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Artikel I.Inleiding

In het auditverslag bespreken we vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten, vervolgens bespreken we 

de resultaten van de audit van enkele specifieke zorgtrajecten.

Tenslotte worden de infectieziektepreventie en de medisch milieukundige aspecten besproken. 

Een voorlopige versie van het auditverslag werd toegelicht en afgegeven op 27/11/2009. 

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

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

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

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

gepland op dinsdag 2/02/2010, om 14 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35 te 1030 

Brussel), in het lokaal 00.01.

Sectie I.1 Toepassingsgebieden

1. Kwaliteit van zorg

• toetsing van de federale erkenningsnormen;

• evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet.

2. Infectieziektepreventie en medisch milieukundige aspecten: deze vaststellingen worden gedaan 

door het Toezicht Volksgezondheid.

Sectie I.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.
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Non-conformiteiten (NC)

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

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

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

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

 

Tekortkomingen (TK)

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

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

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

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

Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 

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

de vaststellingen alsook, met betrekking tot sommige non-conformiteiten, de uiterlijke termijnen 

bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. Indien er 

geen termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit weggewerkt te worden tegen de 

volgende audit.

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden.

Sectie I.3 Auditproces

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

zelfevaluatie-instrumenten die door IVA Inspectie werden ontwikkeld. 

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

verpleegkundig beleid, ethisch beleid, klachten en patiëntenrechten, centrum voor chronische 

nierinsufficiëntie, chirurgisch dagziekenhuis, apotheek, centrale sterilisatie, materniteit – N* – 

melkkeuken, zorgprogramma voor kinderen, zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, 

palliatieve functie, Sp-palliatief, gespecialiseerde spoedgevallen en MUG, intensieve zorgen en 

operatiekwartier – recovery.

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

voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en overlegorganen, 

procedures, interne reglementen en het kwaliteithandboek. 

Op 10 november 2009 vond aan de hand van deze zelfevaluaties een risicoanalyse plaats door het 

auditteam van het IVA Inspectie (“pre-audit”). 

De audit vond plaats op volgende data:

13 november 2009 Audit
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19 november 2009 Audit

24 november 2009 Opmaak verslag

27 november 2009 Presentatie verslag

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

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

aangeleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook bv. uit vorige 

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

ziekenhuis, …

Er werden 46 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er gesprekken 

met 4 directieleden, 3 stafleden, 12 artsen waarvan 9 medische diensthoofden, 20 verpleegkundigen 

waarvan 13 hoofdverpleegkundigen, 1 apotheker, 1 psycholoog, 1 sociaal assistent, 1 aalmoezenier, 

1 ombudspersoon, 2 vrijwilligers, 1 patiënt, 6 technisch medewerkers. 

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

op informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de rondgang van diensten en 

op steekproeven (van bv. patiëntendossiers, medicatievoorschriften, registratiegegevens).

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

leiderschap, beleid en strategie, middelen, medewerkers, processen en resultaten binnen het 

ziekenhuis in kaart gebracht. 

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

moeder en kind, psychiatrische, chirurgische, kritieke, geriatrische en oncologische patiënten komt 

achtereenvolgens aan bod.  Heel specifiek wordt ook de zorg bij het levenseinde besproken. Bij elk 

zorgtraject kan u, na een korte situering (d.i. neutrale informatie als algemene vaststelling), 

terugvinden hoe de aspecten beleid en strategie, middelen, medewerkers, processen en resultaten 

ingevuld worden voor deze doelgroep. 

Sectie I.4 Samenstelling van het auditteam

Tom Wylin Hoofdauditor IVA Inspectie WVG
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Michaëla Daelemans Auditor IVA Inspectie WVG

Veerle Meeus Auditor IVA Inspectie WVG

Tania Vandommele Auditor IVA Inspectie WVG

Koenraad Fierens Auditor IVA Inspectie WVG

Caroline Broucke Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid

Frank Noorts Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid

Koen Schoeters Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid
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Artikel II. Situering van de instelling 

Naam Jan Yperman Ziekenhuis

Adres Briekestraat 12 

Gemeente 8900 Ieper

Telefoon 057/35 35 35

Fax 057/35 36 37

Website www.yperman.net 

e-mail info@yperman.net 

Erkenningsnummer 057

Inrichtende macht

Vzw Jan Yperman Ziekenhuis

Briekestraat 12

8900 Ieper

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Professor Gustaaf Van Herck

Directiecomité

Algemeen directeur Dhr. Eric Luyckx

Hoofdgeneesheer Dr. Willy Traen

Directeur verpleging Dhr. Jan Blontrock

Directeur administratie & financiën, 

ICT, technische dienst

Dhr. Christophe Mouton

Directeur HR Mevr. Cientia Cornille

Directeur hotel Dhr. José Depuydt

Geschiedenis

Het Jan Yperman Ziekenhuis is het resultaat van een fusieproces waarvan de eerste stappen in 1998 

gezet werden. Toen werd op 1 juli een overkoepelende vzw Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman met 

één Raad van Beheer, één directie en één medische raad opgericht voor de toenmalige Kliniek 

Zwarte Zusters (Ieper), het O.-L.-Vrouweziekenhuis (Ieper, Sint-Jan) en het Mariaziekenhuis 

(Poperinge). De doelstellingen van deze fusie-vzw waren:

- vrije keuze van de patiënt: de patiënt moet terecht kunnen waar hij/zij gewoonlijk komt of 

waar zijn/haar huisarts hem/haar gewoonlijk naartoe stuurt;

- creëren van medisch toegevoegde waarde in de regio Ieper-Poperinge: nieuwe artsen

- uitbaten van een rendabel ziekenhuis
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Precies 2 jaar later ging men over tot een herlokalisatie van diensten en functies in Ieper en startte 

men met een aanbod van gespecialiseerde pakketten patiëntenzorg (“fase 2”).

In juli 2002 had het Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman met ernstige financiële tekorten te kampen. 

Er werden drastische maatregelen genomen (“fase 2bis”). Via een procedure collectief ontslag werd 

10% van het personeel ontslagen, er gebeurde een rationalisatie op het gebied van de 

werkingskosten en er werd aan de artsen een eenmalige crisisbijdrage gevraagd. Deze 

reddingsoperatie had het gewenste financiële resultaat waardoor het ziekenhuis weer in evenwicht 

verkeert.

Tenslotte werden op 1 november 2007 alle hospitalisatiediensten samengebracht op de vroegere 

campus O.L.V. (“fase 3”), met behoud van een polikliniek te Poperinge (“campus 

Mariaziekenhuis”, inclusief een dienst medische beeldvorming met CT). Er werd een pendelbus 

ingelegd tussen de 2 campussen. De campus Zwarte Zusters werd volledig gesloten. Het gebouw 

kreeg voorlopig een nieuwe bestemming als Woon- en Zorgcentrum. Als sluitstuk van de hele 

operatie werd op 1/04/2008 de naam van de vzw en het ziekenhuis veranderd tot “Jan Yperman 

Ziekenhuis”.

Om de activiteiten te kunnen concentreren op de campus O.L.V. werden vanaf november 2002 

allerhande bouwwerken gerealiseerd, met in november 2007 de opening van de grootste vleugel, 

met daarin verschillende hospitalisatie- en andere diensten (C/D/E/M/Sp-loco/Sp-pall/ 

dagziekenhuis, operatiekwartier, CSA, spoedgevallendienst…). Op de eerste auditdag werd gestart 

met een bijkomende fase, waarbij een nieuwe inkom, een administratief gebouw en 2 

geriatrieafdelingen zullen bijgebouwd worden, ter vervanging van de huidige infrastructuur.

Sedert de fusie slaagde het ziekenhuis er in 45 nieuwe artsen aan te trekken, en nieuwe diensten op 

te richten (oncologie, endocrinologie, stroke unit, NMR, isotopen, dienst fysische geneeskunde en 

revalidatie). Deze groei weerspiegelt zich enerzijds in de toename van de invloedssfeer en het 

martktaandeel van het ziekenhuis, anderzijds in een aantal vragen en denkpistes om nieuwe diensten 

op te richten. Zo is er de vraag tot oprichting van een psychiatrische afdeling (in samenwerking met 

het Ieperse psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart), alsook van een neurologische revalidatiedienst 

(Sp-neuro) in aansluiting met een stroke unit (via reconversie van D- en E-bedden), van een cardiaal 

zorgprogramma B (in associatie met het H.-Hartziekenhuis Roeselare Menen) en tot uitbreiding van 

de functie intensieve zorgen tot 12 bedden. Tevens is er een associatieovereenkomst betreffende 

radiotherapie met het AZ Groeninge (Kortrijk) in de maak.

Momenteel heeft het Jan Yperman Ziekenhuis een erkenning voor:

C D G M E Sp-loco Sp-pall Totaal

155 154 76 33 35 22 6 481

- Functie lokale neonatale zorg (“N*)

- Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg en de functie mobiele urgentiegroep (“MUG”)

- Functie chirurgische daghospitalisatie

- Functie niet-chirurgische daghospitalisatie

- Functie intensieve zorg (5C- + 5D-bedden)

- Functie palliatieve zorg

- Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt

- Zorgprogramma voor kinderen

- Zorgprogramma cardiale pathologie A en P
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- Zorgprogramma voor oncologie

- Gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker

- Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie

- Functie ziekenhuisapotheek

- Functie ziekenhuisbloedbank

- Dienst medische beeldvorming met CT-scan (1 in Ieper, 1 in Poperinge) en NMR (Ieper)

Op 9 september 2006 werd een associatieovereenkomst gesloten tussen de vzw Jan Yperman 

Ziekenhuis en het Sint-Janshospitaal te Wervik voor de gezamenlijke exploitatie van de 24 bedden 

Sp-chronisch in het Sint-Janshospitaal en de 22 bedden Sp-locomotorisch in het Jan Yperman 

Ziekenhuis. Volgens de associatieovereenkomst wordt de Sp-dienst in Wervik het verlengde van de 

acute Sp-locomotorisch in Ieper. In Wervik kunnen patiënten met een verlengde, niet-intensieve 

revalidatie opgenomen worden, naast patiënten met nood aan palliatieve zorg. De overeenkomst 

voorziet daarnaast in de uitbouw van een polikliniek te Wervik waarbij minstens drie verschillende 

artsen vanuit Ieper consultaties zouden houden. Men beoogt samenwerking op het vlak van 

ziekenhuishygiëne, ethisch comité, klinische biologie, apotheek (depot in Wervik), comité medisch 

materiaal, medisch farmaceutisch comité, sociale dienst, ombudsfunctie (intervisie) en MKG-

registratie.

Op het vlak van de dialyse werd samen met het H.-Hartziekenhuis Roeselare Menen een centrum 

voor collectieve autodialyse opgericht in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus Veurne. Een 

tweede CAD, volledig in eigen beheer, is gevestigd op de ziekenhuissite te Ieper.

Het ziekenhuis heeft een groot aandeel Franstalige patiënten (10%), waaronder een stijgend aandeel 

van Franse patiënten. Voor deze patiëntengroep werden heel wat informatiefolders, 

onthaalbrochures en een deel van de website vertaald. Regelmatig worden (sinds 2002) lessen Frans 

georganiseerd voor de medemerkers (bv. in 2005 12 uur aan 7 en in 2006 aan 14 medewerkers van 

het administratief departement, in 2006 aan 8 personeelsleden van IZ, in 2008 10 uren aan 13 

medewerkers van de eenheid voor palliatieve zorgen). In 2009 ging een algemene cursus ‘Frans in 

het ziekenhuis’ door, zowel voor beginners als voor gevorderden.

In het kader van het INTERREG IV-akkoord onderzoekt men de mogelijkheid om in Noord-

Frankrijk een CAD en een polikliniek (met o.a. oogheelkunde) op te richten.
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Artikel III. Leiderschap

Sectie III.1 Beleidsorganen 

• De bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen (Algemene Vergadering, Raad van 

Bestuur en directiecomité) zijn formeel vastgelegd. Alle directieleden beschikken over een 

specifieke functieomschrijving. (SP)

• De Raad van Bestuur bestaat uit 12 leden: telkens 3 leden die voorgedragen zijn door de 3 

stichtende leden (vzw Mariaziekenhuis, vzw Kliniek Zwarte Zusters en de vereniging O.-L.-

Vrouweziekenhuis), aangevuld met 3 onafhankelijke leden met een specifieke expertise in 

ziekenhuismanagement. De Raad van Bestuur vergaderde in 2008 13 keer. (AV)

Er werd een zelfevaluatie van de Raad van Bestuur uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen 

rond “hospital governance” van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verpleegwetenschappen. 

(SP)

• Het directiecomité bestaat uit 6 leden. Het kwam in 2008 39 keer samen. (AV)

• Naast de klassieke beleidsorganen (Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Directiecomité) 

is er nog een Agendacommissie (bestaande uit 4 bestuurders en de algemeen directeur) die de 

vergaderingen van de Raad van Bestuur voorbereid en tweemaal per maand is er een overleg 

tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de algemeen directeur. (AV)

• De medische raad telt 9 leden en vergaderde 10 maal in 2008. De verslagen zijn beschikbaar 

voor alle artsen-stafleden. In 2010 zijn er verkiezingen voor een nieuwe medische raad. De 

financiële commissie (medische raad – bestuur) vergaderde 3 maal in 2008. Er was vorig jaar 

10 maal overleg tussen de directie en de medische raad.

De hoofdgeneesheer wordt, in een adviserende rol, systematisch uitgenodigd op de 

vergaderingen van de medische raad. Af en toe neemt hij deel aan de vergaderingen van de raad 

van bestuur om toelichtingen te geven betreffende het medische departement. De 

diensthoofdenvergaderingen vonden 9 maal plaats in 2008. (AV)

• De verslagen van de vergaderingen van de medische raad bevatten quasi enkel onderwerpen van 

juridische en financiële (bv. investeringen) aard of handelen over personeelsverloop bij het 

artsenkorps. Ook productiecijfers (activiteiten, ligduur, forfaits…) worden besproken. De 

medische raad heeft wettelijk gezien ook opdrachten m.b.t. de kwaliteit van de zorg binnen het 

ziekenhuis. In die zin zou de medische raad wat actiever kunnen participeren aan het 

kwaliteitsbeleid en inhoudelijke aspecten binnen het ziekenhuis. (Aanb)

• Per afdeling of cluster wordt sinds eind 2008 vier maal per jaar een zorgoverleg georganiseerd 

om de zorg te optimaliseren. Hierbij zijn directeur verpleging, zorgcoördinator, de 

kwaliteitscoördinator, het geneesheer diensthoofd en de hoofdverpleegkundige aanwezig. 

Vaste agendapunten zijn: jaarlijkse SWOT analyse, afdelingsdoelstellingen voor beleidsplan 

concretiseren en opvolgen volgens PDCA cyclus, bespreking van de analyse van de incidenten. 

Ook opmaken van procedures, SLA’s, staande orders en klinische paden komen hier aan bod. 

(SP)
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Sectie III.2 Organisatiestructuur

• De hoofdgeneesheer is sinds 2001 deeltijds aangesteld in deze functie. Concreet besteedt hij 4 

halve dagen per week aan het hoofdgeneesheerschap. Daarnaast werkt hij nog als gynaecoloog-

verloskundige in het ziekenhuis. (AV) De hoofdgeneesheer volgde een erkende opleiding in 

ziekenhuismanagement. (SP) Hij wordt in zijn taken bijgestaan door een adjunct-

hoofdgeneesheer die zich voornamelijk bezighoudt met de externe relaties en het databeheer 

(SP). 

• De voltijdse directeur van het verpleegkundig departement  is ook paramedisch directeur. Door 

de wekelijkse toer op de diensten blijft het contact met de werkvloer behouden. Dit vergroot de 

toegankelijkheid waardoor medewerkers een lage drempel hebben om problemen bespreekbaar 

te maken. (SP)

Hij wordt bijgestaan door 3,5 VTE middenkaderleden die een gecombineerde lijn en staffunctie 

vervullen (normatief is er op basis van het aantal erkende bedden 3.2 VTE vereist).

Daarnaast zijn er ter ondersteuning van het middenkader vier stafmedewerkers (kwaliteit en 

patiëntveiligheid, ICT en logistiek materiaal). (AV)

• De dienst patiëntenbegeleiding en -advies omvat volgende diensten: sociale dienst, 

psychologische dienst, pastorale dienst en de ombudsdienst. (AV)

• Diëtisten (7 VTE) worden aangestuurd door de directeur hotel. Dit blijkt een goed uitgangspunt 

om ingezet te worden zowel naar de keuken toe als naar de afdelingen / projecten (bv. 

diabeteskliniek, geriatrisch support team…). (SP)

• De hospitalisatieafdelingen zijn opgedeeld in 5 clusters. (AV)

• Het algemene organogram dient aangevuld te worden met: (TK)

- Verantwoordelijke vrijwilligers

- Begeleiders herintreders

• Communicatie naar de werkvloer gebeurt via verschillende kanalen: via dienstnota’s (dwingend 

karakter), updates (beknopte, informatieve mededeling), instructienota ter verduidelijking van 

een dienstnota) en via Y-mail (informatieblad dat zesmaandelijks verspreid wordt). (AV)
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Artikel IV. Beleid en strategie

Sectie IV.1 Beleidscyclus 

• Missie, visie en opdrachtverklaring werden in 2004 opgesteld vanuit de werkgroep 

kwaliteitszorg (directieteam, geneesheren-diensthoofden, ziekenhuisapotheker-titularis en 

middenkader verpleging). Deze missie en visie werden in 2008 vertaald in 6 strategische 

doelstellingen. (AV)

• In 2009 hebben de hoofdverpleegkundigen vorming gekregen over het opstellen van 

beleidsplannen. Op basis hiervan is men nu op afdelingsniveau gestart met de opmaak van een 

beleidsplan en zal er jaarlijks ook een SWOT worden opgemaakt. (SP) De bedoeling is om 

jaarlijks vijf doelstellingen te selecteren, waarvan vier door de afdeling zelf te bepalen zijn en 

een vijfde globaal door het verpleegkundig departement geformuleerd wordt.  In de toekomst 

kan dit beleidsplan als basis dienen voor een jaarverslag. We bevelen aan om jaarverslagen en 

beleidsplannen zoveel mogelijk  multidisciplinair op te stellen (medisch - verpleegkundig – 

paramedisch …). (Aanb)

• Er wordt een algemeen jaarverslag opgesteld, waarin het medisch en het verpleegkundig 

jaarverslag en beleidsplan geïntegreerd zijn. (AV)

• Er is geen degelijk medisch jaarverslag opgemaakt voor het ziekenhuis. Ook in het algemene 

jaarverslag van het ziekenhuis wordt geen volledig overzicht en analyse gegeven van de 

medische activiteiten. Er is eerder een beknopte selectie van organisatorische elementen, van 

activiteitscijfers en van nieuwe aanwervingen, zonder bespreking.

Er worden geen tot zeer summiere medische jaarverslagen opgemaakt door de meeste diensten. 

Ook medische beleidsplannen ontbreken quasi overal, hoewel dit vereist wordt door het 

medische reglement. (TK) 

Een kritische terugblik op de globale werking van het medisch handelen tijdens het voorbije 

jaar kan gelinkt worden aan een gefundeerd strategisch medisch beleidsplan met doelstellingen 

die gebaseerd zijn op vastgestelde verbeterpunten. (Aanb)

• De diensten leveren gewoonlijk hun investeringsbehoeften voor het volgende werkjaar aan. We 

bevelen aan om de diensthoofden te stimuleren om de medische investeringsbehoeften op een 

meer gestructureerde manier op te maken en systematisch een investeringsplan op te stellen 

met een tijdshorizon van bijvoorbeeld drie jaar, zoals beoogd door de directie. (Aanb)

Sectie IV.2 Lerende omgeving

Situering 

• Sinds 2004 wordt gebruik gemaakt van het Kwadrantmanagementmodel.

• Na de voorbije jaren met focus op tal van bouwprojecten ligt de nadruk in het ziekenhuis sinds 

2008 opnieuw op de kwaliteit van zorg (heropstart stuurgroep kwaliteit, heropstart 

indicatorenmeting, project patiëntveiligheid, inventarisatie procedures, opstart zorgoverleg).
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Beleid en strategie

• In 2004 werd tijdens een driedaagse met het directiecomité, een team van artsen en het 

middenkader een zelfevaluatie met SWOT gemaakt van het ziekenhuis: ‘Kwadrant in Jan 

Yperman’. In 2008 werd een dergelijke zelfevaluatie herhaald, nu met directiecomité, Raad van 

Bestuur en medische raad.

Vanuit de missie en visie van het Jan Ypermanziekenhuis werden algemene doelstellingen 

geformuleerd. Deze algemene doelstellingen worden sinds 2006 jaarlijks vertaald in een 

actieplan. Op intranet kan men de opvolging van deze jaardoelstellingen terugvinden. Het 

jaarverslag 2008 is opgebouwd rond de verwezenlijkingen binnen deze doelstellingen. (SP)

• Jaarlijks komt de Kwadrantstuurgroep samen. Deze bestaat uit directie, verpleegkundige 

diensthoofden en alle medische diensthoofden. Deze stuurgroep is met de jaren geëvolueerd tot 

een strategisch visie-orgaan. (AV)

• De stuurgroep kwaliteit werd begin 2009 omgevormd tot de KPKP-stuurgroep (Kwaliteit, 

Patiëntveiligheid en Klinische Paden), een overkoepelend orgaan dat 5 keer per jaar vergadert 

en de projecten inzake kwaliteit en patiëntveiligheid stuurt en coördineert. (AV)

Er zijn drie artsen lid (afgevaardigd door de medische raad) van de KPKP-stuurgroep, naast 

directieleden en verpleegkundigen. (SP)

• Wekelijks is er een bijeenkomst van de kwaliteitscel. Deze kwaliteitscel is samengesteld uit 

leden van het verpleegkundig departement. (AV)

• Eind 2008 werden op afdelingsniveau (op clusterniveau voor C- en D-afdelingen) 

multidisciplinaire zorgoverlegvergaderingen opgericht ter optimalisatie van de zorg. Het 

zorgoverleg wordt 4 keer per jaar georganiseerd en bestaat uit de directeur verpleging, de 

zorgcoördinator, de hoofdverpleegkundige, het medisch diensthoofd en de 

kwaliteitscoördinator. Tijdens het zorgoverleg worden onderwerpen besproken die de kwaliteit 

van zorg op de afdeling kunnen optimaliseren (procedures, feedback metingen en enquêtes). 

Hier worden zelfevaluaties en beleidsplannen opgemaakt met de formulering van doelstellingen 

en verbeteracties. Elke hoofdverpleegkundige heeft in het najaar 2009 voor zijn afdeling een 

beleidplan opgemaakt. Ook voor het kwaliteitsbeleid werd een beleidsplan opgesteld. (SP) Er 

werd vanuit de kwaliteitscel vooropgesteld om 5 doelstellingen/verbeterprojecten te formuleren 

per afdeling. Hiervan worden 2 doelstellingen binnen de thema ‘s patiëntentevredenheid en 

patiëntveiligheid verwacht. Een vijfde doelstelling zal globaal geformuleerd worden doorheen 

het departement verpleging. (AV)

• Binnen de vier domeinen van het kwaliteitsdecreet worden volgende projecten uitgewerkt 

(AV):

o Klinische performantie  : decubituspreventie.

o Operationele performantie  : invoering van elektronische medicatievoorraadkasten op 

verpleegafdelingen.

o Voor de evaluatie door de gebruikers worden verschillende bevragingsmethodes 

gehanteerd: 

- Een continue algemene patiëntentevredenheidsbevraging via 

beoordelingsformulieren die verspreid worden via de onthaalbrochure. Deze 

bevraging bevat voornamelijk open vragen met mogelijkheid tot suggesties en 
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opmerkingen. 

Voor de afdelingen pediatrie, materniteit en pediatrisch dagziekenhuis werden 

specifieke beoordelingsformulieren ontworpen.

- Een jaarlijkse gestructureerde patiëntenbevraging op het ontslagmoment via Delta. 

- Er worden op regelmatige tijdstippen telefonische postoperatieve bevragingen 

gedaan bij patiënten van het chirurgisch dagziekenhuis.

- In het kader van procescontroles op afdelingsniveau worden 3 keer per jaar een 

aantal patiënten op elke afdeling bevraagd.

o Voor de evaluatie door de medewerkers maakt men gebruik van verschillende 

bevragingsmethodes: 

- In 2005 gebeurde een tevredenheidsbevraging van medewerkers via Delta. Deze zal 

in 2010 herhaald worden. 

- In 2008 gebeurde (binnen het federaal project patiëntveiligheid) een 

patiëntveiligheidscultuurmeting bij artsen en verpleegkundigen. Deze meting zal in 

2010-2011 herhaald worden.

- Eind 2009 wordt een welzijnsbevraging georganiseerd via individuele en 

groepsgesprekken met het personeel door een externe organisatie (ISW Limits) in het 

kader van optimalisering van welzijn op het werk.

Naast de gekozen onderwerpen binnen de vier domeinen zijn er tal van andere 

verbeterprojecten lopende in het ziekenhuis:

o Overdracht en transfer

o Feedback en communicatie over veiligheid + VIM

o Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen

o Volledig elektronisch verpleegdossier + elektronisch voorschriftensysteem C2P+

o Incontinentiemateriaal

o Organisatie apotheek

o Organisatie logistiek

o Doorlooptijden + TAG-systeem

o Registratie beloproepen

o Patiëntenrechten + ombudsfunctie

o Klinische paden

o Campagne handhygiëne

o Voedingsprojecten: Projecten rond voeding 2007-2009, Ontbijtbuffet op SP loc

o Vrijwilligerswerk

o Nieuwbouw

Kwaliteitsbeleid wordt in het Jan Ypermanziekenhuis veel breder gezien dan een enge 

interpretatie van het Vlaams kwaliteitsdecreet: kwaliteitsbeleid is hier organisatiebeleid wat 

ook sterk te voelen is op de werkvloer. (SP)

Medewerkers
 

• De kwaliteitscoördinator is sinds 2002 aangesteld en situeert zich in het organogram binnen het 

verpleegkundig departement. Hij is tevens verpleegkundig bouwcoördinator en verpleegkundig 

diensthoofd voor de polikliniek. Daarnaast is er in januari 2009 een voltijds verpleegkundig 

stafmedewerker kwaliteit en patiëntveiligheid aangesteld. (AV)
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• In 2009 volgden alle hoofdverpleegkundigen, verpleegkundige diensthoofden en 

verpleegkundige stafmedewerkers een opleiding (16u) om beleidsplannen voor de eigen 

afdeling op te stellen. (SP)

• Het zwaartepunt van het kwaliteitsbeleid is nog te veel gesitueerd binnen het verpleegkundig 

departement. Hoewel er reeds grote vooruitgang geboekt is qua multidisciplinaire 

betrokkenheid (zorgoverleg, samenstelling KPKP-stuurgroep), zijn de apotheek en de artsen 

nog te weinig actief betrokken bij het verbeterbeleid binnen het ziekenhuis. (TK)

o Een SWOT van de klinische performantie gebeurde niet. Het cijfermateriaal dat 

teruggekoppeld werd door de overheden is niet geanalyseerd door het medisch 

departement. (NC) Er gebeurt geen gestructureerde analyse of terugkoppeling van 

geregistreerde indicatoren (bv. uit Navigator).

Tijdens de bespreking van de SWOT-analyse van het ziekenhuis (maart 2008) was er 

wel een goede betrokkenheid van het medische departement via de hoofdgeneesheer 

en de medische diensthoofden. (SP)

o Een gestructureerde toetsing van de medische kwaliteit gebeurt niet. Er zijn geen 

“medical audits”. Slechts enkele afdelingen hebben een medische SWOT opgemaakt 

en volgen klinische performantie-indicatoren op. Sommige diensten scoren op dit 

vlak beter dan gemiddeld: bv. op materniteit en IZ stellen we vast dat 

kwaliteitsdenken meer ingeburgerd is. Het chirurgische dagziekenhuis levert 

uitstekende jaarverslagen af.

o Advies om kwaliteitsopleidingen ziekenhuisbreed te organiseren of open te stellen 

voor andere departementen naast het verpleegkundig departement (bv. ook opstellen 

van beleidsplannen voor apotheek en medisch departement). Advies om artsen 

opleidingen te laten volgen over kwaliteit van de zorg. (Aanb)

o Klinische paden zijn nog te eenzijdig verpleegkundig en te weinig medisch ingevuld.

o Apotheek en artsen zijn niet betrokken bij het systeem van incidentmeldingen. 

Incidenten met medicatie of medische incidenten worden niet gemeld, artsen en 

apotheek zijn niet betrokken bij analyse van meldingen. 

o We bevelen aan om de kwaliteitscel multidisciplinair samen te stellen. (Aanb)

o De medische raad heeft wettelijk gezien ook opdrachten m.b.t. de kwaliteit van de 

zorg binnen het ziekenhuis. In die zin zou de medische raad wat actiever kunnen 

participeren aan het kwaliteitsbeleid binnen het ziekenhuis. (Aanb)

Processen

• Driemaal per jaar wordt in het ziekenhuis een patiëntveiligheidscampagne georganiseerd. In 

2009 gingen deze over het melden van incidenten, over fixatie en over decubitus. Daarnaast 

werd een vorming voor artsen georganiseerd over klinische paden. (SP)

• Er werden het voorbije jaar een aantal procedures m.b.t. patiëntveiligheid op punt gezet: de 

procedures voor fixatie, afzondering, “wrong site surgery”, tellen van compressen en het 

gebruik van een transferdocument. (SP) Men is momenteel i.s.m. de arbeidsgeneeskundige 

dienst bezig met de uitwerking van een ziekenhuisbreed beleid rond middelenmisbruik. (AV)

Het ziekenhuis heeft geen suïcidepreventieplan voor patiënten opgemaakt. (TK)

• In het verleden werden FONA-meldingen geregistreerd, eerst op papier, daarna via een eigen 

ontwikkeld elektronisch pakket. Sinds begin 2009 wordt de term incidentmeldingen gebruikt of 
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ICM-registratie. Anoniem melden is mogelijk, maar wordt niet gepromoot. Meldingen worden 

via het systeem verstuurd naar de kwaliteitscoördinator, naar de ombudsman, naar alle 

middenkaders en naar personeel van de administratie, met het oog op het indienen van een 

verzekeringsdossier. In 2010 wordt een vernieuwing gepland van het incidentmeldingssysteem. 

Hiervoor wordt een extern registratie- en analysepakket aangekocht. Men wil hierbij 

overstappen naar een decentraal systeem waarbij meldingen binnen het zorgoverleg op de 

afdelingen worden geanalyseerd. (AV)

• In 2008 heeft het ziekenhuis deelgenomen aan een patiëntveiligheidscultuurmeting, deze 

meting kende een zeer grote respons bij artsen en verpleegkundigen (88,6%). 

Op basis van de resultaten werden heel wat verbeter- en actiepunten geselecteerd: verbeteren 

van de communicatie tussen afdeling met ontwikkeling van een transferdocument, betere 

feedback organiseren over incidentmeldingen en het verbeteren van de werkdruk door het 

helpen over afdelingen heen. (SP)

Resultaten

• Het kwaliteitshandboek geeft onvoldoende zicht op het gevoerde kwaliteitsbeleid in het Jan 

Yperman Ziekenhuis. (TK)

o Er is geen duidelijke link terug te vinden tussen het gevoerde kwaliteitsbeleid in het 

verleden en het huidige kwaliteitsbeleid. Zo zijn heel wat data verloren gegaan van de 

kwaliteitsprojecten die men binnen het vorige kwaliteitsdecreet had opgezet. Er is bv. 

geen informatie in het kwaliteitshandboek over de thema’s ziekenhuisinfecties en 

dagziekenhuis.

o De motivatie omtrent de keuze van verbeterprojecten ontbreekt vaak: welke 

verschillende gegevensbronnen werden geanalyseerd? Hoe gebeurde de analyse van 

deze gegevens? Welke knelpunten werden hiermee gedetecteerd? Wat waren de criteria 

voor prioritering? (bv. de bespreking van Navigatorindicatoren ontbreekt, hoewel deze 

wel gebeurde)

o Projecten zijn onvoldoende SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en 

tijdsgebonden) geformuleerd. Zo ontbreken meestal duidelijk meetbare doelstellingen en 

is er geen timing met actieplannen opgesteld. (bv. decubitus, medewerkerstevredenheid)

o De resultaten van de verschillende metingen zijn niet steeds terug te vinden in het 

kwaliteitshandboek. Voorbeelden hiervan zijn de benchmarkresultaten van de 

Deltabevraging van medewerkers, hoewel men gekozen heeft voor Delta omwille van de 

mogelijkheid tot benchmark; de resultaten van de telefonische bevraging van 

dagchirurgiepatiënten; de resultaten van de actieve bevraging van patiënten omtrent 

procesanalyse op afdelingen en tevredenheid in het pediatrisch dagziekenhuis.

o Verbeterresultaten van projecten zijn niet steeds terug te vinden in het handboek. Bv. 

evolutie van decubituscijfers, naleving richtlijnen handhygiëne.

o In het kwaliteitshandboek wordt slechts een fractie weergegeven van alle 

kwaliteitsinitiatieven die lopende zijn.

Informatie is soms wel aanwezig in het ziekenhuis, maar is versnipperd over tal van 

documenten: in beleidsplannen, logboek doelstellingen, vergaderverslagen, voorstellingen voor 

medewerkers en beleid, feedbackrapporten… 

Het is nochtans belangrijk om een overzicht te behouden over het geheel van projecten en over 

het gevoerde beleid doorheen de tijd.
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• Het ziekenhuis volgt een 50-tal indicatoren op via Navigator®. 

