting van 20%). Deze voorschriften worden pas aan de apotheek 
bezorgd na toediening van de medicatie door de verpleegkundigen. Hierdoor is geen 
controle voor toediening mogelijk door de apotheek. (TK) 

 

 De invoering van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift heeft verschillende voordelen 
opgeleverd zoals: het wegvallen van onvolledige voorschriften en het overschrijven van 
orders door de verpleegkundigen. Ook een beter overzicht op het volledige 
medicatieschema (incl. thuismedicatie) van de patiënt werd verkregen op elk moment, 
zowel voor verpleegkundige, apotheek als arts. (SP)

 
 Medicatie wordt door de apotheek afgeleverd nadat het voorschrift werd gevalideerd door 

één van de apothekers. (AV) Er wordt niet gewacht op de validatie door de arts. (NC) 
Bovendien worden de elektronische voorschriften door de verpleegkundigen ingebracht. 
(TK) Deze werkwijze houdt risico’s in naar de patiëntveiligheid, aangezien de patiënt 
medicatie krijgt toegediend voordat deze werd gevalideerd door de arts.
De artsen krijgen via het elektronisch voorschrijfsysteem na 48 uur een waarschuwing om 
hun niet gevalideerde voorschriften alsnog te valideren. (AV) De apothekers hebben geen 
zicht op de termijnen van openstaande niet gevalideerde voorschriften. We bevelen aan dit 
te onderzoeken en gepaste maatregelen te treffen. (Aanb) 

 

 De narcotische analgetica wordt op alle diensten/functies standaard uit de dienstvoorraad 
genomen. De verdovingsmedicatie wordt op de zorgeenheden beheerd aan de hand van 
verdovingskaarten (verzamelkaarten van min. 2 per product). Bij verbruik wordt een 
patiëntenetiket op de kaart gekleefd. Wanneer de kaart vol is, wordt deze, met de 
bijhorende verdovingsvoorschriften per patiënt, ingediend bij de apotheek voor 
herbevoorrading. (AV) Dit kan betekenen dat wettelijke narcotische voorschriften pas aan 
de apotheek bezorgd worden na enkele maanden (zo werd vastgesteld dat 2 kaarten 
tegelijkertijd in gebruik waren en het eerste voorschrift hiervan reeds meer dan 2 maanden 
oud was). (TK)

Naast het individueel en handgeschreven narcotisch voorschrift wordt de narcotica ook 
voorgeschreven via het elektronisch voorschrift. (AV) 

Via het elektronisch Medicatiebeheer kunnen de patiënten- en dienstvoorraden ook op elk 
moment elektronisch geverifieerd worden. (SP) 

 

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

o Verpleegkundigen maken de elektronische voorschriften op. 
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o Niet alle medicatie is beschikbaar in unitdose. 
o Medicatie welke niet in unitdosis beschikbaar is, wordt verknipt. Er werden 

verknipte en niet volledig identificeerbare medicatie teruggevonden (naam en 
vervaldata) 

o Er wordt gebruik gemaakt van Tippex® in de medicatieschema’s. 
o Op het medicatieschema van de patiënt zijn niet alle vereiste gegevens aanwezig. 

De reden voor het niet toedienen van medicatie kan niet steeds achterhaald 
worden. Bij zo nodig medicatie staat niet steeds een dosis en interval tussen twee 
dosissen aangegeven. Ook de maximumdosis per 24 uur kan niet steeds 
achterhaald worden. 

o De procedure en richtlijnen i.v.m. de temperatuurscontrole van de koelkasten op 
afdelingsniveau zijn niet op alle afdelingen gekend. Afwijkingen werden tijdens de 
audit vastgesteld. 

o Er werd narcotische analgetica teruggevonden op afdelingsniveau, welke niet in de 
theoretisch stock waren opgenomen. 

o Op sommige afdelingen wordt de narcotische medicatie bewaard achter slot maar 
is er een sleutel die voor iedereen toegankelijk is. Op deze manier kan nadien niet 
meer achterhaald worden wie er medicatie uit de kast heeft gehaald. 

o Op een aantal afdelingen wordt de medicatie vooraf klaargezet door de 
nachtverpleegkundige voor 24u. Hierbij worden alle volle en gehalveerde pillen uit 
de verpakking gehaald zodat een controle op soort en dosis nadien onmogelijk is. 
Ook siropen worden soms vooraf klaargezet. 

o Bij het klaarzetten van medicatie worden medicatiepotjes gebruikt welke niet 
voorzien zijn van identificatie. 

o Op de klaargezette medicatiedoosjes staan geen toedieningsuren vermeld. 
o Het systeem voor controle op vervaldatum is verschillend per afdeling (wekelijks, 

tweemaal per jaar …) en niet sluitend. Er werd vervallen medicatie aangetroffen op 
verschillende diensten (Vancocin® op IZ: vervallen 1/2012; Linisol® op G3: 
vervallen 2/2011; Floxapen® PO vervallen 2011; Floxapen® IV vervallen 2/2011). 

o Er zijn geen duidelijke richtlijnen van uit de apotheek (gekend) over de 
houdbaarheid van geopende flacons. Op IZ Knokke werd een flacon aangetroffen 
die niet verwijderd was na de houdbaarheidsdatum van 1 maand die daar 
gehanteerd werd (Hibitane Plus® geopend op 3/1, aangetroffen op 6/2/2012). 

o Toediening van medicatie is op sommige afdelingen gekoppeld aan taakverpleging. 
o Deels gebruikte medicatie wordt bewaard zonder richtlijnen hierover vanuit de 

apotheek. 
 Op IZ van campus Knokke werd tijdens de audit opgetrokken 

medicatie (Foliumzuur®) aangetroffen die bewaard werd na 
gedeeltelijke toediening. Er was geen vermelding van 
patiëntennaam, datum en uur van optrekken, datum houdbaarheid. 
Er was geen richtlijn gekend hoe lang deze medicatie na optrekken 
mag bewaard blijven. 

 Op geriatrie G3 stond in de koelkast een aangeprikte en deels 
gebruikte flacon Xylocaïne 2% zonder datum van opening of 
patiëntennaam. Verder werden in de afdelingsvoorraad 3 
geopende flacons oogdruppels zonder openingsdatum opgemerkt 
van patiënten die reeds ontslagen waren. 

 Een restje opgetrokken Litican® werd bewaard in de 
medicatievoorraad op kamernummer 

 

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

o Op een aantal afdelingen werkt men met medicatie referentieverpleegkundigen. 
o Controle van vervaldatum van medicatie gebeurt op sommige afdeling nauwgezet 

waarbij men bijna vervallen medicatie visualiseert door middel van een sticker. 
o Op G3 en beide IZ-afdelingen was op het moment van de audit de stockcontrole 

op verdovende medicatie sluitend. De theoretische stock was in overeenstemming 
met de effectieve stock 

o KCl wordt, bij de verdoving, achter slot bewaard op bepaalde afdelingen. 
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 De temperatuurcontrole van de medicatiekoelkasten is niet sluitend. (TK) Medewerkers 
moeten dagelijks de temperatuur aflezen en manueel registreren op een voorgedrukt 
formulier. De richtlijnen in de procedure vermelden dat bij afwijkende waarden , de 
technische dienst gecontacteerd moet worden. Er zijn geen richtlijnen opgemaakt voor 
contactopname met de apotheek.

 
 Er is geen project klinische farmacie binnen het ziekenhuis. 

Een aanvraag bij de FOD in 2011 werd niet weerhouden. (AV)
 

 De apotheek heeft via het elektronisch medicatievoorschrift een volledig zicht op het 
medicatieschema van de patiënt vanaf de start van de hospitalisatie. Ook de 
thuismedicatie van de patiënt wordt via speciale aandacht tijdens de opname (brochure) en 
via een vaste rubriek in het elektronische systeem goed opgevolgd. (SP)

 
 Er wordt op het dagziekenhuis van beide campi chemotherapie toegediend. 

Er zijn in totaal 6 extravasatiekits aanwezig:

o één op elk dagziekenhuis 
o één binnen elke apotheek 
o één op beide interne afdelingen 

Het beheer en de samenstelling/volledigheid van de kits worden door de 
dagziekenhuizen/diensten in samenwerking met de apotheek opgevolgd. (AV) 
De extravasatiekits zijn niet verzegeld. (TK) 

Er wordt binnen het ziekenhuis sinds 2006 gewerkt met elektronische cytostatica 
voorschriften met ingebouwde controles. (SP) 
De bereiding van de chemotherapie gebeurt door de apothekers zelf. (AV) 

 

 De communicatie met de verpleegafdelingen verloopt hoofdzakelijk via de 
hoofdverpleegkundigen vergaderingen. Belangrijke items of knelpunten worden via een 
“Apo-flash” (bv. pletten, e-compendium, medicatiebeheer) uitgehangen op dienst. (AV) Uit 
gesprek blijkt dat de communicatie naar de afdelingen niet altijd even vlot verloopt. Bij 
bepaalde medicatie-afspraken dient meer de nadruk op effectieve naleving ervan op 
afdelingsniveau gelegd te worden. Een specifieke taak kan hiervoor weggelegd zijn voor 
referentieverpleegkundigen medicatie op de afdelingen. Zij kunnen het belang van 
patiëntveiligheid en medicatie uitdragen en bewaken. (Aanb)

 
 

Resultaten 

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

en per arts opgemaakt. (AV)

 
 De apotheek beschikt over een SWOT en een jaarverslag opgemaakt volgens de 

Kwadrantmethodiek. (SP)
 

 Het ziekenhuis beschikt over een brochure ‘opname medicatie’. Via dit project wordt 
getracht een zo volledig beeld te verkrijgen van de genomen thuismedicatie van de 
opgenomen patiënten. (SP)

 
 Er zijn zeer sterke analyses gebeurd met betrekking tot de medicatie-incidenten volgens de 

SIRE-methodiek. Verbeteracties werden hieraan gekoppeld. (SP)
Incidenten binnen de apotheek worden niet geregistreerd. (Aanb) 



37 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

7.5 Sterilisatie- en desinfectieprocessen 

Situering 
 

 Er is op elke campus een sterilisatieafdeling. De CSA te Knokke is iedere werkdag 
geopend van 7:00 tot 21:00 uur. Buiten deze uren is er geen permanentie van CSA- 
personeel voorzien. De CSA te Blankenberge is iedere werkdag geopend van 7:30 tot 
20:00 uur. Ook hier is geen wachtdienst voorzien.

 

 De CSA van Blankenberge werd bezocht. Er werd gesproken met de verpleegkundig 
verantwoordelijke van beide CSA’s, ook op apotheekniveau werd kort de sterilisatie 
besproken. Sterilisatie was ook een gespreksonderwerp op de operatiekwartieren.

 
 

Beleid en strategie 

 
 De apotheker verantwoordelijk voor de sterilisatie op beide campi is onvoldoende formeel 

betrokken bij de sterilisatieactiviteiten binnen het ziekenhuis. (TK)
De apotheker wordt slechts in laatste instantie bij problemen en knelpunten betrokken. Ook 
bij de verschillende overlegmomenten tussen OK en CSA is de apotheker niet betrokken. 
Het beleid en de visie van de CSA wordt uitgewerkt door de CSA-verantwoordelijke en 
enkel formeel bekrachtigd door de apotheker. Een gestructureerd overleg tussen apotheek 
en CSA, en een gestructureerd overleg tussen apotheek, CSA en OK (en 
ziekenhuishygiëne), dienen te worden opgestart, vermits de apotheker de 
eindverantwoordelijke is voor de sterilisatieactiviteiten. 

 
 De CSA heeft zicht op de OK-planning en op de wijzigingen in het programma, maar heeft 

geen inspraak in de OK-planning. (TK) De CSA dient vaak, voor de disciplines waar te 
weinig materiaal voor handen is, te anticiperen op moeilijkheden en knelpunten t.g.v. het 
programma.

 
 De CSA heeft maar gedeeltelijk zicht op de reiniging, desinfectie en sterilisatie van alle 

materiaal. (NC) De CSA heeft onvoldoende zicht op de reiniging en desinfectie van de 
rigide en flexibele endoscopen van de consultaties en dit over de twee campi.
Op sommige raadplegingen worden rigide scopen via onderdompeling in glutaaraldehyde 
in opensysteem gedesinfecteerd, zonder dat men zicht heeft op de kwaliteit van dit proces. 
(TK) Gezien het toxische karakter van glutaaraldehyde en aangezien er onvoldoende 
controle mogelijk is op de onderdompeltijden, dient deze werkwijze te worden verlaten. 

 
 Er werd een procedure voor het leeninstrumentaria uitgewerkt. Het leeninstrumentarium is 

mee opgenomen in het traceersysteem. (SP)

 
 

Middelen 
 

 De CSA (volledig gescheiden in 3 zones) te Knokke is volledig vernieuwd sinds 2008. (SP) 
De CSA te Blankenberge beschikt over 2 wasmachines en 1 sterilisator. Op de campus te 
Knokke beschikt de CSA over 3 wasmachines en 2 sterilisatoren. (AV)

De CSA te Blankenberge heeft een afgesloten vuile zone, maar de reine en steriele zone 
zijn niet van elkaar gescheiden. De CSA te Blankenberge beschikt niet over een droogkast 
waardoor het materiaal handmatig dient te worden afgedroogd. (TK) 
De CSA bevindt zich in het OK. De CSA-verantwoordelijke beschikt niet over een eigen 
bureau. (AV) 

 
 Er gebeurt geen jaarlijkse validatie van de autoclaven op beide campi. (TK) Een formele 

validatie is de meest noodzakelijke eerste stap voor een onberispelijk sterilisatieproces. De 
autoclaaf te Blankenberge werd gevalideerd in 2012, de validaties van de autoclaven te 
Knokke dateren van 2008.
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 Er is een tekort aan materiaal voor verschillende disciplines (oftalmologie en orthopedie) 
waardoor er regelmatig handmatig wordt afgewassen en sterilisatoren slechts met één set 
beladen, worden opgestart. (TK) Het is nodig te voorzien in een uitbreiding van materiaal 
en/of een realistische OK-planning, dit om toe te laten dat het materiaal tussen twee 
ingrepen grondig wordt gesteriliseerd volgens de geijkte procedures en de juiste 
doorlooptijden.

 
 Er wordt op beide campi hoofdzakelijk gewerkt met instrumentenmanden. Gezien het 

gebruiksgemak en de kleinere kans op beschadiging van de verpakking is het aan te raden 
geleidelijk aan te evolueren naar een volledig mand-in-mand systeem. (Aanb)

 
 

Medewerkers 

 
 De aansturing van de centrale sterilisatie afdeling gebeurt door een verpleegkundig CSA- 

verantwoordelijke. Met een prestatieregime van 40% dient hij beide CSA-afdelingen op 
beide campi te sturen. De overige 60% van zijn tijd wordt ingevuld door een functie als 
adjunct hoofdverpleegkundige op het operatiekwartier van de campus Knokke. De CSA- 
verantwoordelijke probeert 1 dag per week naar de CSA van Blankenberge te komen. Het 
uitbouwen van de CSA-afdelingen zowel in visie als in praktische organisatie is in dit 
ziekenhuis in hoofdzaak een taak van de CSA-verantwoordelijke. Het vele werk dat reeds 
verricht is voor beide CSA-afdelingen (o.a. traceersysteem, kwaliteitshandboek, volledig 
gerenoveerde CSA-afdeling te Knokke, wegwerken snelsterilisatie en hersterilisatie 
disposables, ...) kon maar gerealiseerd worden door vele uren overwerk (thuis aan de 
computer). Er is geen evenwicht tussen het takenpakket en het prestatieregime van de 
CSA-verantwoordelijke. (TK)

 
 De equipe bestaat op de campus Blankenberge uit 3 VTE. Op de campus Knokke beschikt 

men over 4 VTE medewerkers. De equipes samen hebben recht op ongeveer 13 ADV- 
dagen /maand (0,65 VTE). (AV) Nagenoeg alle personeelsleden van de CSA-afdeling 
hebben een specifieke opleiding tot sterilisatie gevolgd. (SP)

 
 Het OK personeel wordt op beide campi buiten de openingsuren ingeschakeld voor de 

sterilisatieactiviteiten. Het OK-personeel heeft geen opleiding genoten inzake 
sterilisatietechnieken. (TK)

 
 

Processen 

 
 Men beschikt op de beide campi over lijsten over de samenstelling van de sets. Deze 

lijsten zijn voorzien van illustraties zodat het voor alle betrokkenen mogelijk is om sets 
samen te stellen. (SP) De lijsten werden mee opgenomen in het traceersysteem. Er 
werden reeds 1268 sets opgelijst, voor een 200-tal sets moet dit nog gebeuren.

 

 Men beschikt op beide CSA’s over een traceersysteem tot op het niveau van de set, niet 
tot op niveau van de patiënt. (AV) Het systeem laat toe om tot op niveau van de patiënt te 
werken. De laatste stap in dit systeem is het systematisch koppelen van de sets aan het 
patiëntendossier maar deze stap wordt niet uitgevoerd op het OK. (Aanb)

 
 Er wordt binnen het ziekenhuis geen snelsterilisatie en geen hersterilisatie van 

wegwerpmaterialen uitgevoerd. Alle snelsterilisatoren werden van OK weggehaald. (SP)

 
 

Resultaten 

 
 Het totaal aantal gesteriliseerde sets op jaarbasis (2011) op de campus Knokke is 14044, 

in Blankenberge gaat het om 6516 sets. (AV)
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 Er werd een uniform kwaliteitshandboek/procedureboek opgemaakt door de CSA 
verantwoordelijke voor beide CSA-afdelingen. (SP)

 
 

7.6 Infectieziektenbeheersing 

 
Beleid en strategie 

 

 Het team ziekenhuishygiëne (TZHH) bestaat uit 2 leden: 1 arts-ziekenhuishygiënist 
(apotheker- klinisch bioloog) (0,25 VTE) en 1 verpleegkundige ziekenhuishygiënist (0,5 
VTE). Daarnaast zijn er twintig opgeleide referentieverpleegkundigen voor ZHH op de 
afdelingen. Zowel de arts ziekenhuishygiëne als de verpleegkundig vervullen ook nog 
andere functies: de arts vervult de functie van diensthoofd labo (0,7 VTE) en de 
verpleegkundige van zorgmanager (0,5 VTE). 
In het KB van 19 juni 2007 i.v.m. financiering van ziekenhuishygiëne staat dat een 
algemeen ziekenhuis met minstens 150 bedden dient te beschikken over een minimale 
bezetting van het TZHH met name minimaal 1 VTE verpleegkundige 
ziekenhuishygiënist en minimaal 0,5 VTE arts-ziekenhuishygiënist. Het ziekenhuis 
krijgt hiervoor de nodige financiële middelen om hieraan te voldoen en dient deze 
financiering ook correct te gebruiken voor ziekenhuishygiëne. 

De directie dient stappen te ondernemen opdat de functies van verpleegkundige- 
ziekenhuishygiënist en arts-ziekenhuishygiënist conform de wetgeving worden 
ingevuld. 

 

 Het TZHH komt geregeld samen. Formeel vindt dit 2x/maand plaats. Hiervan wordt een 
soort verslag opgemaakt in de vorm van een excel overzichtstabel (register). (AV) We 
raden aan om van deze teamvergaderingen een verslag op te maken. Dit verslag kan 
later aangewend worden in het jaarlijks werkingsverslag van het TZHH. (Aanb) 

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

Vlaanderen. (AV) 
 

 De samenstelling van het Comité Ziekenhuishygiëne (CZH) is niet conform de 
wetgeving. 
Het KB van 26 april 2007 geeft een opsomming van welke personen er minimaal in het 
CZH moeten vertegenwoordigd zijn. (NC) Aanvulling van het CZH met een extra 
microbioloog kan dit probleem oplossen. (Aanb) 

 

 Er is geen goede opkomst van de leden van het CZH. (AV) Momenteel is er een 
probleem met de aanwezigheid van de artsen op het CZH. Het CZH wordt reeds 
afwisselend op de campus Blankenberge en campus Knokke georganiseerd, de data 
zijn ruim op voorhand gekend,… Het TZHH denkt er nu aan om eventueel de artsen 
een kleine vergoeding te geven bij aanwezigheid op het CZH. Het TZHH kan ook 
samen met de hoofdgeneesheer en de medische raad beslissen om vervangers te 
voorzien of hen op hun verantwoordelijkheid wijzen. (Aanb) 

 
 Het Comité ziekenhuishygiëne (CZH) komt 4x/jaar samen. Van deze vergadering wordt 

telkens een verslag opgemaakt. (AV) 
 

 Volgens het KB van 26 april 2007 moet het CZH minimaal volgende taken vervullen: 

- Bespreken en goedkeuren van het algemeen strategisch plan en het jaarlijks 
beleidsplan opgesteld door het TZHH 
- Bespreken en goedkeuren van het jaarlijks activiteitenverslag opgesteld door het 
team 
- Bespreken en goedkeuren van het jaarlijks verslag van de werking van het team 
Het AZ Gezondheidszorg Oostkust heeft geen algemeen strategisch plan en ook geen 
jaarlijks verslag van de werking van het team. (NC) Er is wel een jaarlijks beleidsplan 
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(SMART geformuleerd) en een jaarlijks activiteitenverslag. (AV) 
 

 Het CZH coördineert het toewijzen van volgende opdrachten : controle op technieken 
van sterilisatie, antibioticumbeleid, opstellen van reglement van inwendige orde voor 
OK, voor bevallingsafdeling, voor risico-afdelingen, het uitwerken van richtlijnen voor 
en het houden van toezicht op de methoden van wassen en verdeling van linnen, de 
hygiëne in de bereiding en de distributie van de voeding in keuken en melkkeuken en 
het verzamelen en verwijderen van ziekenhuisafval. Het CZH moet erop toezien dat 
deze taken ook daadwerkelijk waargenomen worden door de bevoegde instanties in 
het ziekenhuis. Het spreekt voor zich dat het TZH waar wenselijk nog een adviserende 
rol kan spelen in deze materies. Opdat deze opdrachten gedragen zouden worden 
door het ganse ziekenhuis wordt aanbevolen om dit minimum 1x/ jaar te bespreken 
tijdens het CZH d.w.z.  toelichting door de persoon die deze taak op zich neemt. 
(Aanb) 

 

 Er is geen duidelijk register met beslissingen van het CZH aanwezig. (TK) 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nam op 9 juli 2008 onderstaand 
standpunt in ten aanzien van het door het KB opgelegde ‘register van beslissingen’ (KB 
26 april 2007 en KB 19 juni 2007 art. 13°1). Dit standpunt kan op elk moment 
aangepast worden door het agentschap Zorg en Gezondheid. 
Dit register is een bondige en overzichtelijke samenvatting van de genomen 
beslissingen tijdens de vergaderingen van het comité. Het register kan m.a.w. 
gemaakt worden aan de hand van de verslagen van het comité. Dit register kan 
enerzijds een hulp zijn voor de opvolging van de genomen beslissingen en anderzijds 
voor de rapportage in het jaarlijks activiteitenverslag ziekenhuishygiëne 
Een dergelijk register omvat bijvoorbeeld onderstaande gegevens: (Aanb) 

 

Datum 
comité 

Thema Beslissing Verwijzing (bv. naar 
procedure, 
verslag,…) 

    
    

 

 Het ziekenhuis doet mee aan de Nationale Campagne Handhygiëne. (AV) 

 
 Er is een goede samenwerking met het TZHH en de CRA’s van de WZC’s in de regio. 

