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Inleiding 
 
Az Damiaan wil zich verder ontwikkelen tot een ziekenhuis waar de patiënt zich welkom voelt en uitstekende diagnostiek, 
excellente behandeling en oprechte zorg krijgt, zorg waarbij hij/zij maximale dienstverlening ervaart. Een ziekenhuis waar 
wensen en behoeften van de patiënt uitgangspunten zijn en waar kwalitatief hoogwaardige zorg snel toegankelijk is. 
 
Met de strategische doelstellingen uit het beleidsplan 2014-2018 willen we onze missie ‘het referentiecentrum voor de 
regionale gezondheidszorg zijn’, blijven waarmaken. Zeven kerndoelstellingen vormen het kader waarbinnen we de toekomst 
tegemoet gaan.  
 
Deze strategische doelstellingen worden gerealiseerd door het implementeren van projecten, verbetertrajecten en optimalisatie 
van processen. De kwaliteit die hiermee nagestreefd wordt, willen we zichtbaar maken via het hanteren van KPI’s, een set 
relevante kritische prestatie-indicatoren waarmee we onze kwaliteitsverbetering in kaart kunnen brengen. Het is onze ambitie 
om ervoor te zorgen dat Az Damiaan, zowel intern als extern, in al zijn geledingen kwaliteit uitstraalt.  
 
Dit jaarverslag is opgebouwd uit twee grote delen. 
In het eerste deel focust het jaarverslag zich op de organisatie van het kwaliteitsbeleid en de projecten die een impact hebben 
op de kwaliteit en veiligheid van zorg voor de patiënten. De realisaties worden gebundeld per strategische doelstelling. 
Een tweede luik geeft een overzicht van alle kwaliteitsgerelateerde indicatoren, inclusief een gedetailleerde bespreking. 
 
De operationele en financiële kerncijfers van Az Damiaan vindt u in dit jaarverslag kwaliteit niet terug. Hiervoor verwijzen we 
graag naar het algemeen jaarverslag van Az Damiaan. Ook de vorderingen voor het nieuwbouwproject kan u daar uitgebreid 
nalezen. 
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Organisatie van het kwaliteitsbeleid 

1. Comité kwaliteit en patiëntveiligheid 
 
Door de oprichting van een comité kwaliteit en patiëntveiligheid als afzonderlijk comité binnen de raad van bestuur, wordt 
ernaar gestreefd om een bestuurlijk kader te scheppen om kwaliteitsvolle zorg te inspireren, te stimuleren en te evalueren, in 
samenspraak en afstemming met alle actoren. Hierdoor zal de realisatie en opvolging van het kwaliteitsbeleid ook kunnen 
verankerd worden op bestuursniveau. 
 
Het doel van het comité kwaliteit en patiëntveiligheid is een goede organisatiecultuur te creëren, die kwaliteit en 
patiëntveiligheid stimuleert en ontwikkelt. 
 
Om dit doel te realiseren, heeft het comité kwaliteit en patiëntveiligheid diverse opdrachten. 
- Ziekenhuisbrede kwaliteitsdoelstellingen definiëren op governance niveau en deze kwaliteitsdoelstellingen opvolgen en 

evalueren. Deze doelstellingen krijgen vorm in een beleidsplan kwaliteit en patiëntveiligheid op bestuursniveau.  
Voor de realisatie van deze kwaliteitsdoelstellingen dient het comité kwaliteit en patiëntveiligheid de nodige middelen vrij 
te maken en goed te keuren. 

- Het in kaart brengen van de klinische en operationele kwaliteit, geleverd door het ziekenhuis, waar mogelijk met een 
benchmark t.o.v. andere ziekenhuizen.  

- Het beheer en het opvolgen van de afspraken die gemaakt werden met de raad van bestuur en de medische raad inzake de 
publicatie van klinische indicatoren.   

- De communicatie verzorgen over kwaliteit en patiëntveiligheid naar interne en externe stakeholders toe. Dit gebeurt door 
middel van een jaarverslag kwaliteit, dat door het comité wordt goedgekeurd.  

 
Het comité kwaliteit en patiëntveiligheid komt minimum één keer per kwartaal samen. Een synthese van het comité kwaliteit en 
patiëntveiligheid wordt telkens geagendeerd op de vergadering van de raad van bestuur. 