Daarnaast worden intern heel wat data gegenereerd via het datawarehouse (Cognos®). Men 

beschikt over dynamische (dagelijkse refresh) personeels- en activiteitsgegevens en indicatoren 

op afdelingsniveau. Diensten met een elektronisch dossier zoals IZ, OK en verloskwartier 

kunnen over een groter aantal indicatoren beschikken. (SP) 

In de toekomst wil men met de implementatie van het elektronisch verpleegdossier (ETBV) 

nog meer gegevens kunnen filteren en het aantal bij te houden indicatoren nog opdrijven. Het 

EBTV draait op dit moment proef op twee chirurgische verpleegafdelingen. (AV)

Een SWOT van de klinische performantie gebeurde niet. Klinische performantie-indicatoren 

worden niet systematisch verzameld, gegroepeerd en geanalyseerd binnen het medisch 

departement. (NC)

De algemene patiëntentevredenheidsmetingen worden niet geanalyseerd en verwerkt op 

groepsniveau (uitgezonderd die van het pediatrisch dagziekenhuis die wel worden verwerkt). 

Tot nu toe worden enkel de individuele opmerkingen teruggekoppeld aan de afdelingen. (TK) 

In de toekomst wil men deze resultaten gaan verwerken m.b.v. Documentum® door het 

inscannen van de papieren formulieren. (AV)

• In 2008 waren er 278 incidentmeldingen. Het grootste aandeel bestond uit valincidenten, naast 

agressie, klachten en beschadigingen van materiaal. (AV) Verdere opvolging van meldingen 

was tot nu toe minimaal. Groepsanalyses van de meldingen zijn niet mogelijk met het gebruikte 

registratiepakket. Men heeft ook geen zicht op de mogelijke verbeteracties die uit de meldingen 

volgden. 95 % van de incidenten werd gemeld door verpleegkundigen, terwijl geen enkele 

melding gebeurde door een arts of de apotheek. Apotheek of artsen zijn niet betrokken bij de 

behandeling van meldingen. Incidenten met medicatie of medische incidenten worden niet 

gemeld. (TK)

Indien men een bredere waaier melders en meldingen wil bereiken, dan zal men de drempel tot 

melden voldoende laag moeten houden. Hierbij kan het belangrijk zijn om anoniem melden 

meer te promoten. Verder is het noodzakelijk om, naast het verpleegkundig departement, ook 

de andere departementen te betrekken bij het ontwikkelen van de nieuwe meldingsprocedure 

(bv apotheek, medisch departement), het definiëren van de verschillende soorten incidenten en 

de beschrijving van het proces van analyse.

• Er werd nog geen procedure vastgelegd voor de actieve bekendmaking van het evaluatierapport 

(opgemaakt door de Vlaamse inspectie) van de zelfevaluatie, zoals voorzien is in het Vlaams 

kwaliteitsdecreet.  (NC)

• We bevelen aan het incidentenmeldingsysteem te beschouwen als één van de kanalen 

waarlangs mogelijke risico’s kunnen gedetecteerd worden. Het is aangewezen om los van het 

meldingsysteem ook andere kanalen aan te spreken. Zo is de link met klachten en met 

kwaliteitsverbetering in het ziekenhuis noodzakelijk om een ruimer beeld te verkrijgen. Ook de 

klinische aspecten moeten voldoende aan bod komen binnen het globale risicomanagement van 

het ziekenhuis. Het is belangrijk om naast het meldingsysteem ook actiever op zoek te gaan 

naar mogelijke klinische risico’s (bv. onderzoek van onverwachte overlijdens). (Aanb)

Sectie IV.3 Formele afspraken

• Er zijn een aantal SLA’s tussen samenwerkende diensten uitgewerkt: bv. pediatrie – OK en 

spoed – medische beeldvorming, OK – CSA. (AV) Deze zijn niet steeds geactualiseerd. (TK)
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• Er werden voorbeelden gezien van verslaggeving (bv. zorgoverleg) die op een zeer 

professionele manier gebeurt. In vergaderverslagen worden beslissingen (bv. in een 

besluitenlijst) en actiepunten met timing en aanduiding van verantwoordelijken zeer duidelijk 

neergeschreven. Ook het beschikbaar zijn van de verslagen op intranet scoort hoog in het kader 

van transparantie. (SP)

• De algemene regeling dateert van 01/01/2000, het medisch reglement van 01/01/2003. Aldus 

stammen de beide documenten nog van voor de concentratie op één campus. Het verdient 

aanbeveling beide documenten te actualiseren. (Aanb)

De financiële regeling wordt regelmatig herzien, eerst in periodes van twee jaar (1999 – 2001, 

2001 – 2002), daarna om de vijf jaar (2002 – 2007, 2007 – 2012). (AV) 

• Het medische reglement werd op dienstniveau enkel uitgewerkt op spoed, materniteit en 

operatiekwartier. (TK) Het medische reglement dient voor alle diensten specifiek verder te 

worden uitgewerkt door de medische diensthoofden, zoals voorzien werd in het medisch 

reglement. Hierin kunnen bv. afspraken vermeld worden betreffende zaalrondes en 

interprofessioneel overleg. In het maken van dergelijke afspraken is een gestructureerd overleg 

onontbeerlijk en dient een zekere flexibiliteit en discipline aan de dag te worden gelegd door de 

artsen.

• Het operatiekwartier beschikt over een reglement van inwendige orde, dat het huishoudelijk 

reglement bevat. Dit reglement van inwendige orde is momenteel in herwerking (kleine 

aanpassingen, uitbreiding bijlages). (AV)

• Het zorgprogramma voor kinderen heeft geen formele overeenkomst met een functie voor 

intensieve zorgen. (NC)
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Artikel V. Middelen

Sectie V.1 Infrastructuur

• Het Jan Yperman Ziekenhuis beschikt voor de campus in Poperinge over een gunstig 

brandweerverslag (AV), maar nog niet over een brandveiligheidsattest van de burgemeester. 

(NC)

• De nieuwbouw van de afdelingen is zeer doordacht gebeurd, in overleg met alle betrokkenen. 

De infrastructuur biedt een meerwaarde op het vlak van huiselijkheid, ergonomie en 

patiëntgeoriënteerdheid en -veiligheid.  (SP)

• Met uitzondering van een geriatrieafdeling zijn alle afdelingen nieuw van 2007. De kamers zijn 

ruim en comfortabel en ingericht met aandacht voor patiëntveiligheid. (SP)

- Er is per bed een mobiele relaxzetel waarin de patiënten naar onderzoeken kunnen vervoerd 

worden.

- Er is per bed een ruime safe in iedere kamer aanwezig.

- In alle éénpersoonskamers staat een nachtkastje met ingebouwde koelkast.

- Overal zijn er nieuwe elektrische bedden, die door de patiënt zelf in de gewenste stand 

kunnen gebracht worden. Per afdeling is er een gemotoriseerde bedtransporter.

- In iedere kamer is er aspiratie, zuurstof en perslucht beschikbaar via de bedbalken, waarin 

het licht geïntegreerd is. Een geïntegreerde halogeenlamp zorgt voor een beter zicht bij de 

verzorging of onderzoeken.

- In elke kamer is er per bed een flatscreen televisie. Bovendien heeft elke kamer een 

internetaansluiting.

- Per afdeling zijn 12 kamers uitgerust met een tilsysteem (plafondrail met elektrische tillift 

tot 270 kg, met afstandsbediening)

- De sanitaire cellen zijn telkens uitgerust met lavabo, instapvrije douche en toilet. De vloer is 

licht hellend naar het douchegedeelte toe. In de douche kan een douchezitje geplaatst 

worden. Met oog op een goede reiniging is de lavabo en blad in een stuk gegoten zodat er 

geen randen en naden zijn. Er is opzettelijk gekozen voor kastjes zonder deuren (enkel 

legplanken), wat het risico op verwonding bij vallen verkleint. 

- Per afdeling zijn een drietal eenpersoonskamers voorzien van een sas, wat isolatie 

eenvoudiger maakt.

Ook de rest van de afdelingen zijn goed doordacht ingericht. (SP)

- Iedere verdieping wordt gekenmerkt door een specifiek kleur.

- Met oog op een goede handhygiëne zijn in de gangen op enkele plaatsen lavabo’s voorzien. 

In iedere kamer en op regelmatige afstanden in de gang zijn er dispenser met handalcohol, 

en in de gang zijn op enkele plaatsen kleine kastjes bevestigd met handschoenen, zodat deze 

steeds overal op korte afstand beschikbaar zijn.

- Er zijn twee vuile utilities, telkens met een automatische bedpanspoeler zodat de loopafstand 

met vuil materiaal en lichaamsvochten maximaal beperkt wordt.

- De verpleegposten met medicatiegedeelte en de materiaalkamers zijn enkel toegankelijk met 

een personeelsbadge.

- Iedere afdeling beschikt over VANAS®-kasten (inclusief koelkast), hetgeen een eenvoudige 

en sluitende stockcontrole op de afdelingsvoorraad medicatie toelaat.

- Per verdieping beschikt men over een station van de buizenpost.
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- Tegenover de verpleegpost beschikt men op iedere afdeling over een multifunctioneel 

lokaal. Dit lokaal dient voor het opbergen van persoonlijke spullen (afsluitbare kastjes), 

overdrachten en multidisciplinaire besprekingen of als onderzoekslokaal. 

- Op het einde van de gang is er per afdeling een dagzaal met uitzicht op de stad.

Slechts 2 minpunten werden opgemerkt: (TK)

- Op de kamers zonder sas worden ook frequent besmette patiënten geïsoleerd. In die gevallen 

hangen de plastic schorten over de handgrepen in de gang, en staan de dozen met 

handschoenen en mondmaskers los op  de handgrepen. Dit geeft niet alleen een slordige 

indruk, soms glijden schorten op de grond of vallen dozen naar beneden waardoor ze 

bevuild raken en bovendien kunnen patiënten de handgrepen niet meer gebruiken. 

- Aan de lavabo’s in de gang kan men de doekjes, die men gebruikt om zijn handen af te 

drogen, niet weggooien zonder een kastdeur te openen, waardoor men de handen opnieuw 

kan bevuilen. Bovendien is het niet duidelijk achter welke kastdeur de vuilbak zich bevindt, 

zodat men in de praktijk soms verschillende deurtjes opent. 

• Er wordt gewerkt met bewegwijzerde routes, hetgeen een flexibel systeem is, zeker bij 

verbouwingen en het verhuizen van diensten. Het blijkt ook eenvoudiger voor patiënten die het 

Nederlands niet machtig zijn. (AV)

• De aankoop en het periodiek onderhoud van toestellen wordt centraal opgevolgd door de 

materiaalverantwoordelijke binnen het middenkader. (AV)

Sectie V.2 ICT

• In het Jan Yperman Ziekenhuis gebruikt men heel wat informaticatoepassingen in en rond de 

zorg voor de patiënt. (SP)

o Als ziekenhuisbreed medisch dossiersysteem wordt gewerkt met C2M (80%) en het 

daaraan gelinkte Medibase® (20%).

o Op twee afdelingen (C3 en C4) is het ETBV (in een proeffase) actief, een elektronisch 

verpleegkundig dossier.

o Op enkele afdelingen wordt gewerkt met C2P+, een elektronisch voorschrift. Verder 

beschikken quasi alle afdelingen over elektronische medicatiekasten (VANAS®).

o In het operatiekwartier en binnen de functie intensieve zorgen werkt men met 

Filemaker® (medische voorgeschiedenis, thuismedicatie, medische opvolging, 

facturatie).

o In het operatiekwartier en het chirurgisch daghospitaal werkt men met ORSMIS® (van 

de firma Yuse), een elektronisch plannings- en opvolgingssysteem en met een 

elektronisch dossier Centricity® (van de firma Acertys) voor de anesthesisten.

o Via insourcing werkt men op de CSA met een elektronisch traceersysteem (Optim 

SPM®).

o Op de functie intensieve zorgen werkt men met Clinisoft® (van de firma Acertys) als 

medisch-verpleegkundig dossier (o.a. medicatietoediening, opvolging parameters).

o Op de materniteit draait een decentraal pakket Mosos®, en interne geneeskunde maakt 

gebruik van Muse®.

o Voor het maken van consultatieafspraken wordt Ultragenda® aangewend.

o De output van de medische beeldvorming is gedigitaliseerd met een PACS-systeem van 

Agfa.
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o Medical Online Access (MONA), een systeem waarmee de huisartsen na inloggen het 

medisch dossier kunnen inkijken van patiënten die opgenomen zijn en hiervoor hun 

toestemming gaven. Na ontslag kan de huisarts onbeperkt de gegevens van de medische 

beeldvorming en klinische biologie verder consulteren.

o Alle patiënten kunnen beschikken over een internetverbinding via WiFi.

o Alle telefonie verloopt via Voice over IP.

o Men heeft toegang tot de databank Navigator®, waarmee een aantal (ondermeer 

klinische) indicatoren continu opgevolgd worden.

o Apparaten, bedden en binnenkort ook bepaalde patiëntengroepen worden gelabeld met 

een elektronische TAGs, wat de opsporing of opvolging mogelijk maakt via Aeroscout® 

(bv. bij wegloopgedrag of bij passage door het operatiekwartier). Dezelfde TAGs bieden 

de mogelijkheid om alarmen door te sturen (bv. bij extra hulpvraag op spoed) en zenden 

de temperatuur van diverse koelkasten met medicatie naar een centraal punt door, 

vanwaar,  bij afwijkende waarden, een telefonische cascade in gang wordt gezet.

o Via het programma Cognos® worden managementgegevens vertaald in boordtabellen, 

die men op afdelingsniveau kan gebruiken als kwaliteitsparameters.

o De uurrooster worden opgemaakt met behulp van SAGA®.

o Documentum® is een documentbeheerssysteem dat een eenvoudiger procedurebeheer 

mogelijk maakt.

o iVIM® is een toepassing om incidenten elektronisch te melden en te beheren.

o SAP® wordt aangewend als overkoepelend boekhoudpakket en als beheerssysteem voor 

de goederenstromen in de keuken, Ultimo® speelt een rol bij het facility management.

o Tarificatie gebeurt op ziekenhuisniveau via Carenet®.

o Othello® is een elektronisch systeem voor MVG-registratie.

o In de apotheek wordt gewerkt met Infohos®.

o In het laboratorium worden de resultaten elektronisch beheerd met Glims®.

o Men is bezig met de invoering van nieuwe personeelsbadges waarmee men zal kunnen 

inloggen in verschillende systemen.

Er is ook aandacht geweest voor de veiligheid en stabiliteit van de verschillende systemen: 

de servers zijn volledig ontdubbeld op twee verschillende locaties, quasi 100% van de 

gegevens worden ontdubbeld opgeslagen. Er gebeurde een externe audit door Ascure® van 

de veiligheid van de systemen. (SP)

Aangezien het soms moeilijk, zeer duur of niet mogelijk is om alle systemen goed aan elkaar 

te koppelen, bevelen we aan na te gaan of het niet mogelijk is te werken met een minder 

grote diversiteit aan medische en verpleegkundige dossiersystemen. (Aanb)

• De registraties in ORSMIS® gebeuren momenteel manueel. We bevelen de automatisatie via 

TAGs door te voeren en ook objectieve gegevens te verzamelen betreffende wacht-en 

doorstroomtijden. (Aanb)

Sectie V.3 Patiëntendossier

• Het papieren verpleegkundig patiëntendossier werd vernieuwd en gestandaardiseerd. Dit komt 

de herkenbaarheid, de registratie (bv MVG is geïntegreerd), communicatie, efficiëntie en 

continuïteit ten goede. (SP)
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• Het verpleegdossier is op verschillende afdelingen onvoldoende ingevuld. Dit werd vastgesteld 

op meerdere afdelingen. Gegevens op het anamneseformulier ontbreken. Verpleegkundige en 

paramedische observaties zijn minimaal. Zorgplanning ontbreekt soms en uitgevoerde zorgen 

worden niet steeds afgetekend. Registratie inzake fixatie is, indien men al registreert,  beperkt 

tot het aankruisen van het gebruikte materiaal. (NC)

• Het patiëntendossier is door het gebruik van papieren en verschillende elektronische systemen 

versnipperd. (TK)

o Medische gegevens zijn in verschillende elektronisch systemen voorhanden, die soms 

maar op bepaalde afdelingen aanwezig zijn (bv. Filemaker en Clinisoft op IZ; ORSMIS, 

Centricity en Filemaker op OK, Mosos op materniteit…). Daarnaast circuleren ook een 

aantal medische gegevens op papier (post-operatieve fiches, pre-operatieve documenten, 

aparte notities van artsen…)

o Het verpleegdossier is hoofdzakelijk een papieren systeem, met recent de introductie van 

het elektronisch EBTV.  Verslagen van multidisciplinaire patiëntenbesprekingen en 

medicatieschema’s worden in aparte mappen bewaard. 

o Het medisch dossier  is terug te vinden in C2M. Hierin noteren ook de interne liaison 

geriatrie. Het medisch dossier is niet toegankelijk voor verpleegkundigen. 

o Anesthesie heeft nog een aparte applicatie voor de pre operatieve anamneses.

o Het palliatief dossier zit in een eigen ontwikkelde applicatie.

• Het elektronisch verpleegkundig dossier (EBTV) wordt proefgedraaid op C3 en C4. In januari 

zal dit ook op de spoedgevallen geïmplementeerd worden. De keuze hiervoor is bepaald door 

de compatibiliteit met het verpleegdossier op de afdelingen (na volledige uitrol), met C2M en 

met Yuse (patiëntentrackingsysteem). Alleen op IZ zal men in de toekomst blijven werken met 

Clinisoft als alleenstaand pakket dat momenteel nog niet compatibel is met de overige software. 

(AV)

• De meest recente (8 jaar) medische dossiers zitten in C2M. (SP) Oudere, papieren medische 

dossiers kunnen enkel overdag tijdens de week opgevraagd worden via de MKG-medewerkers. 

(TK) 

• De webapplicatie MONA stelt huisartsen in de mogelijkheid om de medische gegevens online te 

raadplegen tijdens het verblijf van de patiënt. Hiervoor wordt bij opname steeds de toestemming 

van de patiënt gevraagd.(SP)
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Artikel VI. Medewerkers 

Sectie VI.1 Personeelsbeleid

• De functie van hoofdverpleegkundige evolueert stapsgewijs naar een meer superviserende rol 

waarbij de verpleegkundigen hun eigen verantwoordelijkheid zien toenemen. 

o De hoofdverpleegkundigen hebben de kans om in te stappen in de opleiding clinical 

leadership. 

o Hoofdverpleegkundigen en stafleden hebben allen een opleiding van vier halve dagen 

genoten rond het opmaken van beleidsplannen. 

o Voor de opmaak van beleidsplannen is er ter ondersteuning een algemeen sjabloon 

ontwikkeld en is er een duidelijke timing voor de verschillende stappen in de opmaak 

opgesteld.

o Ook de patiëntentoewijzing en de functie teamleider kan in dit licht bekeken worden. 

o Men is gestart met de zeer beperkte terugkoppeling van gegevens betreffende de 

werking van de diensten (bv. decubitusregistratie, klachten, overuren …). Voorlopig is 

dit hoofdzakelijk naar de middenkaderleden die dan items hiervan bespreken op een 

zorgoverleg. Activiteitgegevens zoals ligduur en bedbezetting kunnen opgevraagd 

worden. Werkingskosten worden jaarlijks besproken in de 

hoofdverpleegkundigenvergadering.  Het datawarehouse (Forcea / fast Edith) is in 

ontwikkeling. Een decentrale opvolging zal de hoofdverpleegkundige uiteindelijk in 

staat stellen om zelf een aantal activiteiten te bekijken en te bewaken. We bevelen aan 

om in de toekomst ook benchmark mogelijk te maken. (Aanb)

• Alle afdelingen werken met verpleegkundigen in vast nachtdienstverband. Deze 

verpleegkundigen werken geen enkele periode in dagverband. (AV) Jaarlijks is er wel een 

vergadering voor alle nachtdiensten met workshops, waarbij er als afsluiter ook een walking 

diner georganiseerd wordt. (SP) Vaste nachten nemen deel aan de teamvergaderingen en 

bijscholingen. Het verdient aanbeveling om alle verpleegkundigen in vast nachtdienstverband 

op reguliere basis in dagdienst te laten werken. Dit moet betrokkenen toelaten om bij te blijven 

inzake afspraken in het ziekenhuis en technieken op afdelingsniveau. Een gestructureerd 

programma voor deze dagen is aan te raden, zodat dit door de betrokken personeelsleden als 

een effectieve meerwaarde kan worden gezien. (Aanb)

• Per cluster is er tijdens de nachtdiensten een extra loopwaak ingeschakeld. (SP)

• Er is een uniform systeem voor de opmaak van uurroosters. Dit elektronisch planningssysteem 

(SAGA®) laat toe dat de reële bestaffing t.o.v. het doelkader en de gepresteerde overuren 

nauwgezet kunnen opgevolgd worden. (SP)  

• Paramedici (kine en logo) zijn grotendeels op zelfstandige basis tewerkgesteld binnen het 

ziekenhuis en worden aangestuurd door de fysiotherapeut. Zij maken geen deel uit van de 

teams op afdelingsniveau, maar zijn preferentieel toegewezen aan afdelingen. Deelname aan 

multidisciplinaire patiëntenbesprekingen wordt van hen verwacht.

Ergotherapeuten zijn in loondienst. Psychologen zijn in loondienst van het PZ Heilig Hart en 

worden ingezet in Jan Yperman. (AV)

• Er is veel aandacht voor ergonomie binnen het verpleegkundig departement (SP)
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o Er is een tilcommissie opgericht die regelmatig vergadert. Hierin zetelen de 

preventieadviseur, de  ergonoom, de arbeidsgeneesheer, de tilmonitor,  afgevaardigde 

CPBW,  middenkader verpleging en de verpleegkundig ziekenhuishygiënist. 

o Er is een bouwverantwoordelijke aangesteld binnen de middenkaderleden die erop 

toeziet dat het aspect ergonomie bewaakt wordt bij de nieuw en renovatieplannen. 

Afdelingen hebben inspraak gekregen in de realisaties van de nieuwbouw.

o Er is de laatste jaren een aanzienlijke uitbreiding geweest van het gamma 

hulpmiddelen (kamers met vaste tilliften, aangepaste baden, ontdubbeling van de 

bedpannenwassers, motorgestuurde mechanismen om bedden aan te drijven bij 

transporten …).

o Er is een beleidsmedewerker (master in de kinesitherapie) deels vrijgesteld als 

tilmonitor en op de afdelingen werden referentieverpleegkundigen aangeduid. 

Regelmatig worden opleidingen tiltechnieken georganiseerd. 

• Het aanwervingsbeleid is actief via verschillende kanalen: (AV)

o op de website kan men alle vacatures terugvinden. 

o Sinds  2008 organiseert men een jaarlijkse jobdag onder de noemer “we rollen de 

rode loper uit ”

o In de maand juni wordt er een specifieke contactdag georganiseerd voor potentieel 

nieuwe medewerkers. 

o In het kader van toekomstige potentiële aanwerving worden jobstudenten ingezet als 

zorgkundigen. In 2008 werden 44 jobstudenten ingezet. 

o Hoofdverpleegkundigen krijgen bij sollicitanten die al eerder stages liepen in het 

ziekenhuis een vingerafdruk met feedbackgegevens. 

o Voor de aanwerving is er steeds een kennismaking met de dienst en eventueel is 

voorafgaand een kijkstage mogelijk. (SP)

• Het retentiebeleid werd uitgewerkt met aandacht voor ergonomie (cursussen tiltechnieken, 

aandachtspunt bij renovatie en nieuwbouwprojecten) en  aandacht voor balans werk-privé 

(ruime mogelijkheden op het gebied van jobtime). (AV)

• Er bestaan voor nagenoeg alle functies functieomschrijvingen. (SP) We bevelen aan om dit voor 

alle functies (bv. ook loopwaken) uit te schrijven en te koppelen aan competentieprofielen. 

(Aanb)

• Nog niet op alle afdelingen worden systematisch functioneringsgesprekken gevoerd met alle 

medewerkers. Met nieuwe medewerkers gaan er op alle afdelingen gesprekken door. Voor 

medewerkers die al langer in dienst zijn, starten hoofdverpleegkundigen hiermee op eigen 

tempo op. Er zijn grote verschillen tussen de afdelingen Op  bv. materniteit, chirurgisch 

dagziekenhuis, en internistisch dagziekenhuis is men nog niet gestart hiermee. Op spoed, CSA, 

recovery, GST, palliatieve eenheid, Sp-locomotorische, sociale dienst en binnen de groep 

psychologen voerde men nagenoeg met alle medewerkers gesprekken. (SP)

• Evaluatiegesprekken gaan door bij disfunctioneren en bij einde contract. (AV)

• Exitinterviews worden niet systematisch afgenomen. In 2008 verlieten 68 medewerkers het 

ziekenhuis en gingen er twee exitgesprekken door. (AV) We bevelen aan om dit systematisch te 

organiseren zodat men de kennis over eigen sterktes en zwaktes verder kan uitbreiden. (Aanb)
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• Voor medewerkers is er een aanbod debriefing na schokkende gebeurtenissen (bv. reanimatie, 

doodgeboorte …) door het crisisinterventieteam dat ook instaat voor de opvang en begeleiding 

van patiënten en familie. (SP) Meerdere sessies zijn mogelijk en de noodzaak wordt bepaald 

aan de hand van de casus. Bij de noodzaak aan gespecialiseerde (externe) hulp kunnen de 

psychologen van het Heilig Hart ziekenhuis ingeschakeld worden. Sinds oktober 2008 werd er 

29 maal beroep gedaan op het team. 

Voor de palliatieve eenheid en het PST worden systematisch intervisies georganiseerd. In de 

toekomst zal dit ook voor het oncologisch dagziekenhuis gebeuren.

• In het ziekenhuis werkt ongeveer 57 % van het verzorgend personeel deeltijds. Bovenop dit 

aantal komen nog de personeelsleden die aanspraak maken op vrije dagen omwille van hun 

leeftijd (samen 2216  ADV dagen = 9.75 VTE voor 2008 ). (AV)

Voor hoofdverpleegkundigen en middenkaders is deeltijdse arbeid beperkt tot 80%. (SP) 

Het verdient aanbeveling om een vinger aan de pols te houden in de problematiek van de 

verhouding deeltijds werk  / voltijds werk. Het is de verantwoordelijkheid van het beleid, en de 

directeur patiëntenzorg in het bijzonder, dat de continuïteit en de kwaliteit van de 

verpleegkundige zorg gewaarborgd blijft. 

We bevelen aan om een leeftijdsbewust personeel te voeren aangezien meer dan 30 % van de 

verpleegkundige equipe boven de 45 jaar is en aanspraak maakt op ADV dagen. (Aanb)

Sectie VI.2 Artsen 

• De onderlinge samenwerking tussen de artsen van eenzelfde discipline is ver doorgevoerd, dit 

slechts enkele jaren na de fusie. Dit wordt o.a. geïllustreerd door de grote associaties die niet 

enkele organisatorisch op elkaar afstemmen maar ook financieel solidair zijn. Voor alle nieuwe 

aanwervingen van collega’s wordt integratie in de bestaande samenwerkingsverbanden vereist. 

Ook tussen disciplines onderling heerst meestal een constructieve sfeer betreffende 

samenwerking (bv. borstkliniek). (SP) 

Er blijven enkele zeldzame individuele artsen functioneren naast de bestaande associaties. De 6 

oftalmologen zijn gegroepeerd in drie associaties . Dit heeft implicaties op de zorgorganisatie, 

continuïteit van zorg en patiëntveiligheid (bv. niet-doorsturen van patiënten, verschil in 

procedures…) (TK) 

• Het ziekenhuis voert een proactief rekruteringsbeleid voor nieuw artsen. De aanwerving van een 

nieuwe specialist is een gezamenlijk proces van het management, de betrokken dienst en de 

medische raad. De laatste 5 jaren kwamen 40 nieuwe artsen werken in het Jan 

Ypermanziekenhuis zodat men heden 106 artsen telt. Er zijn enkel oningevulde vacatures voor 

een spoedarts en een kinderpsychiater. Er zijn ook opleidingsplaatsen voor stagiaires 

geneeskunde en er zijn vier GSO’s aanwezig waarvan 2 voor inwendige, 1 voor gynaecologie 

en 1 voor oftalmologie. (AV)

• In het ziekenhuis is er steeds een inslapende anesthesist en een internist voor de medische 

permanentie. Alle disciplines beschikken over een telefonische “achterwacht”. In de praktijk 

zal de verpleegkundige vaak de behandelende arts bellen, eerder dan de permanentiearts. 

Volgens verklaringen zijn de specialisten in dit ziekenhuis te allen tijde beschikbaar. 

Hieromtrent bestaat geen schriftelijke procedure. (AV)
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• Op het chirurgische dagziekenhuis is er officieel één medisch diensthoofd aangeduid maar in de 

praktijk zijn er twee anesthesisten die het medisch diensthoofdschap opnemen. Dat blijkt o.a. 

uit de gesprekken en verschillende documenten. (TK)

Sectie VI.3 Vrijwilligers

• Er zijn 85 vrijwilligers actief binnen het ziekenhuis op verschillende diensten (receptie, 

leesmoeders, spelbegeleiding, oncologie …). 14 van hen zijn ingeschakeld op de eenheid 

palliatieve zorgen. (AV) 

Sectie VI.4 Vorming, Training en Opleiding (VTO)

• Er is weinig aandacht voor de permanente vorming van de ziekenhuisartsen. Men laat dit over 

aan hun persoonlijk initiatief. Op directieniveau heeft men geen duidelijk zicht op de 

bijscholingen die artsen volgen; men stimuleert geen opleidingen betreffende management of 

kwaliteit (bv. voor de medische diensthoofden); er is geen gestructureerd 

inscholingsprogramma voor nieuwe collega’s; er gebeuren geen functionerings- of 

evaluatiegesprekken met de artsen; op de meeste diensten is er geen cultuur van 

“wetenschappelijke kransen” of “medical auditing”. (TK)

We bevelen aan om voor alle medische diensthoofden een opleiding betreffende management, 

kwaliteit, communicatie en het omgaan met klachten te organiseren. Wil men een hogere 

betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het artsenkorps bekomen voor de organisatie 

en beleid van de zorgverlening, dan dient de participatie van de artsen aan het inhoudelijke 

management van het ziekenhuis te worden geïntensifieerd.

We bevelen in dit kader aan om een aantal artsen te stimuleren om de opleiding 

ziekenhuismanagement te volgen. Het lijkt ook zinvol dat de hoofdgeneesheer een volledig 

zicht verwerft op de permanente vorming van de artsen. Zo kan objectiever gestimuleerd en 

bijgestuurd worden waar nodig. (Aanb)

• Begeleiding van nieuwe medewerkers verloopt onvoldoende gestructureerd op verschillende 

niveaus.

o De eerste opvang gebeurt individueel door de begeleider herintreders. Er is een 

onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers ontwikkeld. (SP)

o Op afdelingsniveau verloopt de inscholing minder gestructureerd en is sterk afhankelijk 

van de desbetreffende afdeling. Men  beschikt over inscholingshandleidingen, maar deze 

worden niet steeds gebruikt als continu werkinstrument (soms enkel bij de eerste evaluatie). 

Op sommige afdelingen is het inscholingsdocument niet meer up to date. Afhankelijk van 

de afdeling wordt er al of niet gewerkt met peters en meters. (TK)

o Nieuwkomers krijgen volgens de regel drie functioneringsgesprekken. De tijdstippen 

hiervan verschillen naargelang het document waarin ze vernoemd worden (beleid voming – 

inscholingshandleidingen). Dit moet nog nauwgezetter worden opgevolgd. (Aanb)

o Algemene bijscholingen zijn verplicht voor nieuwe medewerkers. Daarnaast kunnen er 

voor kleine groepen specifieke bijscholingen georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan 

zijn cursus Frans, vingervlug typen, ETBV. (AV)

• Er wordt niet voorzien in een voltijdse functie (1 VTE) voor de begeleiding van (her)intreders. 

(NC) 
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o Het middenkader dat instaat voor de begeleiding herintreders  is hiervoor 0.5 VTE 

vrijgesteld. Zij is daarnaast nog hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma geriatrie 

en staat in lijnfunctie voor het zorginhoudelijk aansturen van de diensten geriatrie, Sp en 

de dienst patiëntenbegeleiding. Het te grote takenpakket maakt dat ze binnen de 

vooropgestelde jobtime van 1 VTE geen 0.5 VTE kan besteden aan de begeleiding 

herintreders. 

o Op afdelingsniveau werkt men met peters en meters, maar deze zijn hiervoor niet 

vrijgesteld van hun normale dienstactiviteiten en zijn niet steeds nominatief benoemd. 

Er dient 1 VTE voorzien te worden voor de begeleiding herintreders. De functie dient 

gedetailleerd uitgewerkt te worden in een functieomschrijving.

Deze perso(o)n(en) dien(t)(en) benoemd te zijn in het organogram. Dit zal ertoe bijdragen dat 

alle nieuwe personeelsleden één uniform georganiseerde inscholing of opvang krijgen in het 

ziekenhuis, bij voorkeur met aandacht voor dienstspecifieke aspecten. 

• Het beleid rond permanente vorming is onvoldoende uitgewerkt. (TK)

o Sommige personeelsleden volgen veel vorming, andere geen of zeer weinig.

o Vormingen dienen goedgekeurd te worden door de verpleegkundig directeur. Alle 

vorming die gevolgd wordt in het kader van behoud van een bijzondere beroepstitel 

wordt volledig terugbetaald tot aan het wettelijk verplicht aantal uren. Het streefdoel 

voor aantal medewerkers met BBT is de wettelijk vastgelegde norm.

o Het interne aanbod is onvoldoende vraaggestuurd.  

o Er zijn geen richtlijnen betreffende personeelsleden die geen of onvoldoende vorming 

volgen. Er is geen streefdoel vastgelegd in verband met een minimum aantal uren 

vorming per jaar. Vorming is geen vast item van functioneringsgesprekken.

o De gevolgde aantal uren bijscholingen worden centraal opgevolgd, maar worden niet 

systematisch teruggekoppeld naar de hoofdverpleegkundigen (enkel bij BBT). De lijsten 

zijn vaak onvolledig. 