Het TZHH verzorgt ook bijscholingen in de WZC’s. (SP) 
 

 Het TZHH werkt met referentieverpleegkundigen ZHH. (AV) Momenteel zijn er 20 
referentieverpleegkundigen ZHH werkzaam. Er is een uitgeschreven 
functieomschrijving beschikbaar. (AV) Door het werken met 
referentieverpleegkundigen ZHH wordt er een ziekenhuisbreed gedragen 
hygiënebeleid gecreëerd. De referentieverpleegkundigen zijn gemotiveerde 
contactpersonen op niveau van de verpleegeenheid die feedback en correcte 
informatie doorgeeft aan zijn / haar collega’s. (AV) 

De referentieverpleegkundigen komen tweemaal per jaar samen. Van dit overleg wordt 
een verslag opgemaakt. (AV) We raden aan de frequentie van samenkomen te 
verhogen, omdat de referentieverpleegkundigen ook feedback geven en nieuwe 
procedures implementeren op hun afdeling. (Aanb) 

De basiskennis van de referentieverpleegkundigen ZHH is verschillend: niet alle 
referentieverpleegkundigen ZHH hebben een externe opleiding genoten. De 
referentieverpleegkundigen ZHH worden enkel nog bijgeschoold op de bijeenkomsten. 
(AV) We raden aan dat alle referentieverpleegkundigen ZHH dezelfde basiskennis 
ZHH gevolgd hebben. (Aanb) 

 
 De antibioticatherapiebeleidsgroep (ABTBG) bestaat uit een multidisciplinair team en 

komt 4x/jaar samen. (AV) 
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 De ABTBG analyseert jaarlijks de consumptiecijfers voor antibiotica per dienst en per 
voorschrijver. (SP) Bij problemen bij het voorschrijfgedrag wordt de arts hierover 
individueel benaderd. (AV) 

 

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

 In het ziekenhuis gebeurt de registratie van volgende ziekenhuisinfecties: MRSA, 
Clostridium difficile en multiresistente Enterobacteriaceae. (AV) 

 
 

Middelen 
 

 Het TZHH wordt betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw en 
verbouwingswerken. Bovendien is het item bouwen / verbouwen een vast agendapunt 
tijdens overleg van het Comité Ziekenhuishygiëne. (SP) In het verslag wordt telkens 
het advies opgenomen. 

 

 Er is een procedure bouwen en verbouwen aanwezig. (AV) We raden aan om in de 
procedure bouwen en verbouwen op te nemen dat het TZHH de bevoegdheid heeft om 
werken (tijdelijk) stil te leggen indien de preventieve maatregelen niet gerespecteerd 
worden of onvoldoende blijken te zijn. (Aanb) 

 
 De procedures van ZHH zijn terug te vinden op het intranet. Alle procedures ZHH zijn 

voorzien van een opmaakdatum en een revisiedatum. (AV) 
 

 Er is een procedure voor meldingsplichtige infectieziekten aanwezig. (AV) We vragen 
de meldingsplichtige infectieziekten tijdig te signaleren. (Aanb) Sommige ziekten zijn 
reeds bij een vermoeden meldingsplichtig of worden radiologisch, anatoom- 
pathologisch,…vastgesteld. We raden aan dit ook in de procedure op te nemen zodat 
deze ook tijdig gemeld worden. (Aanb) 

 

 Het AB-formularium wordt elektronisch en op papier ter beschikking gesteld voor alle 
artsen. (AV) Analyse van de resistentieprofielen gebeurt 4x/jaar. (AV) De 
resistentiecijfers worden ook per campus geanalyseerd. (AV) Het formularium, 
aangepast aan de resistentieprofielen, is beschikbaar op intranet, in boekvorm en op 
Cd-rom. De Cd-rom wordt eveneens verspreid onder de huisartsen en CRA’s in de 
regio. (SP) 

 
 

Medewerkers 
 

 Jaarlijks worden er bijscholingen i.v.m. .ziekenhuishygiëne door het TZHH verzorgd. 
Deze zijn gericht naar alle gezondheidswerkers maar er is geen verplichting aan 
verbonden. (AV) We raden aan om de bijscholing met betrekking tot 
ziekenhuishygiëne een verplichtend karakter te geven bij alle gezondheidswerkers, 
voor andere beroepsgroepen kan men het verplichtend karakter beperken tot de 
bijscholing van handhygiëne. (Aanb) 

 
 Controle op aanwezigheden tijdens opleidingen en bijscholingen is momenteel niet 

mogelijk. Opvolgbeleid van bijscholingen / opleidingen is essentieel in een 
vormingsbeleid. (Aanb) 

 
 Recent worden de nieuwe artsen door het TZHH individueel aangesproken. Samen 

met de nieuwe arts worden de voornaamste procedures ZHH doorgenomen en ook 
waar die terug te vinden zijn op intranet. (AV) 

 
 Eenmaal per jaar wordt er voor nieuwe personeelsleden van de volgende 

beroepsgroepen: verpleegkundigen, vrijwilligers, onderhoudspersoneel, personeel van 
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de technische dienst, paramedisch personeel een opleiding ZHH voorzien waarin 
handhygiëne, standaardvoorzorgsmaatregelen en isolatiemaatregelen aanbod komen. 
(AV) De vrijwilligers krijgen de nodige informatie, maar zijn niet verplicht tot het dragen 
van korte mouwen, het verwijderen van ringen, … (TK) 

 
 

Processen 
 

Handhygiëne 
 

 Tijdens de audit werd op de rondgang op beide campussen telkens 1 
hoofdverpleegkundige gezien met lange mouwen onder de werkkledij. Er werden ook 
artsen gezien met schorten met lange mouwen of schorten met korte mouwen maar 
met eronder persoonlijke kledij met lange mouwen. 
Om een correcte handhygiëne te kunnen uitvoeren, moeten de handen en de 
voorarmen vrij zijn. De strikte naleving van de procedure handhygiëne is voor het 
TZHH een belangrijk aandachtspunt. Aan de directie, de hoofdgeneesheer en het 
hoofd van het verpleegkundig departement vragen we om samen met het TZHH 
blijvend stappen te ondernemen naar de strikte toepassing van deze procedure. (TK) 
De directie kan het TZHH hierin ondersteunen door aan alle artsen schorten met korte 
mouwen vanuit het ziekenhuis aan te bieden en ook te voorzien in een regeling voor 
het wassen van de schorten zoals bij de werknemers. Dit kan een aanzet zijn tot 
naleven van een betere hygiëne. (Aanb) 

 

 Er is een procedure handhygiëne aanwezig in het ziekenhuis. De indicaties voor 
handontsmetting en het dragen van handschoenen als ook de beschrijving van de 
techniek van handen wassen en ontsmetten worden ondersteund door het gebruik van 
pictogrammen. (AV) Daarnaast adviseren we om bij de opsomming van indicaties van 
handhygiëne een goed onderscheid te maken tussen sociale indicaties en deze die 
gerelateerd zijn aan de patiëntenzorg. (Aanb) 

 
 Alle patiëntenkamers zijn allemaal voorzien van alcoholgel. Op de gang van de 

verpleegafdelingen zijn telkens op verschillende punten handschoenen in verschillende 
afmetingen beschikbaar. (AV) 

 

 In de spoelruimte (utility), afdelingskeuken, personeels- en bezoekerstoiletten zijn 
volgende zaken niet altijd (samen) aanwezig: alcoholgel, vloeibare zeep, 
wegwerphanddoeken en een reminder. Om een correcte handhygiëne ook in deze 
ruimten te kunnen toepassen, raden wij aan om deze zaken ook hier te voorzien. (AV) 
Om een correcte handhygiëne nog beter te implementeren en ziekenhuisbreed te 
maken, raden wij aan om reminders op strategische punten goed zichtbaar op te 
hangen b.v. ook in bezoekers- en personeelstoiletten. (Aanb) 

 

 Verschillende verpleegafdelingen beschikken niet over kamers met sas. In de 
procedure Clostridium difficile is het niet duidelijk waar de gezondheidswerkers hun 
handen eerst moeten wassen bij contact. (Aanb) 

 
 

MRSA 

 
 Er bestaat een herkenningssysteem bij opname van ex-MRSA patiënten 

(vlagsysteem). (AV) 

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

dekolonisatieschema  toegevoegd. (SP) 
 

 Er bestaat een screening voor ambulante orthopedische patiënten. Een 2 à 3-tal 
weken voor opname worden deze patiënten vanuit het secretariaat orthopedie 
gecontacteerd dat ze zich voor screening moeten aanmelden bij het labo of de 
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huisarts. Bij een positief resultaat wordt de patiënt via de huisarts of het labo op de 
hoogte gebracht en wordt er reeds in het thuismilieu gestart met het 
decontaminatieschema. (SP) 

 

 Op Campus Blankenberge wordt bij isolatiepatiënten wordt aan de kamerdeur een gele 
bol met daarin de afkorting van de kiem opgehangen. De aard van een besmettelijke 
ziekte mag niet vermeld worden op deze infofiche omwille van de bescherming van het 
medisch geheim en van de persoonlijke levenssfeer (Advies Nationale Raad van de 
Orde van Geneesheren, 8/5/2010 over uniforme publieke labeling bij besmettelijke 
aandoeningen). (TK) In de richtlijnen voor de beheersing en preventie van overdracht 
van MRSA in Belgische ziekenhuizen (GOSPIZ) staat dat er een infofiche met de te 
nemen voorzorgsmaatregelen duidelijk zichtbaar moet zijn vooraleer iemand de kamer 
betreedt. Eenieder, zowel personeelslid of bezoeker heeft er belang bij te weten welke 
maatregelen er dienen genomen te worden. (TK) 

 
 Er is geen informatiefolder over MRSA voor patiënt en bezoeker in het ziekenhuis 

aanwezig. (TK) 
 

 Er zijn verschillende vervoers- en ontslagdocumenten in het ziekenhuis in omloop. 
(AV)  We adviseren om hierover duidelijk naar de betrokken diensten te 
communiceren. (Aanb) Op het  meest recente vervoersdocument dient de soort  
isolatie aangekruist te worden. Naast de soort isolatie staat vermeld welke maatregelen 
er dienen genomen te worden. (SP) Er bestaat ook een recent vervoersdocument met 
daarop de te nemen maatregelen dat via mail naar de betreffende ambulancediensten 
wordt gestuurd. (SP) 

 
 

Resultaten 

 

 Er zijn documenten aanwezig die de bacteriologische controles van het extern 
wasprocédé aantonen. (AV) Er zijn geen documenten van bacteriologische controles 
aanwezig van het intern wasgebeuren. (TK) 

 

 Tijdens de rondgang op de geauditeerde afdelingen konden de aangesproken 
verpleegkundigen de procedures van ziekenhuishygiëne vlot terug vinden op het 
intranet. (AV) De zoekfunctie werkt niet optimaal, zo worden niet alle belangrijke 
procedures i.v.m. MRSA weergegeven als deze zoekterm wordt ingegeven. Het TZHH 
was reeds op de hoogte van dit probleem en is bezig dit op te lossen. (AV) 

 

 Er is geen (continue) opvolging van de temperatuurcontrole van de koelkast van de 
patiënten. (TK) Wanneer de patiënt voor onderzoek of operatie niet op de afdeling 
aanwezig is, wordt de plateau met het eten van de patiënt  niet gekoeld bewaard. (TK) 

 

 We raden aan dat het TZHH meer feedback geeft over resultaten van gedane 
projecten, campagnes, analyse van MRSA,… naar de werkvloer. Dit kan ook de 
betrokkenheid en de interesse in ziekenhuishygiëne bij de personeelsleden 
bevorderen. (Aanb) 
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8 Resultaten 

8.1 Toegankelijkheid 

 
 Het ziekenhuis bewaakt zijn financiële toegankelijkheid door een sociaal bewust 

opnamebeleid (bv. beperkte supplementen, weinig indicaties voor voorschotten, 
begeleiding door sociale dienst, mogelijkheid tot afbetalingsplan, …). Financiële informatie 
is duidelijk weergegeven in de opnamedocumenten. De patiënt kan ook op voorhand een 
geïndividualiseerde offerte krijgen met de vermoedelijke kostprijs van de opname. (SP) 
We bevelen aan om deze transparantie via de website door te trekken en de tarieven ook 
langs dit, steeds meer gebruikte, infokanaal te communiceren. (Aanb)

In contrast wordt de kostprijs voor rooming-in op de kinderafdeling niet kenbaar gemaakt 
in de opnamebrochure of de website. (Aanb) 

 
 Via de elektronische agenda kunnen afspraken voor raadplegingen gemaakt worden, ook 

van buiten het ziekenhuis bv; door de huisarts. Men heeft zo ook een goed zicht op 
eventuele knelpunten op vlak van wachttijden voor bepaalde specialisten. In de praktijk 
blijkt dat voor quasi alle disciplines binnen de week een afspraak kan verkregen worden. 
(SP)

 
 

8.2 Patiëntgeoriënteerde zorg 

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

o Wekelijks komt een wondzorgspecialiste op de verpleegafdelingen. 
o Er lopen in het ziekenhuis tal van tevredenheidsbevragingen bij specifieke 

patiëntendoelgroepen (bv. ambulante patiënten op spoed). 

o Op C3 wordt bij alle patiënten dagelijks een pijnscore bevraagd. 
o Er is voor elke patiënt in het dossier een DNR-code (0-3) ingevuld. 
o Drie psychologen van AZ Oostkust zijn 8u per week vrijgesteld voor de 

psychiatrische interne liaisonfunctie. 
o In het kader van decubitus wordt de Nortonscore opgevolgd en uit een 

specifiek formulier blijkt wisselhouding om de 4 uur op G. Op IZ Blankenberge 
blijkt dit uit de zorgplanning . 

o Op G3 is er specifieke aandacht voor malnutritie. Alle patiënten worden 
gescreend op het risico op malnutritie en verder opgevolgd door de diëtiste. 
Een voedingsplan wordt mee gestuurd met de ontslagdocumenten. 

o Het ontslagdocument op de afdeling geriatrie is uitgebreid en multidisciplinair 
opgesteld (arts – verpleegkundig –beperkte ergotherapie en 
kinesitherapieverslagen – voedingsadviezen – logopedisch verslag). 

 

 Er is aandacht voor het informeren van patiënten en familie (SP):
o Op de afdeling C3 hangt in de gang een informatiebord met foto’s van alle 

betrokkenen van het ziekenhuis (van directie tot onderhoudspersoneel). 

o Op de diensten spoedgevallen beschikt men over meerdere informatiefolders. 

Er is verbetermogelijkheid op het vlak van informeren van patiënten (TK). Niet alle 

verpleegafdelingen hebben een specifieke onthaalbrochure (bv. C3, G, M, N* …). 

 
 Er is niet steeds voldoende aandacht voor de privacy van patiënten (bv. ontvangst en 

recovery op beide OK’s, …). (TK)



45 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

8.3 Continuïteit van zorg 

 
 

 Via het BIAN-systeem (aansluiting op het Brugs netwerk met opsplitsing tussen beide 
ziekenhuizen) kan de huisarts met een token of EID toegang verkrijgen tot het dossier van 
zijn patiënt: ontslagbrieven, resultaten van labo en beeldvorming en alle beeldmateriaal dat 
opgeslagen staat op de server van het ziekenhuis. (SP)

 

 Huisartsen krijgen elektronische ontslagbrieven via Medibridge.
Op 3 disciplines na (pediatrie, oftalmologie, dermatologie) worden alle ontslagbrieven naar 
het CPD toegeleverd waardoor iedereen met een autorisatie van op elke terminal toegang 
heeft tot dit dossier. Alle dossiers die in het Infohos-systeem werden opgeslagen, worden 
in dit archief bewaard. (AV) 

 
 Niet alle medische dossiers van patiënten die op een afdeling verblijven, worden op deze 

afdeling bewaard. Sommige psychiaters bewaren hun dossiers op de consultatie (PAAZ, 
C3). (NC)

 

 Verpleegkundigen hebben niet steeds zicht op toegediende zorgen door andere disciplines 
(bv. behandeling en evolutie kinesitherapie, verslag psycholoog, verslag consult psychiater, 
advies interne liaison geriatrie). (TK)

 
 Een stuk van het verpleegdossier blijft (tijdens de zorg) op de kamer waardoor toegediende 

zorgen rechtstreeks hun weerslag vinden in het dossier. (SP)
 

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

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

o Anamnese wordt niet steeds ingevuld (o.a. checklist bij opname). 
Zo werd bv. opgemerkt dat een verpleegkundige anamnese niet gebeurt op 
IZ. Gegevens over allergieën zijn niet steeds genoteerd (geen zicht op niet 
bevraagd of geen allergie). Op andere afdelingen is de anamnese soms niet 
ingevuld (papier en elektronisch). Op G3 was dit het geval bij 2/3 
gecontroleerde dossiers. 

o Paramedici schrijven niet steeds hun bevindingen neer in het dossier op de 
dienst. Bij kine en ergo staan enkel de status en de resultaten van testen 
vermeld. 

o Op de ventilatiefiche OP IZ wordt de evaluatie van het sedatiedoel niet steeds 
afgetekend door de anesthesist (niet afgetekend op 9/15 dagen en op 10/11 
dagen). 

o Er zijn geen notities over gesprekken die met de familie en/of de patiënt 
gevoerd werden, ondanks het specifieke formulier dat daarvoor ontworpen 
werd op IZ. Zorgverleners die instaan voor de zorg zijn op die manier niet 
steeds op de hoogte van de informatie die al aan de patiënt werd meegedeeld. 
Op G 1 en 3 stond slechts tweemaal (op 6 dossiers) vermeld dat de DNR code 
besproken was met de familie. Eenmaal was er een verslag hiervan in het 
dossier terug te vinden. 

o Medicatieorders worden op IZ rechtstreeks door de arts op het dossier 
genoteerd Op campus Blankenberge baseert men zich voor de toediening op 
de rechtstreekse orders van de arts. (SP) Op campus Knokke worden deze 
orders nadien nog overgeschreven door verpleegkundigen op een schema dat 
niet getekend is door de arts en waarop men zich baseert om de medicatie toe 
te dienen. Dit houdt een risico op overschrijffouten in. (TK) 

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

o Op geriatrie zijn er geen behandeldoelstellingen uitgeschreven. 
o Gegevens pover fixatie ontbreken (evaluatie, verhoogd toezicht, betrokken 

personen, …) 
o In 2 gecontroleerde verpleegkundige dossiers was niet te achterhalen welke 

verpleegkundige de anamnese had ingevuld. 
o De kinesitherapeut noteert op een roos paramedisch zorgen overzicht dat in 

het verpleegkundig dossier zit. Bij nazicht van een dossier van een kind met 
kinesitherapie bleek dit niet ingevuld te zijn. 

o De sociale dienst noteert in een eigen dossier. 
o In de kamer is er een medicatiefiche als geheugensteun waarop vermeld staat 

welke (+ hoeveel) medicatie de patiënt moet krijgen. Aftekenen doet men in 
het verpleegdossier. 

o De patiëntendossiers op spoed bevatten niet alle noodzakelijke medische en 
verpleegkundige gegevens. Zo wordt niet steeds genoteerd of er telefonisch 
contact was tussen de spoedarts en de specialist, welke afspraken telefonisch 
werden gemaakt, en of een specialist naar de spoedgevallen kwam om de 
patiënt te onderzoeken. 

o Er is in het patiëntendossier op PAAZ geen overzicht van de geplande en 
gevolgde therapieën (bv. individuele therapie, groepstherapie, 
gespreksgroepen, gesprekken met psychiater) tijdens een opname. 

 
 Zorgplanning en aftekenen van de uitgevoerde zorg gebeurt op beide IZ diensten en op G 

zeer nauwgezet. Ook de medische follow up is voldoende ruim tot zeer nauwgezet 
neergeschreven. (SP) Een bedenking kan gemaakt worden bij de leesbaarheid van 
medische follow up en medische orders op IZ. (TK)

 

 Uit het separatieregister blijkt dat het toezicht ’s nachts grotendeels d.m.v. camera gebeurt. 
(TK) Tijdens meerdere nachten komt het voor dat er 4 tot 5 uur is tussen twee controles in 
de separatiekamer. Volgens de procedure moet men met 2 verpleegkundigen zijn om de 
isolatiekamer binnen te gaan. Verpleegkundigen met nachtdienst moeten hiervoor een 
collega van een andere afdeling bellen en vragen om hulp.

 

 Niet alle patiënten worden dagelijks door een arts gezien (geriaters en psychiaters). (NC)

 

 
8.4 Samenwerking 

 

 Er is een gestructureerd overleg met de huisartsen op het ‘huisartsengespreksplatform’. 
Alle huisartsenkringen van De Haan t.e.m. Knokke-Heist zijn erin vertegenwoordigd en er 
werden ook vertegenwoordigers van Zeeland en de regio Maldegem (WEMEHAK). 
toegevoegd. De voorzitter van deze vergadering is een huisarts; de vergaderinfrastructuur 
en verslaggeving wordt door het ziekenhuis (alternerend Knokke en Blankenberge) 
voorzien. Dit verslag wordt aan alle huisartsen bezorgd. (AV)

 
 Er is overleg (minstens eenmaal per jaar) met AZ St.-Jan en AZ St.-Lucas Brugge (bv. over 

art. 107, ambulante psychiatrie, ...).
Er is geen overleg met categorale ziekenhuizen. (AV) 

 
 Er is maandelijks overkoepelend overleg tussen de directies van het ziekenhuis en de 

neven-vzw’s binnen het netwerk (o.a. RVT, serviceflats, gehandicaptenzorg, kinderopvang,
…). (AV) 
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8.5 Cijfergegevens 

 In november 2011 werden, in voorbereiding op de audit van Zorginspectie, door het 
agentschap Zorg en Gezondheid individuele klinische performantie-indicatoren 
overgemaakt aan het betrokken ziekenhuis voor de periode 2000-2006. Het ziekenhuis 
diende hierover een zelfevaluatie te maken met voorstel van eventuele 
remediëringsplannen voor de afwijkende waarden.
Het ziekenhuis bezorgde zijn reactie op 21 januari 2012, maar beperkte zich tot de 
bespreking van een aantal eigen geselecteerde indicatoren (bv. uit de Navigatorset) en 
herberekeningen met andere inclusie- en exclusiecriteria van sommige indicatoren. Een 
aantal afwijkende parameters werd helemaal niet besproken. Er werden nergens 
remediëringsplannen voorgesteld. 

Deze zelfevaluatie vormde geen duidelijk antwoord op de vragen die zich stelden 
betreffende de afwijkende waarden. (TK) 

 
Het ziekenhuis ging het engagement aan om onderstaande indicatoren/probleemstellingen 
van naderbij te bekijken. Een reactie wordt voorzien in 2012: 

 
o 1.04 Ziekenhuissterfte van patiënten met niet heelkundige behandeling met matig 

sterfterisico 
GZO scoort tekens in de laagste twee kwadranten (eenmaal net iets boven het 
gemiddelde in 2001). De trend voor Vlaanderen is licht dalend, die voor GZO 
daalt iets sterker. 

 
o 1.02: we zien dat het ziekenhuis toch zelf een sterk verhoogde score weergeeft 

(5,3% in GZO tov 0,9% in Vlaanderen). 
 

o 1.10 Ziekenhuissterfte van patiënten met heelkundige behandeling met hoog 
sterfterisico 

6/7 keer scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en mediaan. 

 
o 1.13 Ziekenhuissterfte van patiënten met niet heelkundige behandeling met 

extreem sterfterisico 
6/7 jaren scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de mediaan. 

 
o 1.14. Percentage autopsies bij pasgeborenen, geboren in het ziekenhuis 

4/5 keer scoort het ziekenhuis onder het gemiddelde 

 
o 1.15b Ziekenhuissterfte van patiënten met een cerebrovasculair accident 

4/5 keer scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de mediaan. 
 

o 1.16a Ziekenhuissterfte van patiënten met een acuut myocard infarct (45-64) 
4/5 keer scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de mediaan. 

 
o 1.16b Ziekenhuissterfte van patiënten met een acuut myocard infarct (65-79) 

4/5 keer scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de mediaan. 

 

o 2.01 Totaal aantal ongeplande heropnames binnen de 7 dagen na ontslag 
Voor de eerste 4 jaar scoort het ziekenhuis in het tweede en/of derde 
kwadrant. Het vijfde jaar scoort het ziekenhuis op een onderste buitenwaarde 
en de laatste twee jaar scoort het ziekenhuis op een bovenste buitengrens. 
Deze indicator werd ook door het ziekenhuis geëvalueerd. De evaluatie is 
echter niet duidelijk. 

 
o 4.01. Gemiddelde verblijfsduur van patiënten na niet-gecompliceerde vaginale 

bevalling 
Zeer wisselende scoren voor GZO, tov de stabiele dalende tred voor 
Vlaanderen. Het ziekenhuis scoort twee maal op een bovenste buitenwaarde, 
waarvan eenmaal het laatste jaar. 
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o 4.02. Gemiddelde verblijfsduur van patiënten na hysterectomie 
Wisselende scores voor GZO. Drie pieken in vierde kwadrant, laatste 2 jaar 
scoort het ziekenhuis in het eerste kwadrant. 