2. Stuurgroep kwaliteit  
 
Het operationeel opvolgen en uitwerken van het kwaliteitsbeleid gebeurt via de interdepartementele stuurgroep kwaliteit. Van 
elk departement is er een afvaardiging. Deze stuurgroep heeft als doel het kwaliteits- en verbeterbeleid te uniformiseren en 
over het hele ziekenhuis uit te dragen. In deze stuurgroep worden praktische beslissingen genomen omtrent het door de 
directie uitgestippelde kwaliteitsbeleid. 
 
Samenstelling stuurgroep kwaliteit: 
 
NATHALIE BAILLIEUL  coördinator kwaliteit 
EVELINE DEPRETER directeur patiëntenzorg 
LIES JANSSENS  stafmedewerker financieel beheer 
EVY LEKENS  stafmedewerker human resources 
ELS MUSEEUW  facilitair manager  
KEVIN MOLLET   stafmedewerker PR en communicatie 
SOFIE MONBALIU apotheker 
BERNARD MEYERS stafmedewerker opname en ontslagbeleid, diensthoofd onthaal en polikliniek 
PETER VAN DEUN projectleider ICT 
JEROEN VERHAEGHE  stafmedewerker kwaliteit & accreditatie 
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Strategische doelstelling 1: uitbouwen van een aantrekkelijk zorgaanbod 
 
In het behalen van nieuwe erkenningen en het introduceren van nieuwe technologieën en behandelingsmethodes liggen nog 
heel wat opportuniteiten. In de snel veranderende medische omgeving is het belangrijk om bij te blijven met de nieuwste 
technologieën en daartoe de nodige erkenningen te krijgen zodat we blijvend de nodige zorg kunnen aanbieden aan de 
bevolking in de ruime Oostendse regio. Ook het uitbouwen van samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen en 
huisartsen uit de regio is noodzakelijk om rationeel om te springen met de beschikbare middelen waarbij zorg van de hoogste 
kwaliteit aan de patiënt kan aangeboden worden. 

1 Zorgaanbod  

1.1 Opstart pelvische reëducatie  

Meer dan vroeger worden bekkenbodemspieroefeningen als eerstelijnstherapie voorgeschreven in de behandeling van 
incontinentie (zowel bij mannen, vrouwen en kinderen) en bij seksuele problematiek.  
 
Sinds januari 2015 is het aanbod kinesitherapie uitgebreid met de specialisatie ‘pelvische reëducatie’ of ‘bekkenbodemtraining’. 
Hoofddoel bij deze therapie is het trainen van de bekkenbodem en het behandelen van problemen zoals incontinentie, 
stoelgangsproblemen, bedplassen, zindelijkheidsproblemen bij kinderen, vaginisme, dyspareunie (pijn bij betrekkingen), 
erectieproblemen, … 
 
Zelfs als een chirurgische ingreep noodzakelijk wordt geacht, vormt de getrainde bekkenbodem een uitstekende basis voor een 
chirurgische ingreep. Een getrainde bekkenbodem is beter doorbloed en herstelt postoperatief beter. Tevens weet de patiënt op 
het moment dat er postoperatief geoefend mag worden, hoe hij/zij dat moet doen en hoe recidief vermeden kan worden.  

1.2 SensiStep  

Het goed belasten van het been tijdens de revalidatie bespoedigt het genezingsproces bij letsels aan de onderste ledematen. 
SensiStep helpt de patiënt om het belastingsadvies op te volgen en geeft de zorgverlener inzicht in het belastingspatroon van de 
patiënt. Az Damiaan is het eerste ziekenhuis in België dat deze revolutionaire techniek in gebruik neemt.  
 
SensiStep bestaat uit een set sandalen, waarvan er één een krachtsensor onder de hiel bevat. Er hoort ook een horloge (Sensi) 
bij, waarop de patiënt de belasting onmiddellijk kan aflezen. De zorgverlener heeft een tablet (StepApp) waarop het 
belastingspatroon wordt weergegeven. 
 
De patiënt, arts, kinesitherapeut of ergotherapeut kunnen direct zien of het belastingsadvies goed wordt opgevolgd. 

2 Transmurale zorg 
 
Met het oog op de huidige tendensen in de zorgsector – zoals steeds meer extramurale zorgprocessen – wordt de nood aan 
uitwisseling van gegevens steeds groter. Az Damiaan wil innovator zijn in het bouwen van een brug tussen het ziekenhuis, de 
specialisten van nadere ziekenhuizen, de huisartsen en de patiënt, waarbij de huisarts een centrale rol speelt. Een van deze 
manieren om informatie uit te wisselen is het CoZo-platform (Collaboratief Zorgplatform).  
 