Sectie VI.5 Bestaffing

• Er wordt onvoldoende op objectieve wijze een optimale inzet van de personeelseffectieven (vb. 

minimum bestaffing, inzet mobiele equipe) gerealiseerd (TK)

Er is per afdeling een basisbestaffing (richtkader) bepaald. Dit is op basis van de normen en 

historisch (verdelen van het aantal VTE over de verschillende C en D afdelingen). Aanpassing 

gebeurt voornamelijk op basis van aantal opgestelde bedden.  Er is geen objectivering van de 

werklast (bv. zorgzwaarte en turnover zijn geen criteria).

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

12,4 VTE, waarvan 8,68 VTE verpleegkundigen en 3,72 VTE verzorgenden. Men beschikt 

over een mobiele equipe van 11,89 VTE verpleegkundigen. Er is op het moment van de audit 

een tekort van 0,51 VTE. De leden van de mobiele equipe staan allemaal structureel vast op de 

afdelingen bovenop het normatief kader omwille van verhoogde werkdruk. De personeelsleden 

in kwestie zijn ook niet op de hoogte van het feit dat ze behoren tot de mobiele equipe.  Door 

deze werkwijze is er geen dagelijks inzetbaar mobiele equipe voorhanden. (NC) De wijze van 

inzetten van de mobiele equipe is niet transparant voor de afdelingen en is eveneens niet 

geobjectiveerd. (TK). 
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Door het gebrek aan mobiel inzetbare personeelsleden zijn er verschillende andere initiatieven 

gegroeid:

o In de zomermaanden (vanaf april tot half november) wordt personeel van pediatrie 

ingeschakeld in de mobiele equipe. Op die manier werkt men op pediatrie met een zomer en 

een winterbestaffing.  

o Daarnaast is er nog de hulp die vanuit spoed aan de afdelingen dient geboden te worden 

wanneer de drukte op spoed dit toelaat.

o Ook afdelingen onderling bieden hulp bij elkaar. De manier van herverdelen van 

personeel gebeurt aan de hand van een subjectief ingevuld online scoresysteem 

“werkdrukte”.  Dagelijks vullen de verantwoordelijken op de afdelingen het document in 

om de werkdruk in te schatten. De score gaat van “zal klaar zijn en kan hulp bieden – zal 

klaar zijn tegen … en kan geen hulp bieden tot zal niet klaar zijn en vraag hulp”.  In 

praktijk wordt het document niet steeds even consequent gebruikt doordat afdelingen hun 

scores niet doorgeven. 

• Medisch technische diensten en Sp-palliatieve kunnen niet steeds een beroep doen op de 

mobiele equipe omwille van de specifieke deskundigheid die vereist is. We bevelen aan om 

meer leden van de mobiele equipe te laten subspecialiseren zodat zij ook op deze specifieke 

diensten kunnen bijstand verlenen. (Aanb)
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Artikel VII. Processen

Sectie VII.1 Organisatie van zorg

• Momenteel is er een afdeling interne volledig voorbehouden als isolatieafdeling bij 

(Mexicaanse) griepepidemie. Als gevolg daarvan staan er tijdelijk op D afdelingen van 33 

bedden 35 bedden opgesteld, waarbij ruime éénpersoonskamers als tweepersoonskamers zijn 

ingericht. (AV)

• Binnen de dienst patiëntenbegeleiding en -advies is er veel aandacht voor multidisciplinaire 

projecten: borstkliniek, crisisinterventieteam, oncologisch supportteam, palliatief supportteam, 

geriatrisch supportteam. (SP)

• In Jan Yperman wordt een permanent oproepbare “crisisinterventieteam” georganiseerd. 

Oorspronkelijk was dit bedoeld om patiënten en familie op spoed en IZ te ondersteunen na een 

zwaar verkeersongeval. Momenteel kan het interventieteam dat samengesteld is uit leden van 

de sociale dienst, pastorale dienst en psychologen, bijgeroepen worden bij alle gebeurtenissen 

waarbij opvang en steun van patiënt en familie gewenst is. (SP)

• Er is veel aandacht voor ontslagmanagement. (SP)

o Naast de ontslagmanager voor de geriatrische afdelingen, hebben nog twee andere 

sociale verpleegkundigen een certificaat “ontslagmanagement” en in januari 2010 start 

een vierde medewerker met de opleiding. 

o Er is een specifieke sociaal verpleegkundige aangeduid voor de opvolging van 

dialysepatiënten, ongeacht op welke afdeling of dienst  in het ziekenhuis deze zich 

bevinden. 

o Voor de geriatrische patiënten is er een sterk netwerk uitgebouwd voor samenwerking 

met de eerste lijns-, thuiszorg en mantelzorg. 

o Op meerdere afdelingen werd vastgesteld dat de ontslagdocumenten alle noodzakelijke 

gegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de zorg. 

o Er is een goed ontslagbeleid op het chirurgisch dagziekenhuis dat nog verder uitgewerkt 

wordt. Men start reeds in de preoperatieve fase met de voorbereidingen voor het ontslag. 

Men maakt ook een speciaal mapje klaar met alle nodige documenten. De artsen komen 

tussentijds toeren om patiënten tijdig te kunnen ontslaan en zo wachttijden te verkorten. 

Achteraf wordt de patiënt steeds opgebeld door een verpleegkundige voor de evaluatie 

van het verblijf en de behandeling. 

• Men kiest voor kant- of team verpleegkunde, waarbij verpleegkundigen verantwoordelijk 

worden gesteld voor de zorg voor 15 patiënten. Deze verpleegkundigen worden teamleiders 

genoemd en beschikken over een functiebeschrijving. (SP)

Niet op alle afdelingen is het werken volgens dit principe volledig doorgedreven. Zaalrondes en 

overleg met artsen gebeuren bv. nog systematisch met hoofdverpleegkundigen. 

Medicatiebedeling is op sommige afdelingen nog taakverpleegkunde.

• Secundair (niet gemedicaliseerd) transport, wordt uitbesteed aan externe firma’s. Medisch en 

verpleegkundig begeleid interhospitaal transport wordt beperkt georganiseerd door het 

ziekenhuis zelf. Het transport gebeurt met de 100-ziekenwagen en wordt begeleid door 

personeel van spoed / IZ. Jaarlijks zijn er naar schatting een tiental transporten. (AV)
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• Niet alle patiënten worden multidisciplinair besproken (bv. D3, C2 …). Sommige artsen geven 

onvoldoende informatie door aan verpleegkundigen om de zorg te organiseren (bv. diagnose, 

prognose…). (TK)

• Er is nood aan een specifieke afdeling die zich toelegt op de opvang van patiënten met een 

psychiatrische problematiek. Nu worden deze patiënten (3037 met een psychiatrisch probleem 

in hoofd- of nevendiagnose in 2007 volgens eigen registratiegegevens) op verschillende 

afdelingen interne opgenomen waar er geen aangepaste zorgen, omkadering en expertise 

aanwezig is. (TK) 

• Niet op alle hospitalisatieafdelingen zijn er afspraken in verband met zaalrondes. Gemaakte 

afspraken worden niet steeds gerespecteerd. Op sommige afdelingen toeren artsen op 

allerhande momenten van de dag, soms zelfs tot ’s avonds na vertrek van de 

hoofdverpleegkundige. Goede afspraken betreffende zaalrondes die haalbaar zijn voor alle 

partijen, zouden de verpleegkundigen kunnen toelaten om de zorg voor de patiënt beter te 

plannen. (TK)

Sectie VII.2 Procedurebeheer

• In 2009 werd een elektronische applicatie aangekocht als document management systeem 

(DMS). Dit systeem moet het opzoeken en actualiseren van documenten vergemakkelijken en 

zal de mogelijkheid bieden om werkprocessen te automatiseren. 

Een inventaris van alle gebruikte procedures werd opgemaakt en men is bezig met actualisatie 

er van. Eind 2009 zal de applicatie geïmplementeerd zijn. (AV)

• Via Documentum worden papieren formulieren (bv. patiëntenenquêteformulieren, 

decubitusprevalentie-formulieren, voorschrift voor reserveantibiotica) ingescand voor 

verwerking. (AV)

• Implementatie van procedures, richtlijnen en afspraken wordt op elke afdeling 3 keer per jaar 

nagegaan via observaties en controles door verpleegkundige diensthoofden. D.m.v. een 

checklist worden een aantal procesindicatoren gecontroleerd, zoals handhygiëne, dossier…. In 

het kader van deze procescontrole worden ook steeds een aantal patiënten bevraagd. (SP)

• Procedures verschillen binnen eenzelfde specialisme per arts. (TK)

o Er is geen overeenstemming tussen de artsen onderling over wat de behandelwijze is bij 

een bepaalde pathologie. Er zijn bv. verschillen per arts wat betreft de voorbereiding 

voor een colonoscopie. Het klinisch pad “colonoscopie onder diprivan” dat momenteel 

in ontwikkeling is en zich in een eindfase vlak voor implementatie bevindt, zal slechts 

door  twee van de drie gastro enterologen gehanteerd worden.

o In het operatiekwartier zijn er tot drie verschillende manieren waarop oogartsen 

eenzelfde soort ingreep uitvoeren. Elke associatie houdt er zijn eigen bijzonderheden op 

na, met verschillende custom packs en procedures tot gevolg.

In een ziekenhuis moet de medische activiteit zo georganiseerd worden dat ze in optimale 

voorwaarden kan geschieden. Dit houdt ondermeer in dat de nodige onderlinge afspraken 

gemaakt worden om zorgprocessen zoveel mogelijk te uniformiseren, met oog op een zo laag 

mogelijk risico op fouten bij de behandeling en verzorging. Dit weliswaar met respect voor de 
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diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts, waarbij de arts omwille van 

patiëntgebonden redenen in individuele gevallen van de gemaakte afspraken kan afwijken.

Sectie VII.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen

Fixatie

• Twee procedures binnen het ziekenhuis hebben betrekking op vrijheidsbeperkende maatregelen. 

De  “procedure fysieke fixatie”  en de procedure “isolatie”. (AV) Deze procedures werden 

tijdens de audit bekeken, evenals de presentatie die onder de noemer “fixatiebeleid” werd 

doorgestuurd. Daarnaast was fixatie een aandachtspunt bij de bezoeken op de afdelingen. Er 

werden in totaal 7 fixatiedossiers ingekeken. 

• De richtlijnen van de procedures worden niet steeds toegepast. (TK)

• Men stelt in het ziekenhuis dat men een fixatiearm beleid wil voeren. De basisprincipes van een 

fixatiearm beleid zijn niet doorgetrokken in de procedure enerzijds en op de werkvloer 

anderzijds (op afdelingen wordt fixatie nog frequent toegepast). (TK)

• Niet alle medewerkers die betrokken zijn bij fixatie (artsen, verpleegkundigen, paramedici, 

zorgkundigen ..) kregen hierover bijscholing. De workshops die gegeven werden beperkten 

zich tot verpleegkundige diensthoofden, stafmedewerkers, hoofdverpleegkundigen en 

nachtverpleegkundigen. (TK)

• Het gebruikte materiaal voor fixatie is niet beperkt binnen het ziekenhuis. Op de afdelingen 

wordt soms veel en soms verschillend materiaal gebruikt. Er zijn geen verantwoordelijken 

aangeduid voor het beheer en het nazicht van het materiaal (bv. op volledigheid, intact zijn, 

reiniging na gebruik  …).  (TK)

• De procedure beperkt zich tot fysieke fixatie en meer bepaald tot de Zweedse gordel. Uit 

gesprekken blijkt meermaals dat verpleegkundigen een voorzettafel, trappelzak, stok onder de 

deur en chemische fixatie niet echt als fixatie beschouwen.  (TK)

• Er zijn geen gebruiksaanwijzingen voor alle gebruikte materialen binnen het ziekenhuis. (TK)

In de procedure wordt bij benodigdheden enkel het woord “fixatiemateriaal” vermeld. Voor het 

gebruik van een fixatievestje, een trappelzak, een voorzettafel, bedsponden, …. zijn geen 

specifieke aandachtspunten bij het gebruik beschreven. (TK) Enkel de fixatie door middel van 

riemen (Zweedse gordel) wordt beschreven. De informatie die hier vermeld is, is verwarrend en 

spreekt elkaar tegen. De procedure vermeldt:

“Omwille van de veiligheid wordt enkel de 5-puntsfixatie weerhouden. De andere vormen 

worden uitgelegd indien per uitzondering worden toegepast”.

Maar eveneens : “Het gebruik van enkel de brede (15cm) lendenband(-schouderriem) in 

combinatie met bedsponden is wel efficiënt bij bejaarde, onrustige patiënten en mag dus ook in  

die situaties gebruikt worden.” (TK)

En verder  “bij de 3-puntsfixatie wordt enkel de diagonale 3-puntsfixatie weerhouden”.
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Het gebruik van de Zweedse gordel dient minimum een driepuntsfixatie (diagonaal) te zijn. 

Enkel fixeren met de lendengordel met de bedsponden omhoog houdt een reëel gevaar op 

verhoogd valrisico met ernstige verwondingen en zelf risico op verstikking in.  

• De verantwoordelijkheid van de arts wordt in de procedure beschreven bij de besluitvorming en 

de evaluatie van de maatregel: “er is zo snel mogelijk overleg met de arts” en “de arts beslist  

mee over de duur en de vorm van de fixatie. Bij nazicht in de dossiers was geen enkele keer 

aangeduid dat er overleg was geweest met de arts. (TK)

• Alternatieven en uitlokkende factoren worden niet omschreven binnen de procedure. Bij nazicht 

worden er op de afdelingen nauwelijks alternatieven besproken in team en met de familie. Er is 

geen enkele observatie hierover teruggevonden in dossiers. Op het verpleegdossier is geen 

plaats voorzien om te noteren welke alternatieven/risico’s met de familie besproken werden. 

We bevelen aan deze onderwerpen gedetailleerd uit te werken zodat ze als leidraad kunnen 

dienen. Ook vormingen aan de hand van casussen bieden een meerwaarde. (Aanb)

• Preventie van valincidenten en behandeling van onrust worden in de procedure terecht 

beschreven als onjuiste indicaties voor fixatie. Op de afdelingen werden deze indicaties beide 

gezien als reden tot fixatie (eenmaal valpreventie, verschillende keren onrust en 

wegloopgedrag). (TK)

• Niettegenstaande de richtlijnen over bespreking in team en met familie en de toestemming van 

de patiënt, kon men hierover geen notities in het dossier voorleggen tijdens de audit. (TK) Uit 

gesprekken blijkt dat fixatie bij aanvang besproken zou worden in team en met familie (eerder 

vanuit informerend standpunt dan wel vragen tot toestemming). 

• De evaluatie van de maatregel (verlenging, aanpassing maatregel of stop) bleek bij nazicht in de 

dossiers geen enkele keer ingevuld te zijn. (TK) Patiënten die gefixeerd waren, waren dat vaak 

reeds gedurende lange periode na elkaar (6 dagen, van bij opname , elke nacht…). Uit gesprek 

blijkt dat evaluatie inderdaad niet (elke shift) gebeurt. 

• Toezicht en evaluatiemomenten zijn in de procedure vaag geformuleerd als “verhoogd toezicht 

in de mate van het mogelijke” en “meer controleren” . Dit wordt niet verder vertaald in een 

vooropgestelde frequentie. Bij controle van dossiers was er geen sprake van verhoogd toezicht. 

(TK)

Bij nazicht van een dossier van een gefixeerde patiënt bijvoorbeeld bleek deze op 11 november 

tijdens de nacht gefixeerd te zijn geweest met een lendengordel. De reden voor fixatie werd 

vermeld, maar of de patiënt nog gefixeerd werd tot op de dag van de audit (d.w.z. een week 

later) (overdag of tijdens de nacht), over een bespreking met familie, eventuele alternatieven en 

verhoogd toezicht en observaties werd niets teruggevonden in het dossier. (NC)

 Verhoogd toezicht is een absolute noodzaak bij fixatie en dient  nauwgezet toegepast worden 

en genoteerd te worden in het verpleegdossier.

Conclusie: De algemene fixatieprocedure dient aangevuld, duidelijk uitgeschreven en ten volle 

geïmplementeerd te worden op de afdelingen (minimum actief gecommuniceerd te worden aan 

alle medewerkers), met aandacht voor: 

o Begrenzing van het gebruikte materiaal;

o Duidelijke richtlijnen voor alle gebruikte materialen en vorming;

o Mogelijke alternatieven, 
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o Mogelijke uitlokkende factoren,

o Overleg (met patiënt, familie, arts en team…),

o Duidelijk uitgeschreven richtlijnen voor verhoogd toezicht tijdens de fixatie (frequentie 

toezicht, onderwerpen van observatie…), 

o Duidelijk uitgeschreven richtlijnen voor evaluatie (frequentie, betrokken personen)

o Uniforme, nauwgezette verslaggeving. 

Er dient controle te zijn op de juiste toepassing en het opvolgen van de richtlijnen. 

Afzondering als dwangmaatregel (isolatie)

• In de procedure afzondering staan, ondanks de laatste zin “isolatie slechts in uitzonderlijke 

gevallen”,  heel wat indicaties opgesomd, waarvan enkele twijfelachtig kunnen genoemd 

worden (verbale agressie, storend gedrag, verwardheid, potomanie). Er zijn geen contra 

indicaties gespecificeerd. (TK)

• Fixatie en isolatie worden door elkaar gebruikt. Bij benodigdheden voor afzondering staat in de 

procedure “fixatiemateriaal” Dit kan verwarrend lijken en geeft de indruk dat fixeren tijdens 

afzondering de voorkeur heeft. Bij nazicht op de dienst spoedgevallen bleek er steeds 

fixatiemateriaal klaar te liggen op het bed. In 5 van de 12 ingekeken registraties bleek er 

effectief gefixeerd te zijn. (TK)

• De betrokkenheid van de arts is duidelijk opgenomen in de procedure. Tijdens de audit op spoed 

bleek dat de arts niet steeds ter plaatse kwam en waren er niet steeds gegevens in het medisch 

dossier terug te vinden. Ook medische orders van toegediende medicatie waren niet steeds 

genoteerd. (NC)

• Verhoogd toezicht wordt in de procedure omschreven als “we voorzien minstens elk half uur 

een toezichtmoment. ’s Nachts is dit minstens om het uur noodzakelijk”. Het is niet duidelijk 

om het hier gaat over rechtstreeks toezicht (binnengaan). Toezicht via de bewakingscamera of 

via het kijkgat in de deur kan niet aanzien worden als efficiënt toezicht. Uit de registraties in 

verpleegdossiers bleek het verhoogd toezicht zeer wisselend ingevuld te zijn en soms zelfs 

afwezig. (TK)

• Ondanks de richtlijn om aandacht te besteden aan tijdsoriëntatie, is er in de isolatiecel geen klok 

zichtbaar opgehangen. (Aanb)

Sectie VII.4 Medicatiedistributie

Situering 

• In 2007 zijn de drie apotheken van de voormalige drie ziekenhuizen verhuisd naar een 

nieuwgebouwde apotheek in de kelderverdieping van het Jan Yperman Ziekenhuis.

• De apotheek is tijdens weekdagen van 8 tot 18u open en zaterdagvoormiddag.

• De apotheek van het Jan Ypermanziekenhuis levert ook medicatie aan de CAD in Veurne en aan 

het Sint-Janshospitaal in Wervik.
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Beleid en strategie

• Enkele malen per jaar heeft de hoofdapotheker een ‘ad hoc’ overleg met de algemeen directeur. 

(AV) Van dit overleg wordt geen verslaggeving gemaakt. 

Met de hoofdgeneesheer  en de verpleegkundig directeur zijn er geen specifieke 

overlegmomenten. (TK) Gezien het belang van de apotheek in tal van processen in het 

ziekenhuis, is een gestructureerd overleg van de hoofdapotheker met de verschillende 

directieleden onontbeerlijk om voldoende inbreng te hebben in de beleidsopties.

De hoofdapotheker wordt soms op het directiecomité uitgenodigd voor toelichting bij 

specifieke agendapunten i.v.m. apotheek. (AV)

• De apotheek is betrokken bij tal van overlegorganen binnen het ziekenhuis (bv. lid van het 

ethisch comité). (AV)

• De apotheek was tot nu toe niet betrokken in de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid. 

Incidenten m.b.t. medicatie kregen tot nu toe geen aandacht in het beleid van 

incidentenregistratie. Vanaf de volgende vergadering van de stuurgroep zal de apotheek 

uitgenodigd worden. (Aanb)

• In 2008 werd een aparte medische materialencommissie opgericht. Voorheen was deze deel van 

het medisch-farmaceutisch comité. (AV)

• Binnen de apotheek is er tweewekelijks een overlegmoment tussen de 6 apothekers. Hiervan 

wordt verslaggeving opgemaakt. 

Er zijn functieomschrijvingen uitgeschreven voor apothekers en apotheek-assistenten.  De 

apothekers hebben elk een subspecialisatie met een specifiek takenpakket. Er is een halftijds 

apotheker-beleidsmedewerker. Elke apotheker heeft binnen zijn takenpakket doelstellingen 

voor 2009 geformuleerd. (SP) 

• De apotheek heeft goed zicht op de knelpunten in het medicatiedistributieproces. In 2008 werd 

een project opgestart rond de optimalisatie van de geneesmiddelen distributie met extra 

aandacht voor medicatieveiligheid. In een eerste fase werden elektronische voorraadkasten 

(Vanas®-kasten) ingevoerd op de verpleegafdelingen. Op het moment van de audit zijn deze 

ingevoerd op alle verpleegafdelingen, uitgezonderd twee (G1 en IZ). In een tweede fase wordt 

een elektronisch medicatievoorschrift ingevoerd (C2P). Tijdens de audit werd het gebruik van 

dit voorschrift opgestart op de materniteit. (SP)

In een latere fase wil men de medicatie net voor toediening aan de patiënt scannen om een 

sluitende controle mogelijk te maken.

Middelen

• De apotheek beschikt over een ruime en moderne infrastructuur. Er is daglicht in de burelen en 

de centrale werkruimte. Temperatuursvoorwaarden voor bewaring van medicatie worden 

continu elektronisch gemonitord in de ruimten en koelkasten van apotheek en in de koelkasten 

van de verpleegafdelingen. (SP)

• De apotheek beschikt over een herverpakkingsmachine. (AV)
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Medewerkers

• De personeelsequipe van apotheek bestaat uit 9.32 VTE, waarvan 5 VTE apothekers en 4.32 

apotheek-assistenten. Daarnaast is er een halftijds apotheker-beleidsmedewerker. (AV)

Processen

• Er zijn verschillende procedures uitgeschreven voor het deelproces van medicatiedistributie in 

de apotheek. (AV) Er is geen procedure die het medicatieproces op de afdelingen (voorschrift, 

klaar zetten, controle, toediening) beschrijft. (NC)

• Een procedure voor temperatuursoverschrijding is ingebouwd in het elektronische 

surveillancesysteem. (SP)

• Controle van vervaldata is goed geregeld op de afdelingen met een elektronische voorraadkast. 

Deze controle gebeurt volledig door de apotheek. (SP) De procedure i.v.m. controle van 

vervaldata is niet helemaal sluitend op de twee afdelingen waar nog geen gebruik wordt 

gemaakt van de elektronische voorraadkasten. Hier staan verpleegkundigen van de afdeling in 

voor de controle. (TK)

• Er wordt geen medicatie klaargezet op de kinderafdeling. De medicatie wordt op het moment 

van toediening uit de voorraad van de medicatie gehaald. (SP)

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

o Men werkt grotendeels met naschriften i.p.v. voorschriften, waardoor de apotheek 

geen controle kan uitoefenen op de geneesmiddelentherapie van patiënten.

o Verpleegkundigen maken de voorschriften op.

o Medische orders worden niet steeds neergeschreven of geautoriseerd. (NC) De 

stopdatum staat niet steeds genoteerd op de medicatiefiches en de orders ervoor zijn 

niet steeds aanwezig.

Een (overigens niet ondertekend) voorschrift voor Dafalgan p.o. op het recoveryblad 

werd door een verpleegkundige gewijzigd in IV Perfusalgan. Deze wijziging was 

niet geautoriseerd door een arts noch bestond er een staand order. Bij navraag bleek 

dit soort aanpassingen regelmatig te gebeuren. Het voorschrijven van medicatie is 

een medische handeling. Voor courante medicatie kan een staand order opgesteld 

worden (bv. hoofdpijn, koorts…).

o Bij het toeren meldt de arts wijzigingen in het medicatieschema. De 

hoofdverpleegkundige brengt deze wijzigingen aan in het schema (PC), dit wordt 

uitgeprint en in de medicatiemap gestoken. Geen enkel medicatieschema werd 

afgetekend.

o Pre-operatieve checklists komen onvolledig ingevuld toe op de afdeling. Vaak moet 

men naar de huisarts bellen voor meer informatie (tijdstip en posologie) over de 

thuismedicatie.

o Orale medicatie wordt klaargezet voor 24 uur tijdens de weekdagen en in het 

weekend voor 72 uur (drie dagen). Bij nazicht van de klaargezette medicatie bleek 
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soms een deel van de persoonlijke voorraad (vb Myambutol®) samen met de 

klaargezette medicatie in de vakjes te staan.

o Medicatie IV wordt soms vooraf opgelost en klaargezet. Op moment van audit werd 

een flacon Augmentin ® aangeprikt en (deels) opgelost teruggevonden bij de 

klaargezette medicatie. 

o Resten van IV medicatie worden in een spuit bewaard voor een volgende toediening. 

(vb. Temesta ®).

o Niet alle medicatie is beschikbaar in unitdosis. Eénzelfde medicatie kan door de 

apotheek afgeleverd worden in unitdosis of in bulkverpakking. Op het moment van 

de audit was er bv. Myambutol® in beide verpakkingen aanwezig voor dezelfde 

patiënt, beide afgeleverd door de ziekenhuisapotheek.

o Wijzigingen die achteraf aangebracht zijn op het medicatieschema, zijn niet steeds 

getekend door de arts. 

o Reden voor het niet geven van medicatie is niet steeds weergegeven in het dossier.

o Bij zo nodig medicatie is niet steeds het tijdsinterval tussen twee toedieningen en de 

maximale dosis per 24 uur aangegeven. 

o In alle voorraadkasten van de afdelingen bevinden zich ampullen KCl.

o De medicatie van de patiënt wordt op kamer- (en bed)nummer klaargezet en niet op 

patiëntennaam.

o Tijdens de audit op spoed werden geopende flacons met Carrel® (gedateerd 15 en 22 

oktober 2009) en HAC®  (gedateerd 17 september 2009) teruggevonden waarvan de 

bruikbaarheidsdatum overschreden was. Volgens de geldende afspraken, die ook 

duidelijk zijn aangebracht op de karren en de flacons zelf, kunnen deze waterige 

oplossingen slechts 1 week na aanmaak gebruikt worden. 

• In samenwerking met een extern adviesbureau (Hict) wordt een optimalisatieproces van de 

distributie in de apotheek en tussen apotheek en OK doorgevoerd. (AV)

Resultaten

• In 2007 werd voor het eerst een jaarverslag opgemaakt. In 2008 werd een analoog jaarverslag 

opgemaakt. (AV)

• Er worden geen analyses van het geneesmiddelenverbruik per geneesmiddelenklasse, per dienst, 

per specialisme en per arts gemaakt. (NC) 

Er gebeurde wel een analyse van het antibioticaverbruik. 

Verbruiksanalyses gebeuren nog voornamelijk vanuit financieel oogpunt, in het kader van 

forfaitarisering. (AV)

• Quasi alle medicatievoorschriften zijn door een arts ondertekend als ze in de apotheek worden 

binnengebracht (bij een steekproef in de apotheek tijdens de audit waren 43 van de 44 

gecontroleerde voorschriften ondertekend). (SP)

• 70% van de medicatievoorschriften zijn eigenlijk ‘naschriften’. In de apotheek wordt het 

verbruik vanuit de elektronische voorraadkasten opgevolgd. Medicatievoorschriften voor deze 

verbruikte medicatie wordt door de apotheek ter ondertekening naar de artsen verstuurd. (NC) 

Door invoer van het elektronisch voorschrift kan dit aandeel gevoelig dalen.
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• 60% van de medicatie is beschikbaar in unitdose. Hoewel men beschikt over een 

herverpakkingsmachine, wordt niet alles herverpakt. (Aanb)

• Er werd door een studente een onderzoek gedaan naar medicatiefouten bij het klaarzetten van 

geneesmiddelen voor en na de implementatie van een VANAS®-kast. Hieruit bleek dat door de 

invoering van het systeem duidelijk minder medicatiefouten gemaakt werden. (SP)

Sectie VII.5 Sterilisatie- en desinfectieprocessen

Situering 

• Sinds de centralisatie te Ieper (1/9/2007) gebeuren de centrale sterilisatie-activiteiten (CSA) 

door een externe firma (“insourcing” door Sterima Vanguard nv). De firma heeft een ISO-

certificaat (EN ISO 13485) voor haar kwaliteitsmanagementsysteem.

Het uitbestedingscontract loopt voor een periode van vijf jaar en kan daarna stilzwijgend 

verlengd worden voor telkens een jaar.

De firma is verantwoordelijk voor:

o Advies bij planning, bouw, aankoop machines

o Investeringen in ICT

o Aankoop van hulpstoffen (zepen, chemicaliën, tape, labels…)

o Certificatie van het sterilisatieproces

o Onderhoud van het ICT-systeem (Optim SPM®) m.b.t. aansturing sterilisatieproces 

en data matrix opvolging

o Management van de CSA (verantwoordelijke CSA op pay-roll)

o Codering instrumenten met data matrix

o Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid m.b.t. eindproduct

Het ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor:

o De directe arbeid (opvang ziekte en afwezigheden)

o Het verschaffen van de ruimte voor de sterilisatie en opbergruimte voor de steriele 

sets

o De aanlevering van de operatieprogramma’s

o Energie (stroom, verwarming)

o Onderhoud van de gebouwen

o Validatie en calibratie van het machinepark

o Onderhoud van het machinepark

o Verzekering brand, burgerlijke aansprakelijkheid en product

o Aankoop en herstel instrumentarium

o Aanvoer en afvoer van sets naar het operatiekwartier (o.a. transportcontainers)

o Ter beschikking stellen van parkeer- en manoevreerruimte.

• Naast de centrale sterilisatie-activiteiten worden nog materialen decentraal gereinigd, 

gesteriliseerd en gedesinfecteerd (stomatologie en endoscopie).

• De CSA is open van 8u tot 21u30. Daarbuiten wordt gewerkt met een wachtdienst.
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Beleid en strategie

• Het proces van insourcing werd begeleid d.m.v. een stuurgroep en een projectgroep. De 

stuurgroep bestaat uit de projectleider van Sterima-Vanguard, de directeur verpleging, de 

financieel directeur . De werkgroep was samengesteld uit de projectleider van de firma, de 

verantwoordelijke ICT, de apotheker-titularis, het toenmalige hoofd van de CSA, de 

kwaliteitscoördinator, de hoofdverpleegkundige van het OK, de OK-manager en een 

afgevaardigde van de chirurgen. (AV)

• De centralisatie en partiële uitbesteding van de sterilisatie zorgde voor een verzelfstandiging 

van de dienst (eigen personeel, werking via vaste procedures, SLA met het operatiekwartier, 

met specifieke aandacht voor het leeninstrumentarium). (AV)

• Binnen CSA zijn verschillende niveaus van overleg: een dagelijks operationeel overleg met 

OK, een tactisch overleg tussen hoofd CSA en de externe firma (de frequentie van dit overleg is 

niet vastgelegd) en een halfjaarlijks strategisch overleg op directieniveau. (AV) Enkel van dit 

laatste overleg wordt systematisch verslaggeving gemaakt. (Aanb)

• Het contract tussen de externe firma en het ziekenhuis vertoont een aantal belangrijke lacunes:

o Nergens is contractueel bepaald hoe de apotheker zijn wettelijke 

eindverantwoordelijkheid kan uitoefenen (wijze en frequentie van toezicht, 

regelmatig overleg, inspraak over welke tests minstens en met welke frequentie 

moeten uitgevoerd worden…). De mogelijkheid om bepaalde modaliteiten te regelen 

via SLA’s biedt hiervoor onvoldoende garanties. (NC) 

o Evenmin is bepaald of en hoe het comité ziekenhuishygiëne zijn wettelijke taken kan 

uitoefenen (NC)

o Ondanks het feit dat men spreekt over “het ter beschikking stellen van 

gedesinfecteerde en gesteriliseerde medische hulpmiddelen” is onvoldoende 

beschreven welke materialen gesteriliseerd of gedesinfecteerd moeten worden. Men 

lijkt eerder van een historische situatie te vertrekken (“de bevoorrading van steriele 

goederen, die nu gebeurt door eigen personeel vanuit eigen lokalen aan Sterima-

Vanguard […] toe te vertrouwen”), waardoor materiaal dat vroeger buiten de 

sterilisatieafdelingen behandeld werd, in principe niet naar de CSA kan overgebracht 

worden (bv. desinfectie scopen). (TK)

o Ondanks het feit dat uitbesteding van sterilisatie onder de vorm van insourcing in 

ons land een nieuw gegeven is, werd niet voorzien in de mogelijkheid om het 

contract op regelmatige basis te evalueren en bij te sturen. Nu is alleen de mogelijk 

om het contract na 5 jaar op te zeggen, contractueel vastgelegd. (TK)

• Er is onvoldoende zicht vanuit de apotheek op het volledige sterilisatie- en desinfectieproces. 