 

o 4.03a.De gemiddelde verblijfsduur voor CVA (45-64) 
Voor 4 van de 5 jaar scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de 
mediaan. 

 

o 4.03b. De gemiddelde verblijfsduur voor  CVA (65-79) 
Voor 3 van de 5 jaar scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de 
mediaan. 

 
o 4.04a. De gemiddelde verblijfsduur voor AMI (45-64) 

Voor 4 van de 5 jaar scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de 
mediaan. 

 

o 4.04b. De gemiddelde verblijfsduur voor AMI (65–79) 
Voor 3 van de 5 jaar scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de 
mediaan. 

 

o 5.02 Aandeel patiënten met varicectomie in dagbehandeling 
GZO scoort hier telkens boven het gemiddelde, met uitzondering van het 
laatste jaar, waar het ziekenhuis zich helemaal onderaan het eerste kwadrant 
bevindt. 

Deze indicator werd ook door het ziekenhuis geëvalueerd. De evaluatie is 
echter niet duidelijk. 

 

o 5.03 De substitutie voor arthroscopie 
Voor 4 van de 5 jaar scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de 
mediaan. 

 

o 5.05 De substitutie voor tonsillectomie 
Voor 4 van de 5 jaar scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de 
mediaan. 

 

o 5.06 De substitutie voor een sterilisatie 
Voor 3 van de 5 jaar scoort het ziekenhuis boven het gemiddelde en de 
mediaan. 

 
 

 Hoewel het ziekenhuis niet beschikt over een evaluatie van de klinische performantie, werd 
recent toch initiatief ter zake genomen. (AV)

o Een aantal indicatoren worden reeds jaren via Navigator opgevolgd, maar het is 
onduidelijk wat concreet met deze gegevens gebeurt als opvolging. Deze data 
zullen in de toekomst beter benut worden. 

o Progressief werd gestart met de eigen registratie van een aantal parameters die op 
ziekenhuisniveau een beeld kunnen geven van de performantie. Op moment van 
de audit volgt men negen klinische indicatoren en drie service indicatoren. Het is 
onduidelijk waarom precies deze indicatoren werden geselecteerd. De resultaten 
worden deels geanalyseerd, maar er werden nog geen acties aan gekoppeld zoals 
verbeterplannen. 

 
 Op basis van de activiteitencijfers kunnen enkele opvallende vaststellingen weerhouden 

worden: (AV)

o Extreem hoge bezetting op A en extreem laag op C. 
o Bezetting op D is matig, doch de ligduur is wat langer dan gemiddeld. 
o Extreem lage bezetting op E, maar ligduur is ook zeer laag. 

o Idem voor M in 2006 en 2007. 
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o Zeer korte ligduur voor Sp. 
o In vergelijking met het gemiddelde van alle Vlaamse ziekenhuizen is het aandeel 

van de behandelde pathologie “licht + matig” iets hoger en het aandeel “extreem + 
ernstig” iets lager. Dit is meer uitgesproken voor de klassieke hospitalisatie. 
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9 Zorg voor kinderen 

Situering 

 

 Kinderen worden voornamelijk gehospitaliseerd op de kinderafdeling van de campus 
Knokke-Heist. Kinderen worden voor een dagingreep voornamelijk op het 
kinderdagziekenhuis aansluitend aan de kinderafdeling opgenomen. Bij overbezetting van 
de kinderafdeling komen kinderen voor een dagingreep ook wel op het chirurgisch 
dagziekenhuis of een afdeling voor volwassenen terecht.

 
 Er werd tijdens de audit gesproken met het medisch diensthoofd en de 

hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma voor kinderen en met een tijdelijke 
vervangende hoofdverpleegkundige van de kinderafdeling. Er werd ook gesproken met de 
hoofdvroedvrouw verantwoordelijk voor de organisatie van N* en met een vroedvrouw.

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

dossiers op de kinderafdeling en 1 verpleegkundige dossier op N* ingekeken.

 

 Zorg voor kinderen was verder een aandachtspunt bij het bezoek aan de 
spoedgevallendiensten, de intensieve afdelingen en het operatiekwartier van beide 
campussen.

 
 

Beleid en strategie 

 
 

 Het zorgprotocol kindvriendelijk ziekenhuis werd in februari 2011 geactualiseerd. (AV) Dit 
protocol is nog te veel vanuit het standpunt van de kinderafdeling opgemaakt en dient nog 
verder ziekenhuisbreed uitgewerkt te worden, vanuit het standpunt van kinderen en hun 
ouders: (TK)

o De afdeling radiologie is niet vermeld in het protocol. 
o Bezoekuren en rooming-in zijn enkel vermeld voor de kinderafdeling, bv. niet 

voor IZ. 

o Het kindvriendelijk beleid kan niet geraadpleegd worden door de ouders. 
o Kindvriendelijke aanpassingen (en het stripfiguurtje Piep) zijn niet terug te 

vinden op IZ. 
Ouders en kinderen worden vooraf onvoldoende geïnformeerd over hun rechten op het 
vlak van kindvriendelijkheid tijdens een opname in het O.L.V. Ter Linden. (NC) Ouders 
worden niet op de hoogte gesteld van hun recht om hun kind te begeleiden in het 
operatiekwartier tot bij het moment van inductie. Slechts 20% van de ouders maken 
gebruik van  dit recht. 

 
 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: 
 Volgens de opnamebrochure en uit gesprek blijkt dat ouders mee mogen 

tot aan de deur van de operatiezaal. Ouders kunnen hun kind niet 
vergezellen tot bij inductie. Uit gesprek blijkt dat de toelating tot de 
aanwezigheid van ouders in het operatiekwartier tot bij het moment van 
inductie afhankelijk is van de anesthesist. 

 Op IZ van de campus Blankenberge mogen ouders niet bij hun kind 
blijven. Op IZ van de campus Knokke mogen ouders steeds bij hun kind 
blijven maar er zijn geen aanpassingen hiervoor (geen bed, geen douche, 
…). Ouders van kinderen die opgenomen zijn op IZ kunnen overnachten 
op de afdeling pediatrie. 
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o Kinderen zijn niet steeds auditief en visueel gescheiden van de volwassen 
patiënten tijdens alle zorgtrajecten. 

 Op de recovery en ontvangstruimten van de operatiekwartieren van 
beide campussen is er geen visuele en auditieve scheiding tussen 
kinderen en volwassenen. 

 Er is geen aparte wachtzaal voor kinderen op spoed. 
 In 2011 werden 31 kinderen gehospitaliseerd op een verpleegafdeling 

voor volwassenen. 

 
 De kostprijs voor rooming-in op de kinderafdeling wordt niet kenbaar gemaakt in de 

opnamebrochure of website. (Aanb) Rooming-in kost er 25€, exclusief de maaltijden. Naar 
schatting 50% van de ouders kiest voor rooming-in. (AV)
In het kindvriendelijk beleid en uit gesprek blijkt dat ouders wegens financiële redenen niet 
bij hun kind kunnen blijven, er in samenspraak met de sociale dienst en de behandelende 
arts ondersteuning gegeven wordt om dit toch mogelijk te maken. Dit staat niet vermeld in 
de opnamebrochure of op de website. Deze aanpak is niet transparant. (TK) 

 

 Er werd een afdelingsbeleidsplan 2010-2011 van de kinderafdeling opgesteld. Hiervoor 
werd vertrokken van een SWOT-analyse dat met de volledige zorgequipe van de 
kinderafdeling werd uitgewerkt. Verbeteracties worden uitgewerkt en opgevolgd. (SP) 
Hiernaast werd er een medische SWOT-analyse uitgevoerd door de pediaters. 
Aanbeveling om een geïntegreerd medisch-verpleegkundig-paramedisch beleidsplan en 
jaarverslag op te stellen. (Aanb)

 

 Overlegstructuren m.b.t. zorg voor kinderen:
o Hoewel elke pediater verantwoordelijk is voor de eigen patiënten toeren de 3 

pediaters zoveel mogelijk samen in aanwezigheid van de 
hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke verpleegkundige. (SP) 

o Aansluitend op de zaalronde worden de kinderen multidisciplinair besproken. 
(SP) Afhankelijk van de besproken onderwerpen wordt er een verslag 
opgemaakt in het dossier. (AV) 

o Er worden 2 verpleegkundige dienstvergaderingen per jaar georganiseerd. 
(AV) 

o Een à tweemaal per maand is er beleidsmatig overleg tussen de pediaters. 
(AV) 

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

o Het beleidsmatig overleg tussen gynaecologen en vroedvrouwen gebeurt 
informeel. (TK) SPE-cijfers worden besproken. (AV) 

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

o Er is geen werkgroep kindvriendelijk ziekenhuis die de uitwerking en opvolging 
van het zorgprogramma voor kinderen opvolgt. (TK) 

o Gestructureerd overleg met andere diensten waar kinderen terechtkomen (bv. 
spoed, OK, RX, …) is er niet. (TK) 

 
 

Middelen 

 
 De kinderafdeling werd in 2005 gerenoveerd. De afdeling is gezellig en kindvriendelijk 

ingericht.
o Niet op elke patiëntenkamer is er mogelijkheid tot rooming-in. (NC) Zo is er in de 6 

kleinere boxen geen ruimte om een bed voor een ouder bij te plaatsen. Tussen 
deze boxen is geen afscheiding mogelijk waardoor de privacy beperkt wordt.(TK) 
De mogelijkheid tot rooming-in wordt steeds aangeboden. Indien noodzakelijk 
worden kinderen hiervoor verhuisd van kamer. 

o De dagzaal is gelegen buiten de kinderafdeling op de gang die aansluit op de 
PAAZ-afdeling. (AV) 
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o Geen enkele kamer/box beschikt over een sas. Hierdoor moest er in 2011 een 
patiënt met tuberculose opgenomen worden op een volwassenenafdeling. (NC) 

o Een poetskar met poetsproducten stond onbewaakt op de gang. (TK) 
o De badkamers in de patiëntenkamers zijn niet toegankelijk met een rolstoel en de 

spiegels zijn niet bruikbaar door zittende patiënten. (TK) 

o De ruimte van de speelzaal is beperkt. Naast de speelzaal beschikt men ook over 
een snoezelruimte. (AV) 

 

 Op de neonatale afdeling werden volgende infrastructurele knelpunten opgemerkt: (TK)
o Rooming-in op N* is moeilijk realiseerbaar (dag en nacht rooming-in van 

moeder en baby is volgens de richtlijnen van WHO één van de 10 vuistregels 
van een goed borstvoedingsbeleid). 

o De afdeling is niet toegankelijk met een bed. 
o De thermometer gaf op het moment van de audit een temperatuur aan van 

22°C, in plaats van de vereiste 25°C. (NC) 

o De toegang tot de afdeling is niet beveiligd. 
o De ruimte is erg beperkt. Op sommige dagen worden 8 neonati opgenomen. 
o Er is onvoldoende privacy, de bedjes staan dicht op elkaar. Skin-to-skin wordt 

hierdoor beperkt. 
o Bezoek van grootouders en broers en zusjes wordt om infrastructurele 

redenen niet toegelaten. 
o In het ingangssas hangen geen instructies uit i.v.m. hygiënische maatregelen 

voor bezoekers . 
o Het opschrijven van de voedingstoestand en het gewicht van de neonati op 

een bord dat door alle ouders kan worden afgelezen is een inbreuk op de 
privacy. 

 

 De materniteit en de neonatale afdeling beschikken niet over een onthaalbrochure. (TK) 
We bevelen aan om daarnaast infobrochures te voorzien over specifieke zorgaspecten bij 
baby’s op N* (bv. info over belang van hechting en skin-to-skin, tips voor borstvoeding op 
N*, …). (Aanb)

 
 
 

Medewerkers 
 

 Er zijn 3 voltijdse pediaters. (AV)
 

 De personeelsequipe van de kinderafdeling bestaat uit: (AV)

o 11,22 VTE pediatrische verpleegkundigen, 
o 0,5 VTE verzorgenden, 

o 0,5 VTE psychosociale begeleiding. 

 
 Men beschikt niet over 0,5 VTE spelbegeleiding op het moment van de audit. (NC)

 
 De equipe voor N* bestaat uit 10 vroedvrouwen, samen 6,04 VTE. Allen volgden een 

BANABA-opleiding. Zij doen ook dienst op materniteit. (AV)

 
 Tijdens de nacht verlaat een vroedvrouw de materniteit om een controle-ronde te doen op 

de PAAZ-afdeling. De permanentie is dan niet verzekerd op de materniteit. (NC)

 
 Indien er geen neonatus is opgenomen op de dienst neonatologie is er hiervoor geen 

permanentie voorzien. Uit gesprek blijkt dat er op continue basis een derde vroedvrouw 
oproepbaar is. (AV) Schriftelijke afspraken hierover werden opgevraagd maar niet 
doorgegeven. (TK) Op het moment van de audit was er geen toezicht op de neonatus door 
een vroedvrouw of pediatrische verpleegkundige. (NC)



53 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

 De vaste nachtvroedvrouwen komen nooit overdag werken. (TK) Driemaandelijks is er 
overleg met de nachtvroedvrouwen en de hoofdvroedvrouw. (AV) Hiervan wordt geen 
verslag gemaakt. (Aanb)

 
 Er wordt op systematische tijdstippen (om de twee maanden) bijscholing georganiseerd 

door de gynaecologen en pediaters voor de vroedvrouwen. (SP)

 
 

Processen 

 
 Er zijn onvoldoende ziekenhuisbrede procedures uitgeschreven voor de zorg voor 

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

o Preventie van pijn is bv. niet uitgewerkt voor kinderen. Zo wordt Emla® wel 
gebruikt op de kinderafdeling, maar is dat niet in een procedure beschreven. 

o Er is geen specifiek pijnbeleid uitgeschreven voor pijnlijke interventies op 
spoed. Er wordt bij kinderen soms Kalinox® gebruikt. Hiervoor werd een 
procedure opgemaakt door de anesthesisten, het is niet duidelijk of deze 
goedgekeurd werd door de pediaters. 

 
 De procedure bij vermoeden van kindermishandeling werd recent herbekeken en 

geactualiseerd. (AV) Opleiding i.v.m. deze procedure dateert van bij de ontwikkeling van 
de procedure (2006). We bevelen aan om systematisch voldoende opleiding te voorzien 
voor alle zorgverleners die deze procedure gebruiken. (Aanb)

 
 In het reglement van inwendige orde van het operatiekwartier staat niet vermeld dat 

kinderen voorrang hebben op volwassenen in het operatieprogramma. (TK)

 
 Kinderen worden zelden opgenomen in de functie intensieve zorgen van het eigen 

ziekenhuis. In 2010 werd er 1 kind op IZ opgenomen op de campus Knokke. (AV) 
Opname- en ontslagcriteria werden niet uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst 
met het zorgprogramma voor kinderen. (NC) Uit gesprek met de pediater blijkt dat een 
eventuele opname afhankelijk is per kind en de pediater dit op het moment zelf beslist. 
(AV)

Er is een samenwerkingsovereenkomst voor kinderen ouder dan 1 jaar met de functie 
intensieve zorgen van het UZ Gent en voor de neonati is er een 

samenwerkingsovereenkomst met het algemeen ziekenhuis Sint Jan te Brugge. (AV) 
 

 De WHO en UNICEF ontwikkelden tien vuistregels voor het welslagen van de 
borstvoeding. Vuistregel vier vermeldt dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun 
kind worden geholpen met borstvoeding geven. (AV) In het algemeen ziekenhuis 
Gezondheidszorg Oostkust slaagt men er niet in na een geboorte via een keizersnede het 
kind binnen het eerste uur aan te leggen bij de moeder. Moeders blijven langer op 
recovery. (NC)

 

 Op de website van het ziekenhuis is een folder raadpleegbaar ‘kind op spoed’. (AV)

 
 Ouderparticipatie wordt gestimuleerd doordat men de ouders na overleg parameters laat 

noteren op een verzorgingsfiche. Informatie en verwachtingen over de ouder-kind-formule 
hangt uit op de kamers. (SP)

 
 In 2010 werd door een vroedvrouw naar aanleiding van haar eindwerk, bijscholing gegeven 

aan de vroedvrouwen en pediaters i.v.m. comfortzorg op neonatologie. Een aantal 
aanpassingen (wegnemen van telefoon, plaatsen van dimlichten,...) werden uitgevoerd. 
(SP)
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 Beide hoofdverpleegkundigen van de dagziekenhuizen verklaren dat kinderen nooit 
opgenomen worden op de dagziekenhuizen terwijl registraties aantonen dat dit in de 
praktijk wel gebeurt (4,1% van de dagopnames van kinderen gebeuren in het gemengd 
dagziekenhuis van Knokke en 7,1% in het dagziekenhuis van Blankenberge). (TK)

 

Resultaten 

 

 In 2011 werden 693 kinderen gehospitaliseerd in algemeen ziekenhuis Oostkust. 
Daarnaast waren er 749 dagopnames  van kinderen.
Van de 693 gehospitaliseerde kinderen kwamen er 676 op de kinderafdeling van de 
campus te Knokke terecht. (AV) 
Van de 749 dagopnames kwamen er 509 kinderen op de campus te Knokke terecht. 
(95,5% op de kinderafdeling, 4,1% op het algemeen dagziekenhuis en (AV) 0,4% op een 
andere afdeling voor volwassenen (NC) ). 

240 kinderen kwamen terecht op de campus Blankenberge voor een dagopname (7,1% op 
het algemeen dagziekenhuis (AV) en 92,9% op een afdeling voor volwassenen). (NC) 17 
kinderen werden gehospitaliseerd op een afdeling voor volwassenen van de campus 
Blankenberge. (NC) 

 
 In 2011 werd er 1 kind op IZ van de campus Knokke gehospitaliseerd. (AV)

 
 Slechts bij 50% (schatting) van de opgenomen kinderen op de kinderafdeling maken 

ouders gebruik van de rooming-in mogelijkheden. (AV)
 

 Er kwamen in 2011 3537 kinderen (2369 op de campus Knokke en 1168 op de campus 
Blankenberge) op de spoedopname terecht, hiervan werden er 324 door een pediater 
gezien. (AV)

 
 In 2011 werden 33 neonati opgenomen op N*. Het aantal dagen met minstens 1 baby op 

N* was 210. De bezetting was er 24%. (AV)
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10 Zorg voor chirurgische patiënten 

 
Situering 

 

 Het AZ Gezondheidszorg Oostkust ontwikkelt op beide campi chirurgische activiteiten:

o Op de campus Knokke (OK 1) is er een operatiekwartier met 5 zalen en een 
recovery met 5 posities. 

o Op de campus Blankenberge (OK 3) telt het operatiekwartier 4 zalen, waarvan 
1 enkel voor ingrepen onder lokale verdoving. De recovery telt 5 plaatsen. 

 

 Chirurgische patiënten in daghospitalisatie komen op beide campi terecht in het gemengd 
daghospitaal. Kinderen in daghospitalisatie worden in principe opgenomen op (het 
pediatrisch daghospitaal op) de kinderafdeling.

o Op campus Knokke beschikt het gemengd (chirurgisch, internistisch, 
oncologisch en algologisch) daghospitaal over 32 posities, waarvan twee keer 
vier zetels in een kamer. Er zijn zes eenpersoonskamers, twee 
vierpersoonskamers en vijf tweepersoonskamers. 

o Op campus Blankenberge telt het gemengd daghospitaal (chirurgisch, 
internistisch, oncologisch en algologisch) 20 posities, waarvan 6 zetelposities 
en zeven tweepersoonskamers. 

 
 Tijdens de audit werden de 2 operatiekwartieren, de beide gemengde dagziekenhuizen en 

twee heelkundige afdelingen bezocht.
 

 Er werd gesproken met het medisch diensthoofd van het operatiekwartier, met de 
hoofdverpleegkundige van OK, met de hoofdverpleegkundigen van de daghospitalen en 
de verpleegafdelingen.

 
 

Beleid en strategie 

 
 De OK-commissie omvat alle medische specialiteiten, de zorgdirecteur, het 

verpleegkundig diensthoofd, de hoofdverpleegkundige en de verantwoordelijke 
verpleegkundigen van het OK. Deze commissie vergadert vier maal per jaar onder meer 
voor de toewijzing van de zalen en het toezicht op de naleving van het OK-reglement. 
(AV)

 
 Men beschikt over een reglement van inwendige orde (RIO) dat zowel op OK1 als op OK3 

geldig is. (AV)
Dit RIO moet worden geactualiseerd en vervolledigd op een aantal punten. (TK) Zo 
ontbreekt o.a. het beleid ten aanzien van kinderen (aanwezigheid ouders, scheiding van 
volwassenen, manier van begeleiding, voorrang), de procedure in geval van 
onbeschikbaarheid van een intensief bed, de regels voor de operatieplanning (nieuwe 
mogelijkheden met E-care), medische en verpleegkundige permanentie, … Ook de 
voorrang van patiënten in daghospitalisatie dient duidelijker beschreven te worden. 

 
 De beleidsdocumenten (SWOT-analyse, dienstspecifiek jaarverslag 2010 en beleidsplan 

2011-2012 die gebaseerd zijn op Kwadrant) zijn onvoldoende uitgewerkt om bruikbaar te 
zijn voor de sturing van de werking en de organisatie van de dienst. (TK)

 
o De documenten zijn niet multidisciplinair opgevat. Het zijn louter 

verpleegkundige werkstukken. 
o Het sjabloon van het beleidsplan, dat van centraal werden aangeleverd, is 

onvolledig ingevuld. De doelstellingen werden niet SMART geformuleerd. Men 
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heeft geen aandacht voor opvolging. Er zijn geen operationeel actieplan of 
activiteiten uitgewerkt om doelstellingen te realiseren. 

o Het jaarverslag reflecteert vooral activiteitencijfers en bestaffing. Men evalueert 
geen onderwerpen met betrekking tot kwaliteit van zorg en klinische resultaten. 

 

De resultaten van de SWOT gaven aanleiding tot een aantal verbeterprojecten (bv. 
aankoop elektronisch planningssysteem). (SP) 

 
 Het beleid voor de operatiekwartieren is campusoverschrijdend georganiseerd met 

aandacht voor uniformisering. (SP)

o Er is een campusoverschrijdend reglement van inwendige orde (RIO). 
o Er is een multidisciplinaire campusoverschrijdende OK-commissie. 
o Het dagelijkse management bestaat uit de overkoepelende 

hoofdverpleegkundige en beide verantwoordelijke verpleegkundigen (één per 
campus). 

o Er is een campusoverschrijdend medisch diensthoofd (anesthesist) voor beide 
OK’s en een verantwoordelijke arts (ook anesthesist) op het OK van campus 
Blankenberge. 

o De meeste chirurgen hebben activiteiten op beide campi. 
o Aankoop van materiaal (apparatuur) wordt campusoverschrijdend beslist en is 

uniform op beide campi. 
o Alle procedures op het operatiekwartier zijn identiek op OK1 en OK3. Ook de 

chirurgische sets zijn identiek per ingreep. 
o Eén maal per jaar vergaderen alle verpleegkundigen van beide OK’s samen 

met de hoofdverpleegkundige en met het middenkader (diensthoofd- 
zorgmanager). Vier maal per jaar is er ook een verpleegkundige 
dienstvergadering, apart voor de medewerkers van OK1 en OK3, met de 
hoofdverpleegkundige die de cohesie bewaakt. 

o Het verpleegkundig diensthoofd/zorgmanager onderhoudt, formeel en 
informeel, een nauw contact met de hoofdverpleegkundige van OK om de 
werking op beide sites zo goed mogelijk te stroomlijnen. 

. 