CoZo is een platform voor samenwerking tussen zorgconsumenten, zorgverleners en zorgactoren met als missie een betere 
informatiedoorstroming te bewerkstelligen en op die manier het zorgproces nog te verbeteren.  
In het kader van een goede zorgbehandeling is het belangrijk dat zorgverleners, die de patiënt behandelen, steeds over de juiste 
en meest recente informatie betreffende de gezondheidstoestand kunnen beschikken. Aangezien het mogelijk is dat gegevens 
over de gezondheidstoestand van een patiënt bij verschillende zorgverleners of zorginstellingen worden bewaard, is het van 
groot belang dat deze gegevens op een snelle en veilige manier kunnen worden uitgewisseld met respect voor het recht van de 
patiënt op privacy. Ondertussen is dit project deel gaan uitmaken van het nationale eHealth-project. Dit project heeft tot doel 
om op een efficiënte wijze een snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk te maken 
tussen de zorgverleners die patiënten in België behandelen (http://www.cozo.be/). 
  

file://snowball5/eHealth-project
http://www.cozo.be/
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2.1 COZO: transmurale informatie uitwisseling  

Via het CoZo kunnen gegevens zoals onderzoeken, verslagen en beeldvorming digitaal worden uitgewisseld Deze gegevens 
kunnen enkel gedeeld worden indien de patiënt daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming (informed consent) heeft gegeven.  
Az Damiaan streeft ernaar om zoveel mogelijk informed consents en therapeutische relaties van de patiënt met de huisarts te 
registreren. Op deze wijze wordt geprobeerd om de administratieve last voor de huisarts minimaal te houden en de 
informatiebeschikbaarheid te maximaliseren. 
 
Voor het CoZo-platform worden indicatoren opgevolgd aan beide zijden van het platform.  
Enerzijds zijn er indicatoren over nieuwe aanmeldingen: nieuwe informed consents en therapeutische relaties. 
Anderzijds worden er cijfers opgevolgd naar het gebruik van CoZo: opgevraagde resultaten en per type eindgebruiker.  
 
De resultaten van de indicatoren van CoZo zijn terug te vinden in het tweede luik van dit jaarverslag vanaf pagina 48. 

3 Uitbouw van het zorgnetwerk 
 
Een ziekenhuis is een schakel in de zorgketting van de patiënt. Daarom zet Az Damiaan in op transmuraal overleg met diverse 
zorgactoren in de regio.  
 

3.1 Netwerk huisartsen 

Een centrale rol als zorgcoördinator is weggelegd voor de huisarts. Az Damiaan vindt het belangrijk om met de huisartsen een 
goed contact te onderhouden en de dienstverlening naar de huisartsen toe te optimaliseren. Az Damiaan wil de huisartsen ook 
een actieve inbreng geven in de samenwerking met het ziekenhuis. Hiervoor werd in 2015 een structureel overleg 1e en 2e lijn 
opgestart. Beide partijen hebben expliciet hun engagement uitgesproken om dit overleg verder uit te bouwen.  
 
Verder werden er in 2015 twee wetenschappelijke vergaderingen georganiseerd waaraan de huisartsen konden participeren. 
Om de huisartsen blijvend te informeren over het ziekenhuis en zijn artsen werden twee Az Damiaan Topics ter beschikking 
gesteld. Recente informatie is steeds ter beschikking op de website (http://www.azdamiaan.be/nl/index.aspx?n=478). 

3.2 Netwerk woonzorgcentra Oostende en omstreken 

De kust heeft in vergelijking met de rest van Vlaanderen een groot aandeel zorgbehoevende ouderen die verblijven in een 
woonzorgcentrum. De geriaters die instaan voor het beleid van onze geriatrische afdelingen hebben doorheen de jaren een 
goede, professionele band opgebouwd met de woonzorgcentra van de ruime regio rond Oostende. Er wordt op regelmatige 
basis structureel overleg gepleegd door de dienst geriatrie en de woonzorgcentra. In 2015 vond dit structureel overleg twee 
keer plaats.  
Dit resulteerde o.a. in een gezamenlijke opleiding rond delier en ouderen met psychiatrische problemen. Deze coaching werd 
gegeven door het Centrum voor Geestelijke Gezondheidzorg Oostende. Binnen dit centrum werd gekozen om de middelen die 
ze momenteel van de overheid krijgt, in te zetten voor ondersteuning en coaching van woonzorgcentra. Vroeger kreeg deze 
groep ouderen te weinig aandacht vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Door het inzetten op coaching in de woonzorgcentra 
kan aan de medewerkers advies gegeven worden rond begeleiding van bewoners met psychiatrische problematiek. Via dit 
intermediair werken wordt kennis verspreid met betrekking tot de psychiatrische problematiek zoals bijvoorbeeld het 
herkennen van depressie. Het project was in eerste instantie beperkt tot Oostende, maar werd ondertussen ook uitgebreid naar 
woonzorgcentra in de omliggende regio’s. De deelnemende woonzorgcentra zijn zó overtuigd van de meerwaarde van dit 
project voor de patiënten, dat er een schrijven wordt gericht aan de overheid om meer middelen voor het project te vragen.  