(NC)

o De apotheek is onvoldoende op de hoogte van de knelpunten in het sterilisatieproces. 

(bv. onvoldoende zicht op de knelpunten van snelsterilisatie, zoals de vraag naar het 

inkorten van tijden bij materiaaltekort)

o Men heeft geen volledig zicht op de reiniging, desinfectie en sterilisatie van scopen 

op de polikliniek, men is in de apotheek bezig met een inventarisatie van dit proces. 

o Er is geen gestructureerd overleg tussen CSA en apotheek. Er is enkel ‘ad hoc’ 

overleg bij problemen. De apotheek neemt niet deel aan het tactisch en het 

strategisch overlegorgaan van CSA. 
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De hoofdapotheker is volgens de ziekenhuiswet de eindverantwoordelijke voor de 

kwaliteitswaarborg van de sterilisatie en dient deze taak dan ook, samen met de 

ziekenhuishygiënisten, op te nemen.

• De CSA heeft geen zicht op de decentrale activiteiten. Zo is de CSA niet op de hoogte van het 

gebruik van glutaaraldehyde in gesloten systeem in het ziekenhuis. (TK)

Middelen

• De CSA beschikt over 4 wasmachines (GE 8668-G3DT met AGS), 2 ultrasoonwasstraten, 4 

sterilisatoren (drie 8-StE-sterilisatoren GE HS6613-ER2 en één 1-StE-sterilisator GE HS33), 1 

waterstofperoxydesterilisatietoestel (Sterrad®) en 1 toestel op basis van onderdompeling in 

perazijnzuur (Steris®). (AV)

Medewerkers

• De CSA beschikt over 7,8 VTE personeel. Het hoofd van de sterilisatie is in dienst van de 

externe firma, de andere medewerkers van het ziekenhuis. Hiervan zijn twee personeelsleden 

verpleegkundigen en drie verzorgenden. (AV) Slechts vier van de tien personeelsleden heeft 

een externe basisopleiding sterilisatie gevolgd. (TK)

• Voor het onderhoud is er een equipe van 5,75 VTE voor het geheel van operatiekwartier, 

recovery en CSA. (AV)

• We stellen vast dat de activiteit op de CSA jaarlijks stijgt. We bevelen aan regelmatig de 

bestaffing te evalueren i.f.v. de werklast. (Aanb)

Processen

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

• De procedure voor high level desinfectie d.m.v. perazijnzuur die eigenlijk als een 

noodprocedure dient beschouwd te worden, wordt omwille van materiaaltekort (orthopedie, 

urologie en gynaecologie) systematisch als snelsterilisatieprocedure gebruikt (610/jaar). 

Steriliteit van materiaal kan met deze techniek niet gegarandeerd worden.

Uit de registratiegegevens blijkt dat steeds dezelfde materialen gesnelsteriliseerd worden. (TK)

We bevelen aan om de benaming van deze procedure te veranderen in high level desinfectie 

met perazijnzuur, i.p.v. sterilisatie met perazijnzuur. (Aanb)

• Voor desinfectie van endoscopen op de consultatie wordt gebruik gemaakt van glutaaraldehyde 

in gesloten systeem en perazijnzuur in open systeem. Niet voor al deze processen zijn 

procedures uitgeschreven. De bestaande procedures werden niet opgesteld in samenspraak met 

de apotheek. Het personeel dat deze activiteiten uitvoert werd hiervoor niet opgeleid. (TK)
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Resultaten

• Via de codering van instrumenten en de data matrix slaagt men er in objectieve gegevens te 

verzamelen over aantal sets, aantal gebruikte versus niet-gebruikte instrumenten hetgeen een 

regelmatige revisie van de sets moet mogelijk maken. Ook kan men nu bij klachten nagaan 

over welk instrument het precies gaat, wanneer het gebruikt werd, welke sterilisatiestappen het 

doorlopen heeft… (SP)

• Er is voorzien in een elektronisch systeem voor het registreren van klachtenrapporten 

(betreffende verliezen, breuken), met een gerichte verwerking van klachten (verwerving, 

analyse, verwerking en monitoring van de afgeleide correctieve en preventieve maatregelen) en 

een gestandaardiseerde rapportering aan het ziekenhuis. (SP)

• Met het traceersysteem slaagt men er in 100% van het materiaal te traceren tot op niveau van 

de set en de patiënt, en 80% tot op het niveau van het individuele instrument. (SP)

• Via het traceersysteem heeft men een duidelijk zicht op de recyclage en levenscyclus van elk 

individueel medisch instrument, hetgeen belangrijk is voor instrumenten die maar één of een 

beperkt aantal keren mogen gesteriliseerd worden. (AV)

• Jaarlijks worden 38.400 sets gesteriliseerd. (AV)

• De helixtest wordt niet uitgevoerd binnen de CSA. Deze test is nochtans belangrijk aangezien 

hij garant staat voor de steriliteit binnen de holle instrumenten. 

Ook de sporentest wordt niet uitgevoerd. (TK)

Sectie VII.6 Klachtenmanagement

Situering 

• Op het moment van de audit is het bureau van de ombudsdienst gevestigd in een 

containergebouw op de doktersparking. Vanaf midden 2011 zal de ombudsdienst boven de 

nieuwe inkom gelokaliseerd zijn.

Beleid en strategie

• Men maakt een onderscheid tussen 5 soorten dossiers: de klachtendossiers (wel of niet 

gerelateerd aan de patiëntenrechten), dossiers i.v.m. verlies/diefstal en dossiers i.v.m. 

meldingen, informatiedossiers en agressiedossiers. (AV)

• De ombudsdienst is lid van VVOVAZ, de Vlaamse beroepsvereniging van ombudspersonen en 

participeert aan de benchmarking. (SP)

Middelen

• In de brochure van de ombudsdienst communiceert men positief over klachtenmelding. (SP)
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• In de nieuwe brochure ombudsdienst werd niets opgenomen i.v.m. contactgegevens van de 

Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’. (Aanb)

• In de algemene onthaalbrochure is er geen vermelding van de ombudsdienst. Men beschikt niet 

over een eigen postbus. (TK)

Medewerkers

• Sinds 15/07/09 bestaat de ombudsdienst uit een ombudsman en een medewerkster. 

o De ombudspersoon combineert deze functie (0,5 VTE) met zijn taak als coördinator 

van de dienst patiëntenbegeleiding en –advies (0,25 VTE) en als pastor (0,25 VTE). 

Hij neemt in hoofdzaak de klachtendossiers (al dan niet gerelateerd aan de 

patiëntenrechten) op zich. Tevens is hij lid van de werkgroep agressiebeheersing. 

o De maatschappelijk medewerkster (0,3 VTE) behandelt de dossiers i.v.m. verlies en 

diefstal, alsook de meldingen van mogelijke conflicten in de zorg (o.a. pro-actieve 

meldingen). (AV)

• Vanuit de bekommernis de onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid van de 

ombudspersoon in alle omstandigheden te waarborgen, is het nodig in de klachtenprocedure te 

bepalen wie kan aangesteld worden als vervanger bij afwezigheid en indien de ombudspersoon 

bij een klacht betrokken is. Men dient dit ook naar buiten toe duidelijk te communiceren. (TK)

Processen

• Recent werden alle patiëntenrechten door een kunstenaar uitgebeeld. Deze worden 

tentoongesteld aan de centrale lift. (SP)

De rechten i.v.m. de patiëntenrechtenwet werden nog niet allemaal omgezet in richtlijnen en 

procedures (bv. weigering van behandeling, second opinion). Een aanvulformulier i.v.m. 

ontslag tegen medisch advies werd opgesteld (ook aanwezig in de ziekenwagens), een 

procedure werd nog niet opgemaakt. (NC) Vorming van het personeel over de 

patiëntenrechtenwet werd nog niet georganiseerd. (NC)

• Anonieme klachten worden wel geregistreerd, maar zijn niet ontvankelijk. (TK)

• Wanneer een verpleegkundig middenkaderlid oordeelt dat een opmerking uit de 

patiëntentevredenheidsenquête een ernstige klacht is die verder behandeld moet worden komen 

deze bij de ombudsdienst terecht. (AV) Deze gegevens en gegevens uit agressiemeldingen 

(komen rechtstreeks bij ombudsdienst) en de gegevens vanuit de ombudsdienst worden 

gebundeld en gekoppeld aan elkaar.  Van hieruit wordt vertrokken om eventuele 

verbetertrajecten op punt te stellen. (SP)

• Via een driemaandelijks en een jaarlijks verslag rapporteert de ombudspersoon aan de directie 

op geanonimiseerde wijze de ontvangen klachten, doet waar nodig voorstellen tot globale 

verbeteracties en rapporteert ook over het verloop van de al dan niet ondernomen acties. (SP)
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• Via de website verwijst men naar het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst (ter inzage 

aan de receptie en bij de ombudsdienst). In de onthaalbrochure en de brochure van de 

ombudsdienst zelf maakt men geen verwijzing naar het huishoudelijk reglement. (Aanb)

• Het huishoudelijk reglement (mei 2009) bevat de klachtenprocedure en een beschrijving van de 

opdrachten van de ombudspersoon, doch geen gegevens m.b.t. organisatie en de concrete 

werking van de ombudsdienst (openingsuren, naam ombudspersoon, bereikbaarheid, 

vervanging bij afwezigheid of indien ombudspersoon betrokken partij is). (TK)

Het reglement moet nog worden aangepast i.v.m. de medewerking en taakverdeling van de 

maatschappelijk medewerkster. (TK) We raden aan om in het huishoudelijk reglement expliciet 

een maximale termijn voor het versturen van een ontvangstmelding te vermelden. (Aanb)

• Op vraag van de spoedgevallenafdeling en in het kader van suïcidepreventie wordt de 

ombudsman betrokken bij het opstellen van een standaardformulier ‘gedwongen opname’. 

(AV)

Resultaten 

• In 2008 werden 411 dossiers behandeld. (AV) Hiervan waren er 171 dossiers van klachten 

waarvan de inhoud gerelateerd is aan de wet betreffende de rechten van de patiënt.

• Het jaarverslag is inhoudelijk sterk uitgewerkt met ondermeer een analyse van de 

belangrijkste klachten, benchmarking van VVOVAZ, aanbevelingen ter voorkoming van 

herhalingen, vorming,enz. (SP)
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Artikel VIII. Resultaten

Sectie VIII.1 Toegankelijkheid van zorg

• Het ziekenhuis heeft een groot aandeel Franstalige patiënten (10%), waaronder een stijgend 

aandeel van Franse patiënten. In het kader van het INTERREG-akkoord onderzoekt men de 

mogelijkheid om in Noord-Frankrijk een CAD en een polikliniek (met o.a. oogheelkunde) op te 

richten. (AV) Voor deze patiëntengroep werden heel wat informatiefolders, onthaalbrochures en 

een deel van de website vertaald. Regelmatig worden (sinds 2002) lessen Frans georganiseerd 

voor de medemerkers (bv. in 2005 12 uur aan 7 en in 2006 aan 14 medewerkers van het 

administratief departement, in 2006 aan 8 personeelsleden van IZ, in 2008 10 uren aan 13 

medewerkers van de eenheid voor palliatieve zorgen). In 2009 ging een algemene cursus ‘Frans 

in het ziekenhuis’ door. (SP)

• Enkel wanneer een patiënt op eigen verzoek in een éénpersoons- of luxekamers verblijft, 

worden ereloonsupplementen aangerekend, deze supplementen zijn maximaal 100%. (SP)

Voor ambulante patiënten heeft men hier geen zicht op, terwijl heel wat artsen niet of slechts 

gedeeltelijk geconventioneerd zijn. (TK)

• In 2007 werden er ongeveer 4% van de patiënten beschouwd als dubieuze debiteurs. Bij het niet 

betalen van een factuur binnen de gevraagde termijn, wordt een procedure opgestart (1ste 

aanmaning, 2de aanmaning, deurwaarder, dagvaarding).

Hierdoor slaagt het ziekenhuis erin het aandeel van oninbare bedragen tot een minimum te 

beperken (0,14% van de totale bedrijfsopbrengsten). Het bedrag aan uitstaande dubieuze 

debiteuren per bed komt volgens een studie van Zorgnet Vlaanderen overeen met het Vlaamse 

gemiddelde. Het percentage aan uitstaande bedragen t.o.v. de patiëntenomzet ligt rond de 10 %. 

Dubieuze debiteuren (= met afbetalingsplan of procedure bij deurwaarder of rechtbank) kunnen 

geen éénpersoons- of luxekamer krijgen wanneer ze zich opnieuw aanbieden in het ziekenhuis. 

(AV)

• Rooming-in op pediatrie kost standaard 15 euro, en in een privékamer 30 euro, maaltijden 

inbegrepen. (AV)

• Men kan voor courante ingrepen een schatting van de kostprijs van opname bekomen. (SP)

Sectie VIII.2 Tevredenheid patiënten en medewerkers

• Voor de evaluatie door de gebruikers worden verschillende bevragingsmethodes gehanteerd: 

- Een continue algemene patiëntentevredenheidsbevraging via beoordelingsformulieren die 

verspreid worden via de onthaalbrochure. Deze bevraging bevat voornamelijk open vragen met 

mogelijkheid tot suggesties en opmerkingen. 

Voor de afdelingen pediatrie, materniteit en pediatrisch dagziekenhuis werden specifieke 

beoordelingsformulieren ontworpen.

- Een jaarlijkse gestructureerde patiëntenbevraging op het ontslagmoment via Delta. 

- Er worden op regelmatige tijdstippen telefonische postoperatieve bevragingen gedaan bij 

patiënten van het chirurgisch dagziekenhuis.
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- In het kader van procescontroles op afdelingsniveau worden 3 keer per jaar een aantal 

patiënten op elke afdeling bevraagd.

• Voor de evaluatie door de medewerkers maakt men gebruik van verschillende 

bevragingsmethodes: 

- In 2005 gebeurde een tevredenheidsbevraging van medewerkers via Delta. Deze zal in 2010 

herhaald worden. 

- In 2008 gebeurde (binnen het federaal project patiëntveiligheid) een 

patiëntveiligheidscultuurmeting bij artsen en verpleegkundigen. Deze meting zal in 2010-2011 

herhaald worden.

- Eind 2009 wordt een welzijnsbevraging georganiseerd via individuele en groepsgesprekken 

met het personeel door een externe organisatie (ISW Limits) in het kader van optimalisering 

van welzijn op het werk.

Sectie VIII.3 Patiëntgeoriënteerde zorg

• Niet op alle afdelingen beschikt men over een eigen afdelingsbrochure (bv. C3). (Aanb)

• Voeding wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de zorg. Er zijn 4 maaltijden per dag 

voor alle patiënten en er is een leeftijdsspecifieke aanbod (kinderen, moeders, geriatrische 

patiënten). Er is ook veel aandacht voor ondervoeding en specifieke diëten.

De maaltijdbevraging gebeurt door diëtisten en er wordt gewerkt met een buffetsysteem op Sp-

palliatieve. (SP)

• Het chirurgische dagziekenhuis is opgebouwd volgens een heel klantvriendelijk en 

patiëntgeoriënteerd concept. Dit wordt ondersteund door de moderne infrastructuur (bv. lounge). 

De procedures zijn aangepast aan een efficiënte opvang van dagpatiënten. De patiënt doorloopt 

opeenvolgende fasen waarbij hij doorheen verschillende zones in het dagziekenhuis komt. (SP) 

Men werkt ook hard aan het informeren van de mensen. Zo beschikt men over een fraaie en 

volledige onthaalbrochure. (SP) Er is wel verbetermogelijkheid voor pathologiespecifieke 

infofolders. Hierin zijn grote verschillen tussen de verschillende disciplines. Sommigen hebben 

niets aan te bieden, terwijl bv. orthopedie al enkele mooie folders ontwikkelde. Artsen dienen bij 

de ontwikkeling van deze folders het voortouw te nemen. Men moet wel bewaken dat het 

taalgebruik voor de meerderheid van de patiënten begrijpbaar is. (Aanb)

• Er is geen eenvormig postoperatief pijnbeleid op het chirurgische dagziekenhuis. Verschillende 

artsen hanteren soms zeer verschillende protocols voor gelijkaardige problematiek. (TK)

Sectie VIII.4 Continuïteit van zorg

• Op sommige afdelingen wordt het dossier niet meegenomen tijdens de zorg. (TK) Door het 

gebruik van overdrachtformulieren bestaat het risico dat deze informatie niet altijd even 

consequent overgenomen wordt in het patiëntendossier. Men zou tot een werking moeten 

komen waar de zorgplanning gebeurt aan het bed van de patiënt en de uitgevoerde zorg direct 

zijn weerslag vindt in het patiëntendossier.

45
Auditverslag Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper, E 057, november 2009



• In het ziekenhuis werkt ongeveer 57 % van het verzorgend personeel deeltijds. Bovenop dit 

aantal komen nog de personeelsleden die aanspraak maken op vrije dagen omwille van hun 

leeftijd (samen 2216  ADV dagen = 9.75 VTE voor 2008 ). (AV)

Voor hoofdverpleegkundigen en middenkaders is deeltijdse arbeid beperkt tot 80%. (SP) 

Het verdient aanbeveling om een vinger aan de pols te houden in de problematiek van de 

verhouding deeltijds werk  / voltijds werk. Het is de verantwoordelijkheid van het beleid, en de 

directeur patiëntenzorg in het bijzonder, dat de continuïteit en de kwaliteit van de 

verpleegkundige zorg gewaarborgd blijft. 

We bevelen aan om een leeftijdsbewust personeel te voeren aangezien meer dan 30 % van de 

verpleegkundige equipe boven de 45 jaar is en aanspraak maakt op ADV dagen. (Aanb)

• Op sommige afdeling werkt men met een adjunct-hoofdverpleegkundige om de continuïteit te 

verbeteren. (SP)

• Er is veel aandacht voor ontslagmanagement. (SP)

o Naast de ontslagmanager voor de geriatrische afdelingen, hebben nog twee andere 

sociale verpleegkundigen een certificaat “ontslagmanagement” en in januari 2010 start 

een vierde medewerker met de opleiding. 

o Er is een specifieke sociaal verpleegkundige aangeduid voor de opvolging van 

dialysepatiënten, ongeacht op welke afdeling of dienst  in het ziekenhuis deze zich 

bevinden. 

o Voor de geriatrische patiënten is er een sterk netwerk uitgebouwd voor samenwerking 

met de eerste lijns-, thuiszorg en mantelzorg. 

o Op meerdere afdelingen werd vastgesteld dat de ontslagdocumenten alle noodzakelijke 

gegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de zorg (bv op 

pediatrie, met gegevens i.v.m. voeding, wondzorg, medicatie en hygiëne).

o Er is een goed ontslagbeleid op het chirurgisch dagziekenhuis dat nog verder uitgewerkt 

wordt. Men start reeds in de preoperatieve fase met de voorbereidingen voor het ontslag. 

Men maakt ook een speciaal mapje klaar met alle nodige documenten. De artsen komen 

tussentijds toeren om patiënten tijdig te kunnen ontslaan en zo wachttijden te verkorten. 

Achteraf wordt de patiënt steeds opgebeld door een verpleegkundige voor de evaluatie 

van het verblijf en de behandeling. 

• Hoewel het verpleegkundige dossier het toelaat en het concept van zorgplanning gekend is, doet 

men nagenoeg nergens aan zorgplanning. (NC) Zorgplanning is niet expliciet opgenomen in de 

functieomschrijving van verpleegkundige – teamleiders.

Het is aangewezen om de zorg, op de kamer en in overleg met de patiënt te plannen. 

Zorgplanning is een belangrijk gegeven in de continuïteit van zorgverlening en zorgplanning in 

overleg met de patiënt maakt het mogelijk om zelfzorg en betrokkenheid in het eigen 

genezingsproces te stimuleren. Afspraken tussen patiënt en zorgverlener, gebaseerd op 

verpleegkundige observaties, worden in het patiëntendossier weergegeven in de vorm van 

geplande zorg voor de dag nadien. Dit is de basis waarop de (collega) verpleegkundige zich zal 

baseren om, daags nadien, deze afspraken na te komen. 

Sectie VIII.5 Samenwerking

• Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft verschillende samenwerkingsverbanden met andere 

gezondheidsinstellingen: (AV)
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- samenwerking met Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart (Ieper)(ziekenhuishygiëne, 

kinesitherapie, psychologische ondersteuning, ethisch comité, klinische biologie)

- associatie met Sint-Janshospitaal (Wervik) (gezamenlijke exploitatie Sp-chron en Sp-loco)

- grensoverschrijdende samenwerking met Centre Hospitalier d’Armentières binnen het 

Interreg IV-project

- samenwerking met UZ Leuven (botbank)

- samenwerking met UZ Gent (P*, NIC)

- samenwerking met AZ Sint-Jan Brugge-Oostende (Brugge) (P*)

- samenwerking met AZ Sint-Lucas Brugge (Assebroek) (P*, baarmoederhalsuitstrijkjes)

- samenwerking met AZ Groeninge (Kortrijk) (baarmoederhalsuitstrijkjes, oncologie, radio- 

en brachytherapie)

- samenwerking met AZ Sint-Augustinus Veurne (CAD, toegankelijkheid NMR, Sp-palliatief, 

plastische chirurgie, Herceptine-receptor registratie)

- associatie met AZ Sint-Augustinus Veurne voor de exploitatie op beide vestigingsplaatsen 

van de diensten stomatologie, nucleaire geneeskunde en anatomopathologie

- samenwerking met H.-Hart Roeselare – Menen (exploitatie CAD te Veurne)

- associatie met H.-Hart Roeselare – Menen (dienst neurochirurgie en zorgprogramma 

cardiale pathologie)

- samenwerking met rusthuizen (Hof Ten IJzer – Lo-Reninge, Seniorencentrum Home 

Vrijzicht – Elverdinge, Het Pardoen – Wervik, Ter Beke – Geluwe, De Beiaard – Poperinge, 

RVT Sint-Paulus – Langemark-Poelkapelle, OCMW Rusthuizen Ieper, RVT Huize 

Zonnelied – Ieper, RVT Sint-Jozef – Zonnebeke, RVT Wintershove – Vlamertinge, RVT Ter 

Kouter – Merkem, L’Orée du bois – Warneton).

In Huize Zonnelied is i.s.m. een mutualiteit een zorghotel opgericht als tussenstadium tussen 

ziekenhuis en thuis. Met Hof Ten IJzer is er een akkoord om dementerende partners op te nemen 

tijdens de ziekenhuisopname van hun partner/mantelzorger. (SP)

• Er is een gestructureerd overlegplatform met de huisartsen. Dit overleg kwam in 2008 drie keer 

samen. Hiervan wordt telkens een verslag gemaakt.

Huisartsen kunnen via “MONA” (Medical ONline Access) inzage krijgen in het medisch 

dossier van hun opgenomen patiënten, mits die hiertoe de toestemming gaven, en na opname 

onbeperkt de klinische biologie en radiologie raadplegen.

Huisartsen worden consequent uitgenodigd op de MOC-vergaderingen en wonen deze meestal 

bij (70%).

4 keer per jaar wordt voor de huisartsen een symposium georganiseerd. Maandelijks is er op de 

campus Mariaziekenhuis een bijscholingsmoment over de middag. (SP)

• Er is daarnaast 2 keer per jaar een gestructureerd overleg met mutualiteiten, 

thuiszorgorganisaties, rusthuizen  en (een vertegenwoordiging van de ) externe apothekers. 

Hiervan wordt telkens verslag gemaakt. (SP)

• De initiatieven zoals voorzien in de associatie met het Sint-Janshospitaal van Wervik worden 

stapsgewijs uitgebouwd. Alleen van de polikliniek werd afgezien wegens het protest van de 

huisartsenkring van Wervik. (AV)

• In het kader van de grensoverschrijdende samenwerking voerden MUG en SAMU samen zo’n 

20 interventies uit in respectievelijk Frankrijk en België. Nu bereidt men samen een 

rampoefening voor. (SP) Taalproblemen blijken in de praktijk de grootste struikelblok te 

vormen bij grensoverschrijdende interventies. Men zou dit proberen op te lossen door 

verpleegkundigen van de spoedgevallendiensten van Ieper en Armentières uit te wisselen.

47
Auditverslag Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper, E 057, november 2009



• Er is goede continuïteit van palliatieve zorgen georganiseerd tussen het ziekenhuis en de 

thuiszorg. Maandelijks is de palliatieve thuiszorg aanwezig op de multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen van het PST waar alle patiënten worden overlopen, tussendoor zijn er 

telefonische contacten. (SP)
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Artikel IX. Zorg voor moeder en kind

Sectie IX.1 Zorg voor zwangere vrouwen en neonati

Situering 

• Op de materniteit van het Jan Ypermanziekenhuis wordt op het moment van de audit verbouwd. 

Er zijn twee tweepersoonskamers die nog niet in gebruik zijn. De afdeling is voorzien om 33 

bedden te plaatsen, nadat alle verbouwingen achter de rug zijn. Op het moment van de audit 

zijn er 10 luxekamers, 10 standaard éénpersoonskamers en1 tweepersoonskamer. In 

uitzonderlijke situaties wordt rooming-in van de partner op de standaardkamer  toegelaten. De 

verpleegafdeling, het verloskwartier, N* en de melkkeuken werden er bezocht.

• Sectio’s gebeuren in het operatiekwartier.

Beleid en strategie

• Er zijn meerdere overlegstructuren: naast het zorgoverleg (voor M en N* apart, 

minimum 4/jaar) en de teamvergaderingen (waar sinds 2009 telkens een bijscholingsitem door 

een gynaecoloog wordt gegeven), hebben de 6 gynaecologen een wekelijkse stafvergadering op 

maandagmorgen. Hier worden naast het verloop van de wachtdienst en casusbesprekingen met 

peer review ook artikels (guidelines) besproken. Deze worden voorbereid door de GSO en de 

stagiaires. 1 keer om de twee jaar wordt een perinatale audit gedaan. Alle gynaecologen, de 

hoofdvroedvrouw, anesthesisten en pediaters nemen hier aan deel. Eigen gegevens (proces- en 

uitkomstindicatoren) worden vergeleken met de SPE gegevens. Men beschikt immers over 

individuele registraties per arts waardoor er gericht acties kunnen ondernomen worden. (AV)

• Men beschikt over een verpleegkundig beleidsplan én een medisch beleidsplan 2009 met SWOT 

analyses. (SP)

Middelen

• De hele afdeling (M, N* en het verloskwartier) is heel huiselijk en luxueus ingericht. (SP)

o In het verloskwartier beschikt men over 5 ruime gecombineerde arbeids-verloskamers 

waarvan er 4 over een relaxatie/bevallingsbad beschikken en 2 uitgerust zijn met een 

jacuzzi. In de verloskamers is er telkens een sanitaire ruimte met douche voorzien. Alle 

technische toestellen worden opgeborgen in kasten, de lievelingsmuziek van de mama 

kan worden gespeeld en in het plafond werden aangepaste lampjes voorzien.

o Sinds januari 2009  maakt men er gebruik van het elektronisch bevallingsdossier 

MOSOS®. Een pediatrisch luik is hierin opgenomen. Hierdoor daalt het papierwerk en 

ondervindt men dat men meer gegevens noteert. Een uitprint van het dossier komt 

terecht in het verpleegkundig dossier van moeder en kind op de verblijfsafdeling.

o Het CTG monitortracé en MOSOS®  kan o.a. in de verpleegposten, de dienstkeukens en 

bij de gynaecologen thuis worden bekeken.
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o Door middel van kleurcodes aan de deuren van de verloskamers weet men snel in welke 

verloskamer welke gynaecoloog verwacht wordt en of de anesthesist een epidurale 

catheter plaatst.

o Al de ruimtes op de verblijfsafdeling zijn ruim en modern ingericht:

- Automatisch spoelsysteem met afstandbediening in elke sanitaire ruimte. 

- Microgolfoven, video en mogelijkheid voor internetaansluiting in iedere kamer.

- 19 kamers hebben een ruime afzonderlijke babybox waarin een borstvoedingzetel 

voorzien is. 

- Iedere kamer beschikt over een relaxzetel. 

- Wegens de lange gang werden twee vuile utilities voorzien 

- Men beschikt over een intercomsysteem waardoor de moeders vanuit de kamer hun 

noden kunnen kenbaar maken.

o Aan de achterkant van de afdeling werden 3 parkeerplaatsen voorzien waar gedurende 

15 minuten geparkeerd mag worden. Zo moet men met de pasgeborenen niet door het 

ziekenhuis.

o De ruime  neonatologieafdeling  (8 incubatoren) en een 6-tal bedjes  is voorzien van een 

aparte borstvoedingshoek. De toegang van N* wordt beveiligd met een badge en 

camerabewaking. Relaxzetels en  gordijnen voor privacy werden voorzien. 

Medewerkers

• Momenteel beschikt men over 1 medisch diensthoofd en 4 gynaecologen. Vanaf augustus 2010 

zullen er 6 gynaecologen werkzaam zijn op de dienst en zal men zich verder kunnen 

subspecialiseren. De nieuwe collega is reeds aanwezig op stafvergaderingen en doet mee 

wachtdiensten. Er is sinds twee jaar 1 geneesheer-assistent in opleiding werkzaam op de dienst. 

(AV)

• Men beschikt over 19,05 VTE vroedvrouwen, 1 VTE pediatrisch verpleegkundige, 0,5 VTE 

gebrevetteerde verpleegkundige en 0,5 VTE zorgkundige. 6 personeelsleden hebbend de 

opleiding neonatologie gevolgd. Tenslotte beschikt men over 0,5 VTE logistiek assistente. (AV)

Processen

• Men biedt de mogelijkheid tot post-partumzorg aan huis. (SP)

• Men beschikt over een uitgebreide praktische onthaalmap. Hierin zit informatie over 

zwangerschap, arbeid en bevalling (onderwaterbevalling, epidurale verdoving, keizersnede), 

baby (o.a. fototherapie, borstvoeding,wiegendood), materniteit, neonatologie, thuiszorg, aanbod 

van babymassage en babyzwemmen … Een huishoudelijk reglement voor de overnachtende 

partner werd er ook in opgenomen. (SP) Aanpassingen worden verzameld en kunnen 

gemakkelijk doorgevoerd worden. Zo is er een aanpassing van de bezoekmogelijkheden voor 

kinderen en grootouders en een wijziging in  hygiënemaatregelen (geen schort meer dragen) 

gepland.

• Er is een goed gestructureerde werking: (SP)

o In samenwerking met spoedgevallendienst, operatiekwartier, anesthesisten, pediaters, 

gynaecologen en vroedvrouwen werd begin 2009 een procedure ‘sectio code rood’ met 
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een flow chart opgesteld voor de dringende levensbedreigende sectio’s. Men heeft deze 

procedure tweemaal met succes toegepast.

o De hoofdverpleegkundige stelde tal van controlelijsten op voor het nazicht van de 

monitors, controle medicatie, wassen van trektouwen…

o Alle vroedvrouwen behaalden het STAN-certificaat.

o Er is een klinisch pad vaginale bevalling.

• Conform de wetgeving moeten ouders steeds toegang kunnen hebben tot hun pasgeborene(n)in 

de N*-eenheid. In de onthaalbrochure staat echter vermeld dat ouders er terecht kunnen van 7u 

tot 20u. In de procedure ouderparticipatie op neonatologie staat dat ouders mogen blijven tot 

20u30. (TK)

• In de onthaalbrochure staat vermeld dat fototherapie overdag kan op de kamers maar ’s nachts 

beter is op neonatologie. (NC) Uit gesprek blijkt dat fototherapie ’s nachts gebeurt op 

neonatologie, op vraag van de moeder of de eerste nacht na een sectio. Fototherapie dient 

volgens de ziekenhuiswetgeving te worden toegepast in de kamer waar de moeder verblijft, 

tenzij bijkomende medische problemen nopen tot een verblijf in een gespecialiseerde eenheid. 

• Men beschikt over een “reglement inwendige orde materniteit 2007”. Dit werd opgesteld in 

2005 en is niet meer up to date. Zo wordt de wachtdienst nog beschreven voor twee 

materniteiten op aparte locaties. (TK)

• Patiënten die borstvoeding geven en opgenomen worden voor een heelkundige ingreep, worden, 

indien op een andere afdeling geen plaats is, opgenomen op materniteit. In 2008 waren dit er 

maximum 10. (AV)

• In maart 2006 hebben alle vroedvrouwen van de dienst materniteit, N* en het verloskwartier een 

basiscursus van 18 uren over borstvoeding gevolgd.  Door de fusie en de verbouwingswerken 

en de tijdelijke afwezigheid van de 2 lactatieverpleegkundigen en een pediater lag de 

borstvoedingwerkgroep een drietal jaren stil. In mei 2009 werd het borstvoedingsbeleid (op 

basis van 10 pijlers van WHO) in de werkgroep besproken en nadien op een teamvergadering 

toegelicht. De gynaecologen werden niet betrokken bij het opstellen van dit beleid. (TK) 

Enkele pijlers (bv. hoofdreden waarom geen fopspenen gebruiken) worden in de onthaalmap 

aangehaald. (SP)  Het aanleggen van de baby na sectio en huid-op-huidcontact is niet mogelijk 

in de recovery. Pas na transfer (na 1 à 2 uur) naar materniteit verblijft de moeder bij de baby op 

de kamer. (TK)

• Men heeft geen zicht op het technisch onderhoud van de monitors en reanimatieapparatuur. Dit 

zou minstens tweemaal per jaar  op hun betrouwbaarheid moeten gecontroleerd worden. (NC)

• Men beschikt niet over een procedure i.v.m. slecht nieuwsgesprekken en vermoeden van 

postnatale depressie. (TK)

• Het klinisch pad normale vaginale bevalling werd nog niet geherevalueerd. (Aanb)

Resultaten 
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• Op het moment van de audit bedraagt het borstvoedingspercentage bij start 67,84% wat een 

aanzienlijke stijging is tegenover de vorige jaren (59%). Het inductiecijfer in 2008 bedroeg 

23,8% (Vlaams gemiddelde 2008 = 25,3%). Het sectiocijfer was 15,4% (Vlaams gemiddelde 

2008 = 19,5%). (AV)

• Uit de algemene beoordelingsformulieren worden verbeterpunten getraceerd waar acties aan 

worden gekoppeld (bv. verkorten van wachttijd na beloproep). (SP)

Sectie IX.2 Melkkeuken

Situering 

• Er zijn 2 melkkeukens, één op de afdeling materniteit en één op de afdeling pediatrie.