 Er is, buiten de trimestriële samenkomsten van de OK-commissie, geen gestructureerd 
(systematisch) dienstoverleg tussen artsen en verpleegkundigen van het OK. (TK) 
Nochtans zou een frequenter operationeel beleidsmatig overleg een meerwaarde kunnen 
zijn voor de dagelijkse werking en organisatie van het OK. Door de gemaakte afspraken 
vast te leggen en te communiceren op de dienst zou men kunnen anticiperen op een 
belangrijk deel van de huidige nooddiscussies die ontstaan op het moment dat zich een 
probleem stelt.

 
 Preoperatieve onderzoeken voor het OK verlopen gestructureerd en zijn identiek voor 

beide campi. (SP) Er is een flowchart met instap vanaf consultatie, spoed of huisarts en 
een protocol voor preoperatieve onderzoeken in functie van de ASA-classificatie en de 
ernst van de ingreep.

 

 De werking en organisatie van de dagziekenhuizen is onvoldoende gestructureerd. 
Medewerkers van de dagziekenhuizen hebben onvoldoende slagkracht om hun werking 
vlot te plannen en om patiëntgericht te kunnen werken. (TK)

o De dagziekenhuizen beschikken niet over een huishoudelijk reglement of een 
reglement van inwendige orde. 

o Op de dagziekenhuizen is er geen systematisch beleidsmatig (medisch- 
verpleegkundig) overleg. Overleg tussen verantwoordelijke artsen en 
hoofdverpleegkundigen gebeurt enkel ad hoc wanneer zich een probleem stelt. 

o Opnamecriteria en exclusiecriteria werden niet vastgelegd. 
o Artsen plannen opnames zonder rekening te houden met de capaciteit van het 

dagziekenhuis. 
o Er is geen structureel overleg tussen de dagziekenhuizen en het OK 
o Er is geen inspraak van het dagziekenhuis in de OK-planning 

o Het dagziekenhuis is afwezig in de OK-commissie 



57 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

o De voorrang voor patiënten in dagopname wordt niet steeds gerespecteerd. 
(NC) 

o Sommige artsen toeren als het hen uitkomt, wat geregeld erg laat kan zijn. 
o De (dagdagelijkse) communicatie met andere diensten verloopt niet goed. Zo 

stelt men op het dagziekenhuis bij nazicht van E-care soms vast dat een 
bepaalde patiënt voor een dagingreep van op consultatie in het systeem werd 
gepland, zonder dat het dagziekenhuis op de hoogte is. 

 
Toch zijn er een aantal positieve initiatieven: (SP) 

o Alle procedures zijn hetzelfde op beide sites. Er is een multidisciplinair 
handboek in gebruik. 

o Een gestandaardiseerde postoperatieve controlefiche en een 
ontslagenveloppe met af te vinken items zijn op beide campi in gebruik. 

o Inscholing en vorming worden campusoverschrijdend georganiseerd. 
o De zorgmanager en beide hoofdverpleegkundigen komen enkele keren per 

jaar samen om onderling af te stemmen en de organisatie van de 
dagziekenhuizen te optimaliseren. 

o Er wordt tweewekelijks multidisciplinair campusoverschrijdend geMOCt met 
o.a. aanwezigheid van de twee pneumo-oncologen. 

 
 

 Het ontslagmanagement van de patiënten uit het dagziekenhuis is weinig gestroomlijnd. 
Door een gebrek aan onderlinge afstemming, bindende afspraken (bv. zaalrondes) en 
formele communicatiekanalen kunnen sommige artsen verkiezen hun eigen werkwijze te 
behouden. (TK)
Nochtans zijn er een aantal initiatieven en instrumenten ter beschikking: (SP) 

o Er bestaat een ontslagprotocol voor patiënten van het dagziekenhuis dat werd 
opgesteld door de anesthesisten. 

o Alle ontslagen patiënten krijgen een ontslagbrief mee en/of er wordt een 
elektronische ontslagbrief gestuurd naar de huisarts (Medibridge). 

o Daags na de ingreep worden de patiënten opgebeld door een medewerker van 
het dagziekenhuis met een gestandaardiseerde vragenlijst om de toestand na 
te gaan. 

 

 Er is geen gestructureerd overleg tussen CSA en OK, buiten de vergaderingen van de 
OK-commissie. (TK) CSA heeft geen inspraak in de operatieplanning. Er wordt geregeld 
geopereerd na de normale openingsuren van CSA, bv. door het uitlopen van de planning. 
Er wordt soms ad hoc overleg gepleegd in urgentie, bv. als blijkt dat er te weinig materiaal 
is voor een ingreep.

 

 Er wordt geen ziekenhuisbreed postoperatief pijnbeleid toegepast, noch voor volwassenen 
noch voor kinderen. (TK) Elke anesthesist beslist per casus individueel welke therapie 
wordt ingesteld en de anesthesisten werken met verschillende behandelingen (andere 
medicatie, doseringen, …). We bevelen aan om het pijnbeleid ziekenhuisbreed uit te 
werken. Bijhorende staande orders en flowcharts kunnen het werk van de 
verpleegkundigen vereenvoudigen en het foutenrisico reduceren.

 
 Voor de pijnkliniek verzorgt een gespecialiseerde anesthesist de behandelingen op beide 

campussen (patiënten gegroepeerd op andere dagen). (SP)

 
 

Middelen 

 
 Voor beide OK’s zijn de eenheid met intensieve bedden en de CSA vlakbij gelegen. De 

chirurgische dagpatiënten kunnen OK gemakkelijk bereiken vanuit het dagziekenhuis via 
de lift. (SP)
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 Op campus Knokke telt het operatiekwartier vijf zalen die modern en uniform zijn uitgerust. 
Op architectonisch vlak vertoont dit operatiekwartier een aantal knelpunten die een goede 
werking compromitteren. (TK)

o De recovery is te klein (5 posities) in verhouding tot de activiteiten, waardoor er 
regelmatig problemen van overbezetting optreden. 

o Tussen de posities op de recovery zijn er gordijnen, maar deze worden niet 
dichtgeschoven. Hier stelt zich een probleem van privacy en van afscheiding 
tussen kinderen en volwassenen. (NC) 

o De onthaalinham is zeer krap, zodat het verbedden bemoeilijkt wordt en er 
plaatsgebrek ontslaat op drukkere momenten. Er is geen mogelijkheid tot 
auditieve scheiding van kinderen en volwassenen. (NC) Er wordt een paravent 
gebruikt om een visuele barrière te creëren, maar er is een manifest gebrek 
aan privacy. 

o Er is een gebrek aan bergruimte, waardoor materiaal op diverse plaatsen en in 
de gangen wordt gestockeerd. 

o De toegang is niet sluitend beveiligd. 
o Nergens zijn kindvriendelijke aanpassingen voorzien. 
o Er is bij de bouw van het operatiekwartier weinig rekening gehouden met de 

zonering van het OK. Patiëntenstromen zijn niet gescheiden (pre- en 
postoperatief, kinderen en volwassenen) en ook vuil en schoon materiaal kruist 
elkaar binnen het OK. 

o De hoofdverpleegkundige en het medisch diensthoofd van het operatiekwartier 
beschikken niet over een apart bureau. Om te werken of te overleggen zijn ze 
hierdoor gedwongen de dienst te verlaten, of gebruik te maken van 
gemeenschappelijke ruimten. 

 
Men plant de uitbreiding met een bijkomende zesde operatiezaal via containerbouw. 

 

 Op het OK van Knokke bevindt zich een (niet in de zelfevaluatie vermelde) vijfde 
operatiezaal in de gang van de onthaalruimte. Hier gebeuren vooral urologische ingrepen, 
soms onder algemene narcose; er staat een beademingstoestel. Deze afgelegen zaal is 
onvoldoende ruim, verschilt qua inrichting van de andere zalen en beschikt niet over een 
moderne scrubruimte. (TK)

 
 Het operatiekwartier op campus Blankenberge vertoont eveneens een aantal gebreken.

(TK) 

o Er is geen ontvangstruimte. Patiënten worden preoperatief met hun bed in de 
recovery geïnstalleerd, maar door plaatsgebrek kunnen ze op drukke 
momenten ook wachten op de gang naast de recovery. Er is een groot gebrek 
aan privacy (scheiding met paravents die niet steeds geplaatst worden) en 
patiënten kunnen soms vertrouwelijke informatie opvangen over andere 
patiënten. 

o Men kan nergens een auditieve en visuele afscheiding realiseren tussen 
kinderen en het volwassen gebeuren op OK. (NC) 

o De toegang kan niet sluitend beveiligd worden, zodat onbevoegden kunnen 
binnen geraken. 

o Men kampt ook hier met een gebrek aan bergruimte. Materiaal staat 
gestockeerd op plaatsen die hiervoor niet voorzien zijn (bv. tijdelijk ongebruikte 
operatiezaal, gang, …). De nooduitgang was volledig versperd met allerlei 
toestellen en materiaal. (NC) 

o De vierde operatiezaal is te klein voor gewone chirurgie en heeft geen 
scrubruimte. Deze zaal wordt twee dagen per week gebruikt voor ingrepen 
onder lokale verdoving en de rest van de tijd wordt deze ruimte benut als 
bergplaats. 

o Nergens zijn kindvriendelijke aanpassingen voorzien. 
o Er is bij de bouw van het operatiekwartier weinig rekening gehouden met de 

zonering van het OK. Patiëntenstromen zijn niet gescheiden (pre- en 
postoperatief, kinderen en volwassenen) en ook vuil en schoon materiaal kruist 
elkaar binnen het OK. 
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o De hoofdverpleegkundige en het medisch diensthoofd van het operatiekwartier 
beschikken niet over een apart bureau. 

 

 Er is grote aandacht voor uniformiteit van apparatuur en materiaal op het OK, hetgeen de 
patiëntveiligheid ten goede komt. (SP) Zo zijn alle toestellen en apparatuur in de 
operatiekwartieren identiek en werden de zalen zo veel mogelijk gelijkaardig ingericht. De 
chirurgische sets zijn campusoverschrijdend op uniforme wijze samengesteld en men 
beschikt over talloze custom packs.

 
 Het ziekenhuis is eigenaar van de bulk van het materiaal van OK, maar de artsen leveren 

een belangrijke bijdrage aan de aankoop van het chirurgisch materiaal. (AV) Men meldt 
soms aarzeling van de medici bij het aankopen of vervangen van bepaalde items. Voor 
sommige sets blijkt er nochtans in de praktijk een tekort te bestaan (TK) (vooral 
oftalmologie, orthopedische en urologische ingrepen) wat de organisatie van het werk op 
OK en CSA bemoeilijkt. Sets worden volgens nood getransporteerd van de ene campus 
naar de andere.

 
 Systematisch onderhoud van de apparatuur is de verantwoordelijkheid van de technische 

dienst van het ziekenhuis. Voor de meeste toestellen verloopt het cyclisch nazicht via een 
onderhoudscontract met de firma’s. (AV) Voor sommige kleinere items is geen 
systematisch nazicht voorzien (bv. bloeddrukmeters). (TK)

 
 De dagziekenhuizen beschikken niet over een eigen bureau voor de 

hoofdverpleegkundige, over een afzonderlijke gespreksruimte en over een eigen 
opnamebalie. (Aanb) Het dagziekenhuis van Blankenberge heeft geen enkele 
eenpersoonskamer. (TK)

 
 Op OK1 werd een bak met perazijnzuur aangetroffen voor flexibele cystoscopen. Men 

heeft geen idee van de onderdompeltijden. (TK)

 
 Op de dagziekenhuizen beschikt men over een extravasatiekit en een calamiteitenkoffer 

met een gedetailleerde procedure. (AV)

 
 

Medewerkers 

 

 Er is één campusoverschrijdende associatie van anesthesisten (8 artsen, 7 VTE) voor het 
ziekenhuis. Er zijn in principe 2 anesthesisten voor OK3 en 6 anesthesisten voor OK1. De 
anesthesisten van Knokke springen hun collega’s in Blankenberge bij.
Het medisch diensthoofd (anesthesist) gaat zelden (ongeveer om de twee maanden) naar 
het OK van Blankenberge. De verantwoordelijk arts van het OK3 komt nooit naar het OK 
te Knokke. (AV) 

Er is één inslapende anesthesist per campus, volgens een beurtrol vanuit twee 
subgroepjes van telkens 4 anesthesisten. Deze arts verzorgt de IZ-wacht die gecumuleerd 
wordt met de wacht anesthesie. (NC) 

 
 De meeste chirurgen opereren op beide OK’s. (SP)

 

 Alle verpleegkundigen kunnen op beide OK’s werken. Hoewel ze in principe hun 
standplaats op een bepaald OK hebben, gaan ze geregeld op de andere campus helpen 
als daar nood aan is. Men kan geen beroep doen op de mobiele equipe omdat die niet 
specifiek zijn opgeleid voor OK-activiteiten.
De equipe voor de operatiekwartieren bestaat, (AV) 

o te Knokke, naast de hoofdverpleegkundige (0,5 VTE) en verantwoordelijke 
verpleegkundige (1 VTE), uit: 

 15 (13,95 VTE) verpleegkundige bachelors; 
 5 (3,8 VTE) gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5; 
 1 (0,5 VTE) zorgkundige 
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o te Blankenberge, naast de hoofdverpleegkundige (0,5 VTE), en de 
verantwoordelijke verpleegkundige (1 VTE), uit: 

 2 (1,5 VTE) verpleegkundige bachelors 
 8 (7,03 VTE) gegradueerde verpleegkundigen kwalificatieniveau 5. 

 
Op geen enkele campus beschikt het OK over logistieke of administratieve medewerkers. 
We bevelen aan om na te gaan of deze ondersteuning een meerwaarde kan zijn in functie 
van de schaarste aan verpleegkundigen, taakuitzuivering en werkbelasting. (Aanb) 

 

 Er zijn geen aparte equipes voor de chirurgische en de niet-chirurgische dagziekenhuizen.
(NC) 

De meeste verpleegkundigen zijn houder van de BBT in de oncologie. Verschillende 
verpleegkundigen zijn in opleiding voor het behalen van deze beroepstitel en de anderen 
kunnen bogen op voldoende jaren ervaring. (SP) 

 
Er is geen administratieve ondersteuning voor de dagziekenhuizen. (NC) 

 
De bestaffing wordt ervaren als krap en de werkdruk als hoog. De mobiele equipe komt 
niet helpen wegens onvoldoende specifieke expertise. De hoofdverpleegkundige werkt 
regelmatig mee in de zorg. Men doet beroep op de flexibiliteit van de medewerkers om 
vakanties en opleidingen gespreid te nemen zodat steeds voldoende bestaffing aanwezig 
is. 
Aanbeveling om de werkdruk te objectiveren en de bestaffing desgevallend aan te passen. 
(Aanb) 

 
 De noodzakelijke vorming voor de BBT in de oncologie voor de verpleegkundigen van de 

dagziekenhuizen moet deels door de medewerkers zelf gefinancierd worden. (TK)
 

 Er is op OK een streefdoel van 8u externe vorming per medewerker (en onbeperkt qua 
interne vorming), maar niet alle verpleegkundigen halen dat streefdoel, soms wegens de 
te krappe bestaffing. (TK)

 
 Alle OK-verpleegkundigen volgden de opleiding stralingsprotectie. (SP)

 

 Geen enkele medewerker van OK volgde een externe opleiding in sterilisatietechnieken, 
hoewel ze allen buiten de openingsuren van CSA (weekend, avond) toch activiteiten van 
wassen, desinfecteren en steriliseren van materiaal moeten uitvoeren. (TK) De CSA- 
verantwoordelijke verzorgde wel een praktische toelichting over het werk op CSA.

 
 Men beschikt over functiebeschrijvingen voor recovery, omloop en hoofdverpleegkundige. 

Aanbeveling om ook voor de instrumenterende medewerkers een functiebeschrijving op te 
maken. (Aanb)

 
 Het onderhoudspersoneel is werknemer van het ziekenhuis. Degenen die het OK poetsen 

zijn niet steeds dezelfde medewerkers. De schoonmaak kan toch correct gebeuren dankzij 
een procedureboek dat in detail weergeeft wat wanneer dient te gebeuren met welk 
materiaal. (AV) Het aantal beschikbare VTE onderhoudspersoneel staat niet steeds in 
verhouding tot het aantal opdrachten die moeten vervuld worden; vooral in OK1 is de 
workload soms te hoog zodat een aantal taken noodgedwongen geskipt worden. (TK) We 
adviseren om een evaluatie te doen van de workload voor het poetspersoneel en daar de 
juiste bestaffing tegenover te plaatsen. (Aanb)

Het poetspersoneel kreeg geen vorming over het omgaan met besmettelijk materiaal en 
lichaamsvochten. Ze hebben onvoldoende veiligheidsinstructies (bv. betreffende 
prikaccidenten) en zijn niet voorzien van al het nodige beschermmateriaal (bv. geen 
beschermbril bij het postoperatief uitgieten van recipiënten in de stortbak. (TK) 

 
 Qua inscholing van nieuwe medewerkers beschikken de operatiekwartieren over een 

campusoverschrijdend dienstspecifiek inscholingsprogramma, maar dit is niet uitgewerkt 
in een stappenplan dat aangeeft wat tegen wanneer moet gekend zijn. (Aanb)
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 Er zijn geen medische diensthoofden benoemd voor de chirurgische en de niet- 
chirurgische dagziekenhuizen. (NC) Er zijn wel artsen die fungeren als aanspreekpunt. Die 
zijn niet opgenomen in het medische organogram.

 
 

Processen 
 

 Men beschikt over eenzelfde elektronisch plannings- en /of opvolgsysteem (E-care) op de 
beide campi. De hoofdverpleegkundige en het diensthoofd kunnen schrijven in E-care. De 
andere OK-verpleegkundigen en de artsen hebben beperkte schrijfrechten. Alle 
operatiezalen en de beide recovery’s kunnen zo gemakkelijk gevolgd worden door de 
medewerkers, middels beeldschermen die in de operatiezalen en voor de verpleegdesks 
werden opgehangen. Ook de andere afdelingen kunnen zo de status van hun patiënten 
volgen. (SP)

Via E-care kan men, op basis van objectief geregistreerde operatietijden per ingreep en 
per chirurg, slots toewijzen aan de artsen. Over het algemeen verloopt de planning zonder 
noemenswaardige afwijkingen, maar geregeld loopt het programma toch nog uit. Men 
schat dit gemiddeld op twee maal per week. (TK) 
Mogelijke oorzaken die het uitlopen kunnen veroorzaken zijn: 

o De planning staat onder druk en er is een grote vraag naar operatiecapaciteit 
door toename van het aantal activiteiten en het aantal chirurgen. Het aantal 
beschikbare zalen en de huidige openingsuren hebben geen marge voor 
extra’s (bv. urgentie). 

o De notie “dringend” wordt soms te ruim geïnterpreteerd. 
o Er wordt melding gemaakt van misbruik van de notie “wachtlijst”. 
o Er worden door de artsen soms te veel ingrepen gepland op één dag, binnen 

hun slot. Dit kan gebeuren door het invoeren in het elektronische systeem van 
ingrepen die korter duren dan de werkelijke ingreep. 

 

 Op het moment van de audit is deze checklist in gebruik bij drie disciplines. De andere 
disciplines zullen later dit jaar mee instappen. De “Checklist veilige heelkunde” bestaat uit 
drie (voor inductie, voor incisie, voor verlaten operatiezaal) korte reeksen vragen (team 
volledig, juiste patiënt, navragen operatiezijde, check aangegeven zijde, allergie, 
instrumentarium steriel, tellingen postoperatief, …). Deze checklist is een lokale 
aanpassing van de “surgical safety checklist” van de WHO. (AV)

 

 Medische dossiers zijn niet toegankelijk voor de verpleegkundigen op OK. Ze beschouwen 
dit zelf niet als een probleem omdat ze wel zicht hebben op de perioperatieve gegevens 
van de patiënten. (AV)

 
 Op beide OK’s maakt in de praktijk slechts 20% van de ouders van het recht gebruik om 

bij hun kind te blijven tot aan de inductie. De inhiberende factoren moeten aangepakt 
worden. (TK)

Ouders mogen aanwezig zijn bij het ontwaken van hun kind op recovery. In Knokke doet 
ongeveer 70% van de ouders dat, terwijl in Blankenberge tot 100% van de kinderen van 
de aanwezigheid van een ouder kan genieten bij het ontwaken. We bevelen aan om uit te 
zoeken waarom 30% van de ouders geen gebruik maakt van hun aanwezigheidsrecht in 
de recovery van OK1. (Aanb) 

 

 Er is een tekort aan anesthesisten in verhouding tot het aantal taken dat ze moeten 
uitvoeren. (TK) De acht anesthesisten (7 VTE) moeten op twee campi vele taken vervullen 
(o.a. op OK, IZ, pijnkliniek, materniteit, consultatie, spoed, leidinggevende functies, …) en 
bovendien de permanenties van intensieve zorgen en anesthesie vervullen. (TK) Hierdoor 
hebben ze onvoldoende tijd om te recupereren en is hun beschikbaarheid niet steeds 
gegarandeerd. Het gebeurt o.a. dat twee patiënten simultaan onder narcose zijn onder 
toezicht van één anesthesist. Deze werkwijze betekent een risico voor de veiligheid van 
de patiënt en druist in tegen het advies van de Vlaamse beroepsvereniging van 
anesthesisten.
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 De organisatie van de ingrepen voor dagpatiënten gebeurt niet steeds op een 
patiëntgerichte wijze: (TK)

o Patiënten van het dagziekenhuis krijgen niet steeds voorrang in het 
operatieprogramma. (NC) 

o Er zijn wachttijden voor deze patiënten, soms omdat ze ’s morgens te vroeg in 
het ziekenhuis dienen te zijn. 

o Als patiënten voor een dagingreep te laat geopereerd worden, kan dat leiden 
tot onvoorziene tijdelijke opnames of overnachtingen van de patiënten op 
gewone verpleegafdelingen. 

o Patiënten worden soms van op consultatie verwezen naar het dagziekenhuis, 
zonder dat de medewerkers van het dagziekenhuis hiervan verwittigd worden. 
Deze patiënten bieden zich aan zonder medische gegevens en zonder de 
nodige preoperatieve documenten. 

o Er zijn geen afspraken betreffende de zaalrondes, wat soms leidt tot lange 
wachttijden voor de patiënten. 

o Niet alle patiënten (bv. oncologische) worden steeds door een arts gezien voor 
ontslag. (NC) 

Er gebeuren toch inspanningen om meer patiëntgericht op te nemen. Zo tracht een 
medewerker van het dagziekenhuis in de mate van het mogelijke daags voordien 
patiënten telefonisch te bereiken indien men merkt dat hun ingreep later op de dag werd 
ingepland om zo een meer gespreide opname te bekomen en onnodig wachten te 
verminderen. 

 
 Sommige artsen toeren erg laat (tot 20u30) in het dagziekenhuis zodat patiënten lang 

moeten wachten vooraleer ze kunnen ontslagen worden. (TK) Dit leidt ook tot langer 
openblijven van het dagziekenhuis en overuren van de medewerkers. Soms is zelfs een 
opname (tijdelijke verhuis) op een verpleegafdeling noodzakelijk omdat het dagziekenhuis 
sluit.
Een aantal disciplines (bv; vaatheelkunde, sommige orthopedisten, …) slagen er in om 
hun zaalrondes zo te plannen dat patiënten niet onnodig moeten wachten en dat de 
medewerkers hun werk goed kunnen organiseren. (SP) 

Men dient betreffende de zaalrondes duidelijke afspraken te maken die bindend zijn voor 
alle artsen, bv. door opname in een RIO dat gevalideerd werd door de medische raad en 
door het directiecomité. 