3.3 Netwerk thuiszorg 

Om de overgang van een ziekenhuisopname naar de thuissituatie vlot te laten verlopen, vindt wekelijks overleg plaats met de 
thuiszorgorganisaties. Tijdens dit overleg worden individuele, kwetsbare, oudere patiënten besproken die vanuit een 
geriatrische afdeling zullen worden ontslagen. Anderzijds wordt vanuit de thuiszorgorganisaties feedback gegeven over 
patiënten die recent in ontslag zijn gegaan. Op die manier wordt de kwaliteit voor de individuele patiënt gewaarborgd.  

  

http://www.azdamiaan.be/nl/index.aspx?n=478
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Strategische doelstelling 2: kwaliteit uitstralen 
 
In het beleidsplan 2014-2018 heeft Az Damiaan ‘kwaliteit uitstralen’ expliciet opgenomen als strategische doelstelling. Het is het 
dagdagelijkse doel van elke arts en medewerker om kwaliteitsvolle zorg te verstrekken. Az Damiaan wil die kwaliteitsgedachte 
structureel in de organisatie verankeren.  
 
Kwaliteit start met het creëren van een veilige omgeving voor de patiënt. Patiëntveiligheid neemt binnen deze strategische 
doelstelling een prominente plaats in mede via de campagnes patiëntveiligheid. De aandacht voor patiëntveiligheid is een 
substantieel onderdeel binnen het accreditatietraject dat Az Damiaan is opgestart om een internationaal JCI (Joint Commission 
International) kwaliteitslabel te behalen.  
 
Ook de optimalisatie van (zorg)processen maakt deel uit van deze strategische doelstelling. De kwaliteit van de (zorg)processen 
wordt opgevolgd door middel van klinische indicatoren, interne en externe audits.  

1. Patiëntveiligheid 
 
Kwalitatieve zorg kan niet zonder aandacht voor veilige zorg. In de Belgische gezondheidszorg wordt steeds meer aandacht 
besteed aan patiëntveiligheid als volwaardig onderdeel van het kwaliteitsbeleid. De bekommernis om patiëntveiligheid vindt 
onder meer haar oorsprong in 1999 met de publicatie van het rapport ‘To Err is Human: Building a Safer Health System’ van het 
Amerikaanse Institute of Medicine (IOM). 
 
Az Damiaan stapte in 2008 mee in het federaal project dat ziekenhuizen ondersteunde om een veiligheidsmanagementsysteem 
(VMS) op te zetten (www.patient-safety.be). 
 
Een volledig geïmplementeerd VMS heeft de volgende onderdelen: 
1. het formuleren van een veiligheidsbeleid en –strategie, 
2. het creëren van een ‘veilige’ cultuur, 
3. de mogelijkheid om veilig incidenten te melden, 
4. inzicht in risicovolle processen, 
5. blijvend verbeteren van de (patiënt)veiligheid via gerichte campagnes. 
Een aantal zaken is ondertussen in de organisatie verankerd.  

1.1 Veilig incidenten melden (iVIM)  

Sinds 2011 bestaat in Az Damiaan de mogelijkheid om patiëntveiligheidsincidenten te melden via een elektronisch meld- en 
leersysteem iVIM. iVIM staat voor (Infoland

©
) ‘Veilig Incident Melden’. De ‘Veilig’ slaat op de mogelijkheid om ook anoniem te 

melden. Het meldsysteem is voor alle ziekenhuismedewerkers toegankelijk via een link op het intranet.  
 
Elk incident dat wordt gemeld, wordt op ernstgraad beoordeeld op basis van de (mogelijke) gevolgen voor de patiënt. Er zijn vier 
mogelijke ernstklassen: geen, lichte, matige of ernstige schade. De incidenten met ernstgraad ‘matig’ of ‘ernstig’ worden 
retrospectief geanalyseerd via de PRISMA-methode. Deze methode probeert de basisoorzaken van een incident te achterhalen. 
Op basis van de basisoorzaken worden verbeteracties geformuleerd. Het doel van dergelijk incidentmeldsysteem is leren uit 
incidenten en, waar nodig, het beleid bij te sturen. 
 