Beleid en strategie

• Melkbereidingen worden enkel bereid voor kinderen opgenomen op de afdeling pediatrie. Voor 

de materniteit gebruikt men kant en klare voeding in wegwerpflesjes. Op de afdeling pediatrie 

worden sporadisch (bv. na onverwachte opname van kind na consultatie) nog flesjes melk 

bereid. (AV)

Middelen

• De melkkeuken gelegen op de afdeling materniteit is ruim en bestaat uit een rein en onrein 

gedeelte. Men beschikt er over een doorgeefkoelkast. (AV) 

• Beide melkkeukens zijn niet afgesloten voor onbevoegden. (NC)

• Men maakt gebruik van wegwerpflesjes. (AV)

Medewerkers

• De medewerkers van de hoteldienst kregen bij opstart (oktober 2008) 1 uur opleiding door de 

dienst pediatrie en nemen deel aan de campagne i.v.m. handhygiëne. (AV)

• De verpleegkundigen van de afdeling pediatrie kregen enkel bij aanwerving vorming i.v.m. 

procedures van melkbereidingen. (TK)

Processen

• Tussen 12u en 13u worden de melkbereidingen voor 24u klaargemaakt in de melkkeuken op de 

materniteit. (AV)
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• Het transport van de bereide melk van de melkkeuken naar de kinderafdeling gebeurt in een 

transportbox maar niet gekoeld. (TK)

Sectie IX.3 Zorg voor kinderen

Situering 

• In het Jan Ypermanziekenhuis worden kinderen opgenomen voor hospitalisatie, dagopname of 

ambulante behandeling op de afdeling pediatrie op de 5de verdieping. Er kunnen 35 kinderen 

gehospitaliseerd worden. 

• Tijdens de audit werd de afdeling (= E-dienst) bezocht en was er een gesprek met de 

hoofdverpleegkundige, 2 vrijwilligers (leesmoeder en spelbegeleidster) en met het medisch 

diensthoofd. 3 verpleegkundige dossiers werden ingekeken. Opvang van kinderen was een 

specifiek aandachtspunt tijdens de bezoeken aan OK, chirurgisch dagziekenhuis, IZ en de 

spoedgevallendienst.

Beleid en strategie

• Recent werd het protocol kindvriendelijk ziekenhuis herwerkt en gebaseerd op het Charter van 

het gehospitaliseerde kind van de European Association for Children in Hospital. De 10 artikels 

van het Charter werden vertaald naar de toepassing in het ziekenhuis. Er is  specifieke aandacht 

voor het beleid op spoedgevallen, medische beeldvorming, IZ en OK. Men maakt gebruik van 

tal van zelfontworpen fotoboeken om een opname, een onderzoek, een operatie… voor te 

bereiden. De kinderafdeling is ruim en speels ingericht rond het thema ‘ reizen doorheen de 

wereld samen met de kikker’. Er is aandacht voor alle leeftijdsgroepen. (SP) 

Dit protocol werd herwerkt door de hoofdverpleegkundige en de psychosociale begeleidsters. 

Artsen waren niet betrokken maar keurden het protocol goed. (AV)

De 10 punten van het protocol hangen uit in de gang van de afdeling. In de rusthoek voor 

ouders op de gang ligt het volledige protocol te beschikking. Het protocol werd voorgesteld op 

RX, de spoedgevallenafdeling en het operatiekwartier. (SP)

• In de onthaalbrochure van de afdeling wordt het belang van veiligheid en ouderparticipatie 

onderstreept. Ook in de kamer hangen tips i.v.m. veiligheid (bv. gebruik van bed). Men maakt 

gebruik van een observatieblad op de kamer dat door de ouders, verpleegkundigen, kinesisten 

en spelbegeleidsters wordt ingevuld. (SP)

• Er is een goed uitgeruste speelzaal, met speelgoed aangepast aan de verschillende 

leeftijdsgroepen, een veilig ingerichte keukenhoek, een snoezelruimte, een computerhoek… 

Ook maaltijden worden hier gezamenlijk genuttigd. De spelbegeleiding staat naast het aanbod 

op de kamer en in de speelruimte ook in voor de begeleiding van kinderen en ouders naar 

onderzoeken en het operatiekwartier. Tal van vrijwilligers (11) ondersteunen de 

spelbegeleiding; leesmoeders (Rode Kruis) gaan na een korte briefing kinderen op zoeken om 

aan voor te lezen of om een boek aan te bieden, andere vrijwilligers verzorgen tal van 

activiteiten (koken, knutselen,…) in de speelruimte. Buiten de openingsuren (in het weekend en 

’s avonds) kunnen kinderen gebruik maken van een speelhoekje net voor de speelzaal. (SP)
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• Het gevoerde beleid in het Jan Yperman Ziekenhuis bij opvang van kinderen voldoet niet aan 

enkele normen van het zorgprogramma voor kinderen. (NC)

o Ouders kunnen gewoonlijk bij hun kind blijven tot in de wachtruimte en vanaf het 

ontwaken in de recovery.

Alhoewel het niet verboden is en er zelfs duidelijke afspraken bestaan, blijven zij 

gewoonlijk niet bij hun kind tot bij inductie (< 1%), omdat zij over deze mogelijkheid 

niet geïnformeerd worden, hetgeen een inbreuk is op de patiëntenrechtenwet.

o De auditieve scheiding met volwassenen in de onthaalruimte van het operatiekwartier.

o Er is geen schriftelijke overeenkomst met een functie intensieve zorgen.

o Hoewel rooming-in steeds toegelaten wordt, zijn de 3 kleine kinderboxen niet voorzien 

voor de overnachting van ouders. 

o Kinderen worden soms op een verpleegafdeling voor volwassenen opgenomen. In 2008 

waren dit 10 kinderen.

o Stomatologen nemen 14-jarigen (ongeveer 30 per jaar) op in het chirurgische 

dagziekenhuis, meestal voor behandeling van wijsheidstanden.

Middelen

• De afdeling beschikt over 3 tweepersoonskamers, 3 kleine kinderboxen, 15 ouder-kindkamers 

(2 met isolatiesas) en 2 kamers voor slaaponderzoek. Alle kamers (behalve met isolatiesas) zijn 

voorzien van 2 lavabo’s. (AV) 

• Voor de opname van de dagpatiënten wordt gebruik gemaakt van de kindvriendelijke folder 

‘anaesthesie bij kinderen’ en wordt de mogelijkheid aangeboden om een evaluatieformulier in 

te vullen. De resultaten werden een eerste maal besproken op een dienstvergadering in 

aanwezigheid van de kwaliteitscoördinator. Een drietal formulieren werden doorgegeven aan de 

ombudspersoon. Uit deze evaluatie worden verbeterpunten en acties gehaald.(SP)

Aanbeveling om de artsen bij deze evaluatie te betrekken.(Aanb)

• Elke kamer werd voorzien van een kastje met slot waar medicatie kan bewaard worden (bv. 

aërosol, stuitcreme, koortswerende middelen). Enkel de verpleegkundigen beschikken over een 

sleutel.(AV) Op de kamer kan men over internet beschikken en bestaat de mogelijkheid om te 

luisteren naar aangepaste kindermuziek. Men voorziet indien nodig in de inschakeling van 

Bednet. (SP)

• Een intercomsysteem wordt aangezet wanneer kinderen alleen in een kamer aanwezig zijn. Zo 

kan men in de verpleegpost de kinderen horen. (SP)

• De propere en vuile utility, de badkamer en de melkkeuken zijn vrij toegankelijk. Hoewel er 

zelden kinderen alleen op de gang komen, bevelen wij aan om hier ook gebruik te maken van 

de hoog geplaatste klinken zoals bij de toegangsdeur van de afdeling.(Aanb)

• Het patiëntendossier is versnipperd. (TK)

Naast het papieren verpleegkundige dossier maakt men gebruik van een observatie- en 

parameterblad (opvolgblad) per dag  in de kamer. Hier noteren zowel ouders, verpleegkundigen 

als spelbegeleidsters parameters, observaties en aandachtspunten. (SP) Op een groen blad in het 

verpleegdossier kunnen spelbegeleidsters, psycho-sociale begeleiders, kine, 

voedingsdeskundige… hun observaties neerschrijven. Hiernaast is er een medicatiekaft waarin 
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alle medicatiebladen van de patiënten zitten. Het medisch dossier is elektronisch (C2M).

Bij nazicht van 3 dossiers bleek het anamneseblad onvoldoende ingevuld. (NC)

De spelbegeleidsters en psychosociale medewerkers van de kinderafdeling nemen nota in eigen 

kaften en schrijven hun waarnemingen niet steeds (enkel indien consequenties voor verzorging) 

in het verpleegdossier. Er is enkel een vermelding dat er met de psychosociale begeleiding een 

gesprek is geweest.

Medewerkers

• Naast het medisch diensthoofd zijn er 3 algemene kinderartsen werkzaam en een arts-stagiair. 

Zij toeren tijdens de week allen samen met de hoofdverpleegkundige op een vast tijdstip. 

Tijdens het weekend is er één arts van wacht. (AV)

• Men beschikt voor de kinderverpleegafdeling (gegevens juni 2009) over 1 VTE 

hoofdverpleegkundige, 10,83VTE gegradueerde verpleegkundigen, 2,23 VTE gediplomeerde 

verpleegkundigen, 0,5 VTE zorgkundigen, 1,03 VTE spelbegeleiding en 0,5 VTE 

psychosociale begeleiding, 0,5 VTE logistieke assistenten en 9 vrijwilligers. (AV)

Er is een tekort van 0,5 VTE psychosociale begeleiding. (NC) Dit personeelstekort wordt 

bijvoorbeeld in het OK aangehaald als argument om ouders niet te laten meegaan tot bij 

inductie. Heel wat psychosociale taken worden opgenomen door vrijwilligers.

• Elke dag tussen 8u30 en 10u30 is er iemand van de psychosociale begeleiding (sociale dienst 

van het ziekenhuis) aanwezig op de afdeling pediatrie. Zij informeren ouders en begeleiden 

kinderen naar de operatiezaal en onderzoeken. Naargelang de bezetting en de noodzaak 

(pathologie) wordt hun inzet uitgebreid. Samen met de hoofdverpleegkundigen stelden zij het 

nieuwe protocol kindvriendelijk ziekenhuis op. (AV)

• Men voert een zomer- en winterbestaffing in doordat er meer zieke kinderen zijn in de winter 

dan in de zomer. Tijdens de winterperiode komen pediatrische verpleegkundigen, tewerkgesteld 

op andere diensten, de kinderafdeling ondersteunen. (SP) Men doet zelden beroep op de 

mobiele equipe. (AV)

• Voor de nachten beschikt men over 5 vaste nachtverpleegkundigen. Per nacht is er één 

verpleegkundige aanwezig, tenzij er een kind werd opgenomen voor het slaaponderzoek. Dan 

zijn er 2 nachtverpleegkundigen aanwezig. (AV)

• De afdelingen beschikken over een opleidingsschema voor nieuwe verpleegkundigen, dat 

verloopt volgens 3 leerperiodes. (AV)

Processen

• Bloednames en andere onderzoeken worden op de kinderafdelingen uitgevoerd in een apart 

onderzoekslokaal waardoor pijnlijke ervaringen losgekoppeld worden van het verblijf in een 

ziekenhuiskamer. (SP)

• Op het moment van de audit beschikt men nog niet over een algemeen pijnprotocol voor 

kinderen. (TK) Men maakt op de afdeling wel gebruik van pijnschalen, richtlijnen i.v.m. 
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pijnstilling na traumata, pijnmedicatieschema na chirurgische ingreep (dagopname) en men 

beschikt over een referentieverpleegkundige pijn. (AV)

• Er wordt geen medicatie klaargezet. De medicatie wordt op het moment van toediening uit de 

voorraad van de medicatie gehaald. (SP)

• Regelmatige, gestructureerde, multidisciplinaire patiëntenbesprekingen worden niet 

georganiseerd. Dit is nochtans onontbeerlijk voor efficiënte communicatie tussen de 

verschillende partners betrokken in de patiëntenzorg. Men meldt dat dit afhankelijk is van de 

pathologie van het kind (bv. anorexie, suïcide). Specifieke richtlijnen hierover zijn er niet. (TK)

• Het voorbije jaar was er onvoldoende aandacht voor vorming, intern of extern, op de 

kinderafdeling. Slechts om de twee jaar wordt de reanimatie ingeoefend en vorming i.v.m. de 

melkkeuken wordt enkel aan nieuwe verpleegkundigen gegeven. (TK)

• Wekelijks is er een medische stafvergadering. Hier wordt naast patiëntenbespreking ook 

vakliteratuur en beleidsopties besproken. (SP) Een verslag van dit overleg wordt niet opgesteld. 

(Aanb)

• Sinds 2008 wordt er 4 keer per jaar een zorgoverleg georganiseerd. Het medisch diensthoofd, de 

hoofdverpleegkundige, het verpleegkundig diensthoofd en zorgcoördinator, de verpleegkundige 

directeur en de kwaliteitscoördinator zijn op dit overleg aanwezig.

Doelstellingen van dit overleg zijn de efficiëntie van de werking van de afdeling verbeteren 

door het opmaken van procedures, staande orders, klinische paden en SLA’s, alsook het 

formuleren, concretiseren en opvolgen van afdelingsdoelstellingen. (SP)  Aanbeveling om de 

frequentie van dit overleg aan te houden, daar er in 2009 geen zorgoverleg was. (Aanb)

• Jaarlijks is er een dienstoverschrijdend overleg met de afdelingen spoedgevallen, RX en OK om 

de kindvriendelijke werking en het beleid verder af te stemmen. (SP)

• Een overzichtelijk ontslagformulier wordt meegegeven bij ontslag. Hier staan o.a. gegevens op 

i.v.m. voeding, wondzorg, medicatie en hygiëne. (SP)

• Men maakt gebruik van kant en klaar bereide fruit- en groentepap. (AV)

Resultaten 

• De bedbezetting in 2008 bedroeg voor het kinderziekenhuis 38,95%. De gemiddelde ligduur 

bedroeg 1,75 dagen. (AV) 

• Men beschikt voor het kinderziekenhuis over een verpleegkundig beleidsplan met SWOT-

analyse en een verpleegkundig jaarverslag. Deze werden opgesteld door de 

hoofdverpleegkundige. Prioriteiten werden gelegd in overleg met de medewerkers van de 

dienst op een dienstvergadering. (SP)

Er is geen multidisciplinair jaarverslag met registraties en analyses van activiteitengegevens 

van het zorgprogramma voor kinderen. (NC)
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• De rooming-in tarieven voor pediatrie bedragen voor een privé kamer 30 euro en voor een 

standaard kamer 15 euro (maaltijden inbegrepen). Prijzen worden niet vermeld in de 

onthaalbrochure pediatrie. Het % rooming-in is niet gekend.

Aangezien ouders volgens de normen van het zorgprogramma voor kinderen steeds bij hun 

kind moeten kunnen blijven tijdens een opname, dient men de financiële drempel die voor 

sommige ouders bestaat voor rooming-in na te gaan en eventueel weg te werken (bv. 

overnachting zonder maaltijden mogelijk maken). (Aanb)
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Artikel X. Zorg voor psychiatrische patiënten

Situering

• Het ziekenhuis beschikt niet over een PAAZ afdeling. Patiënten met psychiatrische 

problematiek komen op spoedgevallen en op niet-PAAZ verpleegafdelingen (IZ en alle interne 

afdelingen) terecht. Er is een psychiatrische liaisonfunctie uitgewerkt.

• Tijdens de audit werd de opvang van psychiatrische patiënten beoordeeld op basis van het 

gesprek met de verpleegkundig directeur en de audit op verschillende afdelingen waar patiënten 

met psychiatrische problemen worden opgenomen (bv. D3, IZ, G2). 

Tijdens het  bezoek aan de spoeddienst was de zorg voor psychiatrische patiënten een specifiek 

aandachtspunt. Er werden 12 isolatieregistraties ingezien.

Beleid en strategie

• Er is een nauwe samenwerking met het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper: (SP)

o Patiënten met psychiatrische pathologie kunnen snel doorverwezen worden.

o Psychologen in loondienst van het Heilig Hart ziekenhuis worden ingeschakeld  in het 

Jan Ypermanziekenhuis. 

o Men beschikt over een liaisonpsychiater.

• Psychiatrische patiënten worden opgenomen op niet-PAAZ afdelingen. Een vijfde hiervan 

betreft patiënten die opgenomen zijn omwille van een suïcidepoging. Van de niet suïcidepogers 

is bijna de helft van de patiënten ouder dan 65 en een kwart ouder dan 75. (AV)

• Er is een klinisch pad “suïcidepreventie” ontwikkeld. Hierover is opleiding gepland. In januari 

2010 zal screening a.h.v. IPEO-1 en -2 van start gaan op de spoedgevallendienst. (AV)

• De doorverwijzing van kinderen met psychiatrische problematiek is een knelpunt op de 

pediatrieafdeling bij gebrek aan opvangmogelijkheden in de regio. (AV)

Middelen

• De niet-PAAZ afdelingen waar psychiatrische patiënten worden opgenomen, zijn niet aangepast 

voor de opvang van patiënten met suïciderisico (bv. handgrepen, douche en handdoekenrek in 

de sanitaire cellen van de kamers). We bevelen aan om de afdelingen op technisch vlak te laten 

screenen op suïciderisico. (Aanb)
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Medewerkers

• De liaisonpsychiater houdt wekelijks gestructureerde raadplegingen (eetstoornissen en 

pijnkliniek) in het Jan Yperman ziekenhuis. Daarnaast volgt hij de psychiatrische patiënten op 

niet-PAAZ afdelingen op (naar schatting gemiddeld 2 à 3 consulten per opname). (SP)

• Op de niet-PAAZ afdelingen waar psychiatrische patiënten worden opgenomen, zijn geen 

psychiatrische verpleegkundigen tewerkgesteld, uitgezonderd op G2. Verpleegkundigen op de 

afdelingen beschikken niet over een specifieke opleiding opvang van psychiatrische patiënten. 

Niet op alle afdelingen volgden verpleegkundigen vorming rond omgaan met agressie (bv. op 

D3 niemand).  (TK)

Processen

• De opvang van psychiatrische patiënten op spoed is niet helemaal optimaal georganiseerd (TK) 

- Bij acute zuiver psychiatrische problematiek wordt de patiënt doorverwezen naar het PZ 

Heilig Hart (bv. crisisopvang). (SP)

- Voor gemengde somatisch – psychiatrische problematiek wordt de psychiater op spoed niet 

in consult gevraagd, maar wordt afgewacht tot de volgende ochtend. Patiënten worden dan 

opgenomen op interne afdelingen, met het advies om de liaisonpsychiater in consult te 

vragen. (AV) Dit advies om de liaisonpsychiater in consult te vragenwordt niet steeds 

opgevolgd. (TK)

- Bij isolaties wordt de psychiater nagenoeg nooit in consult gevraagd. (TK) 

- Op spoed is het de afspraak dat er bij opname van suïcidepogers telkens de psychiater en 

psycholoog in consult gevraagd wordt. In de praktijk gebeurt dit niet. (TK) 

Bij nazicht bleek een patiënt geïsoleerd te zijn wegens agressie (reden opname: 

suïcidepoging). Uit de anamnese bleek dat de patiënt in het psychiatrisch ziekenhuis gekend 

was met een psychiatrische problematiek en in het verleden herhaaldelijk op spoed werd 

opgenomen (14 maal op 5 jaar, ondermeer omwille van automutilatie, huiselijk geweld en 

ethylabusus). Uit het medisch dossier bleek in geen enkele opname de psychiater in consult 

geroepen te zijn. (TK)

- Suïciderisico bij patiënten wordt momenteel ingeschat door de spoedartsen. Men hanteert 

hiervoor geen instrument. (TK) Vanaf januari 2010 zal men starten met IPEO-1 en -2. 

Vorming hierover is gepland in maart 2010. Een klinisch pad suïcidepreventie is 

momenteel in ontwikkeling. (AV)

- Bij verslavingsproblematiek kan het luik niet-dringende psychosociale begeleiding van het 

screeningsformulier voor het GST ingevuld worden. Het is niet duidelijk hoe vaak er van 

deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt. (AV)

• Het isolatiebeleid van psychiatrische patiënten is ontoereikend. (TK) 

- Het registratieformulier voor isolaties, dat bewaard wordt in een isolatiemap, bevat niet alle 

wettelijk verplichte onderwerpen en kent ruimte voor verbetering:

� Formulieren worden losbladig bewaard in een map 

� Men kent volgnummers toe, maar niet per jaar.

� Er is niet steeds een einduur ingevuld, waardoor men geen zicht heeft op de 

duur van de isolatie. (op 5 van de 12 ingekeken formulieren)

� Er was niet steeds een handtekening van de verantwoordelijke 

verpleegkundige aanwezig. 
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� Uit gesprek blijkt dat de arts het formulier soms pas na het aflopen van de 

maatregel tekent.  

� De follow-upgegevens zijn niet steeds beschikbaar.

- Het toezicht is onvoldoende geregeld in de isolatieprocedure. De frequentie van toezicht is 

niet gespecificeerd en enkel observatie via camera of het kijkgat in de deur kan niet als een 

degelijk toezicht beschouwd worden. Verpleegkundige observaties in het kader van 

verhoogd toezicht zijn zeer wisselend ingevuld. Op een isolatieperiode van 9 uur 

(geriatrische patiënt vanuit de afdeling) waren er slechts 3 observatiemomenten ondanks 

chemische fixatie. Tijdens een isolatie wegens ethylintoxicatie (3 uur) was er minimaal om 

de 30 minuten een controle uitgevoerd. Bij een derde isolatie met ongekende duurtijd waren 

er geen observaties terug te vinden. 

- Van toegediende medicatie (bv. 1 ampul Haldol®, 1 ampul DHBP®) is niet steeds een 

tijdstip van toediening terug te vinden. De medische orders voor het toedienen van deze 

medicaties blijken soms telefonisch gegeven en werden niet neergeschreven op het 

formulier of in het dossier van de patiënt (bv. Haldol®, Etumine®). 

- Isolatie kan volgens de procedure enkel op voorschrift van de arts, maar in praktijk blijken 

artsen niet steeds even betrokken te zijn (zie hierboven handtekeningen, medische orders). 

Bij één patiënt was er geen enkele medische observatie in het medisch dossier terug te 

vinden. 

• In samenwerking met het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart ging er recent een workshop door 

in verband met fixatie en isolatie. (SP)

Enkel verpleegkundigen namen hieraan deel.

In 2010 worden opleidingen gepland in het kader van de preventie van alcohol- en 

drugsmisbruik. We bevelen aan dat ook artsen hieraan deelnemen. (Aanb)
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Artikel XI. Zorg voor chirurgische patiënten

Situering 

• De chirurgische afdelingen  C2 en C3 met elk 33 bedden, werden gedurende de audit bezocht, 

net als het chirurgisch daghospitaal en het operatiekwartier.

• Het operatiekwartier telt 9 operatiezalen en heeft een recovery met 17 posities, waarvan 3 voor 

kinderen.

Beleid en strategie

• Er is een goed ontslagbeleid op het chirurgisch dagziekenhuis dat nog verder uitgewerkt wordt. 

Men start reeds in de preoperatieve fase met de voorbereidingen voor het ontslag. Men maakt 

ook een speciaal mapje klaar met alle nodige documenten. De artsen komen tussentijds toeren 

om patiënten tijdig te kunnen ontslaan en zo wachttijden te verkorten. Achteraf worden 

patiënten opgebeld door een verpleegkundige voor de evaluatie van het verblijf, de behandeling 

en de follow-up post-operatief. (SP)

• Voor patiënten die een heup- of knieprothese krijgen is het programma “AVANTI” ontwikkeld. 

Het is een gestructureerd zorgtraject, met een aangepaste informatiemap die bij planning van de 

ingreep wordt meegegeven, een gestructureerde pre-operatieve map voor de huisarts en 

tweewekelijkse infosessies in groep, gevolgd door een preoperatief interview met de 

anesthesist. (SP) 

• Het ziekenhuis beschikt over een goed uitgebouwde revalidatiedienst en sportmedisch centrum. 

Het beschikt naast heel wat apparatuur over een therapiebad voor aangepaste oefeningen. (SP)

• Er is geen ziekenhuisbreed pijnbeleid. Op C2 wordt het palliatief support team geraadpleegd 

i.v.m. pijnpreventie.(AV)

Anderzijds merken we dat er op het chirurgisch dagziekenhuis geen eenvormig postoperatief 

pijnbeleid gevolgd wordt. Verschillende artsen hanteren soms zeer uiteenlopende protocols 

voor gelijkaardige problemen. (TK)

We bevelen aan een ziekenhuisbreed pijnprotocol op punt te stellen, aangepast aan de 

verschillende doelgroepen. (Aanb)

• Er is een operatiecommissie die maandelijks samenkomt en die bestaat uit de algemeen 

directeur, de directeur verpleging (voorzitter), het verpleegkundig diensthoofd OK, de 

hoofdverpleegkundige van het operatiekwartier, een algemeen abdominaal chirurg, een 

gynaecoloog, een orthopedist, een anesthesist, het diensthoofd chirurgie, de OK-manager 

(anesthesist), een stomatoloog, een oftalmoloog en een vaat- en thoraxchirurg.  Regelmatig 

wordt ook een vertegenwoordiger van het comité ziekenhuishygiëne uitgenodigd.

De commissie evalueert 6-maandelijks de verdeling van de operatietijden en kan zo nodig (bv. 

bij oplopende wachttijden binnen een bepaalde discipline) snel bijsturen. (AV)

• Het reglement van inwendige orde van het operatiekwartier, dat het huishoudelijk reglement 

bevat, is momenteel in herwerking. Naast een aantal kleinere aanpassingen wordt het uitgebreid 
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met een aantal procedures en bijlagen, waaronder de procedure “onwaardig gedrag”, de 

procedure “wrong site surgery” en de “richtlijnen dienst ziekenhuishygiëne”. (AV)

Middelen

• Het operatiekwartier is nieuw en werd in 2007 in gebruik genomen. (AV)

Het bureau van de administratieve medewerkster is vlakbij de ingang. Na de overdracht en 

registratie gaat de patiënt naar de wachtruimte. Alle posities hier zijn voorzien van een 

oproepsysteem. De posities zijn van elkaar afgescheiden door middel van gordijnen. 

Enkele posities zijn kindvriendelijk gedecoreerd en voorzien van een televisiescherm, maar het 

is onmogelijk om er kinderen auditief te scheiden van het gebeuren bij de volwassen patiënten 

(onthaal, verbedding, doorgang naar zaal 11). (NC)

Vlakbij de ingang is een kleine kleedkamer, waar ouders (en vaders bij een sectio) een 

overschort en muts kunnen aandoen. (AV)

Van daaruit gaat het naar een verbeddingsruimte, waar de mobiele operatietafels voor de 

verschillende types ingrepen vooraf klaargemaakt worden. Van hieruit wordt het bed 

doorgeschoven naar de recovery, terwijl de patiënt via een andere deur doorgereden wordt naar 

de semi-kritieke zone. Voor kleine kinderen gebeurt de verbedding in de operatiezaal zelf. (AV)

De zalen 1 tot en met 10 liggen rondom een U-vormige gang. Hierbij werden de zalen 5 en 6 

voorzien maar niet ingericht (nu bergruimten). Centraal zijn er verschillende bergruimten en 

twee voorbereidingsruimten met telkens 4 posities. Zaal 11 sluit aan op de wachtruimte via een 

zone met aan de ene kant de scrubvoorzieningen en aan de andere kant een 

voorbereidingsruimte met 2 zetels. Deze zaal wordt gebruikt voor ingrepen bij hoofdzakelijk 

ambulante patiënten. Aan de buitenzijde van de zalen 1-10 loopt een gang waarlangs afval en de 

gebruikte instrumenten weggebracht worden.

De recovery telt 17 posities. Tijdens de bouwfase werden de plannen voor de recovery 

gewijzigd en werden er met vaste wanden drie posities afgescheiden met het oog op de opvang 

van kinderen.

Achter de recovery liggen de burelen van artsen en anesthesisten en een rustruimte. (AV)

• Men beschikt over verschillende elektronische toepassingen. In de eerste plaats is er een 

elektronisch plannings- en opvolgingssysteem (ORSMIS® van Yuse®). De chirurgen plannen 

hierin rechtstreeks hun ingrepen, waardoor men een goed zicht heeft op de geplande ingrepen 

op korte en middellange termijn. Verder hebben de verschillende afdelingen online een goed 

zicht op de patiëntenbewegingen in het operatiekwartier. Deze patiëntenbewegingen worden nu 

nog manueel in het systeem ingegeven, maar de infrastructuur is aanwezig om dit bij de 

invoering van elektronische TAGs (die aan de patiënt zullen gefixeerd worden) automatisch te 

laten gebeuren.

Verder gebruiken de anesthesisten Centricity® als anesthesiedossier waardoor alle parameters 

automatisch worden geregistreerd en mee opgenomen in het dossier. Het systeem bevat een 

aantal voorgeprogrammeerde patiëntenprofielen met ingebouwde controles (controle op 

dosisoverschrijding, interacties). Verder is ook het algemene elektronische patiëntendossier 

C2M beschikbaar in iedere operatiezaal, net als de radiologische beelden via PACS. Al deze 

gegevens kunnen op de verschillende beeldschermen getoond worden (werkstations, groot 

overzichtsscherm, schermen nabij het operatieveld).

De operatie kan via de operatielampen (mits toestemming van de patiënt) digitaal gefilmd 

worden en opgeslagen worden in het patiëntendossier of doorgestuurd worden naar het 

auditorium voor educatieve doeleinden.
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Op die manier is men erin bijna helemaal in geslaagd “papierloos te opereren” (uitgezonderd het 

preoperatief dossier, bestelblad voor apotheek, recoveryblad). (SP)

Aan de patiënten wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de operatie muziek te beluisteren, 

hetgeen een positief effect heeft op de fysiologische parameters. Men beschikt over drie 

draadloze koptelefoons en een assortiment digitale liedjes die vanaf het werkstation in iedere 

zaal kunnen doorgestuurd worden. (SP)

• In het chirurgisch dagziekenhuis wordt veel overgeschreven en overgetypt wat, naast 

tijdsverlies, een risico op fouten inhoudt en een versnippering van het dossier. (TK)

Het preoperatieve dossier met medische en verpleegkundige gegevens is een papieren dossier. 

Op de verpleegafdelingen en het chirurgisch daghospitaal werkt men met een elektronisch 

medisch dossier (C2M). Daarnaast maken sommige artsen ook nog schriftelijke notities. 

Medicatieschema worden elektronisch ingevoerd, maar terug op papier afgedrukt, en op deze 

papieren versie worden ook eventuele wijzigingen genoteerd. In het operatiekwartier wordt 

gewerkt met Filemaker en ORSMIS, waarbij heel wat gegevens moeten manueel ingegeven 

worden (medische voorgeschiedenis, medicatie). Het postoperatieve document dat op de 

recovery gebruikt wordt, is een papieren document. 

• Het verpleegdossier is onvoldoende ingevuld. (NC)

o Bij nazicht van een patiëntdossier op C3 werd vastgesteld dat ganse delen van het 

verpleegkundige luik niet waren ingevuld. Zo was de ganse verpleegkundige 

anamnese blanco.

o In één van de drie nagekeken dossiers is geen zorgplanning aangeduid. Volgens de 

afspraak bovenaan het dossier vermeld, moet de zorgplanning duidelijk zijn door 

middel van fluo markings. Uitgevoerde zorgen zijn wel afgetekend en traceerbaar.

Medewerkers

• Op het chirurgische dagziekenhuis is er officieel één medisch diensthoofd aangeduid maar in de 

praktijk zijn er twee anesthesisten die het medisch diensthoofdschap opnemen. Dat blijkt o.a. uit 

de gesprekken en verschillende documenten. (TK)

• Het medische en het chirurgische dagziekenhuis kunnen beroep doen op een 

gemeenschappelijke administratieve medewerker die zich op het gelijkvloers aan het onthaal 

bevindt. 

Op C2 doet een verpleegkundige elke dag (13u-21u30) uitsluitend administratieve taken. (AV)

• Op datum van bezoek beschikt men voor het operatiekwartier over een verpleegkundige equipe 

van 42,89 VTE (exclusief langdurig afwezigen), waarvan 0,79 VTE ingezet wordt voor 

secretariaatswerk (o.a. onthaal en inschrijving) en 0,3 VTE vast toegewezen zijn aan de 

stomatologen en plastische chirurgen. Verder beschikt men over 1 VTE logistieke ondersteuning 

(enkel OK), en 5,75 VTE onderhoudspersoneel (voor OK, recovery en CSA samen). (AV)

• De verpleegkundige equipe van het operatiekwartier is ingedeeld in drie clusters: (AV)

- cluster A met subspecialisatie algemene heelkunde, abdominale, urologie, gynaecologie, 

vasculaire;

- cluster B met subspecialisatie orthopedie en traumatologie, ORL, plastische, oftalmologie, 

stomatologie;
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- cluster C met subspecialisatie anesthesie en pijnkliniek (+ recovery).