 
 Op beide campi rijdt men met de afdelingsbedden tot in de operatiezaal, in Knokke soms 

(wegens medische redenen) en in Blankenberge steeds (door plaatsgebrek). Hiervoor is 
geen advies gekend van het comité voor ziekenhuishygiëne en deze werkwijze is niet 
opgenomen in het RIO. (TK)

 
 Hoewel het ziekenhuis sinds verschillende jaren deel uitmaakt van het Vlaamse netwerk 

klinische paden, kunnen de chirurgische patiënten hier nog niet veel van genieten. Hoewel 
er vier klinische paden uitgeschreven werden, zijn deze niet op alle betrokken diensten 
gekend (OK, afdeling). Er is op het OK een klinisch pad voor totale heupprothese in 
gebruik en enkele andere aandoeningen zitten in de pipeline. In de dagziekenhuizen werkt 
men aan een klinisch pad voor de borstkliniek, maar geen enkel klinisch pad is hier 
operationeel op het moment van de audit. We bevelen aan om ook voor andere pathologie 
klinische paden te ontwikkelen. (Aanb)

 
 Er werden geopende zakjes met gemalen kaas aangetroffen in een diepvriezer die diende 

voor weefselfragmenten, inspuitbare antibiotica, coldpacks en bloedderivaten. (NC)

 
 

Resultaten 

 
 Men wordt de laatste tijd geconfronteerd met een gestegen druk op de operatiecapaciteit. 

Men slaagt er bv. niet in om slots vrij te houden voor urgenties en het operatieprogramma
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loopt gemiddeld twee maal per week uit. Door de algemene toename van de chirurgische 
activiteiten en het aanwerven van nieuwe chirurgen neemt de vraag naar operatietijd toe. 
Mogelijke oplossingen werden besproken in de OK-commissie. Voorstellen ter 
remediëring zijn o.a. de aanbouw van een extra operatiezaal te Knokke en het uitbreiden 
van de uren waarbinnen operaties kunnen gepland worden (’s avonds, zaterdag). Men 
dient er wel rekening mee te houden dat bij uitbreiding ook de bestaffing proportioneel 
moet opgevoerd worden. Ook in de nieuwbouw dient men proactief het OK te voorzien op 
het verwachte activiteitsniveau. (Aanb) 

 
 Beide dagziekenhuizen kampen met zeer hoge (>100%) bezettingscijfers. Men is 

genoodzaakt om patiënten door te verwijzen naar gewone verpleegafdelingen. 
Chemotherapie wordt nooit op andere plaatsen toegediend; deze patiënten krijgen hun 
behandeling steeds op het dagziekenhuis. (AV)

 
 Sinds de invoering van E-care geeft het diensthoofd driemaandelijks feedback aan de 

medewerkers van OK over de statistische gegevens uit dit planningsprogramma. (AV)

 
 Men beschikt op beide dagziekenhuizen over veel relevante informatiefolders en een 

fraaie onthaalbrochure. (SP)

 
 Op de dagziekenhuizen heeft men aandacht voor comfort tijdens de 

chemotherapiesessies. (SP) Zo biedt men verwenbeurten aan met o.a. gelaatsverzorging 
en voetreflexmassage in speciaal hiervoor ingerichte lokaaltjes op de afdeling en werden 
de salons met zetels waar de chemo gegeven gezellig aangekleed.

 
 De kwaliteit van zorg op de dagziekenhuizen wordt onvoldoende geëvalueerd, 

niettegenstaande er aanwijzingen zijn voor verschillende knelpunten. Er is geen 
kwaliteitsprogramma op beide dagziekenhuizen. De jaarverslagen zijn afzonderlijk 
opgemaakt voor elk dagziekenhuis en volgen de Kwadrantlogica niet. Ze bevatten alleen 
activiteitengegevens (aantal patiënten, type ingrepen). De cijfergegevens die 
gepresenteerd worden, zijn zeer beperkt. Indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit 
van de zorg, worden niet gemeten of gevolgd: noch klinische noch operationele 
performantie wordt gemeten of geëvalueerd. Er is geen onderzoek en reflectie betreffende 
de tevredenheid van de gebruikers op de dagziekenhuizen. Knelpunten worden niet 
geïdentificeerd, verbeterprojecten zijn niet uitgewerkt. (TK)

Niettemin worden toch enkele parameters opgevolgd binnen de dagziekenhuizen: 
ongeplande opname na diagnostische of chirurgische behandeling, ongeplande opname 
na toediening chemotherapie.(AV) 

 
 Er waren voor het ganse ziekenhuis 13010 dagopnames in 2010, waarvan 6848 voor 

chirurgie.
Er waren 307 onvoorziene overnachtingen in 2010. 
Er waren 318 ontslagen buiten de normale openingsuren van het dagziekenhuis. (AV) 
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11 Zorg voor kritieke patiënten 

11.1 Spoedgevallen 

 
Situering 

 
 

 AZ Oostkust heeft een erkenning voor de functies gespecialiseerde spoedgevallenzorg en 
mobiele urgentiegroep op beide campi.

 
 De diensten spoedgevallen werden op beide campi bezocht. Er werd gesproken met de 

beide hoofdverpleegkundigen, het medisch diensthoofd en met een spoedarts.
 

 Op CK werden 10 spoeddossiers ingekeken van patiënten die de dagen voor de audit op 
spoed waren. Op CB werden 12 spoeddossiers en 22 afzonderingsfiches ingekeken.

 
 

Beleid en strategie 

 

 Er zijn 2 medische diensthoofden aangesteld voor de functies, één voor elke campus. 
(AV) De diensthoofden spenderen geen halftijdse functie aan het diensthoofdschap. (NC) 
de functie van diensthoofd wordt gecombineerd met tal van andere taken 
(hoofdgeneesheerschap, anesthesie, wachten IZ, pijnarts, palliatieve arts). In de toekomst 
voorziet men een voltijdse aanstelling van een medisch diensthoofd spoedgevallen. (AV)

 
 Op beide spoedgevallendiensten hebben de verpleegkundige teams een SWOT 

opgemaakt. Elke spoedgevallendienst heeft een eigen verpleegkundig beleidsplan. Beide 
jaarverslagen geven een overzicht van de activiteitencijfers op campusniveau en werden 
door de hoofdverpleegkundigen opgesteld. (AV) Er is onvoldoende medische inbreng in 
de beleidscyclus voor de spoedgevallendiensten. (TK) Er wordt geen medisch jaarverslag 
opgemaakt voor de functies spoedgevallen en MUG met daarin een toetsing van de 
kwaliteit van de medische activiteit. (NC)

 

 Volgende overlegstructuren voor de dienst spoedgevallen bestaan: (AV)

o Op campusniveau worden verschillende verpleegkundige dienstvergaderingen 
georganiseerd, hierbij is het medisch diensthoofd niet aanwezig. 

o Er is 2-3 keer per jaar campusoverschrijdend overleg tussen de 
hoofdverpleegkundigen van spoed. 

o Er bestaat geen formeel gestructureerd overleg tussen hoofdverpleegkundigen en 
medisch diensthoofd. 

o Vier keer per jaar vergadert de campusoverschrijdende spoedcommissie. Hieraan 
nemen de hoofdverpleegkundigen, het medisch diensthoofd, de directie en een 
afvaardiging van alle medische disciplines deel. (SP) 

 
Middelen 

 
 De dienst spoedgevallen op CK werd gerenoveerd, uitgebreid en gemoderniseerd. Zo 

heeft men nu een spreekkamer op de dienst. (SP)
Volgende knelpunten op het vlak van infrastructuur werden opgemerkt: (TK) 

o Er is geen specifieke zaal voorzien voor kleine chirurgie. 
o Men heeft één reanimatiekar die zowel voor interne MUG-oproepen als voor 

reanimaties op spoedgevallen gebruikt wordt. Het meeste reanimatiemateriaal 
bevindt zich ook extra  in de reanimatieboxen, behalve de reanimatiemedicatie. 

o Men beschikt niet over een triageruimte. 
o In de wachtzaal zijn er geen voorzieningen voor kinderen. 

o Er is geen decontaminatieruimte voor chemische decontaminatie. 
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o In de afzonderingsruimte is er geen brandsensor. Een gefixeerde patiënt kan er 
geen gebruik maken van het beloproepsysteem. Er is geen daglicht. 

 

 Volgende knelpunten op het vlak van infrastructuur werden opgemerkt op CB: (TK)

o Er is geen rechtstreeks toezicht mogelijk op de patiënten in de wachtzaal die zich 
buiten de dienst bevindt. Om deze reden laat men meestal de toegangsdeur 
openstaan. In de wachtzaal zijn er geen voorzieningen voor kinderen. 

o Het nachthospitaal is gelegen buiten de spoedgevallendienst, in het dagziekenhuis. 
Men heeft op deze manier weinig rechtstreekse toezichtmogelijkheden op patiënten 
die hier verblijven (monitoring). 

o Er is geen specifieke zaal voorzien voor kleine chirurgie. 
o Men beschikt niet over een triageruimte. 
o Er is geen decontaminatieruimte voor chemische decontaminatie. 
o Er is op spoed een aparte box voor bloedafnames bij ambulante patiënten. Deze 

patiënten wachten in de gang van spoed. 
Men beschikt over een spreekkamer. (SP) 

 
 Voor het onderhoud van medisch materiaal (bv. monitoren, defibrillatoren, 

beademingstoestel) heeft men onderhoudscontracten afgesloten. (AV) Voor ander klein 
materiaal (bv. weegschalen, bloeddrukmeters) is er geen periodisch onderhoud en 
controle voorzien. (TK)

 

 Men maakt op spoed gebruik van een elektronisch medisch (Infohos) en een papieren 
verpleegkundig dossier. (AV) Sommige disciplines (bv. interne geneeskunde, pediatrie, 
ORL) in het ziekenhuis maken gebruik van een ander elektronisch pakket voor hun 
medisch dossier. Een link naar het algemeen gebruikte pakket bestaat soms pas na 24u. 
Op deze manier hebben de spoedartsen niet steeds toegang tot alle medisch informatie. 
Bovendien dienen de spoedartsen gebruik te maken van verschillende dossiersoorten 
naargelang de discipline waarvoor de patiënt wordt opgenomen. (TK)

 
 

Medewerkers 
 

 Er is een medische onderbestaffing voor de diensten spoedgevallen. (TK) Er zijn 6,7 VTE 
spoedartsen (inclusief medische diensthoofden). Dit is onvoldoende om een 24- 
uurspermanentie voor de spoedgevallendienst én een (24-uurs) achterwacht voor de MUG 
te voorzien op twee campi.

 

 De medische permanentie van de spoedgevallendienst wordt gecumuleerd met de 
medische permanentie van de MUG. (AV)
Volgende knelpunten i.v.m. de medische permanenties op de spoedgevallendienst werden 
opgemerkt: (NC) 

o In sommige gevallen wordt de medische permanentie op spoed tijdens een uitruk 
van de MUG waargenomen door een HIBO (bv. op moment van de audit) of een 
tweedejaars ASO (wanneer een anesthesist van wacht is voor de MUG). 

o Eén van de spoedartsen doet wachtdiensten van 48u inslapende permanentie. 
Volgens de normen voor een gespecialiseerde spoedgevallendienst mogen de 
geneesheren die deelnemen aan de medische permanentie niet langer dan 24 uur 
na elkaar een medische permanentie in een ziekenhuis vervullen. 

o Hoewel er een achterwacht op de wachtlijst vernoemd staat, maakt men hier 
overdag geen gebruik van. Overdag doet men beroep op de aanwezige specialisten 
in huis. Deze permanentie door specialisten overdag wordt gecombineerd met 
andere activiteiten in het ziekenhuis (bv. consultaties). 

o ’s Nachts en tijdens het weekend is er een achterwacht voorzien voor de 
spoedgevallen die opgeroepen wordt bij een MUG-uitruk. De eerste 15 minuten 
wordt beroep gedan op de IZ-wacht. De IZ-wacht wordt soms gecumuleerd met de 
permanentie voor anesthesie waardoor deze arts niet steeds beschikbaar is. 

o Op sommige dagen wordt de nachtelijke achterwacht voor MUG gecombineerd met 
de wachtdienst anesthesie (bv. 6/2/2012). 
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 De verpleegkundige bestaffing van de dienst spoedgevallen op CK bestaat uit 17,55 VTE 
verpleegkundigen (inclusief 1 VTE hoofdverpleegkundige), hiervan zijn 16,05 VTE met 
BBT.
De verpleegkundige basispermanentie voor spoed en MUG op CK bestaat overdag uit 3 
spoedverpleegkundigen. Hiernaast is overdag ook de hoofdverpleegkundige aanwezig. ’s 
Nachts is er een basispermanentie van 3 spoedverpleegkundigen. Eén van deze drie wordt 
systematisch ingezet als nachtsupervisor en loopwaak in het ziekenhuis. Ook de beide 
andere spoedverpleegkundigen worden volgens de ‘functieomschrijving nachtsupervisor 
Knokke’ ingezet voor de taak van algemene nachtdienst. Deze taak bestaat o.a. uit 3 
verzorgingsrondes op alle afdelingen waarbij hulp wordt geboden aan de 
nachtverpleegkundigen. (AV) 

 
Er is een verpleegkundige onderbestaffing voor spoed op CK. (TK) 

De hoofdverpleegkundige is regelmatig ingeschakeld in de basiszorg (gemiddeld eenmaal 
per maand een basispermanentie bij ziekte). Men doet op spoedgevallen geen beroep op 
de mobiele equipe. 
De spoedverpleegkundigen hebben heel wat extra taken: 

o Loopwaak tijdens de nacht. 
o Transport van patiënten naar RX, OK, … 
o ’s Nachts transport van patiënten van spoed naar afdelingen en van recovery naar 

afdelingen. 

o Interne MUG-oproepen. 
o Oproep in gevallen van agressie, bv. op PAAZ. 
o Administratieve taken van spoed. 

o ’s Nachts afsluiten en openen van de deuren van het ziekenhuis. 
 

Men beschikt op spoed niet over logistiek en administratief personeel. Er is op dit vlak nog 
ruimte voor taakuitzuivering bij de verpleegkundigen. (Aanb) 

 

 De verpleegkundige bestaffing van de dienst spoedgevallen op CB bestaat uit 17,77 VTE 
verpleegkundigen (inclusief 1 VTE hoofdverpleegkundige), hiervan is één verpleegkundige 
zonder BBT.
De verpleegkundige basispermanentie voor spoed en MUG op CB bestaat overdag uit 3 
spoedverpleegkundigen. Hiernaast is overdag ook de hoofdverpleegkundige aanwezig. ’s 
Nachts is er een basispermanentie van 3 spoedverpleegkundigen. Eén van deze drie wordt 
systematisch ingezet als nachtsupervisor en loopwaak in het ziekenhuis. (AV) Er is geen 
functieomschrijving voor de nachtsupervisor op campus Blankenberge. (TK) 

 

Er is een verpleegkundige onderbestaffing voor spoed op CB. (TK) 

De hoofdverpleegkundige is regelmatig ingeschakeld in de basiszorg (gemiddeld eenmaal 
per maand een basispermanentie bij ziekte). Men doet op spoedgevallen geen beroep op 
de mobiele equipe. 
De spoedverpleegkundigen hebben heel wat extra taken: 

o Loopwaak tijdens de nacht. 

o Oproep in gevallen van agressie. 
o Administratieve taken van spoed. 
o Telefonie voor het ziekenhuis ’s nachts. 
o ’s Nachts afsluiten en openen van de deuren van het ziekenhuis. 
o Ambulante bloedafnames (1427 in 2010). 

o Ambulante nazorg, bv. verzorging van brandwonden. 

Men beschikt op spoed niet over logistiek en administratief personeel. Er is op dit vlak nog 
ruimte voor taakuitzuivering bij de verpleegkundigen. (Aanb) 

 
 Er wordt op spoed een streefdoel van 16u vorming per jaar gehanteerd voor de 

spoedverpleegkundigen, 8u interne vorming en 8u externe vorming. (AV) Niet alle 
verpleegkundigen op spoed bereiken dit streefdoel qua uren vorming op jaarbasis. (Aanb)
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 Er zijn maandelijkse vormingsmomenten voorzien binnen door de chirurgen waarop de 
spoedartsen worden uitgenodigd. Hier worden bv. specifieke casussen voorgesteld door de 
spoedartsen, als een vorm van intervisie. (SP)

 
 Na incidenten bestaat de mogelijkheid van debriefing door het team onder begeleiding van 

een psycholoog van het ziekenhuis. Daarnaast wordt hier ook enkele malen per jaar 
beroep op gedaan voor bijstand aan individuele personeelsleden. (SP)

 
 

Processen 

 
 Op beide spoedgevallendiensten wordt gewerkt met een triagesysteem. Men kiest enkel op 

drukke momenten (overcrowding) voor een triagefunctie. Triage gebeurt door een 
spoedverpleegkundige op basis van de aanmeldingsklacht. (AV)

o Op campus Knokke wordt gebruik gemaakt van het Manchestertriagesysteem. 
Opstart en evaluatie van een triagefunctie werd als een kwaliteitsproject uitgewerkt. 
(SP) Er waren geen artsen betrokken bij dit project. Tijdens een MUG-oproep kan 
men geen beroep doen op triage, door afwezigheid van de triageverpleegkundige 
die tevens MUG-verpleegkundige is. (TK) 

o Op campus Blankenberge maakt men gebruik van het UPP-triagesysteem. Dit werd 
geïntroduceerd door verpleegkundigen in samenwerking met een spoedarts. (AV) 

We bevelen aan om beide triagesystemen te vergelijken en te evalueren en te opteren voor 
een uniform systeem op beide campi. (Aanb) 

 
 Een derde van de medische specialistische disciplines heeft geen uitgeschreven 

procedures voor de medische zorg door spoedartsen. De spoedartsen beroepen zich in dit 
geval op mondelinge afspraken. (TK)

 

 Over elke patiënt die zich aanbiedt op de spoedgevallendienst wordt een brief aan de 
huisarts opgesteld. Deze wordt meegegeven met de ambulante patiënt, of verstuurd via 
Medibridge. (SP)

 
 Het beleid inzake opvang van psychiatrische patiënten op de dienst spoedgevallen kent 

een aantal verbeterpunten. (TK)

o Er is een referentieverpleegkundige psychiatrie op spoed CK aangesteld. (SP) 
o Er zijn geen (medische) zorgprocedures uitgeschreven voor (somatische) opvang 

van psychiatrische patiënten. 
De mondelinge afspraken met de spoedgevallen omtrent de zorg verschillen tussen 
de (neuro)psychiaters (bv. opname bij alcoholintoxicatie). 

o Er zijn geen schriftelijke afspraken over de taken van spoedartsen en psychiaters 
bij psychiatrische urgenties. Overleg tussen spoedartsen en psychiaters over 
patiënten gebeurt voornamelijk telefonisch (bv. opnames en isolaties worden in de 
regel telefonisch beslist). Er zijn geen opname- en exclusiecriteria uitgeschreven 
voor PAAZ. 

o Er is geen zorgtraject voor suïcidepogers uitgewerkt. Er zijn op CK enkel 
mondelinge afspraken omtrent de opvang van suïcidepogers. Op CB zijn hierover 
afspraken neergeschreven, maar het is niet duidelijk met welke betrokkenen deze 
zijn afgestemd. 
Op de spoedgevallendienst van Knokke wil men een eigen screeningsinstrument 
voor suïciderisico uitwerken. Deze opmaak van een instrument gebeurt niet in 
overleg met de psychiaters of het personeel van de PAAZ. 

o Er zijn geen formele afspraken met psychiatrische ziekenhuizen m.b.t. urgente 
psychiatrische opnames. 

o Er is nood aan meer opleiding inzake omgaan met agressie voor de 
verpleegkundigen van de spoedgevallendienst in Knokke. 

 

 Sinds begin 2011 beschikt men op de spoedgevallendienst van CK over een 
afzonderingskamer. Er werd sindsdien nog geen gebruik van gemaakt. Patiënten die 
omwille van psychiatrische problematiek dienen afgezonderd te worden, worden
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getransfereerd naar de isolatiekamers van de PAAZ. Er zijn hier 2 procedures van 
toepassing; ‘Isolatieprocedure spoedgevallen Knokke’ dd 18/1/2011 en ‘patiënt met 
agressie’ dd 7/3/2005. (AV) De procedure voor afzondering op spoedgevallen beperkt de 
doelgroep tot agressieve patiënten. De procedure is erg restrictief opgesteld. Zo voorziet 
men bij elke afzondering een 5-puntfixatie en mag deze fixatie niet losgemaakt worden 
gedurende de volledige afzonderingsperiode. Patiënten krijgen volgens de procedure 
allemaal incontinentiemateriaal aan. Volgens de procedure mogen patiënten geen 
maaltijden krijgen. Patiënten krijgen water, op voorwaarde dat ze op eigen kracht kunnen 
rechtkomen (met de fixatie) om te drinken. In de procedure is het toezicht onvoldoende 
uitgewerkt, met name de frequentie van binnengaan in de afzonderingskamer versus 
cameratoezicht. (TK) 

 

 Op de spoedgevallendienst van CB beschikt men al jaren over een isolatiekamer die 
regelmatig wordt gebruikt. Men maakt hiervoor gebruik van de ‘Isolatieprocedure 
spoedgevallen Knokke’. De inhoud van deze procedure komt niet helemaal overeen met 
het afzonderingsbeleid dat hier wordt gehanteerd (bredere indicaties, soepeler toepassing 
fixatiebeleid, frequenter toezicht, toiletbezoek, …). (TK)

 
 Uit de controle van het separatieregister van de spoedgevallendienst van CB blijken 

volgende knelpunten:
o Verschillende malen is er geen reden voor afzondering genoteerd. (NC) 
o Eenmaal ontbreekt de handtekening van de arts. (NC) 
o In de zorgnotities van gesepareerde patiënten worden onvoldoende specifieke 

gegevens genoteerd over het toezicht, er wordt niet expliciet vermeld of het 
toezicht gebeurde door binnengaan in de isolatiekamer of door cameratoezicht. 
Gedurende meerdere opeenvolgende uren tijdens de nacht zijn er geen notities 

i.v.m. toezicht (11 keer meer dan 2 uur geen nota, met een maximum tijdsinterval 
van 8u zonder notities). Er zijn geen notities i.v.m. maaltijden en vochttoediening, 
medicatie-toediening, controle van fixatie. (TK) 

 

 Het beleid inzake opvang van kinderen op spoed dient verder uitgewerkt te worden. (TK)
Het kindvriendelijke beleid is slechts gedeeltelijk uitgewerkt voor deze dienst. 
Zo kunnen ouders wel steeds bij hun kind blijven, maar is er bv. voor kinderen geen 
specifiek pijnbeleid uitgeschreven voor pijnlijke interventies op spoed. Er wordt bij kinderen 
soms Kalinox® gebruikt. Hiervoor werd een procedure opgemaakt door de anesthesisten, 
het is niet duidelijk of deze goedgekeurd werd door de pediaters. 

 

 De patiëntendossiers op spoed bevatten niet alle noodzakelijke medische en 
verpleegkundige gegevens. (NC) Zo wordt niet steeds genoteerd of er telefonisch contact 
was tussen de spoedarts en de specialist, welke afspraken telefonisch werden gemaakt, en 
of een specialist naar de spoedgevallen kwam om de patiënt te onderzoeken.

 
 

Resultaten 
 

 In 2010 kwamen 21658 patiënten naar één van beide spoeddiensten van AZ Oostkust. 
Hiervan waren 4% psychiatrische patiënten en 16,5% kinderen (<15 jaar).:

o op CK waren er 12005 patiënten of gemiddeld 32,8 patiënten/dag. Hiervan waren 
7909 (66%) ambulante patiënten. 

o op CB waren er 9653 of gemiddeld 26,4 patiënten/dag. Hiervan waren 6140 (64%) 
ambulante patiënten. 

 
 Er waren in 2010 1010 MUG-ritten, waarvan 462 vanop CK (gemiddeld 1,3 per dag) en 

548 vanop CB (gemiddeld 1,5  per dag).
Er waren 43 interne MUG-oproepen, 11 op CK en 32 op CB. 