Sinds de lancering is jaarlijks een stijging van het aantal gemelde incidenten merkbaar, van 138 in het eerste jaar (2010) tot 468 
meldingen in 2015.  
 

http://www.patient-safety.be/
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Dankzij het melden van (bijna-)incidenten werden in 2015 verschillende verbeteringen in de organisatie doorgevoerd, 
bijvoorbeeld verbeteringen uit meldingen m.b.t. identificatie. 
- Verwarde patiënten trekken soms hun zorgbandje af. Om ervoor te zorgen dat de patiënt op korte termijn een nieuw 

zorgbandje aanheeft, werden extra zorgbandjesprinters geïnstalleerd. 
- Namen met speciale letters zoals ó, Ø, … werden op de zorgbandjes op een andere manier weergegeven. Dit leidde soms 

tot verwarring bij patiëntidentificatie. Door het melden van deze anomalie werden de ASCII-codes aangepast, zodat ook 
deze speciale letters sindsdien correct op de zorgbandjes worden weergegeven. 

 
Speciale meldtypes 
Enkele incidenten zijn van die aard dat ze om een afzonderlijke behandeling vragen. Het gaat om de incidenten met betrekking 
tot veiligheid van medisch materiaal (materiovigilantie) en geneesmiddelen (farmacovigilantie). Deze incidenten worden op 
(zeer) korte termijn behandeld door de werkgroep. 
 

Werkgroep farmacovigilantie 
De werkgroep farmacovigilantie start op indien er een melding gebeurd is rond medicatieveiligheid.  
 
Een melding kan toekomen vanuit het incidentmeldsysteem van het ziekenhuis (intern) of vanuit de firma’s (extern). Alle 
meldingen worden centraal naar één e-mailadres doorgegeven. Van daaruit wordt de melding verstuurd naar de leden van 
de werkgroep farmacovigilantie. 
 
Samenstelling werkgroep farmacovigilantie (per 01.01.2015): 
KATELIJN STROO apotheker 
NATHALIE BAILLIEUL coördinator kwaliteit 
DR. M. SCHURGERS  hoofdarts 
BART DEJAEGHER  zorgmanager 
 
Op vraag van een werkgroeplid kan de werkgroep farmacovigilantie samengeroepen worden (afhankelijk van de ernst en 
de omvang van het probleem). De farmacovigilantie bespreekt en beslist over de aanpak en de opvolging van het incident.  
 
Er werden in 2015 negen incidenten gemeld rond medicatieveiligheid gemeld: drie meldingen kwamen via de firma zelf, vijf 
meldingen via het intern meldsysteem. 
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Werkgroep materiovigilantie  
De werking van de werkgroep materiovigilantie is analoog aan deze van de werkgroep farmacovigilantie. De werkgroep 
materiovigilantie start op indien er een melding gebeurd is rond medisch materiaal. De scope hiervan is zeer ruim. Het kan 
gaan over meldingen over steriel materiaal, endovisceromateriaal, synthesemateriaal, implantaten, medische toestellen, 
niet-steriel materiaal of onderhoudsproducten.  
 
Een melding kan toekomen vanuit het incidentmeldsysteem van het ziekenhuis (intern) of vanuit de firma’s (extern). Alle 
meldingen worden centraal naar één e-mailadres doorgegeven. Van daaruit wordt de melding verstuurd naar de leden van 
de werkgroep materiovigilantie. 
 
Samenstelling werkgroep materiovigilantie (per 01.01.2014) 
MICHEL BUSATO supply chain manager 
KATELIJN STROO apotheker 
BRENDA DEKEYSER  apotheker 
NATHALIE BAILLIEUL coördinator kwaliteit 
DR. M. SCHURGERS  hoofdarts 
BART DEJAEGHER zorgmanager 
 
Op vraag van een werkgroeplid, kan de werkgroep materiovigilantie samengeroepen worden (afhankelijk van de ernst en 
de omvang van het probleem). De werkgroep materiovigilantie bespreekt en beslist over de aanpak en de opvolging van 
het incident.  
 
In 2015 kwamen 51 meldingen rond materiaal binnen: bij 41 meldingen werd het probleem door de firma aan het 
ziekenhuis gemeld, 10 keer werd het probleem intern gemeld en doorgegeven aan de firma.  