’s Nachts is er uit iedere cluster 1 verpleegkundige van wacht. (SP)

• Uitgedrukt in VTE heeft iets meer van ¼ van de verpleegkundigen van het OK de opleiding 

radioprotectie gevolgd of is er mee gestart. Jaarlijks stuurt men twee personen naar de cursus. 

(AV)

We bevelen aan dat alle verpleegkundigen die tijdens het werk met straling geconfronteerd 

worden deze opleiding zouden volgen. (Aanb)

• Naast de algemene inscholing beschikt men over een dienstspecifiek stappenplan dat aangeeft 

wat moet gekend zijn. Men werkt met een systeem van begeleiding door mentoren. (AV)

• Er zijn 15 anesthesisten, waarvan er drie met een opleiding als intensivist, 4 met een opleiding 

als urgentist en 3 met een subspecialisatie in pijnbehandeling. (AV)

Processen

• Op het chirurgische dagziekenhuis zijn 9 klinische paden in ontwikkeling. Meestal ontbreekt het 

medische luik. We adviseren dat de artsen actiever zouden deelnemen aan de uitwerking van de 

paden binnen hun discipline. Hiervoor dient een constructieve houding en een consensuscultuur 

gehanteerd te worden. (Aanb)

• Op C2 toeren 2 orthopedisten wekelijks op een vast tijdstip, samen met de sociaal assistente, de 

kinesist en de hoofdverpleegkundige. (SP)

De andere artsen toeren, alleen of met de hoofdverpleegkundige, op allerhande momenten van 

de dag (soms na 19u). (TK) Soms weten verpleegkundigen niet of de arts is langs geweest en 

hoort men de wijzigingen in de zorg via de patiënt. (NC)

• Glycemiewaarden worden via een toestel (Accu check) rechtstreeks doorgegeven aan een PC in 

het labo, waardoor artsen snel een zicht kunnen krijgen op de waarden van de bloedanalyses. 

(SP)

• Men ervaart op C2 het werken met studenten als belastend wegens de beperkte opvolging op de 

werkvloer vanuit de scholen voor verpleegkunde. Men beschikt over een informatiefolder voor 

de studenten. (AV)

• Het introductieschema op maat voor de nieuwe medewerkers wordt op C2 enkel bekeken bij de 

eerste evaluatie. (TK)

• In samenwerking met de kwaliteitscoördinator werkt men op C2 momenteel aan 3 projecten: 

revalidatietraject op punt zetten (wachttijden, logistieke kracht voor patiëntenvervoer naar 

revalidatiezaal…), thuismedicatie (i.s.m. spoedgevallen) en aandacht voor de zorg (d.m.v. 

enquêtes). (SP)

• Bij 2 van de nagekeken dossiers werd het anamneseblad onvoldoende ingevuld (allergie, rede 

van opname, voorgeschiedenis, DNR,..) Aangezien men niet in het medisch dossier kan en dit 

niet steeds wordt afgeprint om in het verpleegdossier te steken weet men soms niet voor welke 

ingreep de patiënt werd opgenomen. (NC)
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• Om verkeerde kant operaties te vermijden maakt men gebruik van een preoperatieve vragenlijst 

met duidelijke vermelding van LINKS// RECHTS dat moet ondertekend worden door de 

patiënt. Op het hand van de patiënt wordt aan de kant van de ingreep een kruis gezet, indien het 

om een abdominale ingreep gaat zet men een 0. (SP)

In een volgende fase zal men ook een time-out invoeren in het operatiekwartier. (AV) 

• Het chirurgische daghospitaal beschikt sinds mei 2009 over een uitgewerkt procedureboek. (SP) 

De artsen dienen hier nog een belangrijke aanvullende bijdrage te leveren voor wat de 

medische aspecten betreft. (TK)

• Er werd bij de start van dit operatiekwartier aandacht besteed aan uniformiteit qua materiaal en 

werking. Dit is belangrijk voor de patiëntveiligheid. (SP)

- De inhoud en samenstelling van de anesthesiekarren is identiek voor alle zalen. Per kar zijn 

er telkens twee sets van laden met medicatie: één set is in het operatiekwartier en wordt 

gebruikt, de andere set bevindt zich in de apotheek om te worden aangevuld.

- Alle anesthesisten beschikken over een afsluitbare box met narcotica, waarvoor zij 

persoonlijk verantwoordelijk zijn. Deze box wordt na gebruik naar de apotheek gedaan met 

de voorschriften erin, voor aanvulling en controle.

- Er gebeurde een doorlichting van het medicatiebeheer en prothesemateriaalbeheer in het 

operatiekwartier door een extern auditbureau (Hict). Momenteel werkt men aan de invoering 

van de verbeterprojecten om dit beheer te uniformiseren en te optimaliseren.

- Alle zalen zijn op uniforme wijze uitgerust (anesthesietoestellen, monitors, lampen, 

coagulatietoestellen…).

- Heel wat procedures werden per discipline uitgewerkt.

- Er wordt gewerkt met volgens het First In First Out principe, en met het inscannen van de 

barcodes wanneer items terug moeten aangevuld worden. Dit voorkomt fouten en 

problemen met vervaldata.

- Men heeft operatietrays (custom packs) uitgewerkt voor sommige types van ingrepen.

Desalniettemin blijkt bij nader toezicht dat de oftalmologen op dit principe een grote 

uitzondering vormen: elk van de drie associaties werkt met anders samengestelde custom packs 

en licht van elkaar verschillende procedures. Nochtans moet in een ziekenhuis de medische 

activiteit zo georganiseerd worden dat ze in optimale voorwaarden kan geschieden. Dit houdt 

ondermeer in dat de nodige onderlinge afspraken gemaakt worden om zorgprocessen zoveel 

mogelijk te uniformiseren, met oog op een zo laag mogelijk risico op fouten bij de behandeling 

en verzorging. Dit weliswaar met respect voor de diagnostische en therapeutische vrijheid van 

de arts, waarbij de arts omwille van patiëntgebonden redenen in individuele gevallen van de 

gemaakte afspraken kan afwijken. De huidige werkwijze van de oftalmologen houdt risico’s in 

naar patiëntveiligheid. (TK)

• Ouders kunnen gewoonlijk bij hun kind blijven tot in de wachtruimte van het OK en vanaf het 

ontwaken in de recovery. (AV)

Alhoewel het niet verboden is en er zelfs duidelijke afspraken bestaan, blijven zij gewoonlijk 

niet bij hun kind tot bij inductie (< 1%), omdat zij over deze mogelijkheid niet geïnformeerd 

worden, hetgeen een inbreuk is op de patiëntenrechtenwet. (NC)

• Alhoewel het planningsprogramma geen overboeking toelaat, zorgen niet-geplande en 

dringende ingrepen (in 2008 waren dat er 2429 op een totaal van 16173) er voor dat het 

programma tot 4 keer per week uitloopt. Hierdoor kan men de zorg voor de patiënt niet 

optimaal organiseren (overuren, late transfers naar afdeling waar op dat moment weinig 
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personeel voorhanden is…). (TK)

Er bestaat een procedure “einduur 18u00”, waarbij chirurgen die twee keer in dezelfde maand 

zoveel ingrepen willen uitvoeren (bv door het toevoegen van niet-geplande en dringende 

ingrepen zonder geplande ingrepen uit te stellen) dat het einduur overschreden wordt, op het 

matje geroepen worden door de directie. Deze procedure zou er toe moeten bijdragen dat het 

programma vaker op tijd kan worden afgesloten. (AV)

Resultaten

• De hoofdverpleegkundige van het chirurgische dagziekenhuis maakte na teamvergaderingen een 

fraai beleidsplan op, dat vertrok van een SWOT-analyse van de dienst en gebaseerd is op de 

principes van clinical leadership. (SP) De bijdrage van de artsen bleef echter te beperkt. (TK)

• Op verpleegafdeling C3 beschikt men niet over een eigen afdelingsbrochure. Er zijn op vlak van 

pathologiespecifieke informatie enkel folders voor stoma en voor bariatrische heelkunde. 

Advies om het aanbod uit te breiden. (Aanb)

• Er werd een goed uitgewerkt multidisciplinair samengesteld jaarverslag opgesteld door de 

operatiecommissie. (SP)

• Vanuit de dienst anesthesie werd een informatiefolder “ anesthesie bij kinderen” ontwikkeld, 

waarmee ouders geïnformeerd worden over het operatief verloop, van voor opname, tot na 

ontslag. (SP)

• Op datum van bezoek werd 1 arts gezien die een polshorloge droeg. In het kader van een goede 

handhygiëne dient men blijvend aandacht te besteden aan een correcte toepassing van de regels 

dienaangaande. (TK)
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Artikel XII. Zorg voor kritieke patiënten

Sectie XII.1 Spoedgevallen

Situering

• Tijdens het bezoek aan de spoed werd gesproken met het medisch diensthoofd spoed, het 

medisch diensthoofd MUG, de hoofdverpleegkundige en adjunct-hoofdverpleegkundige.

Er werden 3 dossiers (verpleegkundig en medisch) en 12 registratieformulieren voor isolatie 

ingekeken. 

• De eerste 100 ziekenwagen van de regio is gestationeerd in het ziekenhuis en wordt 

preferentieel bemand door een ambulancier en verpleegkundige van spoed. Men is niet erkend 

voor het PIT- project. Er is een tweede 100 ziekenwagen opgesteld bij de brandweer.

Het personeel van de spoedgevallendienst staat in voor de bestaffing van de MUG functie. 

Deze wordt 24/24 uur georganiseerd door de spoedgevallendienst van Jan Yperman.  Men 

beschikt over een eigen MUG wagen die 5-jaarlijks vervangen wordt. 

• Secundaire niet-medisch begeleide transporten worden uitbesteed aan externe firma’s. Voor 

secundaire medisch begeleide transporten wordt het transport georganiseerd door het 

ontvangende ziekenhuis of staat het personeel van de spoed in (beperkt voor bv. PTCA, 

neurotrauma’s). Hiervoor wordt dan de MUG en 100 afgemeld. Naar schatting zijn dit een 10tal 

ritten per jaar. 

Beleid en strategie

• Er is een jaarverslag en een beleidsplan voor de spoedgevallendienst. (AV)

Aanbeveling om het jaarverslag aan te vullen met parameters die een beeld geven van de 

kwaliteit van zorg (bv. wacht en doorstroomtijden, gemiste fracturen, ontslag tegen medisch 

advies, aantal en duur van de isolaties, opname intensieve zorgen, % ongeplande terugkeer naar 

de spoeddienst, resultaten uit lopende kwaliteitsprojecten, medewerkers- patiëntentevredenheid, 

interne MUG-oproepen…). De nieuwe software zou dit kunnen ondersteunen. (Aanb)

• Men heeft een samenwerkingsakkoord en een beurtrol met de omliggende ziekenhuizen voor 

de crisisopvang (sociale opvang van mensen zonder verblijfplaats). Nazorg gebeurt door het 

zorgteam van de politie. (SP)

• De beleidsmatige aansturing voor de spoedgevallendienst wordt besproken in het maandelijkse 

zorgoverleg spoed. Hieraan nemen  de verantwoordelijke artsen (4 urgentieartsen), de 

hoofdverpleegkundige spoed, het verpleegkundig diensthoofd, directie nursing en de 

kwaliteitscoördinator deel. Verslagen kunnen op intranet teruggevonden worden. (SP)

• Dagelijks is er overleg met de opnamedienst. (AV)

• Tweewekelijks is er overleg tussen het verpleegkundig diensthoofd en de 

hoofdverpleegkundige spoed aangaande het richtkader en personeelsproblemen. Jaarlijks wordt 

de reële bestaffing t.o.v. de werklast geëvalueerd. (SP)
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• Een teamvergadering wordt minimaal 4 maal per jaar georganiseerd. (AV)

• Er is geen systematisch georganiseerd overleg tussen de spoedgevallen en de specialisten 

binnen het ziekenhuis. In het verleden vond  het jaarlijks overleg niet steeds plaats. We bevelen 

aan om een gestructureerd overlegplatform tussen spoed enerzijds en de specialisten van het 

ziekenhuis anderzijds te organiseren om duidelijke, uniforme afspraken te kunnen maken en 

deze nauwgezet te kunnen opvolgen. Ook een gestructureerd overlegplatform van de dienst 

spoedgevallen met de huisartsen lijkt nuttig. (Aanb)

Middelen

• Er werd recent geïnvesteerd in technologie. (SP)

o De transmissie van ECG-data vanuit de MUG wagen naar de spoedgevallen en de 

cardioloog (GSM) geeft de mogelijkheid om trombolyse op te starten in de 

prehospitaalfase. 

o Er werden externe mechanische hartpompen / defibrillators  en een BIPAP toestel 

aangekocht voor de spoed.

o Alle monitors zijn van het pick-up type.

o Vanaf januari 2010 start men met de software van de firma Yuse  waardoor 

patiëntenbewegingen kunnen gevolgd worden.  Daarnaast zal ook het ETBV in gebruik 

worden genomen, gelinkt aan C2M dat door de artsen als medisch dossier wordt 

gebruikt. Ook het triagesysteem zal geïntegreerd worden in de nieuwe software. Key 

users werden al opgeleid en vormingen worden gepland in december 2009. (AV)

o In elke patiëntenbox is er een werkstation voorzien. Deze  zullen in gebruik genomen 

worden bij de invoering van de nieuwe software.

• De afdeling spoedgevallenzorg heeft heel wat infrastructurele troeven (SP):

- Het nachthospitaal bestaat uit 5 afzonderlijke kamers. Men gebruikt deze kamers niet alleen 

voor de duur van diagnosestelling, maar ook om geriatrische patiënten van bij aanvang een 

verhoogd comfort te bieden.

- De wachtzaal voor ambulante patiënten ligt vlak voor de onthaalbalie wat een goed toezicht 

mogelijk maakt.

- In de kindvriendelijk ingericht box is er heel wat pediatrisch materiaal aanwezig. 

- Naast de twee identiek ingericht urgentiekamers, beschikt men ook over een ruime 

traumazaal.

- Men beschikt over twee interne MUG karren, waarvan er één is uitgerust voor moeilijke 

intubaties.

- Er is een ruime isolatiekamer met voldoende daglicht. Er is camerabewaking mogelijk en 

men kan voor het betreden van de kamer visueel controleren of dit voldoende veilig is. In 

het sas bevindt zich een sanitaire cel met WC en douche. 

- Patiënten met chemische contaminatie worden opgevangen in de garage, waar de 

decontaminatieruimte zich bevindt. Het spoelwater wordt opgevangen in speciaal daartoe 

voorziene containers.

Medewerkers
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• Men heeft bewust gekozen voor een beperkte samenstelling van de medische equipe op spoed, 

bestaande uit 2 geneesheren in de urgentiegeneeskunde (medisch diensthoofd spoed en medisch 

diensthoofd MUG, samen 2 VTE), 1 BAG arts, internisten en anesthesisten (waaronder 2 extra 

urgentieartsen). (AV)

• Overdag is er steeds een urgentiearts aanwezig. De nacht en weekend permanentie wordt 

waargenomen door internisten en anesthesisten. De achterwacht is van dezelfde discipline als 

de eerste wacht of is een urgentiearts. Deze arts verblijft thuis op voorwaarde dat hij/zij binnen 

de 15 minuten in het ziekenhuis kan zijn. Op dinsdag, donderdag en zondag neemt een acutist 

de 24-uurs permanentie waar. (AV)

• De permanentieregeling voor spoed en MUG is niet sluitend. (NC) Er bestaan verschillende 

wachtlijsten die geen van alle overeenstemmen met de beschreven toestand. 

- Wanneer de MUG uitrukt, wordt de achterwacht steeds opgeroepen. Deze begeeft zich 

echter niet steeds naar de spoedgevallen. 

- De achterwacht is niet steeds nominatief opgenomen in de wachtlijst. 

- Bovenop de cumulatie van spoed en MUG, wordt de permanentie gecumuleerd met de 

permanentie voor interne.  

- De achterwacht wordt gecombineerd met de permanentie voor anesthesie (o.a. OK), 

waardoor men in geval van een spoedoperatie niet vrij is om zich binnen de 15 minuten 

naar de spoed te begeven op het moment dat de MUG uitrukt. 

Cumulatie van de medische permanenties van de functies gespecialiseerde spoedgevallenzorg 

en MUG kan enkel onder strikte voorwaarden. Aldus dient een bijkomende arts binnen de 15 

minuten na iedere uitruk van de MUG op de spoeddienst aanwezig te zijn. Deze bijkomende 

oproepbare artsen dienen nominatief bepaald te zijn in een wachtlijst.

• 17 van de 32 verpleegkundigen op spoed zijn in het bezit van een bijzondere beroepstitel in de 

intensieve en spoedgevallenzorg of zijn hiermee gelijkgesteld. Dit komt neer op 14.1 VTE van 

de 22.6 VTE. (AV)

• Normatief en zonder rekening te houden met de  activiteiten beschikt men met 22,6 VTE 

verpleegkundigen over voldoende personeel. Niettegenstaande de vele inspanningen (bv. 

administratieve medewerker vanaf januari 2010) en het nauwgezet opvolgen van het richtkader 

(tweewekelijks), kunnen we op basis van het activiteitsniveau, de verschillende extra taken 

stellen dat er een relatief personeelstekort is. (NC)

Het doelkader (eigen norm van het ziekenhuis) bedraagt 24,8 VTE verpleegkundigen.

Een greep uit de vele taken geeft een beeld van het uitgebreide  activiteitenpakket van de 

spoedgevallendienst: 

- Naast de MUG permanentie (762 ritten), kiest men ervoor om de 100 ziekenwagen te 

bestaffen met een verpleegkundige. (1375 ritten in 2008). 

- Het personeel op spoed staat in voor de interne MUG. In 2008 waren er  ….. oproepen.

- Voor de triage wordt er een extra verpleegkundige-regulator ingezet. 

- Eén personeelslid is gedetacheerd naar WOBRA (het West-Vlaams Opleidingscentrum voor 

Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten) en is verantwoordelijk voor de coördinatie 

van het rampenplan; hierdoor wordt hij slechts voor 0,25 VTE ingeschakeld op de spoed 

zelf.

- Vanuit spoed wordt er, bij gebrek aan een dagelijks inzetbaar mobiele equipe, hulp geboden 

aan de afdelingen tijdens de pieken bij de verzorging. De afgelopen 3 maanden kwam dit 10 

maal voor. 

69
Auditverslag Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper, E 057, november 2009



- Tijdens de nachtdiensten staat iemand van de spoed in voor de wachtdienst op RX. Deze 

mensen werken deels op spoed en deels op RX.

Argumenten voor een hoge werkdruk  zijn:

- Op moment van de audit staan er 4008 overuren genoteerd. Dit komt overeen met 2,5 VTE. 

Daarboven moeten er jaarlijks 60 AV dagen toegekend worden, wat overeenstemt met 0,3 

VTE.

- Op moment van de audit (november) moeten er voor 2009 nog 510 uren verlof toegekend 

worden. Dit komt overeen met 0,3 VTE.

- Men kan geen beroep doen op de mobiele equipe. Ziekte en afwezigheden omwille van 

vorming moeten door de eigen equipe opgevangen worden. Personeelsleden die uitvallen 

wegens zwangerschap, worden niet vervangen. 

Men dient de bestaffing en de activiteiten op elkaar af te stemmen zodat de werklast bewaakt 

wordt. . 

• Binnen het nastreven van een hoge professionaliteit is er aandacht voor functiedifferentiatie bij 

de verpleegkundige equipe. Dit komt tegemoet aan persoonlijke interesses en bevordert de 

opvolging van deze items. (SP)

- Naast de hoofdverpleegkundige beschikt men over een adjunct hoofdverpleegkundige. 

Tussen beide is er een duidelijke taakverdeling die beschreven is in functieomschrijvingen. 

Door steeds de aanwezigheid van één van beide te garanderen is de continuïteit van een 

leidinggevende verzekerd.  

- Verder is er differentiatie binnen de verpleegkundigen: regulator, MUG verpleegkundige, 

100 verpleegkundige. We bevelen aan om ook die differentiatie uit te schrijven in 

gedetailleerde en competentieprofielen. (Aanb)

- Men heeft een aantal taken gedelegeerd naar verpleegkundigen binnen het team (MUG en 

ambulance, key users softwarepakket, hechtingsdraad, tractiemateriaal, rampenplan …). 

- Gipsmeesters vanuit spoed worden 5 volledige dagen (7.5 uur) per week ingeschakeld op de 

consultatie van orthopedie. Hiervoor is 1 VTE vrijgesteld. 

• Er is op de spoed een 24-uurspermanentie van minimum 4 verpleegkundigen (spoed, MUG en 

100-wagen). (AV)

• Er wordt voldoende aandacht besteed aan vorming. (SP) 

- Momenteel wordt de inscholingshandleiding (met stappenplan) herwerkt. 

- Hiernaast participeert de dienst spoedgevallen (artsen en verpleegkundigen  ook in de 

permanente vorming voor externen (bv. WOBRA).   Verpleegkundigen van de spoed 

kunnen steeds deelnemen aan deze vorming. 

Processen

• De spoed kent een gestructureerde werking. (SP)

- Dagelijkse controles zijn structureel ingebouwd en gebeuren aan de hand van checklists. 

- Er wordt waar mogelijk gewerkt met vooraf samengestelde sets (bv. centrale katheter, 

intubatieset…).

- Er is een VANAS®-kast opgesteld.

- Er is aandacht voor evidence based werken (reanimatietechniek, prehospitaal opstarten van 

hypothermie, prehospitaal opstarten van trombolyse, snelle doorverwijzing voor PTCA, 

richtlijnen triage…). 
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- Heel wat processen werden uitgeschreven in protocols in samenwerking met andere 

diensten. Voorbeelden hiervan zijn: het behandelingsschema en de procedure voor 

hypothermie bij reanimaties, inclusief observatiebladen om bij het verpleegkundig dossier 

te voegen (follow up gegevens, complicaties, neurologische evaluatie en outcome), het 

protocol acuut myocard infarct in samenwerking met IZ; opvang van kinderen in 

samenwerking met pediatrie en de sociale dienst…).

- Men maakt gebruik van duidelijk uitgeschreven staande orders en flowcharts voor 

verpleegkundigen van de ziekenwagen en op spoed. Deze zijn gebaseerd op en opgesteld 

per ziektebeeld / klinisch beeld en maken onderscheid tussen taken die door de ambulancier 

kunnen uitgevoerd worden, staande orders voor de verpleegkundigen en voorbereidende 

taken in afwachting van de aankomst van de arts. (SP)

- Er zijn dienstoverschrijdende klinische paden in gebruik en in ontwikkeling. 

- In de toekomst zal een triagesysteem (combinatie van gevalideerde systemen) in gebruik 

worden genomen, geïntegreerd in het elektronisch dossier.

• Men streeft naar uniformiteit in de werking van spoedgevallen. (SP)

- De onderzoeksboxen zijn identiek ingericht.

- Monitor en defibrillator op de reanimatiekarren en in de MUG zijn compatibel. 

- De koffers van alle 100 ziekenwagens van de regio zijn identiek.

- Staande orders voor de verpleegkundigen zijn door alle betrokken artsen goedgekeurd.

• Er zijn, naar subjectief aanvoelen op de afdeling,  soms lange wachttijden doordat sommige 

specialisten lang op zich laten wachten om de patiënt op spoed te zien vooraleer hij naar de 

kamer mag (tot meer dan een uur wachttijd na telefonisch contact met de arts). Manueel 

registreren van wachttijden aan de hand van een tikklok bleek in het verleden niet haalbaar.  De 

nieuwe software zal de mogelijkheid bieden om wacht- en doorstroomtijden automatisch te 

registreren, waardoor dit aanvoelen kan geobjectiveerd worden en teruggekoppeld kan worden 

naar de desbetreffende artsen. (AV)

We bevelen aan om de patiënten regelmatig te informeren over de wachttijden. (Aanb)

• Doorstromingsproblemen bij opname op een afdeling heeft meestal te maken met het niet vrij 

zijn van een kamer. Andere redenen (bv. niet gepoetst zijn van een kamer) worden niet 

aanvaard. Op die manier wordt de bufferfunctie van het nachthospitaal tot een minimum 

herleid. (SP)

• Wat de  procedure “vermoeden van kindermishandeling” betreft, beperkt de rol van de spoed 

zich tot het signaleren aan de pediaters. (AV) Advies om alle personeelsleden van 

spoedgevallen hierover vorming te geven. Belangrijk is dat alle actoren, betrokken bij de zorg 

voor kinderen, op de hoogte zijn van signalen die kindermishandeling doen vermoeden en dat 

ze handelen volgens een vooraf afgesproken gedragscode. (Aanb)

• 75-plussers worden op spoed systematisch gescreend (799 in 2008). (SP)

• De opvang van psychiatrische patiënten op spoed is niet helemaal optimaal georganiseerd (TK) 

- Bij acute zuiver psychiatrische problematiek wordt de patiënt doorverwezen naar het PZ 

Heilig Hart (bv. crisisopvang). (SP)

- Voor gemengde somatisch – psychiatrische problematiek wordt de psychiater op spoed niet 

in consult gevraagd, maar wordt afgewacht tot de volgende ochtend. Patiënten worden dan 
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opgenomen op interne afdelingen, met het advies om de liaisonpsychiater in consult te 

vragen. 

- Bij isolaties wordt de psychiater nagenoeg nooit in consult gevraagd. (TK) 

- Op spoed is het de afspraak dat er bij opname van suïcidepogers telkens de psychiater en 

psycholoog in consult gevraagd wordt. In de praktijk gebeurt dit niet. (TK) 

Bij nazicht bleek een patiënt geïsoleerd te zijn wegens agressie (reden opname: 

suïcidepoging). Uit de anamnese bleek dat de patiënt in het psychiatrisch ziekenhuis gekend 

was met een psychiatrische problematiek en in het verleden herhaaldelijk op spoed werd 

opgenomen (14 maal op 5 jaar, ondermeer omwille van automutilatie, huiselijk geweld en 

ethylabusus). Uit het medisch dossier bleek in geen enkele opname de psychiater in consult 

geroepen te zijn. (TK)

- Suïciderisico bij patiënten wordt momenteel ingeschat worden door de spoedartsen. Men 

hanteert hiervoor geen instrument. (TK) Vanaf januari 2010 zal men starten met IPEO-1 en 

-2. Vorming hierover is gepland in maart 2010. Een klinisch pad suïcidepreventie is 

momenteel in ontwikkeling. (AV)

- Bij verslavingsproblematiek kan het luik niet-dringende psychosociale begeleiding van het 

screeningsformulier voor het GST ingevuld worden. Het is niet duidelijk hoe vaak er van 

deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt. (AV)

• In 2009 waren er tot nog toe 12 isolaties. In 4 gevallen ging dit gepaard met 3 of 5 puntsfixatie. 

Het isolatiebeleid van psychiatrische patiënten is ontoereikend. (TK) 

- Het registratieformulier voor isolaties, dat bewaard wordt in een isolatiemap, bevat niet alle 

wettelijk verplichte onderwerpen en kent ruimte voor verbetering:

� Formulieren worden losbladig bewaard in een map 

� Men kent volgnummers toe, maar niet per jaar.

� Er is niet steeds een einduur ingevuld, waardoor men geen zicht heeft op de 

duur van de isolatie (op 5 van de 12 ingekeken formulieren).

� Er was niet steeds een handtekening van de verantwoordelijke 

verpleegkundige aanwezig. 

� Uit gesprek blijkt dat de arts het formulier soms pas na het aflopen van de 

maatregel tekent.  

� De follow-upgegevens zijn niet steeds beschikbaar.

- Het toezicht is onvoldoende geregeld in de isolatieprocedure. De frequentie van toezicht is 

niet gespecificeerd en enkel observatie via camera of het kijkgat in de deur kan niet als een 

degelijk toezicht beschouwd worden. Verpleegkundige observaties in het kader van 

verhoogd toezicht zijn zeer wisselend ingevuld. Op een isolatieperiode van 9 uur 

(geriatrische patiënt vanuit de afdeling) waren er slechts 3 observatiemomenten ondanks 

chemische fixatie. Tijdens een isolatie wegens ethylintoxicatie (3 uur) was er minimaal om 

de 30 minuten een controle uitgevoerd. Bij een derde isolatie met ongekende duurtijd waren 

er geen observaties terug te vinden. 

- Van toegediende medicatie (bv. 1 ampul Haldol®, 1 ampul DHBP®) is niet steeds een 

tijdstip van toediening terug te vinden. De medische orders voor het toedienen van deze 

medicaties blijken soms telefonisch gegeven en werden niet neergeschreven op het 

formulier of in het dossier van de patiënt (bv. Haldol®, Etumine®).

- Isolatie kan volgens de procedure enkel op voorschrift van de arts, maar in praktijk blijken 

artsen niet steeds even betrokken te zijn (zie hierboven handtekeningen, medische orders). 

Bij één patiënt was er geen enkele medische observatie in het medisch dossier terug te 

vinden.
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• In samenwerking met het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart ging er recent een workshop 

door in verband met fixatie en isolatie. (SP)

Enkel verpleegkundigen namen hieraan deel.

In 2010 worden opleidingen gepland in het kader van de preventie van alcohol- en 

drugsmisbruik. We bevelen aan dat ook artsen hieraan deelnemen. (Aanb)

Resultaten

• In 2008 waren er in totaal 18491 patiënten op spoed. Dit komt gemiddeld neer op een 50tal 

patiënten per dag.  Het aantal patiënten stijgt elk jaar.  Er waren in 2008 in totaal 762 MUG-

ritten (gemiddeld 2 per dag) en 1375 100-ritten (gemiddeld 3,8 per dag). (AV)

• In het kader van kindvriendelijk beleid werden een aantal initiatieven genomen. (SP)

- Pediaters worden steeds gecontacteerd. Zij beslissen over eventuele doorverwijzing naar een 

andere discipline (bv. orthopedie). Wanneer niet wordt doorverwezen, zien de pediaters  het 

kind steeds op spoedgevallen.

- Ouders mogen steeds bij het kind blijven. In praktijk blijven ouders ook bij reanimatie van 

het kind in de kamer, maar hierover zijn er geen duidelijke afspraken wat betreft de opvang 

van de ouders. We bevelen aan om dit uit te schrijven in een protocol en de nodige 

ondersteuning en opvang van de ouders (door bv. crisisteam vanuit  de dienst 

patiëntenbegeleiding) hierin te integreren. (Aanb) 

- De kinderbox is kindvriendelijk ingericht. De muurschilderingen hebben hetzelfde thema als 

op de pediatrieafdeling (op reis gaan) en een TV is aanwezig om afleiding te voorzien. 

- Er is een pediatrische kar en materiaal (babybadje, verzorgingskussen, weegschalen, 

bloeddrukmanchetten…) aanwezig. 

- Er wordt gewerkt met staande orders voor koortswering en pijnstilling. 

- Bij bloedname en opname op pediatrie wordt een IV-slotje geplaatst om extra prikken te 

vermijden. 

- In de MUG is er een aparte pediatrische koffer aanwezig. 

- Het PRIL lint (MUG) werd aangepast aan het aanwezige materiaal en formularium van het 

ziekenhuis. 

- In samenwerking met de afdeling pediatrie werden er fotoboeken ontwikkeld die het kind 

kunnen voorbereiden op onderzoeken.  

• De huisartsen krijgen een brief voor elke patiënt die zich op spoed kwam aanbieden. Voor 

ambulante patiënten is het niet duidelijk of huisartsen het spoeddossier van de patiënt kunnen 

inkijken via MONA. Voor opgenomen patiënten kan dit wel. Hiervoor wordt de toestemming 

van de patiënten gevraagd.  (SP)

• Op de spoedgevallendiensten wordt men soms geconfronteerd met agressie vanwege patiënten 

en/of hun begeleiders. (AV) In dit kader werden reeds een aantal initiatieven genomen (SP): 

- De toegang van de spoed van buitenaf is beveiligd. Vanuit de garage kan men niet 

ongemerkt op spoed binnenwandelen. 

- 24 medewerkers van spoed volgden in 2009 de opleiding “omgaan met agressie”.

- Elk agressie-incident wordt geregistreerd en feedback wordt voorzien. 

- Momenteel heeft men de mogelijkheid om bijstand van de politie te vragen via een verkort 

nummer. Als uitbreiding hiervan loopt er een proefproject bij de nachtdiensten om te 

werken met een personenalarm (draagbare alarmknop). 
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Als aandachtspunt willen we meegeven dat de beglazing in de onthaalruimte (o.a. het 

aanmeldingsloket) niet van veiligheidsglas is en dit risico’s naar veiligheid van het personeel en 

patiënten inhoudt. (Aanb)

• Personeelsleden kunnen gebruik maken van debriefing door het team crisisinterventie na een 

schokkende gebeurtenis of agressie incident. Sinds de opstart in oktober 2008 werd hier al 29 

keer gebruik van gemaakt. Daarnaast is er een maandelijkse intervisie voor de 

hoofdverpleegkundige met het team voor crisisinterventie waarbij casussen besproken worden. 

(SP)

• Er kan meer aandacht besteed worden aan het informeren van de patiënt. Zo zijn er op dit 

moment de algemene informatiebrochure van de dienst spoedgevallen en 1 specifieke brochure 

met informatie over gipsen in ontwikkeling. We bevelen aan om bijkomende infobrochures te 

ontwikkelen over andere frequent voorkomende urgenties en nazorg. (Aanb)

Sectie XII.2 Intensieve zorgen

Situering  

• Er is een eenheid voor intensieve zorgen, waar 12 bedden voor high care staan opgesteld. Op D5 

is er een stroke unit met medium care. Enkel de IZ-eenheid werd bezocht.