 

 Er werden op de spoedgevallendienst in Blankenberge in 2010 28 patiënten afgezonderd 
in de isolatiekamer. Alle afzonderingsmaatregelen gebeurden met fixatie. De gemiddelde 
verblijfsduur in de isolatiekamer was dat jaar 12u06’. Op campus Knokke werd de
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isolatiekamer van de spoedgevallen nog niet gebruikt. (AV) 

 
 De spoedgevallendienst heeft een eigen onthaalbrochure en meerdere infobrochures over 

frequent voorkomende urgenties. (SP)
 

 Er gebeurde reeds tweemaal een specifieke bevraging van de tevredenheid bij ambulante 
patiënten op de beide spoedgevallendiensten. O.b.v. deze enquêtes werden verschillende 
verbeteracties opgezet die resulteerden in een stijging van de tevredenheid bij patiënten. 
De medewerkerstevredenheidsbevragingen werden als input gebruikt voor de 
beleidsplannen. (SP)

 

 Men beschikt op de spoedgevallendienst over onvoldoende registratiegegevens die een 
beeld kunnen geven van de kwaliteit van zorg (bv. specifieke wachttijden, aantal 
reanimaties en hun uitkomst, opnames op intensieve zorgen, % ongeplande terugkeer naar 
de spoeddienst, …). (TK) Doorstroomtijden worden in het elektronisch dossier 
geregistreerd en geanalyseerd. Problemen met wachttijden worden niet verder 
geanalyseerd, men beschikt niet over cijfers om de verschillende aspecten van de 
problematiek te objectiveren en te analyseren. Het elektronisch pakket biedt de 
mogelijkheid om tussentijden te registreren en te analyseren, maar vanuit de directie acht 
men het te bedreigend om deze cijfers bij te houden.

 
 
 

 
11.2 Intensieve zorgen 

Situering 

 Men beschikt binnen het ziekenhuis momenteel over 6 erkende IZ bedden. Deze staan 
opgesteld op de IZ eenheid op campus Knokke. Daarnaast staan er zes bedden van 
intensieve aard opgesteld op de IZ eenheid op campus Blankenberge. Op beide 
eenheden liggen er zowel patiënten met een high care profiel als patiënten met een 
medium care profiel.

 
 Tijdens de audit werd er gesproken met het medisch diensthoofd en de 

hoofdverpleegkundigen van de diensten intensieve zorgen. Er werden in totaal 6 
verpleegkundige dossiers en medische dossiers ingekeken. Daarnaast werd er ook een 
bezoek gebracht aan de afdeling cardiologie- neurologie waarbinnen de stroke-unit zich 
situeert.

 
 

Beleid en strategie 

 

 
 Kwaliteitsindicatoren worden beperkt opgevolgd en gebruikt om het beleid bij te sturen. 

(AV) Een aantal van verbeterprojecten getuigen hiervan (bv. gebruik alternating 
matrassen, ontwikkeling formulier voor notities over gesprekken met de familie, 
implementatie richtlijnen betreffende VAP bundel). Men heeft aandacht voor evidence 
based werken (bv. katheterzorg, VAP, hypothermie na reanimatie).

 
 Men beschikt voor IZ functie te Knokke over een verpleegkundig jaarverslag en voor beide 

IZ functies over een verpleegkundig afdelingsbeleidsplan. (AV)
o Het verpleegkundige jaarverslag beperkt zich tot cijfers zonder bijkomende analyse 

(aantal opnames, aantal katheter dagen, …). Het geeft onvoldoende een beeld van 
de kwaliteit van zorg (kwaliteitsindicatoren werden niet opgenomen). (Aanb) 
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o Het verpleegkundige beleidsplan bestaat uit beleidsdoelstellingen, uitgewerkt met 
kritische succesfactoren en een actieplan. De bestaande SWOT werd hierin niet 
opgenomen. (Aanb) 

Er is onvoldoende medische inbreng in de beleidscyclus. (TK) Een systematische 
evaluatie van de kwaliteit van de zorg ontbreekt. Er wordt geen medisch jaarverslag 
opgemaakt voor de functies IZ met daarin een toetsing van de kwaliteit van de medische 
activiteit. (NC) 

We bevelen aan om te komen tot een geïntegreerd (medisch – verpleegkundig) 
jaarverslag – beleidsplan dat campusoverschrijdend wordt opgemaakt. (Aanb) 

 

 Het aantal opgestelde IZ bedden is niet in overeenstemming met het aantal erkende IZ 
bedden (12 opgestelde bedden t.o.v. 6 erkende bedden). (NC) Op basis van het 
patiëntenprofiel (high care profielen, vaak zwaardere pathologie dan op IZ Knokke omwille 
van meer comorbiditeit en bijkomende meer sociale problematiek) wordt de dienst IZ 
Blankenberge met 6 “bedden van intensieve aard” zowel door het ziekenhuis als door 
verwijzers beschouwd als volwaardige IZ. Ze vervullen dezelfde functie en de dienst in 
Blankenberge wordt naar buiten toe geprofileerd als IZ dienst. Er is geen differentiatie in 
opnamecriteria tussen de twee IZ diensten. (AV)

 
 Binnen de opnameprocedure voor beide IZ functies zijn de opnamecriteria uitgeschreven 

aan de hand van drie categorieën en specifieke groepen. (AV)
Enkele knelpunten inzake opnamebeleid werden opgemerkt: (TK) 

o Er zijn niet steeds pathologie-gebonden objectieve criteria uitgewerkt betreffende 
de noodzaak voor opname op IZ. Er zijn geen exclusiecriteria uitgeschreven. 

o Niet alle opnames gebeuren via de intensivist. De opnameprocedure laat toe dat 
verschillende artsen rechtsreeks patiënten opnemen zonder overleg met de 
intensivist en soms mede omwille van niet patiëntgebonden criteria ( bv drukte op 
de afdeling). 

o Er is geen duidelijke afbakening van het profiel van de intensieve patiënt. Door het 
ontbreken van een medium care afdeling, is de IZ afdeling een gemengde afdeling 
waar zowel high care als medium care patiënten verzorgd worden. 

o Door plaatsgebrek worden patiënten met een medium care profiel soms 
opgenomen op de afdeling (bv. cardiologie , neurologie) waar niet de nodige 
bestaffing is voor de zorg van kritieke patiënten. 

Strikte opnamecriteria (high en / of medium care) dienen opgevolgd te worden. Men dient 
aan de hand van het aantal opnames, gelinkt aan correcte patiënten-profielen, na te gaan 
of er een nood is aan een bijkomende medium care afdeling. 

 

 Volgende knelpunten inzake ontslagbeleid werden opgemerkt: (TK)

o Er zijn geen ontslagcriteria uitgeschreven. 
o De procedure voor overbezetting is onvoldoende uitgewerkt. 

Er wordt niet proactief opgetreden. Pas vanaf een bezetting van 100% wordt er 
gehandeld. Het bepalen van een ontslagvolgorde is niet opgenomen in de 
procedure. Transfers van de ene naar de andere campus of naar een IZ in een 
ander ziekenhuis worden niet beschreven. 

Op campus Knokke worden de aanwezige patiënten samen met de arts van wacht 
overlopen. Dit gebeurt niet aan de hand van opname- of ontslagcriteria. In geval 
van acute nood neemt de intensivist op campus Knokke de beslissing. Deze 
werkwijze wordt niet ondersteund door de procedure. 
Op campus Blankenberge dient de hoofdverpleegkundige bij een volledige 
bedbezetting alle behandelende artsen te contacteren met de vraag wie kan 
ontslagen worden. 

o De opnamestop in de procedure beschrijft enkel patiënten die via spoed 
binnenkomen. In praktijk worden ook operaties uitgesteld wanneer er geen plaats is 
op IZ. 

o In praktijk blijft iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen patiënten en moeten de 
verschillende artsen die hospitaliseren op IZ tot een consensus komen. Hierdoor 
(geen beoordeling op profielen van de patiënten) kunnen er onnodige en 
vermijdbare transfers zijn wanneer er een bed moet vrijgemaakt worden voor een 
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meer intensieve patiënt of wanneer intensieve patiënten moeten getransfereerd 
worden naar een ander ziekenhuis wegens plaatsgebrek op IZ. Dit heeft een impact 
op de patiëntveiligheid. 

 
 Er is onvoldoende aandacht voor gestructureerd overleg. Er is geen systematisch overleg 

met de diensten en disciplines  waarmee men samenwerkt. (TK)
o Er is geen beleidsmatig overleg binnen de groep van artsen die kritieke patiënten 

behandelen. Verschillende artsen gebruiken verschillende protocols voor eenzelfde 
pathologie. Er is niet steeds afstemming hierover. 

o Er is geen gestructureerd beleidsmatig overleg tussen artsen op IZ en 
verpleegkundigen. 

o Er is geen apart beleidsmatig overleg met OK en spoed. Het overleg met OK 
beperkt zich tot patiëntgebonden overleg (planning en te verwachten opnames). 

o Er is geen gestructureerd campusoverschrijdend overleg tussen de twee IZ 
diensten. Dit beperkt zich tot ad hoc overleg (bv de gezamenlijke aankoop van het 
specifiek patiëntendossier). 

o Er is geen formeel samenwerkingsakkoord noch gestructureerd overleg met 
IZ-functies waarnaar patiënten worden verwezen. Er zijn wel informele 
afspraken met AZ St. Jan Brugge en UZ Gent. 

o Er is onvoldoende aandacht voor verslaggeving van overlegmomenten, zodat 
eventuele afspraken kunnen vervagen, moeilijk communiceerbaar en niet 
afdwingbaar zijn. 

 

 Het reglement van inwendige orde/huishoudelijk reglement is geïntegreerd in de 
onthaalbrochure voor nieuwe verpleegkundigen. Hierin staan beperkt elementen voor de 
werking en de organisatie van de zorg beschreven. (AV)
Men dient een campusoverschrijdend “reglement interne orde” te laten goedkeuren zodat 
het duidelijk is dat alle disciplines (artsen, paramedici …) deze afspraken dienen te 
respecteren. (TK) Het reglement wordt best ook formeel door de medische raad 
geautoriseerd. (Aanb) 

Hierin moet men duidelijke afspraken tussen het IZ-management, behandelende artsen en 
de directie opnemen met betrekking tot de dagelijkse werking en de permanentie. 
Daarnaast worden best ook de afspraken met alle andere actoren waarmee men 
samenwerkt, vermeld. Het comité voor ziekenhuishygiëne kan actief deelnemen aan de 
opmaak van dit reglement. 
Bijzondere aandacht kan o.a. besteed worden aan: 

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

verpleegkundig overleg, … 
o De ontslag- en transferregeling 
o De regeling van medische en verpleegkundige permanentie volgens de wettelijke 

bepalingen 
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 

 Driemaal per week worden er bacteriologische culturen genomen. De resultaten worden 
opgevolgd door de klinisch bioloog en per kwartaal besproken op het medisch - 
farmaceutisch comité. De verdere samenwerking tussen de intensivisten en de klinisch 
bioloog voor het antibioticabeleid is patiëntgebonden (telefonisch) overleg bij problemen 
met multiresistente kiemen. (SP)
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Middelen 

 De gegevens over de patiënten worden versnipperd bewaard. De medewerkers krijgen 
geen eenvoudig zicht op alle informatie. (TK) Medische gegevens worden in verschillende 
delen van het patiëntendossier opgeslagen (elektronisch en op papier). Het elektronisch 
medisch dossier is niet toegankelijk voor verpleegkundigen. Verpleegkundigen schrijven in 
het papieren zorgdossier dat uit twee delen bestaat.

 

 Er werd vastgesteld dat de patiëntendossiers niet steeds volledig worden ingevuld. (TK)
o Zo werd bv. opgemerkt dat een verpleegkundige anamnese niet gebeurt. Gegevens 

over allergieën zijn niet steeds genoteerd (geen zicht op niet bevraagd of geen 
allergie). 

o Paramedici schrijven niet steeds hun bevindingen neer in het dossier op de dienst. 
o Op de ventilatiefiche wordt de evaluatie sedatiedoel niet steeds afgetekend door de 

anesthesist (niet afgetekend op 9/15 dagen en op 10/11 dagen). 
o Er zijn geen notities over gesprekken die met de familie en/of de patiënt gevoerd 

werden, ondanks het specifieke formulier dat daarvoor ontworpen werd. 
Zorgverleners die instaan voor de zorg zijn op die manier niet steeds op de hoogte 
van de informatie die al aan de patiënt werd meegedeeld. 

o Medicatieorders worden rechtstreeks door de arts op het dossier genoteerd Op 
campus Blankenberge baseert men zich voor de toediening op de rechtstreekse 
orders van de arts. (SP) Op campus Knokke worden deze orders nadien nog 
overgeschreven door verpleegkundigen op een schema dat niet getekend is door 
de arts en waarop men zich baseert om de medicatie toe te dienen. Dit houdt een 
risico op overschrijffouten in. (TK) 

 
 Zorgplanning en aftekenen van de uitgevoerde zorg gebeurt op beide IZ diensten zeer 

nauwgezet. Ook de medische follow up is voldoende ruim tot zeer nauwgezet 
neergeschreven. (SP) Een bedenking kan gemaakt worden bij de leesbaarheid van 
medische follow up en medische orders. (TK)

 

 Op campus Knokke zijn er 6 individuele boxen die quasi identiek zijn ingericht. Alle boxen 
beschikken over natuurlijk daglicht en 1 box heeft een sas. In de ontspanningsruimte is er 
een tweede centrale monitor geplaatst. (AV) Men beschikt over antidecubitusmatrassen 
(alternating) voor alle langdurig beademde patiënten. (SP)
Knelpunten zijn: (TK) 

o De toegang tot de dienst IZ is niet afgesloten voor onbevoegden. 
o Twee boxen zijn onvoldoende ruim en laten het bijplaatsen van apparatuur moeilijk 

toe (bv. dialyseapparaat, reanimatiekar, steriele technieken …) 
o Gezien de ligging (laatste twee boxen op de gang) wordt het rechtstreeks toezicht 

in 2 van de 6 boxen bemoeilijkt. 
o Men beschikt slechts over 5 beademingstoestellen voor 6 posities. In nood dient 

men het toestel dat op spoed opgesteld is, te halen. 
o De reanimatiekar was niet verzegeld. Op deze manier kan men de correcte inhoud 

van de kar niet garanderen. 

o Maaltijden kunnen niet gekoeld bewaard worden. 

 Op campus Blankenberge zijn er 4 individuele boxen en een tweepersoonskamer. Alle 
posities beschikken over natuurlijk daglicht en 3 boxen hebben een sas. De dienst is 
afgesloten voor onbevoegden door een cijferslot. (AV) Opvallend is de stilte op de dienst, 
ondanks de open desk en dankzij de houding van de medewerkers. (SP)
Knelpunten zijn: (TK) 

o Er is onvoldoende bergruimte voorzien. Hierdoor is er geen strikte scheiding tussen 
vuil en proper materiaal (bv. beademingstoestellen in de vuile utility). 

o De reanimatiekar was niet verzegeld. Op deze manier kan men de correcte inhoud 
van de kar niet garanderen. 

 
 Niet voor alle medische toestellen is het duidelijk wanneer het laatste onderhoud 

doorgegaan is. (TK)
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o Voor beademingstoestellen zijn er een onderhoudscontracten met de firma’s. Niet 
alle toestellen hebben een aanduiding op het toestel zelf wanneer het laatste 
onderhoud doorging (bv vervangtoestel Oxilog® op campus Blankenberge, 
beademingstoestellen op campus Knokke) zodat men steeds snel een controle van 
de veiligheid van het toestel kan uitvoeren. 

o Perfusiepompen worden niet systematisch en periodiek nagekeken en 
gekalibreerd. Slechts bij zichtbare technische defecten worden deze hersteld. De 
pompen worden op campus Knokke uitgeleend aan andere diensten en men heeft 
geen zicht op waar de pompen zich bevinden. 

o Op het dialysetoestel op campus Knokke was er geen aanduiding van het laatste 
onderhoud en had men er geen zicht op wanneer dat zou doorgegaan zijn. 

 
 

Medewerkers 

 De dienst IZ en het medisch diensthoofd worden niet vermeld op het medisch 
organogram. (TK)

 

 Er zijn vier intensivisten. (AV) Daarnaast worden patiënten opgenomen en opgevolgd door 
anesthesisten, cardioloog, pneumoloog, gastro-enterologen, endocrinoloog en geriater. 
(AV)

 

 Het medisch diensthoofd IZ is eveneens diensthoofd van de dienst anesthesie. Hierdoor 
kan hij minder dan 50 % actief zijn op IZ. (NC) Naar schatting is hij ¼ van zijn tijd actief op 
IZ en ¾ van zijn tijd actief op het operatiekwartier. Zijn activiteit situeert zich vooral op 
campus Knokke. Op campus Blankenberge is zijn aanwezigheid beperkt tot tweemaal per 
maand. Telefonisch is er vaker contact.

 
 Knelpunten inzake de medische permanentie zijn:

o De medische permanentie overdag tijdens de week op IZ Knokke wordt 
opgenomen door de intensivisten. Zij nemen beurtelings de rol van medisch 
diensthoofd op, zijn aanspreekpunt en nemen beleidsmatige beslissingen 
(deelname aan vergaderingen,…). 

o De opvolging van de patiënten overdag tijdens de week op IZ Blankenberge 
gebeurt nagenoeg nooit door een intensivist. Vroeger was er een beurtrol voor de 
intensivisten binnen het ziekenhuis om ook aanwezig te zijn op campus 
Blankenberge (maandag – woensdag – vrijdag) maar dit werd verlaten wegens de 
onhoudbare werklast. 

o De medische wacht voor IZ is niet optimaal georganiseerd op campus 
Blankenberge. (TK) Bij problemen of acute situaties dient men beroep te doen op 
de wacht voor anesthesie of interne, afhankelijk van de pathologie. ’s Nachts is 
ofwel enkel een internist of een anesthesist inslapend. 

o De medische permanentie van IZ ’s nachts en in het weekend op IZ Knokke wordt 
verzekerd door een beurtrol uit een grote pool van specialisten niet steeds een 
bijkomende opleiding en / of expertise op IZ hebben. Er is geen achterwacht van 
een intensivist. (TK) 

o De medische permanentie voor IZ wordt steeds gecumuleerd met georganiseerde 
activiteiten binnen het ziekenhuis (bv. operaties overdag) en met de medische 
permanentie van de eigen discipline (bv. wacht anesthesie op 1 campus, wacht 
chirurgie voor 2 campi). Er is geen bijkomende wacht voor anesthesie voorzien 
wanneer een anesthesist van wacht is voor IZ. (NC) Wanneer een chirurg van 
wacht is, neemt die de permanentie van IZ op 1 campus én de permanentie voor 
chirurgie op twee campi waar waardoor deze arts heen en weer moet rijden tussen 
twee campi en niet steeds beschikbaar is voor IZ. (NC) Bijkomend staat de 
wachtarts IZ ’s nachts en in het weekend in voor eerste 15 minuten medisch 
toezicht op spoed bij uitruk van de MUG (in afwachting dat de achterwacht 
arriveert) zoals wettelijk voorzien. 

o De wachtdienst voor IZ Knokke is niet steeds nominatief benoemd op de lijst (30 
shiften in de maand november 2011). (TK) 
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o Er is geen systematisch briefingmoment bij de overdracht van de wacht. (TK) 
Soms (arts-afhankelijk) gebeurt dit telefonisch. Op sommige dagen is de arts van 
wacht niet op de hoogte van de patiënten die zich op IZ bevinden en waarvoor hij 
dringend kan bij geroepen worden. Veel informatiedoorstroming gebeurt via de 
verpleegkundigen. De verpleegkundigen staan tijdens de acute crisissituatie in 
voor de briefing aan de arts. Dit houdt een risico inzake patiëntveiligheid in. 

 

Vanuit het oogpunt van kwalitatieve zorg is dit geen optimale organisatie. (TK) Men dient 
een organisatie op basis van “closed format” (cfr. Richtlijn NVIC) na te streven of de pool 
van artsen sterk te beperken zodat deze kunnen buigen op voldoende expertise. Een 
structurele overdracht dient systematisch te gebeuren, bij voorkeur bedside. 
Dit knelpunt is gekend en werd door het medisch diensthoofd herhaaldelijk aangekaart 
(o.a. op de MR) maar tot op heden zonder resultaat. (AV) 

 
 Op IZ campus Knokke bestaat de verpleegkundige equipe voor 6 intensieve bedden op 

moment van de audit uit 12.39 VTE (12 VTE vereist). De bestaffing bestaat uit 2/2/2 
volgens de verschillende shiften. (AV) Twaalf van de veertien verpleegkundigen (10.64 
VTE van de 12.39 VTE) hebben een BBT of zijn gelijkgesteld. (SP)

 

Niettegenstaande men normatief over voldoende personeel beschikt, wordt er een hoge 
werkdruk ervaren. (TK) 

o Tijdens de verlofperiode (juli en augustus) staat de hoofdverpleegkundige 
systematisch (5 dagen per week) ingeschakeld in de zorg. Hierdoor komen 
managementstaken in het gedrang. 

o Zorgzwaarte wordt niet geobjectiveerd aan de hand van een meetinstrument. 
o Op moment van de audit kan men geen beroep doen op de mobiele equipe wegens 

de specificiteit van het werk. 
o Naast de taken op de dienst hebben de verpleegkundigen nog extra taken buiten 

de dienst (interne MUG, medisch begeleid transport, transfer naar een andrere 
afdeling, …). 

o Er is onvoldoende aandacht voor taakuitzuivering. Er is geen administratieve of 
logistieke ondersteuning. Er is geen vaste onderhoudsmedewerker verbonden aan 
IZ. 

 

 Een permanentie van 2 verpleegkundigen voor 6 bedden kan niet steeds gegarandeerd 
worden. (NC) Tijdens de verlofperiode valt men terug op 1 vroege en 1 late en de 
hoofdverpleegkundige die een onderbroken shift doet.

 

 Op IZ campus Blankenberge bestaat de verpleegkundige equipe voor 6 intensieve bedden 
op moment van de audit uit 8.65 VTE (12 VTE vereist). Er is een normatief tekort van 3.35 
VTE verpleegkundigen. (NC) De bestaffing bestaat uit 2/2/1 volgens de verschillende 
shiften. (NC) Zes van de elf verpleegkundigen (5.35 VTE van de 8.65 VTE) hebben een 
BBT of zijn gelijkgesteld. (AV)

 
Dit tekort wordt versterkt door onderstaande taken: (TK) 

o Tijdens de verlofperiode (juli en augustus) staat de hoofdverpleegkundige 
systematisch (15 dagen per maand) ingeschakeld in de zorg. Hierdoor komen 
managementstaken in het gedrang. 

o Zorgzwaarte wordt niet geobjectiveerd aan de hand van een meetinstrument. 
o Op moment van de audit kan men geen beroep doen op de mobiele equipe wegens 

de specificiteit van het werk. 
o Naast de taken op de dienst hebben de verpleegkundigen nog extra taken buiten 

de dienst (interne MUG, medisch begeleid transport, transfer naar een andere 
afdeling, telemetrie, …) 

o Er is onvoldoende aandacht voor taakuitzuivering. Er is geen administratieve of 
logistieke ondersteuning. Er is geen vaste onderhoudsmedewerker verbonden aan 
IZ. 
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Een permanentie van 2 verpleegkundigen voor 6 bedden kan niet steeds gegarandeerd 
worden. (NC) 

o Er is steeds maar 1 nachtdienst voorzien. Daarnaast is er iemand van spoed die 
komt helpen, maar deze persoon is ook de verpleegkundige supervisor voor het 
ziekenhuis, is telefonist, staat in voor hulp op andere afdelingen en moet bij een 
uitruk van de MUG terug naar spoed. 

o Tijdens de verlofperiode valt men terug op 1 vroege en 1 late en de 
hoofdverpleegkundige die een onderbroken shift doet. 