 
Andere meldtypes 
Naast de mogelijkheid om incidenten te melden met betrekking tot de patiëntveiligheid, kunnen medewerkers via dezelfde 
software agressie-incidenten, informatieveiligheidsincidenten en meldingen van verloren en gevonden voorwerpen doorgeven. 
Ad hoc worden (tijdelijk) andere meldtypes opgemaakt, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van serviceproblemen met externe 
partners.  

1.2 Campagne patiëntveiligheid 2014-2015  

Az Damiaan heeft ondertussen een stevige traditie opgebouwd in het voeren van campagnes rond patiëntveiligheid met impact 
en visibiliteit in de hele organisatie.  
 
Het objectief van deze campagnes is een ziekenhuiscultuur te scheppen waarin patiëntveiligheid centraal staat. De hele 
organisatie wordt gesensibiliseerd om aandacht te hebben voor patiëntveiligheid en dit in een omgeving waarin de werkdruk 
toeneemt.  
 
In 2014-2015 werd verder gebouwd op het elan van de vorige campagnes. In de eerdere patiëntveiligheidscampagnes werd 
ingezet op vijf thema’s: correcte patiëntidentificatie, correcte en veilige bloedtransfusie, dossiervorming, correcte handhygiëne 
en thuismedicatie. In het kader van de accreditering werden de vorige thema’s uitgebreid met de internationale  
JCI-patiëntveiligheidsstandaarden. Er zijn tien patiëntveiligheidsthema’s waarrond Az Damiaan werkt: 
1. correcte identificatie, 
2. correcte handhygiëne, 
3. correcte thuismedicatie, 
4. correcte en veilige bloedtransfusie, 
5. melden van incidenten, 
6. effectieve communicatie bij handovers, 
7. read-back-procedure, 
8. valpreventie, 
9. correcte patiënt, correcte ingreep, correcte zijde, 
10. beleid rond hoog-risico-medicatie. 
Voor elk van deze items worden in 2015-2016 indicatoren ontwikkeld en opgevolgd. 
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1.2.1 Fase 1: individuele thema’s – magneetpuzzel 

Voor de medewerkers wordt de campagne binnen het ziekenhuis verdergezet door de tien patiëntveilige items gefractioneerd 
te verspreiden onder de vorm van een magneetpuzzel, samen met een korte uitleg. Omdat elke medewerker 
veiligheidsambassadeur is voor het ziekenhuis, worden ook de niet-zorgdiensten in de campagne betrokken. 
 
Om de zes weken werd een deel van de magneetpuzzel met een korte uitleg over het patiëntveiligheidsitem in de organisatie 
verspreid. De diensten waarop de uitvoering van het patiëntveiligheidsitem impact zal hebben, worden uitgebreider ingelicht 
over het doel en de praktische invulling van de patiëntveiligheidsstandaard.  
 

 

1.2.2 Fase 2: visual management – VIP-verbeterbord 

Om de afdelingen te ondersteunen in de implementatie of het opvolgen van een patiëntveiligheidsitem worden verbeterborden 
aangereikt. Met een verbeterbord kan een dienst/afdeling met een dagelijkse meting zeer snel en visueel een zicht krijgen op 
hoe op een bepaald patiëntveiligheidsitem gescoord wordt. Zodoende kan er op zeer korte termijn verbeterd worden.  
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1.2.3 Fase 3: week van patiëntveiligheid – reanimatiemarathon 

 
Patiëntveiligheid beperkt zich niet tot de tien thema’s van de 
campagne. 
 
Omwille van het groot maatschappelijk belang werd als apotheose 
voor de campagne patiëntveiligheid teruggegrepen naar de 
basisvaardigheid die reanimeren zou moeten zijn. 
 
Wereldwijd is plotselinge hartstilstand de voornaamste doodsoorzaak. 
Een snelle aanvang van reanimatie, vóór de komst van de 
hulpdiensten, is van levensbelang. Iedereen kan het reanimeren leren 
en voor onze artsen en zorgverleners is het zelfs verplicht, in het kader 
van kwaliteitsvolle zorg, om een reanimatiecertificaat te bezitten.  
 
In het kader van de jaarlijkse Nationale Week van de Patiëntveiligheid organiseerde Az Damiaan van dinsdag 17 november 2015 
om 15 uur tot woensdag 18 november om 15 uur op het voorplein van Az Damiaan een reanimatiemarathon.  
 