Beleid en strategie

• Het aantal geëxploiteerde bedden (12) stemt niet overeen met het aantal erkende bedden (10). 

Indien men 12 bedden intensieve zorgen wenst te behouden moet de erkenning aanpassen. 

(NC)

• Jaarlijks worden er een tiental kinderen opgenomen in de functie. (AV)

Er is geen formele overeenkomst tussen het zorgprogramma voor kinderen en deze (of een 

andere) functie voor intensieve zorgen dat de modaliteiten van opname en ontslag. (NC)

Bij opname op intensieve is rooming-in van minstens één van de ouders mogelijk, d.m.v. een 

relaxzetel. (AV)

Middelen

• De afdeling is nieuw en werd in 2007 in gebruik genomen. Er is ruimte voor 17 vaste boxen, 

waarvan 12 met sas. Momenteel wordt er enkel gewerkt in dit laatste type box. Deze boxen zijn 

allemaal aan de buitenzijde van het gebouw gelegen en kunnen daardoor genieten van veel 

buitenlicht. (AV)

Er werd bij de start van de functie aandacht besteed aan uniformiteit qua materiaal en werking. 

Dit is belangrijk voor de patiëntveiligheid.

Alle boxen zijn ruim en identiek ingericht. Aan de linkerzijde van het bed hangt een kolom met 

aspiratie en spuitpompen. Deze laatste zijn allemaal aangesloten op het elektronisch 

dossiersysteem (Clinisoft® van de firma Acertys). De rechterkolom bevat de monitors en een 

beademingstoestel. Tenslotte is er in de hoek van de kamer een werkstation waarop het 

patiëntendossier kan opgeroepen worden.
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Iedere kamer beschikt over een digitale klok en een gewone TV.

In iedere kamer is er een lavabo, naast de handwasmogelijkheid in het sas. De boxen kunnen in 

overdruk geplaatst worden ten opzichte van de gang, hetgeen een bijkomende bescherming 

biedt tegen aërogene infecties. In iedere kamer is er een aansluiting voor dialysetoestellen. (SP)

Men beschikt over een ruime verpleegpost - centrale desk, waar ook een toestel voor het meten 

van bloedgaswaarden staat opgesteld en er kasten zijn met medicatievoorraad (identiek aan 

beide zijden van de desk) en de narcotica (aan één zijde). Deze zullen nog vervangen worden 

door een VANAS®-kast.

Achter de verpleegpost zijn enkele bureauruimtes en bergruimtes. Deze zijn afgestemd op een 

werking volgens het FIFO-principe (First In First Out), met scanning van barcodes voor 

aanvulling van de stock. De rest van de centrale ruimten en boxen zijn voorzien om eventueel 

een cathlab in te richten.

• Alle toestellen zijn met een TAG gelabeld. Er zijn onderhoudscontracten met de betrokken 

firma’s. (AV)

• Men beschikt over verschillende elektronische dossiersystemen die aan elkaar gekoppeld zijn. 

Enerzijds is er het medisch dossier (Filemaker®), dat identiek is aan dat in het operatiekwartier. 

Hierin wordt de medische voorgeschiedenis ingegeven, de thuismedicatie en de dagdagelijkse 

medische opvolging. Bij ontslag kan men semi-automatisch een ontslagbrief genereren die dan 

doorgestuurd wordt naar het ander elektronisch dossier, met name Clinisoft®. Daarin vindt men 

de brieven van collega’s, labouitslagen… (AV)

• Naast de gewone reanimatiekar is een aparte kar voor kinderen. Beide karren worden regelmatig 

basis gecontroleerd en aangevuld en worden daarna verzegeld. (AV)

• Men kan over speciale matrassen beschikken voor buikventilatie en is vertrouwd met High Jet 

ventilatie. (SP)

Medewerkers

• Tijdens de weekdagen staat een groep van 3 anesthesisten met de beroepstitel in de intensieve 

zorgen in voor de permanentie. (AV).

Voor de permanentieregeling ’s nachts en in het weekend werden er verschillende 

permanentielijsten voorgelegd. De lijsten zijn onvolledig (zo blijkt er op sommige dagen geen 

wacht nominatief te zijn vastgelegd voor het ziekenhuis, de MUG en IZ), spreken elkaar soms 

tegen (een arts die volgens de ene lijst van wacht is voor interne maar niet voor MUG en spoed, 

blijkt volgens de andere lijst wel van wacht voor de MUG) en bovendien stemmen de namen op 

deze lijsten (met een afwisseling van de wachten IZ tussen internisten en anesthesisten) 

helemaal niet overeen met de beschreven realiteit (permanentie op IZ door anesthesisten) zodat 

het onduidelijk is of de verschillende permanenties (spoed, MUG, IZ) wel steeds gewaarborgd 

zijn.

Noch artsen, noch verpleegkundigen, noch de secretaresse die de lijsten samenvoegt en de 

wachtdienst op intranet plaatst, konden aan de hand van de wachtlijsten een sluitend antwoord 

geven op de vraag op wie wanneer op welke dienst van wacht was. Evenmin kon men uitleggen 

waarom er tot en met de wachtlijsten van oktober 2009 sprake is van een MUG-reservewacht 

en/of een IZ reservewacht, en niet meer vanaf november 2009, of waarom op de wachtlijst 

interne van november plots geen sprake meer is van eerste wacht, tweede wacht en MUG. (NC)
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• Er zijn 32 verpleegkundigen (27,3 VTE), waarvan 22 gegradueerde (19,1 VTE). Hiervan 

hebben er 18 (15,3 VTE) de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen en spoedgevallen 

hebben, 1 verpleegkundige (1 VTE) is in opleiding. Verder zijn er 10 gebrevetteerde 

verpleegkundigen (8,2 VTE), waarvan er 2 (1,8 VTE) het getuigschrift van de opleiding tot de 

bijzondere beroepstitel behaald hebben. Binnen de equipe zijn er twee pediatrisch 

verpleegkundigen. (SP)

• Ondanks het feit dat men dagelijks de zorgzwaarte moet registreren, en soms bij een lage 

bezetting hulp gaat bieden op andere afdelingen, kan men omgekeerd geen beroep doen om de 

mobiele equipe. (AV)

Advies om iemand van de mobiele equipe specifiek op te leiden zodat deze persoon ook kan 

ingezet worden om de meer technische diensten (spoed, IZ, OK). (Aanb)

• Verder wordt er gewerkt met vaste kinesisten. Voor de schoonmaak zijn er twee vaste personen 

(samen 1,6 VTE). (AV)

• Tijdens de nachtdienst is er een verpleegkundige permanentie van 4 verpleegkundigen, overdag 

van 5. (AV)

• Naast de algemene inscholing beschikt men over een dienstspecifiek stappenplan dat aangeeft 

wat moet gekend zijn, met evaluatie na 1, 6 en 12 maanden. (AV)

• Er zijn verschillende referentieverpleegkundigen (decubitus, hef en til, wondzorg, 

ziekenhuishygiëne, MVG, geriatrie, materiaalbeheer en diabetes). (AV)

Processen

• Via een beeldscherm in de centrale desk kan men een aantal patiënten met telemetrie mee 

opvolgen. In de praktijk geeft dit een vals gevoel van veiligheid, omdat men de alarmen niet 

overal kan zien en er vaak niemand aanwezig is in de verpleegpost. (TK)

Men dient dan ook na te gaan of er steeds (en voldoende snel) gereageerd wordt op alarmen en 

of het nuttig is de telemetriesignalen te blijven doorsturen naar IZ. (Aanb)

• De dienst heeft een groot aantal procedures en staande orders specifiek voor intensieve zorgen. 

Deze zijn op een vlotte manier consulteerbaar. (SP)

• Uit gesprekken en documenten blijkt dat het ontslagproces niet optimaal verloopt: (TK)

- Patiënten worden ’s avonds vaak laat ontslagen naar een afdeling, op momenten dat de 

personeelsomkadering lager is. Dit maakt het moeilijk om de zorg op de afdeling nog goed 

te organiseren (installeren patiënt, overdracht, bestellen medicatie…);

- Anderszijds worden patiënten nu eens opgehaald door verpleegkundigen van de afdeling, 

dan weer door verpleegkundigen van IZ naar de afdeling gedaan. Het is belangrijk duidelijk 

afspraken te hebben, met aandacht voor de vereiste permanenties.

Het oprichten van een dienst patiëntentransport voor het hele ziekenhuis met logistieke 

medewerkers kan misschien meer verpleegkundigen vrijmaken voor de zorg, zodat, in dit geval 

gemakkelijker 1 verpleegkundige kan vrijgemaakt worden voor transport en overdracht. (Aanb)
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• Omdat de dienst een groot aandeel heeft van Franstalige patiënten werden de onthaalbrochures 

vertaald. Ook tracht men zoveel mogelijk de ontslagbrieven in het Frans te voorzien voor de 

Franstalige huisartsen. Verschillende medewerkers van de dienst hebben via het ziekenhuis een 

cursus medisch Frans gevolgd. (SP)

• Er is een crisisteam actief binnen het ziekenhuis, bemand vanuit de dienst patiëntenbegeleiding. 

Dit team stond eerst specifiek in voor de begeleiding van familieleden van slachtoffers van 

verkeersongevallen, maar biedt nu ondersteuning bij allerhande ernstige situaties. Het team 

start de begeleiding op de dienst spoedgevallen en begeleid de mensen dan verder tijdens 

onderzoeken, operatie of opname op de functie intensieve zorgen. (SP)

• Aanbeveling om bij de huidige toermomenten meer disciplines te betrekken (bv. kine) en of 

specifieke rondgangen te organiseren (bv. infectietoer met iemand van de 

antibioticabeleidsgroep voor de bespreking van de resistentieprofielen en antibioticaprofylaxis). 

(Aanb)

• Advies om de zorgzwaarte te scoren aan de hand van specifiek hiervoor gevalideerde 

instrumenten (bv. TISS, NAS of NEMS). (Aanb)

Resultaten

• Er worden heel wat kwaliteitsparameters opgevolgd (sterfte, decubitus, nosocomiale infecties, 

dialyse, verschillende types beademing…) en weergegeven in medisch jaarverslag. De dienst 

participeert ook aan de registratie via Navigator®, waarbij alle 11 de indicatoren worden 

gevolgd.

Men participeert ook aan een studie van het college voor de functie intensieve zorgen (ICU 

Landscape). (SP)

• In 2008 waren er 1252 opnames. De bezetting was 83,92% en de gemiddelde ligduur 2,29 

dagen. Er waren 62 overlijdens. Er zijn 7 verantwoorde bedden van intensieve aard. (AV)
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Artikel XIII. Zorg voor geriatrische patiënten

Situering 

• Het zorgprogramma geriatrie binnen het ziekenhuis Jan Yperman omvat de volgende aspecten: 

o Geriatrisch consulten worden door beide geriaters georganiseerd.

o Men beschikt over een geriatrisch dagziekenhuis (2 bedden en 4 zetels) met beperkte 

openingsuren. 

o Interne liaison is opgestart.

o Externe liaison is opgestart.

o Men beschikt over 76 erkende G-bedden, waarvan er momenteel 73 opgesteld staan 

op 2 afdelingen in afwachting van de nieuwbouw. 

• Tijdens de audit werd er gesproken met het medisch diensthoofd, de hoofdverpleegkundige 

van het zorgprogramma (tevens verpleegkundig diensthoofd) en 3 verpleegkundigen op de 

afdelingen G1 en G2.

Beleid en strategie

• Het geriatrisch handboek is zeer lijvig en degelijk uitgewerkt. (SP) Het zorgconcept wordt 

uitgewerkt en ook alle praktische afspraken met betrekking tot alle aspecten van het 

zorgprogramma. De opnamecriteria voor de geriatrische afdelingen en het geriatrisch 

dagziekenhuis zijn duidelijk uitgeschreven. Er is geen differentiatie tussen de twee geriatrische 

afdelingen 

Het geriatrisch handboek wordt gezien als intern werkinstrument en wordt dan ook regelmatig 

bijgewerkt; Daarnaast zijn er ook activiteitencijfers en SWOT analyse opgenomen. Het 

handboek ligt ter inzage op de diensten geriatrie en het geriatrisch dagziekenhuis.

• De bekendmaking van het zorgconcept en de deelaspecten van het zorgprogramma gebeurde op 

verschillende tijdstippen en via verschillende kanalen. Er was een overleg met CRA’s en 

ROB’s. Op de begeleidingscommissie werden thuiszorgdiensten en huisartsen op de hoogte 

gebracht. Het team interne liaison heeft zich voorgesteld op de dienstvergaderingen  en het 

GST werd eveneens bekendgemaakt via Y-mail. (SP)

• Om studenten vertrouwd te maken met het concept, richt men stages in voor studenten uit de 

richting thuisverpleging. Hierbij wordt hen de kans geboden om mee te lopen met alle leden 

binnen het GST . De stages kennen een groot succes. (SP)

• Er is veel aandacht voor overleg. (SP)

o Er is twee maal per jaar overleg van de stuurgroep geriatrie (intern beleidsmatig 

overleg) . 

o Daarnaast is er tweemaal beleidsmatig overleg met externe partners via de 

begeleidingscommissie. Agendapunten kunnen ook door de externe partners 

aangebracht worden.  

o Het zorgoverleg geriatrie komt vier maal per jaar samen. Hierin zetelen de geriaters, 

het verpleegkundige diensthoofd geriatrie, de beide hoofdverpleegkundigen, directie 

nursing en de kwaliteitscoördinator. 
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o Per onderdeel van het zorgprogramma zijn er multidisciplinaire overlegstructuren. 

• Niet alle 75-plussers worden gescreend op geriatrisch zorgprofiel. (NC) Op spoedgevallen is de 

screening optimaal georganiseerd, elders minder.

Van de 4250 75-plussers in 2008 werden er 1312 gescreend met het GRP instrument 

(Geriatrisch Risico Profiel). Daarnaast werden ook nog eens 160 niet 75-plussers gescreend op 

geriatrisch risicoprofiel. (SP) Van de gescreende patiënten kreeg 845 patiënten een advies 

vanuit GST team. 

Het is echter niet duidelijk in welke mate deze adviezen opgevolgd worden. Op het moment 

van audit was bv. de hoofdverpleegkundige van de afdeling D3 niet op de hoogte welke 

patiënten gevolgd werden door het GST. (TK)

• De interne liaisonverpleegkundige gaat dagelijks langs op alle afdelingen om de 

screeningsformulieren op te halen. Adviezen zijn beschikbaar via C2M. (AV)

Middelen

• De afdeling G1 geeft een sterk verouderde en verwaarloosde  indruk. Er zijn volgende 

architecturale tekortkomingen: (TK)

o Er is geen eetzaal of zitplaats. De muren en vloerbedekking zijn op verschillende 

plaatsen stuk. 

o De gangen ogen niet huiselijk en gezellig. Er zijn onvoldoende  rustmogelijkheden 

voor de patiënten in de gang.

o In de modulebouw (1 gang van G1) is de temperatuur moeilijk regelbaar en kan het 

koud worden. 

o Niettegenstaande er overal centrale aansluitingen zijn voor zuurstoftoediening en 

perslucht, zijn er onvoldoende barometers aanwezig op de dienst.

o Spiegels zijn niet aanpasbaar voor rolstoelgebruikers.

o Er is geen onderzoekskamer op de dienst aanwezig, hoewel het overgrote deel 

meerpersoonskamers zijn. 

o De badkamer wordt tevens gebruikt als kapsalon. Hierdoor kunnen patiënten maar 

tot 8u30 gebruik maken van de badkamer en start men met baden vanaf 6u30. 

o In de sanitaire cel van de patiëntenkamers is geen oproepsysteem bereikbaar voor 

een patiënt die zich aan de wastafel bevindt. 

• De geriatrieafdelingen zijn niet beveiligd tegen wegloopgedrag. (TK) Verwarde patiënten 

kunnen gemakkelijk in de traphal komen Op G2 fixeert men hierdoor patiënten door ze op te 

sluiten in de kamer door middel van een stok onder de deurklink. Op G1 kunnen verwarde 

patiënten en patiënten met wegloopgedrag gemakkelijk naar andere afdelingen binnen het 

ziekenhuis. Er is totaal geen overzicht over de verschillende gangen mogelijk vanuit de 

verpleegpost en er zijn tal van uitgangen waarlangs men de afdeling kan verlaten.  

• Een individueel therapieplan is niet terug te vinden in het patiëntendossier. Informatie over de 

evolutie van de patiënt op verschillende vlakken is enkel terug te vinden via de verslagen van 

het multidisciplinaire overleg. Deze worden in een aparte map bewaard. (NC)
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Medewerkers

• Er zijn twee voltijds geriaters die elk verantwoordelijk zijn voor een afdeling. Beide doen 

consultaties in het ziekenhuis. Daarnaast is één van de twee geriaters medisch diensthoofd van 

de afdeling Sp-palliatieve, is palliatief arts in het PST, en is consulent in het psychiatrisch 

ziekenhuis. Heel wat patiënten worden op naam van de geriater opgenomen op andere 

afdelingen (op basis van het aantal G-patiënten en aantal G-bedden bedraagt de bedbezetting 

115% op de ene en 147% op de andere afdeling). Gezien de  grootte van de doelgroep kan men 

stellen dat er een tekort aan geriaters is. (TK)

Gezien gemiddeld 30 tot 50 % van de doelgroep dementerende geriatrische patiënten zijn, is de 

nood aan een gerontopsychiater groot. In het verleden was deze beschikbaar binnen het 

ziekenhuis. Doorstroming van patiënten naar de psychogeriatrie afdeling binnen het PZ is 

eerder moeilijk. Momenteel kan men enkel beroep doen op de neuropsychiater van het PZ 

Heilig hart die men in consult vraagt. (AV)

• De medische permanentie wordt verzekerd door de permanentie voor interne. (AV)

• De hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma is een master in de verpleegkunde. Zij 

beschikt niet over een BBT in de geriatrie, is geen geriatrisch verpleegkundige en beschikt over 

een beperkte ervaring (1 jaar gewerkt in een RVT) in de geriatrische zorg.

Er zijn op G1 geen verpleegkundigen met een beroepstitel in de geriatrie en op G2 heeft enkel 

de hoofdverpleegkundige een BBT in de geriatrie. Wel kunnen op G1 en G2 heel wat 

verpleegkundigen (15 en 12 verpleegkundigen) gebruik maken van de overgangsmaatregel op 

basis van het aantal jaren ervaring in de geriatrische zorg. (AV)

We bevelen aan zowel voor de verpleegkundigen op de afdelingen als voor de 

hoofdverpleegkundige van het zorgprogramma bijkomende vorming te voorzien (voor 30 

september 2010) indien nodig en tijdig (voor 31 december 2010) de beroepstitel aan te vragen. 

(Aanb)

• Aangezien kine, ergo, logo en de psychologen geen deel uitmaken van de vaste zorgequipe op 

de geriatrieafdelingen, is het niet duidelijk wat hun tijdsbesteding op deze afdelingen is.

o Ergotherapeuten en psychologen zijn in loondienst, maar hebben taken op beide 

afdelingen en zijn ook in het GST ingeschakeld. 

o Logopedisten zijn tewerkgesteld op zelfstandige basis en komen enkel op vraag. 

o Kinesisten worden aangestuurd door de fysiotherapeut en hebben naast de 

geriatrische afdelingen ook nog taken op de Sp-afdeling, waardoor de tijdsbesteding 

op de geriatrie wisselend is.

Het niet deel uitmaken van het zorgequipe op de geriatrische afdeling en de verschillende 

aansturingen bemoeilijken de multidisciplinaire en uniforme aanpak. (TK)

Processen

• Het zorgconcept voor de geriatrische patiënt is nog niet gerealiseerd. Er is onvoldoende 

aandacht voor het psychosociale klimaat en revalidatiemogelijkheden. (TK)

o Op G1 en G2 kunnen patiënten wegens gebrek aan een eetzaal de maaltijden niet 

gezamenlijk gebruiken. 

o Men slaagt er onvoldoende in om de patiënten dagkledij te laten dragen. Op moment 

van de audit 50 % op G1 en  slechts 5 % (2 patiënten) op G2. 
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o Op moment van de audit verbleven nagenoeg alle patiënten op hun kamer. De 

gangen worden onvoldoende vrij gehouden om veilig wandelen toe te laten.

o Het therapieaanbod en aanbod van socioculturele activiteiten is onvoldoende 

uitgewerkt. Kinesitherapie gebeurt hoofdzakelijk individueel. Ergotherapie 

(animatie) gaat voor de patiënten slechts 1 maal per week door. Voor dementerende 

op woensdagvoormiddag en voor de andere patiënten op maandagvoormiddag. 

Slechts een beperkt deel van de patiënten wordt hiermee bereikt. ADL training 

gebeurt wel op de kamer.  

• In het kader van een fixatie arm beleid heeft men (bij de inspraak in de plannen voor de 

nieuwbouw) aandacht gehad voor belichting en de doorloopmogelijkheid voor onrustige 

patiënten. (SP)

Voor patiënten met wegloopgedrag is er momenteel een proefproject op G2 met TAG 

armbanden, waardoor de patiënt aan de hand van GPS technologie kan getraceerd worden. Men 

ondervindt moeilijkheden bij de keuze van niet kwetsende armbanden. (AV)

 In 2010 plant men om een klinisch pad “delier” uit te werken. (AV)

• Elke patiënt die gevolgd wordt door het GST wordt wekelijks multidisciplinair besproken. 

Het verslag van de patiëntenbespreking van het GST wordt genoteerd in C2M en is zeer 

transparant voor de verpleegkundigen op de afdelingen. (SP) Desondanks blijken 

hoofdverpleegkundigen niet op de hoogte te zijn van de patiënten die op hun afdeling gevolgd 

worden door het GST (bv. op D3).  

• Het ontslagmanagement verloopt goed gestructureerd. (SP)

o 3 sociale verpleegkundigen hebben de opleiding ontslagmanagement gevolgd. 

o Er is veelvuldig overleg met verwijzers en externe partners. 

o Ontslag wordt voorbereid van bij opname. 

o Volgens duidelijk uitgeschreven criteria kan er een zorgoverleg gepland worden met 

thuisdiensten, huisarts, familie… bij ontslag.  Dergelijke overlegmomenten zijn 

belangrijk voor de continuïteit van zorg. Hierbij slaagt men erin om in 70% van de 

momenten de huisarts te betrekken. Op G1 werden er in 2008 15 

zorgoverlegmomenten gepland. Hierbij was er geen enkele heropname binnen 

hetzelfde jaar. Wanneer de patiënt of familie een zorgoverleg weigert, wordt er 

contact opgenomen met de huisarts en de thuiszorgdiensten. De mogelijkheid bestaat 

dat zij dan extern een zorgoverleg plannen. Hierbij is er dan niemand van het 

ziekenhuis aanwezig. 

o Ontslagdocumenten zijn multidisciplinair opgesteld en bevatten alle noodzakelijke 

informatie om de continuïteit te waarborgen. 

• Niettegenstaande het hoge aantal dementerenden binnen de doelgroep, is er geen 

afdelingsspecifiek beleid uitgeschreven rond omgaan met agressie bij dementerende patiënten 

en werden er de laatste jaren geen vormingen gevolgd betreffende omgaan met agressie door 

het personeel van de afdelingen geriatrie. (TK)

Resultaten 
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• De gemiddelde ligduur voor de geriatrische afdeling is 19 dagen.  Nochtans zijn er 

gemiddeld een 30 tal patiënten die wachten op plaatsing omwille van doorstromingsproblemen. 

Deze liggen verspreid in het ziekenhuis. (AV)

• Het dagziekenhuis is open op dinsdag en donderdag. Men focust voornamelijk op 

diagnostiek (80%)  en minder op therapeutische behandelingen (20%). In 2008 waren er 63 

patiëntencontacten. (AV)

• Op woensdagnamiddag is de geheugenkliniek open. Dit is een multidisciplinair 

(verpleegkundige, geriater, klinisch psychologe) onderzoek in twee fasen dat zich vooral richt 

op mensen met beginnend geheugenverlies. Aan de hand van een hele reeks tests stelt men de 

differentiaaldiagnose dementie, een depressie of een lichamelijke aandoening. (SP)

• Er loopt een kwaliteitsproject rond voeding. Hierrond werden al tal van initiatieven 

genomen. Voorbeelden hiervan zijn de kookbrochure 75 plus, de hulpmiddelen voeding op de 

afdelingen, communicatiekaarten voor de keuze van de  maaltijd bij afasiepatiënten, het 

ontwikkelen van een document  om voedingsvoorkeur te bevragen aan familie. Verder werd 

ook de dietiste opgenomen in GST voor opsporen van ondervoeding en is deze aanwezig op de 

patientenbesprekingen. (SP)

Ergotherapeuten en logopedisten hebben in het kader van samenwerking reeds bijscholing en 

adviezen over slikstoornissen en hulpmiddelen gegeven in rustoorden. (SP)

In 2010 wil men aan de hand van een test (SANN test) peilen naar de kennis inzake voeding bij 

verpleegkundigen. Na de invoering van maatregelen wil men de test herhalen om de 

verbetercyclus in kaart te brengen. 
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Artikel XIV. Zorg voor internistische en oncologische 
patiënten

Situering 

• Het Jan Yperman Ziekenhuis is erkend voor een zorgprogramma voor oncologie en een 

gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker.

Voor radiotherapie wordt hoofdzakelijk samengewerkt met het AZ Groeninge van Kortrijk, de 

radiotherapeut neemt deel aan de MOC-bijeenkomsten te Ieper, de medisch coördinator van het 

zorgprogramma voor oncologie van Ieper werkt 1 dag per week in Kortrijk.

Met het Algemeen Ziekenhuis Sint-Augustinus Veurne (met een zorgprogramma voor 

oncologische basiszorg) is er een overeenkomst. Zo staat het JYZ in voor de registratie van de 

herceptine-receptoren.

Voor hematologie wordt samengewerkt met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.

Kinderen met een oncologisch probleem worden doorgestuurd naar het UZ Gent.

• Oncologische patiënten worden hoofdzakelijk gehospitaliseerd op de afdeling D4 (pneumologie 

en oncologie) en in het niet-chirurgisch daghospitaal. Af en toe worden patiënten ook 

opgenomen op de afdeling D3 (gastro-enterologie en pneumologie). Dit laatste gebeurt bij 

overbezetting van de afdeling D4 of voor het opstarten van een chemotherapie bij gastro-

enterologische patiënten.

D3, D4 en het niet-chirurgisch daghospitaal werden bezocht.

• Op het niet-chirurgisch daghospitaal worden ook patiënten van gastro-enterologie, 

pneumologie, revalidatie, reumatologie, neurologie, endocrinologie, geriatrie, ORL 

(plotsdoofheid), heelkunde (transfusies, poortsystemen) en urologie (transfusies) terecht.

Beleid en strategie

• De cytostaticacommissie komt twee keer per jaar samen. (AV)

Middelen

• Het niet-chirurgisch daghospitaal beschikt over 22 bedden en 2 zetels. Er is een aparte wellness-

kamer waar men comfortzorgen aan de oncologische patiënten aanbiedt. (SP)

• De dossiers met gegevens over de chemotherapietoediening worden bewaard op het 

daghospitaal, zodat deze gegevens daar steeds beschikbaar zijn. (AV)

Medewerkers

• De verpleegkundige equipe van het internistisch-oncologisch daghospitaal bestaat uit 12 

verpleegkundigen (8,35 VTE), waarvan 5 gegradueerde (4,55 VTE) en 7 gebrevetteerde (3,8 

VTE). Daarnaast is er nog 1 logistiek assistente (0,53 VTE).  Per maand zijn er 70 uren 
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arbeidsduurvermindering voor oudere werknemers. 

Op D4 zijn er 23 verpleegkundigen (18 VTE). (AV)

• Enkele werknemers hebben een specifieke opleiding in de oncologie gevolgd. (SP)

Binnen “Onco Z-W-Vlaanderen”, dit zijn naast het Jan Yperman Ziekenhuis het ziekenhuis 

O.L.V. van Lourdes (Waregem) en het AZ Groeninge (Kortrijk), zal in samenwerking met de 

Katholieke Hogeschool (KATHO) een aangepaste oncologische opleiding opgestart worden in 

3 modules. (SP)

Zowel van D4 als van het dagziekenhuis zullen in 2010 een drietal verpleegkundigen de 

opleiding volgen. We bevelen om zoveel mogelijk medewerkers die chemotherapie toedienen 

een specifieke opleiding te laten volgen. Verder raden wij aan tijdig de BBT aan te vragen. 

(Aanb)

Processen

• Wekelijks wordt op het dagziekenhuis een lijst gemaakt van de patiënten die verwacht worden. 

Deze wordt verstuurd aan alle betrokkenen (dienst patiëntbegeleiding, apotheek, artsen…) met 

aanduiding wie of wat men bij welke patiënt verwacht. Op het papieren dossier wordt gewerkt 

met een gele sticker waarop de belangrijkste betrokkenen voor die patiënt worden 

weergegeven. Dit verbetert het overzicht op de lopende behandelingen. (SP)

• Wekelijks worden op het niet-chirurgisch daghospitaal alle patiënten van de oncoloog 

multidisciplinair (oncoloog, pneumoloog, PST, pastoraal medewerker, borstkliniek, psycho-

sociale begeleiders, verpleegkundigen daghospitaal) besproken. (SP)

Op D3, waar soms gastro-enterologische patiënten gevolgd worden met een oncologische 

problematiek gebeurt dit niet. (TK)

• Patiënten die niet op het dagziekenhuis of D4 zijn opgenomen gaan gewoonlijk voor de opstart 

van een behandeling (of het spoelen van een port-a-cath) naar het dagziekenhuis. Daar krijgen 

zij dan uitgebreid informatie en een eerste toediening van de chemo. Indien dit niet mogelijk is, 

gaan verpleegkundigen van het dagziekenhuis soms naar de betrokken afdeling om daar de 

chemo op te starten. (SP/AV)

• We raden aan om met communicatieschrift te werken waarin afspraken, telefoonnummers, 

vragen, voorschriften en informatie voor de huisarts kunnen opgenomen worden. Ook 

informatie over de individuele chemotherapiekuur (o.a. bijwerkingen) zou hieraan toegevoegd 

kunnen worden (Aanb)

• Rond het proces van chemotherapiebehandeling werden volgende vaststellingen gedaan:

o Er zijn in het ziekenhuis 4 cytostaticavoorschriften in gebruik. Drie van de vier 

bevatten gestandaardiseerde toedieningsschema ’s, het vierde is een handgeschreven 

summier voorschrift. (TK) Advies om een uniform elektronisch 

cytostaticumvoorschrift te gebruiken met ingebouwde controlemogelijkheden. 

(Aanb)

o Cytostatica worden in de apotheek enkel bereid door apothekers. (SP)

o Tijdens de bereiding wordt gebruik gemaakt van een gesloten systeem. (SP)

o De apotheek heeft geen zekerheid dat alle in het ziekenhuis toegediende 

chemotherapie in de apotheek wordt bereid (bv. ambulante blaasinstillaties). (TK)
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o Chemotherapeutica wordt op de afdelingen afgeleverd in speciale boxen. Deze 

medicatie is dubbel verpakt. (AV)

o Cytostatica worden op verschillende afdelingen toegediend. Voornamelijk op het 

internistisch dagziekenhuis en op de verpleegafdelingen D3 en D4, uitzonderlijk ook 

op de C-afdelingen. Op D3 en de C-afdelingen is niemand opgeleid. Niet elke 

afdeling waar cytostatica worden toegediend beschikt over een extravasatiekit. (TK) 

o De apotheek is te weinig betrokken bij en heeft onvoldoende zicht op het proces van 

chemotherapietoediening op de verpleegafdelingen. Men voorziet er geen of 

onvoldoende opleiding rond chemotherapietoediening en extravasatie.  Vanuit de 

apotheek wordt geen informatie verschaft over mogelijke bijwerkingen van de 

verschillende soorten chemotherapie, aan verpleegkundigen of patiënten. (TK)

o Incidenten met chemotherapie worden niet systematisch geregistreerd en 

geanalyseerd. (TK)

Resultaten

• In 2008 werden er 925 multidisciplinaire oncologische consulten geteld, en werden er 738 

patiënten besproken. (AV)

Huisartsen worden steeds uitgenodigd op de MOCs. In 2008 waren er 199 (d.i. ruim 21%) 

effectief op de MOC aanwezig. (SP)

• Verschillende parameters worden op het oncologisch daghospitaal opgevolgd om een beeld te 

krijgen van de kwaliteit van zorg. Zo werden in 2008 en 2009 ondermeer verschillende 

wachttijden geregistreerd (in 2008 wachttijden op de uitslagen van klinische biologie, met een 

verbeteractie, in 2009 wachttijden vanaf ingeven van het chemotherapievoorschrift tot het 

moment dat de chemotherapie klaar staat op de dienst).

Verder voert men regelmatig een tevredenheidsmeting bij de medewerkers (borstkliniek, 

sociale dienst, psychologen…) en volgt men de klachten op die bij de ombudsdienst terecht zijn 

gekomen. (SP)

Deze gegevens worden nu samengebracht in het jaarverslag-beleidsplan 2009-2010. (AV)

• Jaarlijks ziet men momenteel in de borstkliniek net iets meer dan 100 nieuwe gevallen van 

borstkanker. Het operatieve ingrijpen wordt geconcentreerd bij 1 gynaecoloog en 1 chirurg. 