 
 Men heeft vanuit het beleid onvoldoende aandacht voor permanente vorming en een 

aantal verpleegkundigen volgt onvoldoende opleiding. (TK)
o Niet alle verplichte uren voor het behalen van een BBT worden vergoed door het 

ziekenhuis. Maximum 8 uur per jaar wordt terugbetaald voor externe vorming. 
o Het ziekenhuis stimuleert niet het behalen van een BBT. Deze langdurige opleiding 

wordt niet vergoed. 
o Niet alle medewerkers hebben 15u per jaar permanente vorming. In het recente 

verleden verloor een medewerker zijn recht op een BBT op basis van onvoldoende 
vorming. 

o Case studies (verpleegkundigen – artsen) gaan niet door. We bevelen aan om 
structureel (op periodieke basis) case studies multidisciplinair te organiseren. 
(Aanb) 

 

 Er is een dienstspecifiek inscholingsprogramma met stappenplan en timing uitgeschreven.
(AV) 

 
 Het aanbod voor opvang van personeelsleden na een traumatische gebeurtenis is gekend 

maar wordt niet actief aangeboden. (Aanb) Er worden geen intervisies georganiseerd. 
(Aanb)

 

Processen 

 De werking op IZ is onvoldoende gestructureerd. (TK)

o Activiteitengegevens en kwaliteitsparameters worden niet periodiek besproken en 
geanalyseerd. 

o Medische protocols (bv. hypothermie bij reanimatie) zijn niet steeds uitgeschreven. 
Medische protocols zijn niet steeds opgesteld in samenwerking/ afstemming met 
andere disciplines. 

o Afspraken met specialisten (consulten, wachtdiensten, overdracht bij wacht …) zijn 
niet vastgelegd in protocolakkoorden. 

o Schema’s voor medicatie bestaan maar zijn niet bij alle pompen opgenomen in de 
bibliotheek (Aanb) 

 

De controles van materiaal zijn structureel ingebouwd in de dagelijkse werking en 
gebeuren aan de hand van checklists die nauwkeurig ingevuld worden. Men werkt met 
sets voor frequent voorkomende technieken. (SP) 

 

 Men geeft onvoldoende aandacht aan de multidisciplinaire aanpak van de patiënten. (TK)

o Patiëntentoewijzing is niet doorgedreven. Zaalrondes gaan door met de 
hoofdverpleegkundige i.p.v. met de toegewezen verpleegkundige. 

o Paramedici werken autonoom en briefen niet steeds na hun interventie. Hun 
bevindingen vinden soms geen of beperkt neerslag in het patiëntendossier (bv. 
kinesitherapie). 

o Artsen toeren elk hun eigen patiënten op andere (niet vast afgesproken) 
tijdstippen. Internisten toeren hun patiënten soms pas kort na de middag (tot 
14u). 

o Er is onvoldoende interdisciplinair patiëntenoverleg. Enkel bij de beademde 
reanimatiepatiënten wordt er overlegd door de behandelende artsen van 
verschillende disciplines . 
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o Patiënten worden niet multidisciplinair besproken. 
o Psycholoog wordt nagenoeg nooit bijgevraagd voor ondersteuning van de 

patiënt en familie. 
o De neuroloog komt enkel op uitdrukkelijke vraag ter plaatse. 

 
 Er worden eerder zelden kinderen (<15j) opgenomen op de IZ-eenheden (geen op 

campus Blankenberge in 2011, 2 kinderen in 2010 op campus Knokke). Er wordt op IZ 
niet beantwoord aan de vereisten van het zorgprogramma voor kinderen. (NC)

o Men beschikt niet over specifieke uitgeschreven opname- of exclusiecriteria. 
o Er is geen schriftelijke overeenkomst met het zorgprogramma voor kinderen. 
o Er is aangepast materiaal aanwezig maar verder zijn er geen kindvriendelijke 

initiatieven op de eenheid. 
o Op campus Blankenberge mogen ouders niet bij hun kind blijven. Op campus 

Knokke mogen ouders steeds bij hun kind blijven maar er zijn geen 
aanpassingen hiervoor (geen bed, geen douche, …). Ouders van kinderen die 
opgenomen zijn op IZ kunnen overnachten op de afdeling pediatrie. 

 

 Kinderen worden volgens de website en de afdelingsbrochure IZ niet toegelaten als 
bezoek bij (groot)ouders. (TK) Op campus Knokke wordt dit strikt toegepast. Op campus 
Blankenberge wijkt men hiervan af en laat men kinderen van ernstig zieke (groot)ouders 
toe op uitdrukkelijke vraag van de ouders. Dit maakt dat alleen kinderen van voldoende 
assertieve ouders hiervan gebruik kunnen maken. Er is geen bijkomende ondersteuning 
voorzien. Men dient deze werkwijze van kinderen niet of slechts beperkt toe te laten te 
herzien.

 
 Patiënten met psychiatrische problematiek verblijven soms op IZ. Knelpunten bij de 

opvang van deze patiëntengroep zijn: (TK)
o Er werden geen duidelijke (opname, exclusie) criteria uitgewerkt voor opname van 

patiënten met intoxicatie op IZ. 
o Patiënten met intoxicaties worden op campus Blankenberge steeds opgenomen op 

naam van de anesthesist terwijl dit op campus Knokke door de internisten gebeurt. 
Er is geen afstemming over het te volgen beleid. 

o De psychiater ziet de meerderheid van de patiënten met (al dan niet intentionele) 
intoxicaties voor ontslag (AV) maar kinderen die opgenomen worden met ethyl en 
drugsintoxicatie worden op campus Knokke niet gezien door de psychiater voor 
ontslag. 

o De psycholoog wordt niet betrokken bij de zorg (bv. Bij suïcide, intoxicatie, binge 
drinking ). 

o Er zijn geen richtlijnen over suïcidepreventie. 

 
 Op IZ Blankenberge toeren de chirurg en de anesthesist samen bij de post operatieve 

patiënten. (SP)

 
 De opvang van geriatrische patiënten op IZ is niet optimaal. De taak van de 

referentieverpleegkundige is niet duidelijk. Er wordt niet gescreend op een geriatrisch 
risicoprofiel. IL geriatrie komt niet langs op IZ. (TK)

 

 Alle beademde patiënten worden gefixeerd met polsbanden om auto extubatie te 
vermijden. Deze beslissing gaat niet samen met het gevoerde sedatiebeleid op de 
afdeling. (TK) Men dient de beslissing tot fixatie te objectiveren en bij voorkeur te 
koppelen aan de graad van sedatie. Familie wordt niet verwittigd bij het instellen van de 
maatregel maar wordt geconfronteerd bij het eerstvolgende bezoek. (TK)

 
 

Resultaten 

 In 2010 waren er op IZ Blankenberge 448 opnames. De gemiddelde bedbezetting bedroeg 
77%. De gemiddelde ligduur bedroeg 3.3 dagen. Het sterftecijfer bedroeg 44 patiënten in 
2010. Er werden geen kinderen opgenomen in 2011. (AV)
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 In 2010 waren er op IZ Knokke 427 opnames. De gemiddelde bedbezetting bedroeg 66%. 
De gemiddelde ligduur bedroeg 4.3 dagen. Het sterftecijfer bedroeg 68 patiënten in 2010. 
Er werden 2 kinderen opgenomen in 2010. (AV)

 
 Men beschikt over een afdelingsbrochure. We bevelen aan om ook informatiefolders te 

ontwikkelen over de meest voorkomende IZ-pathologieën. (Aanb)
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12 Zorg voor geriatrische patiënten 

Situering 

 Het zorgprogramma geriatrie binnen het ziekenhuis te Oostkust omvat de volgende 
deelaspecten:

 

o Geriatrische consultaties gaan twee dagen per week door en op beide campi. 
o Het geriatrische dagziekenhuis situeert zich op campus Blankenberge, telt 6 

posities en is open op dinsdag. In 2011 waren er in totaal 107 
patiëntencontacten. 

o De dienst geriatrie beschikt in totaal over 48 erkende bedden geriatrie. Er staan 
53 bedden opgesteld, verdeeld over 2 geriatrische verpleegeenheden op de twee 
campussen. 

o De interne liaison is enkel actief op campus Knokke. Referentieverpleegkundigen 
zijn aangeduid op nagenoeg alle afdelingen. 

o De externe liaison is opgestart. Er zijn twee ontslagmanagers (samen 1 VTE) 
aangeduid binnen het zorgprogramma. Zij werken campusgebonden. 

 

 Tijdens de audit werd er gesproken met het medisch diensthoofd geriatrie, de 
verpleegkundige coördinator van het zorgprogramma geriatrie, beide 
hoofdverpleegkundigen, een ergotherapeut en kinesist van de afdeling geriatrie. 
Bij het bezoek aan hospitalisatieafdelingen en IZ was de opvang van geriatrische 
patiënten een aandachtspunt.

 
 

Beleid en strategie 

 
 De visie op geriatrische zorg is weergegeven in het zorgstrategisch plan dat in 2006 werd 

opgemaakt, waarin de visie die per deelgebied is uitgeschreven. Daarnaast is ook de 
werking van de IL en het geriatrisch dagziekenhuis uitgewerkt in het kader van de 
proefprojecten. Deze werden nog niet gerealiseerd zoals beschreven. De werkdruk van de 
enige geriater en de vele personeelswisselingen ligt hieraan mede aan de basis. (AV) De 
documenten werden ondertussen niet geüpdatet. (Aanb) De visie over het zorgconcept 
binnen het geriatrisch zorgprogramma na de centralisatie van diensten op de nieuwe 
campus, is nog niet duidelijk en nog  niet besproken met de betrokken zorgverleners. (AV)

 
 Op niveau van het zorgprogramma is er een SWOT, geen jaarverslag en een beleidsplan 

dat dateert van 2007 en tussen 2008-2011 niet hernomen werd. (TK) Wel wordt er jaarlijks 
van het geriatrisch dagziekenhuis een verslag gemaakt dat dan naar het FOD wordt 
doorgestuurd.

 
 Er is onvoldoende aandacht voor gestructureerd overleg binnen het zorgprogramma 

geriatrie. (TK)
o Er is onvoldoende gestructureerd overleg met de directie van het ziekenhuis. 

Overleg met directie ging het laatste jaar niet meer door omwille van tijdsgebrek. 

o Er is geen formele duale aansturing van het zorgprogramma geriatrie. 
o Er is geen gestructureerd multidisciplinair beleidsmatig overleg. Paramedici en 

psycholoog worden onvoldoende betrokken bij beleidsmatige beslissingen binnen 
het zorgprogramma geriatrie. Zij werden niet betrokken bij de opmaak van de 
SWOT en het beleidsplan en zijn niet aanwezig op de vergaderingen werking 
geriatrie. Het overleg gaat enkel ad hoc en informeel door . 

o De hoofdverpleegkundigen overleggen niet formeel om de werking van de twee 
afdelingen op elkaar af te stemmen. Het informele overleg beperkt zich tot 
telefonisch overleg en de hoofdverpleegkundigenvergaderingen. Er is geen 
verslaggeving. 
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o Maandelijks is er overleg tussen internisten en geriaters maar verslaggeving kon 
niet voorgelegd worden. 

 
 De doelgroep van het zorgprogramma is niet volledig gedefinieerd in afstemming met 

andere disciplines en vertaald in objectieve opnamecriteria. (TK)
o Op spoed zijn opnamecriteria beperkt tot GRP en zijn er geen specifieke 

pathologiegebonden afspraken met andere disciplines (bv neurologie, orthopedie, 
psychiatrie) op papier uitgeschreven. Voor niet verwezen patiënten is de 
beslissing tot een opname op geriatrie sterk afhankelijk van de affiniteit van de 
spoedarts en de beslissing van de discipline naar waar verwezen werd. De 
afspraken worden best neergeschreven in een samenwerkingsovereenkomst 
zodat deze duidelijk zijn voor alle (spoed)artsen en onnodige transfers voor 
patiënten vermeden worden. 

o We bevelen aan om in het kader van de geheugenkliniek binnen het 
dagziekenhuis – de mogelijkheden voor samenwerking met neurologen, 
psychiaters en psychologen na te gaan. (Aanb) 

o Naast de patiëntgebonden contacten (doorverwijzingen, psychiatrische consulten 
op de afdeling geriatrie) is er geen structureel overleg tussen de geriatrie en 
psychiatrie aangaande de opvang van geriatrische patiënten met psychiatrische 
pathologie. We bevelen aan om ook de informele afspraken op papier te zetten. 

 
 De bekendmaking van deelaspecten van het zorgconcept gebeurde naar eigen 

medewerkers binnen het ziekenhuis via informatie avonden.
Naar verwijzers gebeurde dit vooral via brieven en informatie avonden. (AV) 
Bekendmaking aan de patiënten en hun familieleden gebeurt beperkt via een folder over 
het geriatrisch dagziekenhuis. Een folder voor de afdeling geriatrie is niet beschikbaar. 
(Aanb) Op de website is er, buiten openingsuren en contactgegevens, geen verdere 
informatie beschikbaar. Een multidisciplinair handboek is niet ter beschikking voor inzage 
voor patiënten en familie. (NC) 

 

Middelen 

 

 Op de afdeling geriatrie zijn er inzake het aanwezige materiaal een aantal aanpassingen in 
functie van de doelgroep (verhoogde WC’s, actieve en passieve tilliften, bladderscan)
De afdeling is beveiligd tegen wegloopgedrag (deur met cijferslot). (AV) 
Ondanks de recente renovatie is er nog verbeterruimte: (TK) 

o Men dient de mogelijkheden tot extra ondersteuning na te gaan (bedden met lage 
stand en bedsponden in twee delen, aangepaste spiegels, detectiesysteem voor 
patiënten met wegloopgedrag..). 

o Er is geen visueel onderscheid tussen dienstlokalen en patiëntenkamers. Er is 
geen duidelijke aanduiding welke (niet afgesloten) ruimten niet toegankelijk zijn 
voor patiënten en bezoekers. 

o De dagzaal wordt gebruikt als eetzaal en als therapiezaal voor ergo Er is 
onvoldoende ruimte om alle patiënten samen te laten eten. 

We bevelen aan om, in het kader van revalidatiemogelijkheden vanaf dag 0, een fixatie 
arm beleid, valpreventie en ROT (Realiteits Oriëntatie Training), na te gaan welke 
infrastructurele ondersteuning aangewezen is voor de doelgroep (vb. aandacht voor extra 
(nacht)verlichting, doorloopmogelijkheid voor onrustige patiënten, aanduiding lokalen en 
dagindeling, scheiding rust en activiteitenruimtes, werken met kleuren en contrasten, 
ruimtes voor activatie en mogelijkheid tot groepstherapie). (Aanb) 

 

Medewerkers 

 Er is binnen het zorgprogramma één geriater tewerkgesteld (1 VTE). Het medisch 
diensthoofd geriatrie is tevens medisch coördinator van het zorgprogramma geriatrie. 
Vanaf 1 augustus zal een tweede geriater starten. De wachtdienst voor geriatrie wordt in 
samenwerking met de wacht voor interne geneeskunde georganiseerd. (AV)
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 De verpleegkundige coördinator van het zorgprogramma geriatrie is ook lid van het 
middenkader (verpleegkundig diensthoofd). Zij is niet in het bezit van de bijzondere 
beroepstitel gespecialiseerde verpleegkundige in de geriatrie maar heeft praktijkervaring in 
de opvang van geriatrische patiënten. (AV)

 
 Referentieverpleegkundigen werden niet steeds gekozen op basis van interesse, maar op 

basis van beschikbaarheid. (AV)
Ondertussen is er eenmaal bijscholing doorgegaan in 2011. Een volgende opleiding staat 
gepland voor maart 2012. Systematisch overleg met de referentieverpleegkundigen en het 
IL-team  gaat 2 maal per jaar door en aan dat overleg is er telkens een 
bijscholingsmoment gekoppeld. (AV) 
Het profiel van de referentieverpleegkundige geriatrie is niet uitgeschreven. (TK) De taken 
zijn nog niet duidelijk uitgeschreven maar aangezien verpleegkundigen geen zicht hebben 
op het advies van de IL, wordt de taak van een referentieverpleegkundige bemoeilijkt. Ze 
worden niet vrijgesteld voor hun taken. Er is geen systematisch overleg tussen de 
referentieverpleegkundigen van beide campussen aangaande de IL-werking. 

 
 Er is binnen het zorgprogramma geriatrie voorzien in de functie van ontslagmanager. De 

twee medewerkers werken campusgebonden en beschikken over een opleiding 
ontslagmanagement. (AV)

 

 Normatief dient men voor de interne liaison minimaal te beschikken over een team van 4 
voltijdse equivalenten (afhankelijk van het jaarlijks in het ziekenhuis opgenomen aantal 
theoretische patiënten) en dient het team dient samengesteld te zijn uit een 
verpleegkundige, een ergotherapeut, een logopediste, een diëtiste en een psycholoog. 
Men beschikt binnen het team momenteel over :

o 2 verpleegkundigen (samen 0.75 VTE) 
o 2 sociaal verpleegkundigen (samen 0.2 VTE) 
o 2 logopedisten (0.4 VTE) 
o 2 ergotherapeuten (0.55 VTE) de derde ergotherapeut is momenteel in 

zwangerschapsverlof 
o geen diëtiste (NC) 

o geen psycholoog. (NC) 

Samen maakt dit 1.9 VTE. Omwille van het personeelsverloop en langdurige 
afwezigheden wordt momenteel ook de equipe van het geriatrisch dagziekenhuis ingezet 
voor de IL (samen 1.79 VTE). (AV) Samen vormt dit 3.69 VTE. Er is een normatief tekort 
van 0.31 VTE. (NC) 

. 
 Voor de afdeling geriatrie G1 dient men voor het aantal opgestelde bedden (24) te 

beschikken over een team van 14.13 VTE. Men beschikt over 13.59 VTE.
Meer specifiek dient men te beschikken over 10 VTE verpleegkundigen, waarvan 4 VTE 
verpleegkundigen met BBT/ BBB in de geriatrie, 2.80 VTE verzorgend personeel en 1.33 
VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Men beschikt over 10.08 VTE 
verpleegkundigen, waarvan 4.55 VTE met BBT/ BBB , 1.50 VTE verzorgenden en 1.21 
VTE ergotherapeut en logopedist. (AV) 

Er is een normatief tekort van 0.54 VTE personeel, en meer bepaald van 0.2 VTE 
hoofdverpleegkundige, 0.22 VTE verzorgenden en 1.12 VTE ergotherapeut, logopedist of 
psycholoog. (NC) 

 
 Voor de afdeling geriatrie G3 dient men voor het aantal opgestelde bedden (29) te 

beschikken over een team van 17.07 VTE. Men beschikt over 16.75 VTE.
Meer specifiek dient men te beschikken over 11.88 VTE verpleegkundigen, waarvan 4.83 
VTE verpleegkundigen met BBT/ BBB in de geriatrie, 3.59 VTE verzorgend personeel en 
1.61 VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Men beschikt over 13.79 VTE 
verpleegkundigen, waarvan 2.84 VTE met BBT/ BBB , 1.53 VTE verzorgenden en 1.25 
VTE ergotherapeut en logopedist. (AV) 
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Er is een normatief tekort van 0.33 VTE personeel, en meer bepaald een kwalitatief tekort 
van 1.99 verpleegkundigen met BBT / BBB in de geriatrie en een normatief tekort van 0.36 
VTE ergotherapeut, logopedist of psycholoog. (NC) 

 
 Het dienstspecifieke inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers is gebaseerd om 

de competentieprofielen. (AV) We bevelen aan om de specifieke geriatrische problemen 
hierin op te nemen. (Aanb)

 
 Er is onvoldoende aandacht voor kwalificatie van het personeel op de geriatrische 

afdelingen: (TK)
o Op G 1 hebben 9 verpleegkundigen onvoldoende permanente vorming (minder 

dan 8u in 2010), waarvan 6 minder of gelijk aan 4u vorming. 
o Op G3 hebben 6 verpleegkundigen onvoldoende permanente vorming (minder dan 

8u in 2010), waarvan 4 verpleegkundigen minder dan 4u vorming hebben. 
o Slechts 4 / 15 verpleegkundigen hebben een BBT/BBB in de geriatrie op G3. (NC) 

We bevelen aan om het behalen van een BBT te stimuleren. Momenteel dienen 
personeelsleden dit zelf te financieren. (Aanb) 

 

Processen 

 

 Voor het screenen van 75 plussers op een geriatrisch zorgprofiel hanteert men het GRP 
instrument (geriatrisch risico profiel). (AV)
Binnen de huidige werking zijn nog verbetermogelijkheden: niet alle geriatrische patiënten 
krijgen aangepaste zorg (multidisciplinaire aanpak, activatie en functionele revalidatie 
vanaf dag 1). (TK) 

o Niet alle 75 plussers worden gescreend op een geriatrisch profiel. De interne 
liaison is niet actief op alle afdelingen. Op campus Blankenberge worden patiënten 
niet gescreend. Patiënten op IZ worden pas gescreend bij de transfer naar een 
klassieke hospitalisatieafdeling. 

o Op de afdelingen heeft men geen zicht op welke patiënten een positieve score 
hebben en welke patiënten gevolgd worden door de IL. Verpleegkundigen die 
instaan voor de zorg voor de patiënt hebben geen zicht op het advies van de IL. 

o Aangezien het bijvragen van andere disciplines (bv. psycholoog, kinesist) soms 
deel uitmaakt van het advies (toestemming van de behandelende arts vereist) en 
niet steeds wordt opgevolgd, is er geen garantie dat de patiënt beroep kan doen op 
de expertise van alle disciplines die wettelijk gezien deel uitmaken van het team. In 
praktijk wordt de psycholoog zelden bij gevraagd (maximum 1maal per maand). 
MMSE testen gebeuren door de ergotherapeut. 

o Er is geen vaste kinesist verbonden aan het team IL waardoor er steeds 
wisselende kinesisten ingezet worden. Gezien de doelgroep binnen het 
zorgprogramma geriatrie is het belangrijk dat alle zorgverstrekkers die betrokken 
zijn bij de zorg voor de patiënt minstens affiniteit hebben met de specifieke 
geriatrische problemen en bij voorkeur ervaring / opleiding hebben met de opvang 
van geriatrische patiënten. Door (wisselende) kinesisten in te schakelen is het niet 
duidelijk in welke mate dit steeds gegarandeerd is en kan deelname aan 
multidisciplinair overleg niet gerealiseerd worden 

o Er is geen vaste diëtiste verbonden aan het IL team. Zij kan wel in consult 
gevraagd worden (naar schatting 2 maal per maand). Enkel patiënten met een 
duidelijk zichtbare bestaande ondervoeding worden opgevolgd. Patiënten worden 
niet gescreend op een risico op ondervoeding. 

o De psycholoog wordt in praktijk niet ingeschakeld voor de adviserende werking van 
de IL. 

o Het aantal liaisonpatiënten en de gevolgde adviezen worden niet per afdeling 
geregistreerd en teruggekoppeld. (Aanb) 

o Patiënten die gevolgd worden door de IL worden niet multidisciplinair besproken. 
Er is enkel overleg tussen de geriater en de interne liaisonverpleegkundige. 
Andere disciplines zijn niet betrokken. 
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o Slechts 11% van de adviezen worden gevolgd . De afwezigheid van een 
geschreven advies ligt mogelijk aan de basis, samen met de korte ligduur bij 
sommige disciplines. 

o We bevelen aan om de werking van de IL inhoudelijk toe te lichten op het 
inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers. (Aanb) 

 

 In het kader van opsporen van malnutritie worden alle patiënten op G3 op ondervoeding 
gescreend. De diëtiste is tweemaal per week aanwezig op de afdeling en werkt individuele 
voedingsschema’s uit. Maandelijks is er een multidisciplinaire “voedingsgroep” waaraan de 
ergotherapeut, logopedist, diëtist en de verpleegkundige deelnemen en waarbij patiënten 
besproken worden. Wijzigingen in de voeding worden doorgegeven naar de keuken. 
Voedingsadviezen worden meegegeven bij ontslag. (SP)
Bij risicopatiënten wordt niet steeds een dagelijks voedingsbilan bijgehouden. (Aanb) We 
bevelen aan om deze werkwijze uit te breiden naar G1 en de IL werking. (Aanb) 

 
 Projecten (malnutritie, valevaluatie) en de korte communicatielijnen op G3 getuigen van de 

multidisciplinaire werking op de afdeling geriatrie. Ruimte voor verbetering situeert zich op 
volgende gebieden: (TK)

o Er zijn geen multidisciplinaire behandeldoelstellingen uitgeschreven. 
o Het patiëntendossier ondersteunt de multidisciplinaire werking niet optimaal. 