 
 

 
Het Rode Kruis, de richtingen verpleeg- en vroedkunde van de scholen 
HBOV Oostende en Vesalius Oostende hielden elk hun reanimatiepop 
24 uur ‘in leven’. Uiteraard deed Az Damiaan ook zelf mee. Zo werden 
er gedurende 24 uren non-stop vier simulatiepoppen gereanimeerd. De 
laatste uurtjes van de reanimatiemarathon kwamen enkele BV’s uit de 
Oostendse sport- en politieke wereld deze krachttoer helpen 
vervolmaken. In totaal namen meer dan 700 mensen deel aan deze 
reanimatiemarathon.  
 
 
 
 

De reanimatiemarathon kon ook op een behoorlijke persbelangstelling 
rekenen, zowel vanwege de geschreven pers als van de regionale 
televisie. 
 
Met deze actie wilde Az Damiaan ook bewijzen dat iedereen kan 
reanimeren.  
 
De directieleden gaven alvast het goede voorbeeld en behaalden 
allemaal hun reanimatieattest in het Skills Lab. De medewerkers van 
de niet-zorg konden intekenen op een reanimatieopleiding. Op die 
manier behaalden 490 nieuwe medewerkers in 2015 hun 
reanimatieattest t.o.v. 180 in 2014, een stijging van maar liefst 270%. 
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1.3 Patiëntveiligheidscultuurmeting  

Alle initiatieven rond patiëntveiligheid hebben tot doel de veiligheid van de patiënten te verhogen, maar ook om een cultuur te 
creëren van patiëntveiligheid. Die cultuur kan worden gemeten door middel van een enquête patiëntveiligheidscultuur. De 
bedoeling van deze enquête bestaat erin om te peilen naar de houding van de artsen en de medewerkers ten opzichte van 
patiëntveiligheid.  
 
Met de resultaten van de bevraging krijgt het ziekenhuis een inzicht in de houding van artsen en medewerkers ten opzichte van 
patiëntveiligheid en de cultuur inzake patiëntveiligheid. Daarnaast wordt ook inzicht verworven in en de bereidheid tot melden 
van (bijna-)incidenten door artsen en medewerkers. 
 
Deze patiëntveiligheidsmeting werd voorafgegaan door eerdere metingen die plaatsvonden in 2008 en 2011. Dezelfde enquête 
en bevragingsmethode werden gebruikt. Zodoende is het mogelijk om ook steeds de reflectie te maken naar deze voorafgaande 
metingen en zo een evolutie te zien. 

1.3.1 Vragenlijst 

Voor de enquête werd gebruikgemaakt van de Hospital Survey on Patient Safety Culture van het Agency for Healthcare 
Research and Quality 

1
. Deze gevalideerde vragenlijst bestaat uit negen secties die samen 51 vragen omvatten. Deze vragen 

onderzoeken twee outcome-dimensies en 10 patiëntveiligheidscultuurdimensies. 
 
- Outcome-dimensies 

1. Globale perceptie over veiligheid. 
2. Frequentie van ‘event’ rapportering. 
 

- Veiligheidscultuurdimensies 
1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen. 
2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren. 
3. Teamwerk binnen de afdeling. 
4. Openheid naar communicatie. 
5. Feedback en communicatie over veiligheid. 
6. Niet-bestraffende respons op fouten. 
7. Bestaffing. 
8. Ziekenhuismanagementondersteuning voor patiëntveiligheid. 
9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen. 
10. Overdracht en transfer. 

1.3.2 Resultaten 

1.3.2.1 Responsgraad 

Naar 921 personen werd een uitnodiging gestuurd voor het invullen van de enquête. Hiervan waren er 802 
ziekenhuismedewerkers en 119 artsen, waarvan 93 artsen en 26 arts-assistenten. 594 personen vulden een geldige enquête in. 
- De totale responsgraad bedroeg 594/921 = 65%. 
- Voor de artsen was deze 41/119 = 35%. 
- Voor de andere ziekenhuismedewerkers was deze 553/802 = 69%. 

                                            
1
 Agency for Healthcare Research and Quality http://www.ahrg.gov 

http://www.ahrg.gov/
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Figuur: vergelijking responsgraad 2008-2011-2015 

 

Groep 2008 2011 2015 

Artsen 33% 27% 35% 

Medewerkers 72% 86% 69% 

Totaal 67% 79% 65% 

Tabel: vergelijking responsgraad 2008-2011-2015 

 
Uit de demografische analyse van de respondenten blijkt dat de groep van de bevraging in 2015 vergelijkbaar is met de groep 
die in 2011 en 2008 heeft geantwoord. 