(AV)

• Er worden heel wat comfortzorgen aangeboden: (SP)

-  In samenwerking met de Belgische Federatie tegen Kanker en enkele firma’s worden 

sessies “Goed verzorgd, beter gevoel” (maquillage, hand- en gelaatsmassage…) aangeboden 

in het wellness-lokaal op het daghospitaal.

- Daarnaast zijn er ook “Look good, feel better”-sessies via de VLK.

- Drie dagen per week komen er vrijwilligers (VLK) voor de ondersteuning van de patiënten. 

Regelmatig is er een multidisciplinaire evaluatie van deze werking.

- Twee verpleegkundigen van het daghospitaal worden vrijgesteld om de patiënten te 

begeleiden naar de sessies gelaatsverzorging in Blankenberge (“Petit Rouge”)

- Er wordt een revalidatieprogramma “Rekanto” aangeboden, met onder andere aquagym in 

Ieper. 
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• Qua informatieverstrekking wordt in de borstkliniek gewerkt met 3 boekjes die ontwikkeld zijn 

door een farmaceutische firma (mijn persoonlijke vragen, mijn praktische vragen, mijn 

agenda).

Op het dagziekenhuis werkt men dagdagelijks met zelf ontwikkeld educatief materiaal en de 

informatiefolders van de VLK. Verder worden er i.s.m. de VLK regelmatig infosessies gegeven 

rond omgaan met kanker (3 sessies dit najaar). (SP)
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Artikel XV. Zorg bij het levenseinde

Situering 

• Het Jan Ypermanziekenhuis heeft naast een ziekenhuisbreed palliatief support team (PST) ook 

een palliatieve eenheid met 6 bedden. 

• Er werd tijdens de audit gesproken met de palliatief arts, de hoofdverpleegkundige palliatieve 

zorgen eenheid, de coördinator PST, de psychologe, de verpleegkundige en de sociaal 

verpleegkundige van het PST. Zorg bij het levenseinde was ook een aandachtspunt tijdens de 

bezoeken aan de algemene verpleegafdelingen.

Beleid en strategie

• Er is onvoldoende beleidsmatige ondersteuning van het palliatief beleid. Er is geen werkgroep 

palliatieve zorgen actief op beleidsniveau in het ziekenhuis en er is geen overlegorgaan op het 

beleidsniveau waar zorg bij het levenseinde gestructureerd aan bod komt. Er is enkel overleg 

van het PST met de verpleegkundige diensthoofden. Binnen het medisch departement of met 

het directiecomité is er over dit onderwerp geen gestructureerd overleg. (TK)

• In juni 2009 werd door het ethisch comité van het Jan Ypermanziekenhuis een visietekst 

‘medisch begeleid sterven’ ontwikkeld. Hierin komen de aspecten keuzes i.v.m. 

levensverlengend handelen, codes omtrent beperkte therapie, weigering van behandeling, pijn- 

en symptoomcontrole, palliatieve sedatie en actieve levensbeëindiging aan bod. Hierbij wordt 

gefocust op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn familie en staat communicatie met de 

patiënt en zijn omgeving centraal. 

Verder zijn er in het ziekenhuis een ‘levenstestament’ ontwikkeld, een procedure euthanasie 

voor artsen met wetgeving en stappenplannen, een infobrochure over euthanasie voor patiënten, 

een procedure palliatieve sedatie voor artsen en een infofolder palliatieve sedatie voor patiënt 

of zijn naaste omgeving. (SP) 

In 2009 werd een formulier voor code omtrent beperking van therapie ontwikkeld. (AV)

Advies om de visie met alle betrokkenen verder uit te werken omtrent palliatieve zorgen (wat is 

de gehanteerde definitie van palliatieve zorgen, waar heeft een palliatieve patiënt recht op in het 

Jan Ypermanziekenhuis? Wat is de doelgroep van de palliatieve eenheid?).

Om de visie breed te kunnen implementeren binnen het ziekenhuis lijkt het bovendien nuttig 

om er voldoende gewicht aan te geven door een brede groep zorgverleners (bv. 

hoofdverpleegkundigen, medische diensthoofden, medische raad) en een brede vorming te 

organiseren. 

We bevelen aan om ook voor het PST een beleidsplan op te stellen met evaluatie van de 

registratiegegevens, bespreking van knelpunten en jaardoelstellingen. (Aanb)

• Na een periode van expertise-opbouw binnen het PST met de focus vooral op individuele 

patiëntenbegeleidingen (pijncontrole en psychologische ondersteuning), dient de scoop van het 

PST te verruimen naar meer beleidsmatige initiatieven met vertaling van de opgebouwde 

expertise naar het brede ziekenhuis. 

De basis hiervan kan bestaan uit het ontwikkelen van specifieke palliatieve zorgprocedures en 

het organiseren van specifieke opleiding en vorming voor de verschillende groepen van 
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zorgverleners. 

Ook de vraag tot het aanstellen van referentieverpleegkundigen dient wellicht in deze bredere 

optiek herbekeken te worden. (Aanb)

• In de procedure euthanasie voor artsen stelt het ziekenhuis in het stappenplan striktere criteria 

dan de wettelijke voorziene criteria. Als eerste stap is er de palliatieve filter, verder stelt het 

stappenplan dat euthanasie enkel bij terminale patiënten in overweging kan genomen worden. 

Er dient echter een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de procedure voor 

euthanasie die een strikte weergave dient te zijn van de wet, en de visie van het ziekenhuis 

omtrent het levenseinde. Deze visie kan niet opgelegd worden aan de artsen, aangezien het 

ziekenhuis de artsen niet kan verbieden te handelen volgens de wettelijk voorziene criteria.

Verder dient het ziekenhuis de visie omtrent het levenseinde aan patiënten te communiceren. In 

de infobrochure over euthanasie voor patiënten wordt geen vermelding gemaakt van de 

terminale levensfase als voorwaarde voor euthanasie. (TK)

• Dit jaar werd gestart met gemeenschappelijke patiëntenbesprekingen door de leden van het 

PST, OST (oncologisch support team) en de borstkliniek. Wekelijks worden een tiental 

patiënten besproken waarbij de zorgvraag onderling wordt afgestemd. (SP)

• Overleg met de palliatieve zorgeenheid is goed georganiseerd: naast de werkvergaderingen van 

verpleegkundigen zijn er ook intervisiemomenten en ontmoetingsmomenten met vrijwilligers. 

(SP)

Middelen

• Er wordt door alle leden van het PST gewerkt met een zelf ontwikkeld multidisciplinair 

elektronisch palliatief dossier. Hierin worden verslagen van multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen neergeschreven. (SP) Dit dossier is niet gekoppeld met het elektronisch 

dossier van C2M dat op andere afdelingen wordt gebruikt. Om deze reden kopieert men delen 

naar C2M.  Communicatie naar verpleegkundigen (die nog een papieren dossier gebruiken) 

gebeurt deels mondeling en deels via een (groen) palliatief volgblad dat aan het dossier wordt 

toegevoegd.  De versnippering van de dossiergegevens houdt een risico in dat niet alle 

belangrijke informatie steeds voor alle zorgverleners toegankelijk is. (TK)

• De palliatieve zorgeenheid is sinds september 2009 gehuisvest in een nieuwe afdeling. De 

nieuwe infrastructuur is erg geslaagd: de huiselijke aankleding (o.a. aquarium en vogelkooi in 

de gang), de kleurkeuze, erg comfortabele patiëntenkamers met zetelbed voor overnachtende 

familieleden, een tillift in elke kamer, een ruime keuken en living met kinderspeelhoek. (SP)

De tuin wordt tegen in de zomer 2010 afgewerkt. (AV)

• Palliatieve zorgen staan vermeld in de algemene onthaalbrochure van het ziekenhuis en er 

bestaan eigen infobrochures van het PST en de palliatieve zorgeneenheid. (SP)

Op de website staat onder de titel palliatieve zorgen enkel de palliatieve zorgeenheid vermeld. 

(TK)

Advies om in de brede communicatie naar patiënten en familie ook contactgegevens te 

vermelden van het PST. (Aanb)
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Medewerkers

• Het PST bestaat uit 1,5 VTE personeelsequipe: geriater-oncoloog, pastor-coördinator, 

verpleegkundige, psycholoog en sociaal verpleegkundige.

• De personeelsequipe van de palliatieve zorgeneenheid bestaat uit 9 VTE verpleegkundigen. 

Vier uur per week is er een psycholoog aanwezig. Daarnaast zijn er een ergotherapeut, kinesist 

en sociaal verpleegkundige op vraag beschikbaar.

Processen

• Hoewel men in de algemene onthaalbrochure van het ziekenhuis stelt dat elke patiënt beroep 

kan doen op het palliatief support team, is dit in de praktijk niet steeds de realiteit. Nog niet alle 

palliatieve patiënten krijgen de palliatieve zorgen waar ze recht op hebben. Volgens de 

procedure is begeleiding door het PST slechts mogelijk mits toestemming van de behandelende 

arts. Zelfs patiënt en familie hebben het akkoord van de behandelende arts nodig om het 

palliatief team te kunnen bij vragen. Sommige artsen weigeren begeleiding door het palliatief 

team, zelfs na aanvraag van de eigen zorgequipe en/of het PST. Tijdens de audit werd op een 

verpleegafdeling een terminale oncologische patiënt opgemerkt. Een juiste prognose was door 

de zorgequipe en de patiënt niet gekend. Hierdoor is het quasi onmogelijk om de nood of wens 

aan palliatieve begeleiding bespreekbaar te maken met de patiënt. (TK)

• Het gebruikte formulier voor therapeutische beperkingen is gedetailleerd uitgewerkt en bevat 

een DNR-code 0. (SP) Bij de code 2 gebruikt men termen die niet noodzakelijk door alle 

medewerkers eenduidig zullen begrepen of ingevuld kunnen worden (bv. vasopressoren, 

inotropica, …). We bevelen aan termen concreter per individuele patiënt te vertalen voor 

verpleegkundigen . (Aanb)

Het formulier wordt nog niet courant gebruikt in het ziekenhuis. 

Tijdens een bezoek aan een verpleegafdeling bleek dat sommige artsen zelfs gekant zijn tegen 

het gebruik van zo’n code en weigeren dit zorgaspect vooraf te bespreken, met 

verpleegkundigen en met patiënt en zijn familie. In praktijk moeten verpleegkundigen bij 

hartstilstand eerst de behandelende arts bellen met de vraag of er gereanimeerd moet worden 

vooraleer ze de interne MUG al of niet inschakelen. Bij wel reanimeren leidt deze werkwijze 

tot onaanvaardbaar tijdverlies. Bij niet reanimeren is de DNR niet besproken in team en met 

familie wat eveneens onaanvaardbaar is. (NC)

Resultaten

• In 2008 waren er 537 overlijdens in het Jan Yperman Ziekenhuis. Er werden 167 patiënten 

begeleid door het PST. Gemiddeld duurde een begeleiding 115 dagen. Er overleden 34 

patiënten met palliatieve begeleiding in het ziekenhuis. 

Er werden 110 patiënten op de palliatieve eenheid opgenomen, de gemiddelde verblijfsduur 

was er 14 dagen, 83% van deze patiënten overleed op de palliatieve afdeling.

Er werden 3 euthanasieprocedures uitgevoerd. (AV)

• Er is goede continuïteit van palliatieve zorgen georganiseerd tussen het ziekenhuis en de 

thuiszorg. Maandelijks is de palliatieve thuiszorg aanwezig op de multidisciplinaire 
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patiëntenbesprekingen van het PST waar alle patiënten worden overlopen, tussendoor zijn er 

telefonische contacten. (SP)

• Op de palliatieve zorgeenheid biedt men zorg op maat: de patiënt bepaalt of hij gewekt wil 

worden en wanneer, wat hij wil eten en wanneer… (SP)
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Artikel XVI. Milieu en hygiëne 

Sectie XVI.1 Milieuvergunningen

Algemene vaststellingen

• De nieuwe milieuvergunning voor het exploiteren van het Jan Yperman Ziekenhuis werd 

verleend voor een termijn die eindigt op 10 september 2029 en omvat onderstaande G-

rubrieken:

o Rubriek 32.8.1.3: Therapiebad met als oppervlakte 15 m².

o Rubriek 35: Mortuarium met plaats voor de bewaring van 3 lijken.

o Rubriek 49.1: Dagziekenhuis.

o Rubriek 49.2: Algemeen ziekenhuis met 481 bedden.

o Rubriek 51.2.1: Ingeperkt gebruik van pathogene organismen, laboratorium voor activiteiten van 

maximaal risiconiveau 2 in het labo klinische biologie.

o Rubriek 57.4: Helihaven voor een 40-tal vluchten per jaar.

• In verband met de geluidshinder veroorzaakt door 3 geluidsbronnen, werd bij recente 

metingen nog een overschrijding van 3 dBA (’s nachts) opgetekend. De bijzondere voorwaarde 

betreffende geluid bepaalt in de nieuwe milieuvergunning dat vóór eind 2010 aan de vigerende 

normen op het gebied van geluid moet voldaan worden. De Milieu-inspectie volgt dit dossier 

op.

• Als klachtenmeldpunt werd de ombudsdienst van het ziekenhuis aangeduid.

• De ethyleenoxidegassterilisator werd buiten gebruik gesteld en bijgevolg niet meer 

vergund.

Sectie XVI.2 Verbouwingen

Algemene vaststellingen

• Wij namen kennis van uitgebreide procedures met preventieve maatregelen betreffende 

hygiëne en hinder bij nieuwbouw en verbouwingen.

• De directie van het ziekenhuis sluit een schriftelijke overeenkomst af met de aannemer(s) in 

geval van verbouwingen die een potentiële bron kunnen vormen voor hinder aan patiënten, 

bezoekers, personeel en het milieu.

• In de toekomst worden nog belangrijke wijzigingen en verbouwingen gepland: inkomhal, 

borstkliniek, patiëntenbegeleiding, administratieve diensten (eerste fase) en afdeling geriatrie, 

labo pathologie, NMR (tweede fase). Einde van de 2 bouwfasen is 2011.
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Aanbevelingen

• De Vlaamse overheid moet kunnen vaststellen dat een verandering aan een 

vergunningspichtige inrichting van dien aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of 

een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot. Wij stellen daarom 

voor dat elke belangrijke wijziging aan het ziekenhuis altijd gemeld wordt aan de bevoegde 

overheid.

• Gelet op het reële risico van stofhinder en van overdracht van ziektekiemen vragen wij een 

deskundig toezicht van de verantwoordelijken voor ziekenhuishygiëne tijdens 

verbouwingswerken.

Sectie XVI.3 Ziekenhuisafval

Algemene vaststellingen

• Er bestaan geschreven procedures i.v.m. afvalsortering en –verwijdering. 

• Ordelijke sortering van de volgende afvalcomponenten: risicohoudend medisch afval, radio 

actief afval, vloeibare gevaarlijke stoffen, elektrische toestellen, porselein, TL-lampen en 

spaarlampen, glas, papier en karton, niet risicohoudend medisch afval, restafval, metaal, 

bouwpuin, BEBAT batterijen, frituurvet…

• Het personeel wordt geïnformeerd aan de hand van procedures op het intranet.

• Er is dagelijkse afvoer van de afval van de verpleeg- en technische afdelingen naar het 

containerpark. Deze site is gelegen binnen het terrein van het ziekenhuis, op één centrale plaats, 

aan het zicht onttrokken en op een locatie die gemakkelijk bereikbaar is voor de interne en 

externe transportmiddelen. De toegang tot de site is niet afgesloten voor onbevoegde personen.

• Het lokaal voor risicohoudend medisch afval is permanent gesloten en goed verlucht. Aan de 

buitenzijde zijn alle vermeldingen aangebracht.

• Er gebeurt preventieve ongediertebestrijding door een professioneel bedrijf in en rond de 

afvalopslagplaatsen.

Sterk punt

• De afvalophaling doorheen het ziekenhuis gebeurt volgens een strenge procedure:

o Soorten afval: risicohoudend medisch afval, niet risicohoudend medisch afval en 

recycleerbaar afval

o Bij voorkeur steeds dezelfde werknemer

o Volgens een uitgeschreven traject en op vaste tijdstippen

o Ophaalfrequentie: verschillende malen per dag

o Reiniging en desinfectie van degelijke transportkarren
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Tekortkoming

• De opslagplaatsen voor niet risicohoudend afval moeten verboden worden voor 

onbevoegden. Dit moet duidelijk aangeduid worden aan de ingang van de centrale locatie.

Aanbeveling

• Wij bevelen aan dat de personeelsleden via duidelijke affiches met gekleurde flow-charts 

(stroomdiagrammen) kunnen kennis nemen van de interne instructies inzake de verschillende 

afvalstromen. Het principe achter de stroomdiagrammen is gebaseerd op de prioriteiten die in 

de wetgeving worden vastgelegd voor de verwerking van afvalstoffen en voor risico’s tijdens 

het transport en de manipulatie van het afval (cf. de aanbevelingen van OVAM).

Sectie XVI.4 Drinkwaterdistributie

Algemene vaststellingen

• Er wordt drinkwater aangeboden van het openbare waterleidingsnet (Stedelijke 

Watermaatschappij aangesloten bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening). 

• Er zijn ook 40 drinkwaterfonteinen van het merk “Culligan” geplaatst in het ziekenhuis.

• Alle toestellen zijn aangesloten op het nieuwe waterleidingsnet en worden jaarlijks 

onderhouden door de installateur.

• Zesmaandelijks worden leidingwaterstalen genomen door het extern labo ECCA.

Non-conformiteit

• Het leidingwaterstaal van 30/06/2009 ter hoogte van de keuken (zie laboratoriumrapport 

ECCA 09-011984/01) vertoont bij de telling van de kolonievormende eenheden bij 22°C een 

aantal van 2.7e+003 eenheden op 100 ml. Dit wijst op een ernstige normoverschrijding 

conform het Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering betreffende kwaliteit en 

levering van water bestemd voor menselijke consumptie. 

Sectie XVI.5  Biotechnologie en bioveiligheid

Algemene vaststellingen

• Wij noteren dat een toelating eerste gebruik werd verleend voor het uitvoeren van 

activiteiten in de L2-faciliteiten van het klinisch labo (tot 18 april 2011). Medio 2010 zullen de 

biotechnologische activiteiten in het labo uitgebreid worden met technieken uit de moleculaire 

biologie (PCR). Er worden 2 lokalen ingericht. Deze laatste activiteiten moeten het voorwerp 
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uitmaken van een risicoanalyse en een kennisgeving aan de bevoegde instanties.(Vlarem I, 

hoofdstuk XIVbis).

• In het labo worden enkel biologische agentia gemanipuleerd met als maximale risicoklasse 

2. Positieve primo-culturen van via lucht overdraagbare pathogenen van risicoklasse 3 (bv. 

Mycobacterium tuberculosis) worden niet geopend tijdens of na de groei.

• In tegenstelling met de inlichtingen uit het bioveiligheidsdossiers gebeuren geen analyses 

van leidingwaterstalen (omgevingscontrole) op Legionella pneumophila.

• Naast Mycobacterium tuberculosis worden ook nog een aantal andere pathogene micro-

organismen (salmonella, menigokokken, pneumokokken, e.a.) van maximaal risicoklasse 2 

verstuurd naar referentielaboratoria. Het transport gebeurt volgens de aanbevolen richtlijnen.

• Risicohoudend medisch afval wordt in gele containers gedeponeerd en afgevoerd met de 

afvalstromen van het ziekenhuis.

• Voor de hygiënische handontsmetting wordt gebruik gemaakt van Alcogel. Het personeel 

heeft de beschikking over lavabo’s met niet-manuele bediening.

• De twee microbiologische veiligheidskasten van klasse II worden jaarlijks gecontroleerd.

Sterk punt

• De beginselen van goede microbiologische praktijk worden strikt toegepast in dit L2-

laboratorium. Zo werd ondermeer het werken met papieren documenten sterk gereduceerd en 

wordt maximaal gebruik gemaakt van ICT. 

Tekortkoming

• Opleidingen en bijscholingen m.b.t. bioveiligheid voor de medewerkers betrokken bij 

activiteiten van ingeperkt gebruik, worden niet geregistreerd.

Aanbeveling

• De arbeidsgeneeskundige dienst vormt een belangrijke schakel in de 

bioveiligheidsmaatregelen tussen het personeel en de buitenwereld. Er moet een intensieve 

betrokkenheid van de arbeidsgeneesheer (Provikmo, Brugge) aanwezig zijn met regelmatige 

contacten tussen de arbeidsgeneeskundige dienst en het personeel van het bacteriologisch labo 

(8 laboranten).

Sectie XVI.6 Bestrijding en preventie van ongedierte

Algemene vaststellingen
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• In het ziekenhuis worden de preventieve maatregelen uitgevoerd door een professioneel 

bedrijf voor ongediertebestrijding.

• Het betreft maatregelen tegen knaagdieren, kruipende en vliegende insecten, en het 

onderhoud van elektrische vliegendoders. Het bedrijf doet een tweemaandelijkse 

inspectieronde.

• Elke medewerker kan melding maken van de aanwezigheid van ongedierte via het intranet. 

Ofwel het professionele bedrijf, ofwel eigen technische diensten of ziekenhuishygiëne volgen 

het probleem verder op. 

Aanbeveling

• Op, in en rond de vier volgende locaties is het toepassen van preventieve maatregelen 

betreffende ongediertebestrijding aanbevolen:

o centrale afvalopslagplaats (inclusief de verzamelplaats voor etensresten)

o mortuarium

o centrale keuken

o laboratoria

Sectie XVI.7 Opslag gevaarlijke producten

Algemene vaststellingen

• Aan de hand van de documenten die ons werden gegeven, konden wij nagaan of de 

aanwezige gevaarlijke stoffen (rubrieken 16 en 17 - Vlarem) overeenstemmen met de aard en 

de hoeveelheden, zoals ze werden opgetekend in de milieuvergunning.

• De volgende producten worden in een overdekt magazijn opgeslagen in verplaatsbare 

recipiënten: diverse schoonmaakproducten, diverse laboratoriumproducten, desinfectantia, 

tolueen, formol, medicinale gassen, e.a. De vloeistoffen staan boven een opvangbak.

• Voor de desinfectie van het therapiebadwater worden corrosieve chemicaliën gebruikt. De 

volgende producten worden naast elkaar opgeslagen: 12 recipiënten van 60 liter 

natriumhypochloriet en 10 recipiënten van 25 liter zwavelzuur.

• Een opslag van andere gevaarlijke stoffen in een speciale chemiekluis bij het nieuwe 

technisch paviljoen is gelegen op meer dan 100 meter van het woon- en parkgebied. Deze 

opslag voldoet aan de afstandsregels en werd dus in de nieuwe milieuvergunning toegelaten.

Non-conformiteit

• De chemicaliën voor het therapiebad kunnen met elkaar reageren onder vorming van 

gevaarlijke gassen en dampen (chloorgaswolk). De opslag van deze producten gebeurt niet in 

verschillende compartimenten, zoals bepaald in artikel 5.17.1.5 van titel II van VLAREM.
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Aanbevelingen

• Wij adviseren om het gemiddelde verbruik van gevaarlijke stoffen per jaar en per verbruiker 

te registreren, op te volgen en grondig te evalueren.

• Op een verpleegafdeling mag slechts een voorraad opgeslagen worden die nodig is voor het 

verbruik van 1 week.

• Afvullen naar kleine verpakkingen moet vermeden worden.

Sectie XVI.8 Mortuarium

Algemene vaststellingen

• In 2011 zal het mortuarium volledig gerenoveerd worden. Na de renovatie zal voldaan 

worden aan de architectonische normen van de milieureglementering. De voorwaarden op het 

vlak van werkpraktijken waren al het voorwerp van verbeteracties en zijn momenteel conform 

Vlarem. 

• In de koele bewaarruimte van het mortuarium kunnen momenteel 3 lijken geplaatst worden. 

De capaciteit van de twee koelcellen na de renovatie zal verhoogd worden tot 2 x 4 lijken.

• In de bewaarruimte kunnen de lichamen bewaard worden op een temperatuur die lager ligt 

dan + 4 °C.

• Er is een overeenkomst met externe rouwkamers gemaakt ingeval van overbezetting.

• Er is een procedure bij overlijden van patiënten opgesteld zodat de lijken niet langer dan 3 

uur op de kamer verblijven.

Aanbevelingen

• De capaciteitsvergroting van de koele bewaarruimte (van 3 naar 8 lijken) moet opgenomen 

worden in de milieuvergunning. 

• De manipulaties van de stoffelijke overschotten mag enkel gebeuren door 

ziekenhuispersoneel met kennis van de hygiënische aspecten in verband met overdraagbare 

aandoeningen.

• Lijkverzorging door familieleden of door geestelijke begeleiders mag alleen toegestaan 

worden onder toezicht van het ziekenhuispersoneel.

Sectie XVI.9 Therapiebad

Algemene vaststellingen
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• Het ziekenhuis beschikt over een therapiebad (5m x 3m) dat recent verbouwd werd conform 

de wetgeving. 

• Het nieuw concept bestaat uit glazen wanden in een roestvrijstalen frame. Het bad is 

voorzien van grijpranden aan de vier kaden. Het is slechts 1m40 diep en tegelijkertijd worden 5 

patiënten in het water toegelaten. Zij staan steeds onder toezicht van een kinesitherapeut.

• Er werd een vernieuwde afwijking op de breedte van de kades verleend door de minister van 

leefmilieu.

Non-conformiteiten

• Op dit ogenblik werd vastgesteld dat nog steeds dagtanks met chemicaliën (NaHOCl en 

H2SO4) naast elkaar staan in dezelfde technische ruimte op de kelderverdieping. Volgens artikel 

5.32.9.7.2§2.5° van titel II van VLAREM moeten deze producten geplaatst worden in volledig 

van elkaar gescheiden compartimenten.

• Naast de medische behandelingsdoeleinden waarvoor dit bad hoofdzakelijk gebruikt wordt, 

is er ook nog plaats voor “babyzwemmen”. Een melding van deze bijkomende activiteit in een 

overdekt zwembad van 15 m² (klasse 3) werd niet bij de vergunningsverlenende overheid 

gedaan.

Sectie XVI.10 Legionellabeheersing

Algemene vaststellingen

• Het ziekenhuis maakt gebruik van stadswater voor sanitaire toepassing. Regenwater wordt 

gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten.

• Het water wordt onthard.

• Er worden geen alternatieve beheersmaatregelen gebruikt. 

• Er is één koeltoren met aerosolvorming aanwezig. Deze wordt op termijn vervangen door 

een gesloten systeem.

• Alle klimaatregelingssystemen met luchtvochtigheidsbehandeling werken op basis van 

stoominjectie.

• Er is een tandheelkundige unit aanwezig.

• Er is een beheersplan aanwezig.

• Het sanitair warmwater wordt verwarmd door warmtewisselaars en boilers. Er zijn 

buffertanks voorzien voor het warme water.
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• Momenteel zijn er grondige renovatiewerken aan de gang.

Sterk punt

• Ondanks de verbouwingen en de continue wijzigingen in de installaties kan er een mooi 

beeld worden geschetst van de risicopunten, opeenvolgende wijzigingen, genomen acties.

Non-conformiteiten

• In geval van thermische desinfectie bestaat er een risico op verbranding. In de werkinstructie 

voor thermisch spoelen wordt de aandacht getrokken op het risico van verbranding, maar dit 

moet nog verder worden uitgewerkt.

• De tandartsunits werden niet opgenomen in het beheersplan.

• In de nieuwe installaties worden niet doorstroomde expantievaten gebruikt. Dit is niet in 

overeenstemming met de BBT verbonden aan het legionellabesluit (desondanks werden er toch 

conformiteitsattesten afgeleverd). Deze zijn een mogelijke bron voor legionellabesmetting en 

moeten verwijderd worden.

• In het beheersplan wordt het koud- en warmwatercircuit kort beschreven. Uit de tekst is de 

volledige opbouw niet duidelijk en dit moet verder worden aangevuld.

Tekortkomingen

• In het beheersplan ontbreekt een gedetailleerd overzicht van alle bestaande tappunten. Deze 

opsomming dient als basis gebruikt te worden om de risicopunten te evalueren op groei en 

verspreiding. Dit overzicht kan gevoegd worden bij de bestaande risicoanalyse, die reeds 

degelijk werd uitgebouwd.

• In het beheersplan moeten volgende elementen opgenomen worden:

o Datum van de eerste versie van het beheersplan en dat van de laatst herziene versie

o Coördinaten van het waterbedrijf

• De koeltoren dient nog gemeld te worden op www.zorg-en-gezondheid.be/koeltoren.aspx.

Aanbevelingen 

• Er werden tal van procedures en werkinstructies opgemaakt. Om te voorkomen dat deze 

ongebruikt blijven, is het aan te raden om aan alle taken verantwoordelijken te koppelen voor 

het uitvoeren van deze taken.
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Artikel XVII. Infectieziektenbeheersing 

Algemene vaststellingen

• Het comité ziekenhuishygiëne komt 4x per jaar samen.

• Het team ziekenhuishygiëne neemt actief deel aan het regionaal platform ziekenhuishygiëne 

en zit in verschillende werkgroepen en comités in en buiten het ziekenhuis.

• Er zijn 16 referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne in het ziekenhuis. Zij komen 

4x/jaar samen voor een werkvergadering. Ze hebben allen een 5-daagse opleiding 

ziekenhuishygiëne gevolgd. Deze werd gegeven door het NVKVV en georganiseerd in het 

ziekenhuis.

• Het MRSA-beleid ,de procedure Clostridium en alle andere procedures van 

ziekenhuishygiëne zijn te raadplegen op het intranet.

• De verpleegkundige-ziekenhuishygiënist heeft een accessbestand gemaakt voor de 

opvolging van MRSA en andere infectieziekten. Dit project loopt al enkele maanden. Men kan 

hierdoor up-to-date weten wat er in het ziekenhuis leeft en wat er nog moet gebeuren. De 

directie steunt dit project en heeft de goedkeuring gegeven om een persoon met IT-kennis onder 

de arm te nemen om een nog professioneler programma hiervoor uit te werken.

• Het team ziekenhuishygiëne heeft voor de nieuwe artsen een infobrochure gemaakt rond 

infectiepreventie.

• Het ziekenhuis biedt aan de artsen de mogelijkheid om schorten met korte mouwen aan te 

kopen en deze te laten wassen aan een democratische prijs.

• Het AB-formularium staat op intranet en is toegankelijk voor artsen en verpleegkundigen.

• Alle keukenpersoneel krijgt ook jaarlijks een opleiding handhygiëne. 

Sterke punten

• Het AB-gebruik wordt op regelmatige basis geëvalueerd. Elke vrijdag wordt er door het 

team ziekenhuishygiëne samen met de medische staf nagegaan of er wordt afgeweken van het 

AB-formularium. Er wordt getoerd op alle afdelingen. Bij problemen of opmerkingen worden 

de artsen gecontacteerd. Iedere dinsdag is er een AB-staf met multidisciplinaire 

patiëntenbespreking, waar de artsen zelf casussen kunnen voorleggen ter bespreking.

• De nieuwbouw van de keuken is goed doordacht. Er is een continue stroom voorwaarts 

vanaf de inkomst van de goederen tot het eindproduct. Alle werkruimten zijn voorzien van 

voldoende lavabo’s met optisch oog.
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• Bij de nieuwbouw van de verpleegafdelingen is er rekening gehouden met 

ziekenhuishygiëne. Op elke verpleegafdeling zijn er enkele kamers voorzien van een sas. In de 

gangen zijn er ook lavabo’s voorzien.

Non-conformiteiten

• Volgens het KB van 26 /04/2007 dient het team ziekenhuishygiëne een jaarlijks beleidsplan 

en een algemeen strategisch plan op te stellen. Deze zijn nog niet aanwezig in het ziekenhuis.

• Volgens het KB van 26/04/2007 moeten alle beslissingen die binnen het comité 

ziekenhuishygiëne genomen worden, geacteerd worden in een register en als advies 

overgemaakt worden aan de directeur van het ziekenhuis. Er is geen register aanwezig.

Tekortkomingen

• De directie en de hoofdarts dienen stappen te ondernemen om de strikte toepassing van de 

procedure handhygiëne te bevorderen. Hierbij zijn het volledig vrijhouden van de handen en 

voorarmen en het dragen van werkkledij met korte mouwen essentieel voor alle 

beroepsgroepen, incl. de artsen. 

Aanbevelingen

• Om handhygiëne nog beter te implementeren op de werkvloer dienen ook de spoelruimten 

en afdelingskeukens te worden uitgerust met de nodige alcoholdispensers, zeep en 

wegwerphanddoeken, als ook geheugensteuntjes.

• Momenteel is er een verscheidenheid aan vuilnisemmers in het ziekenhuis. We raden aan om 

op de afdelingen (ook aan de lavabo’s in de gangen) en in de grootkeuken vuilnisbakken te 

gebruiken met een voetpedaal of kniehendel, zodat het risico op overdracht van pathogenen 

vermindert.

• Door het team ziekenhuishygiëne gebeuren er veel controles op de werkvloer om na te 

kijken of de richtlijnen ziekenhuishygiëne goed toegepast wordt. We bevelen aan om ook 

hiervan een schriftelijke weerslag te hebben (eventueel met verbetercyclus volgens plan, do, 

check, act).

• We raden aan om de procedures op een meer gestructureerde, overzichtelijke en eenvormige 

manier op te maken, wat het ook leesbaarder zal maken naar de doelgroepen toe. 

• Niet alle procedures zijn voorzien van een revisiedatum. De revisie van de procedures 

opnemen in de jaarplanning ziekenhuishygiëne kan nuttig zijn. Dit verhindert dat er procedures 

niet regelmatig nagekeken en bijgewerkt worden.

• Er is een jaarverslag ziekenhuishygiëne aanwezig. We raden aan om het jaarverslag 

overzichtelijker en performanter te maken. 
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