Gegevens zijn versnipperd aanwezig (ergotherapie, logopedie, sociale gegevens, 
medische gegevens ..). Zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg hebben niet 
steeds zicht op elkaars gegevens betreffende de patiënt. 

o De vaste kinesist (0.8 VTE) geeft dagelijks in de voor- en namiddag therapie op G3 
Hij houdt geen eigen dossier bij en noteert, buiten de start van de kinesitherapie, 
geen bevindingen in het dossier. Op G1 is er enkel in de voormiddag therapie en 
slechts uitzonderlijk in de namiddag. 

o De psychiater stuurt na consult vaak (2/3) geen verslag door. De psycholoog brieft 
enkel mondeling en noteert niet in het dossier dat beschikbaar is op de afdeling. 

o Geriatrische patiënten kunnen onvoldoende beroep doen op de expertise van een 
psycholoog. De psycholoog is niet toegewezen aan de geriatrische afdelingen en 
maakt geen deel uit van het pluridisciplinair team. (NC) Op het moment van de 
audit was de psycholoog bij geen enkele patiënt bij gevraagd op G1 en bij 2 
patiënten op G3. Uit gesprek blijkt dat dit zelden gebeurt, tenzij voor palliatieve 
patiënten. Depressieschalen worden enkel afgenomen door de ergotherapeut op 
vraag van de arts. Er is geen psycholoog aanwezig op multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen. 

o Een verslag van de wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen bevindt 
zich niet in het verpleegdossier van de patiënt. 

o Multidisciplinaire patiëntenbesprekingen gaan niet door tijdens het verlof van de 
enige geriater. 

 

 Patiënten worden gescreend op valrisico. De screening is geïntegreerd in de anamnese. 
(AV) Er zijn een beperkt aantal algemene valpreventiemaatregelen uitgewerkt (aandacht 
voor goed schoeisel) en een protocol voor multifactoriële aanpak. Er is geen specifiek 
formulier ontwikkeld voor de screening op zich waardoor het moeilijk zichtbaar is in het 
dossier wat de verschillende disciplines hiertoe bijdragen. (Aanb) Er is een brochure 
valpreventie. (SP) Men fixeert wel nog omwille van veiligheid voor de patiënt (valpreventie). 
(TK)

 
 Men slaagt er, ondanks de inspanningen (brief aan familie waarin het belang onderstreept 

wordt), onvoldoende in om het psychosociale klimaat optimaal te organiseren. (TK)
o Men slaagt er onvoldoende in om de patiënten dagkledij te laten dragen (11/22 

patiënten op G3 en de helft van de patiënten op G1 op moment van de audit). 
o De eetzaal biedt onvoldoende ruimte om alle patiënten samen te laten eten 

(maximaal 16/29 op G3). Op moment van de audit aten 11 van de 21 patiënten 
samen op G1 en 11/22 patiënten op G3. 

o Realiteit- en oriëntatietraining gebeurt niet 24/24 (aanspreken, klok en kalender 
op kamers, …). Infrastructurele aanpassingen in het kader van ROT (duidelijke 
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signalisatie van lokalen, scheiding van rust en actieve ruimtes, … ) ontbreken. De 
bestemming van de lokalen (bv. verpleegpost, bergruimte, badkamer, …) wordt 
niet aangeduid met woordborden of pictogrammen die aangepast zijn aan de 
doelgroep. 

 

 Er is veel aandacht voor ontslagmanagement op de afdelingen geriatrie: (SP)

o Ontslagvoorbereiding wordt van bij opname voorbereid. De sociaal 
verpleegkundige wordt direct betrokken bij de zorg. 

o De ontslagbrief is multidisciplinair opgebouwd en bevat alle noodzakelijke 
informatie om de continuïteit te verzekeren. We bevelen aan om ook het luik van 
de ergotherapie en kinesitherapie uitgebreider aan bod te laten komen 
(geïntegreerde verslagen) naar analogie van de voedingsplannen. 

o Zorgoverleg bij complexe thuiszorg werd het afgelopen jaar naar schatting een 
tiental keer georganiseerd op G1. Men slaagt er vaak in om de huisarts aanwezig 
te laten zijn. Er is steeds iemand van de afdeling aanwezig op het overleg. Op G3 
ging dit naar schatting een viertal keer door en daarnaast zijn de thuiszorgdiensten 
wekelijks aanwezig op de wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbespreking. 

o Thuisbezoeken gebeuren regelmatig (7-tal per jaar op G3 en een 10-tal op G1) 
door de ergotherapeut en de sociaal verpleegkundige 

 

Ruimte voor verbetering situeert zich op volgende gebieden: (Aanb) 

o Er is geen gestructureerd (beleidsmatig) overleg tussen de twee ontslagmanagers. 
o We bevelen aan om na te gaan hoe men vanuit het beleid ondersteuning kan 

bieden voor de praktische organisatie van thuisbezoeken gezien de meerwaarde. 
o Probeerweekends ter voorbereiding van het ontslag gebeuren nooit. 
o Men volgt het percentage heropnames niet actief op ter beoordeling van het 

ontslagmanagement. 

 

Resultaten 

 

 In 2010 werden in totaal 3383 75-plussers opgenomen in het ziekenhuis. Hiervan werden 
696 patiënten (21%) opgenomen op de geriatrische afdeling. (AV)

 
 De bedbezetting in 2010 bedroeg 85 % op G1 Er waren 78 % rechtstreekse opnames. De 

gemiddelde ligduur bedroeg 18.8 dagen. (AV)
De bedbezetting in 2010 bedroeg 94 % op G3 Er waren 86 % rechtstreekse opnames. De 
gemiddelde ligduur bedroeg 22.4 dagen. (AV) 

 

 Niet alle 75 plussers worden gescreend op een geriatrisch profiel. (NC) Van de 2687 
opgenomen 75 plussers op niet G afdelingen werden er 208 gescreend (= 7.7 %) maar 
deze cijfers blijken niet betrouwbaar doordat er gegevens verloren gingen. In 2011 werden 
er ter vergelijking 645 patiënten gescreend. Van alle gescreende patiënten met een 
positieve score voor een geriatrisch zorgprofiel (185) kregen er slechts 39 een verdere 
evaluatie door de IL. 4% van de adviezen houdt een overname op de afdeling geriatrie in. 
(AV)

 

 In 2011 waren er in het dagziekenhuis 107 patiëntencontacten. Er worden hoofdzakelijk 
diagnostische consulten uitgevoerd (88%), waaronder beperkt multidisciplinair 
georganiseerde raadplegingen voor geheugenkliniek (> 50%) en valevaluatie. Daarnaast is 
er ook een therapeutisch aanbod (12 %). (AV)

 
 Op de afdelingen zijn folders beschikbaar over specifieke problematiek (vallen, 

hulpmiddelen, ondervoeding, …). (AV)
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13 Zorg voor psychiatrische patiënten 

 
Situering 

 AZ Oostkust heeft een psychiatrische afdeling met 30 A-bedden op campus Knokke. Bij 
overbezetting van de PAAZ worden soms patiënten kort opgenomen op de internistische 
afdeling D2. Op campus Blankenberge worden psychiatrische patiënten opgenomen op de 
afdeling C3, een afdeling chirurgie-neuropsychiatrie. Er zijn verschillen in 
patiëntenpopulatie tussen beide afdelingen.
Daarnaast is er liaisonpsychiatrie en zijn er consultaties. 
Er is een kinderpsychiater verbonden aan AZ Oostkust die voornamelijk ambulante 
activiteiten heeft. 

 
 Beide afdelingen werden bezocht. Er werd gesproken met de hoofdverpleegkundige van 

de PAAZ en van C3 en met een psychiater.
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 een isolatiefiche van een patiënt 
die 2 weken in afzondering verbleef. Op C3 werden 6 patiëntendossiers en het 
isolatieregister ingekeken.

 
 

Beleid en strategie 

 

 In 2008 werd door de verpleegkundigen en paramedici van PAAZ een SWOT opgemaakt. 
Op basis van deze SWOT werd door het verpleegkundig team een beleidsplan 2010-2011 
uitgeschreven. Dit beleidsplan werd in acties vertaald die uitgewerkt werden door 
verschillende groepjes verpleegkundigen. Op C3 werd door de verpleegkundigen op basis 
van een SWOT een beleidsplan opgemaakt. De actiepunten van het beleidsplan werden 
uitgewerkt in projectfiches. (SP) De hoofdverpleegkundige maakte een kort jaarverslag op 
dat een overzicht geeft van de activiteitencijfers. (AV) Op C3 beschikt men niet over een 
jaarverslag. Artsen zijn niet betrokken bij de beleidscyclus van de afdelingen. (TK)

 

 Over de zorg voor psychiatrische patiënten zijn er verschillende overlegstructuren: (AV)
o Drie maal per jaar is een psychiatrische commissie. Hieraan nemen directie, 

de zorgmanager voor de paramedici, de psychiaters en de 
hoofdverpleegkundigen van PAAZ en C3 deel. (SP) 

o Maandelijks is er overleg tussen de hoofdverpleegkundigen van PAAZ en C3. 
(SP) 

o Trimestrieel zijn er dienstvergaderingen van de verpleegkundigen van PAAZ. 
Om de twee maand overleggen de paramedici van PAAZ. 

o Er is geen gezamenlijk beleidsmatig overleg van psychiaters, 
verpleegkundigen en paramedici op PAAZ en C3. (TK) 

o Er is geen specifiek overleg tussen de psychiaters onderling. (TK) 
o Er is geen overleg tussen psychologen en psychiaters omtrent interne liaison. 

(TK) 

o Er is geen overleg en afstemming met de kinderpsychiater en met de geriater 
over specifieke patiëntendoelgroepen (bv. adolescentenproblematiek, 
gerontopsychiatrie). (TK) 

o Er is geen gestructureerd overleg met de diensten IZ en spoedgevallen. (TK) 

 Het beleid inzake zorg voor psychiatrische patiënten kent volgende verbeterpunten: (TK)
o Er zijn geen opname- en exclusiecriteria neergeschreven voor PAAZ en C3. 

Uit vergaderverslagen blijken er soms wrijvingen te bestaan binnen het team 
over welke patiënten thuishoren op PAAZ en welke niet. 



85 

Auditverslag AZ Gezondheidszorg Oostkust, E392, februari 2012 
 

o Er is onvoldoende afstemming tussen de psychiaters omtrent de zorg, zo 
blijken er verschillen in aanpak tussen de (neuro)psychiaters onderling (bv. 
opname bij alcoholintoxicatie). 

o Er zijn geen schriftelijke afspraken over de taken van spoedartsen en 
psychiaters bij psychiatrische urgenties. Overleg tussen spoedartsen en 
psychiaters over patiënten gebeurt voornamelijk telefonisch (bv. opnames en 
isolaties worden in de regel telefonisch beslist). 

o Er zijn geen formele afspraken met psychiatrische ziekenhuizen m.b.t. urgente 
opnames. 

o Er is geen multidisciplinaire behandelvisie uitgeschreven voor PAAZ en C3. Er 
zijn geen duidelijke afspraken over wat de taken en verantwoordelijkheden zijn 
voor elk van de disciplines/teamleden. De zorg wordt onvoldoende 
multidisciplinair gecoördineerd. 

o Wekelijks zijn er multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op PAAZ, voor elk 
van de 5 psychiaters afzonderlijk. Verpleegkundigen en paramedici overleggen 
daarnaast dagelijks. Op C3 zijn er wekelijkse multidisciplinaire 
patiëntenbesprekingen voor het gros van de psychiatrische patiënten. (AV) De 
patiënten die op C3 opgenomen zijn door 2 psychiaters worden niet 
multidisciplinair besproken, voor deze patiënten coördineert de 
hoofdverpleegkundige de (mondelinge) informatieoverdracht tussen de 
verschillende disciplines. (TK) 

o Patiëntenbesprekingen op PAAZ worden voornamelijk gebruikt voor informatie- 
uitwisseling en nog onvoldoende voor de multidisciplinaire afstemming van de 
zorg. 

o Afspraken i.v.m. huisregels op PAAZ worden niet door alle teamleden op 
dezelfde manier toegepast, wat leidt tot wrevel. 

o Er is geen zorgtraject voor suïcidepogers uitgewerkt. Er zijn enkel mondelinge 
afspraken omtrent de opvang van suïcidepogers. 
Op de spoedgevallendienst van Knokke wil men een eigen 
screeningsinstrument voor suïciderisico uitwerken. Deze opmaak van een 
instrument gebeurt niet in overleg met de psychiaters of het personeel van de 
PAAZ. 

o Er is geen visie uitgeschreven over de psychiatrische liaisonfunctie in het 
ziekenhuis. Psychologen en psychiaters spelen daarin een rol, maar deze 
taken zijn niet onderling afgestemd. De liaisonfunctie zou meer gestructureerd 
kunnen uitgebouwd worden (bv. structureel aanbod voor specifieke 
patiëntendoelgroepen in het ziekenhuis). 

 

Middelen 

 

 De PAAZ werd in 2007 gerenoveerd. (AV)

 
 We bevelen aan om de infrastructuur van de afdelingen waar psychiatrische patiënten 

verblijven te screenen op veiligheidsrisico (bv. verhangingsrisico). (Aanb)
 

 Het patiëntendossier op de PAAZ (en C3) is onvoldoende multidisciplinair geïntegreerd. 
(TK) Eén psychiater gebruikt het elektronisch dossier Meddos. De andere psychiaters 
gebruiken een papieren medisch dossier. Er is een verpleegkundig papieren dossier. 
Ergotherapeuten hebben een eigen papieren dossier. Psychologen en sociale dienst 
maken gebruik van een elektronisch dossier. Verpleegkundigen hebben geen toegang tot 
de elektronische notities van de andere disciplines. Notities van de patiëntenbesprekingen 
gebeuren op papier en elektronisch.

 
 Volgende knelpunten qua infrastructuur werden opgemerkt in de separatieruimtes van de 

PAAZ en C3: (TK)
o Er is geen brandsensor in de kamer (PAAZ). In de isolatiekamer van C3 

bevindt de brandsensor zich in het sas. 
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o Een gefixeerde patiënt er kan geen gebruik maken van het beloproepsysteem. 
o In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van een toiletemmer of een 

bedpan. 
Lakens zijn vervaardigd uit brandvrij en scheurvrij linnen. De isolatieruimte van C3 is ruim 
met veel daglicht. (SP) 

 

 Het isolatieregister voldoet niet aan de vereisten. (NC) Isolatiefiches worden als losse 
bladen in een map bewaard. Op de isolatiefiches zijn geen notities terug te vinden over 
fixatiemaatregelen, medicatietoediening, de regelmatige evaluatie van de maatregel. 
Op C3 gebruikt men geen echt isolatieregister, maar een map waarin alle afgezonderde 
patiënten worden vermeld. Hierin ontbreken eveneens de handtekening van de 
verpleegkundige en arts verantwoordelijk voor instelling van de afzonderingsmaatregel, 
naast de fixatiemaatregelen, medicatietoediening, de regelmatige evaluatie van de 
maatregel.

 

Medewerkers 

 

 Er zijn in AZ Oostkust drie psychiaters, twee neuropsychiaters en een kinderpsychiater 
werkzaam. (AV)

 
 De personeelsequipe van PAAZ bestaat uit: (AV)

o 4,11 VTE psychiatrisch verpleegkundige (waarvan 6,25 VTE A1 en 6,75 VTE 
A2) 

o 8,47 VTE ziekenhuisverpleegkundige 
o 2,09 VTE verzorgende 
o 2,43 VTE psycholoog 
o 1,8 VTE ergotherapeut 
o 0,63 VTE maatschappelijk assistent. 

We bevelen aan om ook een bewegingstherapeut te voorzien in de PAAZ-equipe. (Aanb) 
 

 De personeelsequipe van C3 bestaat uit: (AV)
o 2,75 VTE psychiatrisch verpleegkundige (waarvan 6,25 VTE A1 en 6,75 VTE 

A2) 

o 8,05 VTE ziekenhuisverpleegkundige 
o 1,75 VTE verzorgende 
o 0,5 VTE psycholoog 
o 0,5 VTE ergotherapeut 
o 0,5 VTE maatschappelijk assistent 
o 0,2 VTE kinesitherapeut. 

Deze gemengd chirurgisch-internistische afdeling wordt multidisciplinair bestaft waardoor 
er een multidisciplinaire zorg voor psychiatrische patiënten kan geboden worden. 

 
 De nachtpermanentie van de PAAZ bestaat uit 1 verpleegkundige. Verpleegkundigen van 

andere afdelingen (spoed, M, …) komen in de loop van de nacht langs om het 
veiligheidsgevoel op de PAAZ te vergroten. (AV)

 
 Drie psychologen van AZ Oostkust zijn 8u per week vrijgesteld voor de psychiatrische 

interne liaisonfunctie. (SP)

 
 De laatste vorming inzake ‘omgaan met agressie’ dateert op PAAZ van 2009. (AV) We 

bevelen aan om jaarlijks vorming te organiseren binnen dit onderwerp. (Aanb)

 
 Opvang van personeelsleden na een incident gebeurt op PAAZ enkel binnen het team. 

(AV) Er is geen gestructureerde opvang voorzien door personen die hiervoor specifiek zijn 
opgeleid. (Aanb)
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 We bevelen aan om voor alle personeel van psychiatrie intervisie door externen te 
voorzien, vanuit het oogpunt van zorg voor zorgenden. (Aanb)

 

Processen 

 

 Er is in het patiëntendossier op PAAZ geen overzicht van de geplande en gevolgde 
therapieën (bv. individuele therapie, groepstherapie, gespreksgroepen, gesprekken met 
psychiater) tijdens een opname. (NC)

 
 Niet alle medische dossiers van patiënten die op PAAZ en C3 verblijven, worden op de 

afdeling bewaard. Sommige psychiaters bewaren hun dossiers op de consulatie. (NC)
 

 Op PAAZ wordt het suïciderisico afgewogen d.m.v. een scoresysteem, er wordt bij 
verhoogd risico een verhoogde waakzaamheid gehanteerd die uitgeschreven is in een 
suïcideprotocol. (SP)
Op C3 is er geen gestructureerd beleid met suïciderisicoscreening en verhoogd toezicht. 
(TK) Op de dag van de audit waren 10 patiënten met depressie opgenomen, waarbij in 
dossiers van 2 patiënten sprake was van een verhoogd risico. (AV) 

 
 Er is een procedure ‘separatie op de A-dienst’ (5/1/2006) uitgeschreven. Deze procedure 

kent volgende verbeterpunten: (TK)
o De indicaties voor separatie zijn erg breed omschreven (bv. zelfverwaarlozing 

zoals bij anorexia en boulimie, potomanie, verbaal geweld, provocerend 
gedrag, m.b.t. behandelingsprogramma, preventief) 

o De indicaties voor bijkomende fixatie zijn niet beschreven. 
o Er zijn geen gebruiksaanwijzingen voor het aanleggen van fixatiemateriaal. 
o In de procedure wordt toezicht tijdens isolatie minstens om het uur 

vooropgesteld, maar er is niet gespecifieerd waaruit dit toezicht dient te 
bestaan (cameratoezicht versus binnengaan in de isolatiekamer, controle 
bewustzijn, vochttoediening, T°, fixatie controleren en losmaken). 

 

 Op C3 refereert men voor afzondering naar de ‘Isolatieprocedure spoedgevallen Knokke’. 
De inhoud van deze procedure komt niet overeen met het afzonderingsbeleid dat op C3 
wordt gehanteerd (verschil in indicaties, verschillend fixatiebeleid, frequentie toezicht, …). 
Daarnaast werd op C3 een document ‘separatie/isolatie kamer 222’ opgemaakt. Dit is niet 
formeel goedgekeurd door alle betrokken verantwoordelijken. (TK)

 

 Uit het separatieregister van PAAZ blijkt dat het toezicht ’s nachts grotendeels d.m.v. 
camera gebeurt. (TK) Tijdens meerdere nachten komt het voor dat er 4 tot 5 uur is tussen 
twee controles in de separatiekamer. Volgens de procedure moet men met 2 
verpleegkundigen zijn om de isolatiekamer binnen te gaan. Verpleegkundigen met 
nachtdienst moeten hiervoor een collega van een andere afdeling bellen en vragen om 
hulp.
Het toezicht op afgezonderde patiënten van C3 (elk 1,5 uur binnengaan in de 
afzonderingskamer) wordt enkel in het verpleegdossier genoteerd, niet in een 
afzonderingsregister. (NC) 

 

 In de zorgnotities van gesepareerde patiënten worden onvoldoende specifieke gegevens 
genoteerd over het toezicht, er wordt niet expliciet vermeld of het toezicht gebeurde door 
binnengaan in de isolatiekamer of door cameratoezicht. Er zijn geen notities i.v.m. 
maaltijden en vochttoediening, medicatie-toediening, controle van fixatie. (TK)

 

 De separatiekamer van PAAZ wordt soms gebruikt als patiëntenkamer (met open deur) bij 
overbezetting van de dienst. (NC) Deze mogelijkheid wordt beschreven in de 
separatieprocedure.
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 Patiënten met psychiatrische problematiek verblijven soms op IZ. Knelpunten bij de 
opvang van deze patiëntengroep zijn: (TK)
o Er werden geen duidelijke (opname, exclusie) criteria uitgewerkt voor opname van 

patiënten met intoxicatie op IZ. 
o Patiënten met intoxicaties worden op campus Blankenberge steeds opgenomen op 

naam van de anesthesist terwijl dit op campus Knokke door de internisten gebeurt. 
Er is geen afstemming over het te volgen beleid. 

o De psychiater ziet de meerderheid van de patiënten met (al dan niet intentionele) 
intoxicaties voor ontslag (AV) maar kinderen die opgenomen worden met ethyl en 
drugsintoxicatie worden op campus Knokke niet gezien door de psychiater voor 
ontslag. 

o De psycholoog wordt niet betrokken bij de zorg (bv. bij suïcidepoging, intoxicatie, 
binge drinking ). 

o Er zijn geen richtlijnen over suïcidepreventie. 

 
 We bevelen aan om de zorg voor psychiatrische patiënten meer patiëntgeoriënteerd te 

organiseren en (Aanb)
o De algemene regel op PAAZ te herzien met het verbod om de afdeling te 

verlaten de eerste week van de opname. 
o De patiënten een weekoverzicht te bezorgen met alle voorziene 

therapiemomenten en gesprekken. 
Op C3 wordt een weekoverzicht van de ergotherapie overhandigd aan de 
patiënten. (SP) 

o De afdelingsbrochure van PAAZ te actualiseren en te moderniseren. Voor C3 
een afdelingsbrochure te ontwikkelen. 

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 2010 waren er 663 opnames op de PAAZ, de bezettingsgraad was er 91% en de 
gemiddelde ligduur 20,3 dagen. (AV)

 
 Er werden in 2010 1 kind (<15 jaar) (NC) en 12 minderjarigen (15-18 jaar) opgenomen op 

de PAAZ. (TK)
 

 Uit de registratiegegevens van 2010 over afzonderingen blijkt dat er in de PAAZ 86 
afzonderingen gebeurden in de isolatiekamer (13% van de opnames) waarvan 43 met 
fixatie (72%). De gemiddelde duur van een afzondering was 2,6 dagen.
Op C3 waren er 39 afzonderingen in de isolatiekamer in 2010, 29 patiënten werden hierbij 
gefixeerd (74%). (AV) 

 
 De dienst psychiatrie beschikt over onvoldoende registratiegegevens die een beeld kunnen 

geven van de kwaliteit van zorg en er gebeurt geen analyse van de beschikbare 
registratiegegevens (bv. i.v.m. afzondering) als verbeterinstrument voor de kwaliteit van 
zorg. (TK)

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

 

 Op C3 wordt aan specifieke patiënten gevraagd om een intakeformulier in te vullen. Hierin 
wordt gepeild naar de achtergrondproblemen van de opname. (AV) Daarnaast wordt bij 
opname aan de patiënt gevraagd om zijn stemming te omschrijven op een schaal (1-100). 
Deze navraag gebeurt opnieuw bij ontslag. (SP) We bevelen aan te onderzoeken of deze 
indicator bruikbaar kan zijn voor evaluatie van de zorg. (Aan