1.3.2.2 Globale resultaten  

Een ruime meerderheid van de respondenten (56.9%) percipieert de globale patiëntveiligheid “aanvaardbaar” tot “zeer goed”. 
Er is een duidelijke verschuiving van “aanvaardbaar” naar “zeer goed” (+ 15%) t.o.v. 2011.  
 

Globale beoordeling 
van patiëntveiligheid  

2015 
(aantal) 

2015 
(%) 

2011 
(aantal) 

2011 
(%) 

2008 
(aantal) 

2008 
(%) 

Excellent 11 1,9% 8 1,2% 8 1,5% 

Zeer goed 316 54,0% 260 38,8% 191 36,8% 

Aanvaardbaar 231 39,5% 336 50,2% 246 47,4% 

Zwak 26 4,4% 25 3,7% 29 5,6% 

Zeer zwak 1 0,1% 5 0,8% 5 1,0% 

Totaal ingevuld 585 98,5% 634 94,6% 479 92,3% 

Tabel: globale beoordeling van patiëntveiligheid 
 
Wat rapportering van incidenten betreft, geeft 60% van de respondenten aan al minstens één voorval te hebben gemeld. 
Daarmee scoren we hoger dan in 2011, maar halen we nog niet het niveau van 2008.  
 
Het iVIM (Veilig Incident Meldsysteem) werd in 2010 geïmplementeerd. In 2008 was er dus enkel de mondelinge of schriftelijke 
melding van een incident. Vermoedelijk beschouwde men in 2008 een ‘geldige melding’ als elk incident dat ‘gemeld’ werd. 
Mogelijks is men nu strenger en wordt enkel een melding via het iVIM als geldig beschouwd. 
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Frequentie van 
event rapportering 

2015 
(aantal) 

2015 
(%) 

2011 
(aantal) 

2011 
(%) 

2008 
(aantal) 

2008 (%) 

Geen enkel voorval 231 40,0% 300 44,8% 144 27,7% 

1 of 2 voorvallen 209 36,2% 202 30,2% 196 37,8% 

3 of 5 voorvallen 77 13,3% 92 13,7% 82 15,8% 

6 of 10 voorvallen 28 4,9% 27 4,0% 25 4,8% 

11 of 20 voorvallen 22 3,8% 17 2,5% 6 1,2% 

21 of meer 
voorvallen 

10 1,7% 5 0,8% 8 1,5% 

Tabel: aantal meldingen van incidenten 

1.3.2.3 Resultaten op de verschillende dimensies van patiëntveiligheid  

Zoals reeds hoger vermeld, worden de vragen onderverdeeld in verschillende dimensies. Voor de berekening van die dimensies 
werden alle positieve antwoorden van alle vragen op de dimensie gedeeld door het totaal aantal antwoorden binnen die 
dimensie. Het percentage dat weergegeven wordt, is het aandeel van de respondenten dat een positieve perceptie heeft van 
deze dimensie. De resultaten worden grafisch uitgezet ten opzichte van de positieve scores van de vorige metingen. 
 

 
 
De drie dimensies met de meest positieve scores zijn: 
1. teamwerk binnen afdelingen (68,4%), 
2. manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen (68,2%), 
3. de wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren (61,9%). 

 
De drie dimensies met de minst positieve antwoorden, ondanks een gunstige evolutie, zijn:  
1. bestaffing (35,5%), 
2. niet-bestraffende respons op fouten (36,9%), 
3. overdracht en transfer (32,9%). 
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De drie dimensies met de meest gunstige evolutie zijn: 
1. manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen (+ 9,5%), 
2. de wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren (+ 8,4%), 
3. bestaffing (+ 7,2%). 

1.3.2.4 Bespreking van de resultaten 

De positieve scores stijgen voor elk van de 12 dimensies.  
 
De dimensie ‘ondersteuning van het ziekenhuismanagement’ toonde in 2011 een sterke stijging t.o.v. 2008 
(+ 21,3%). De positieve scores op deze dimensie worden in de meting van 2015 bevestigd en stijgen zelfs verder (+ 5,2%). 
 
Naar aanleiding van de inhuizing in het nieuwe ziekenhuis, werd een herschikking van zorgteams doorgevoerd. Het stemt 
positief dat deze herschikking geen impact heeft op de positieve scores op de dimensie van teamwerk binnen de afdeling. 
Integendeel, de positieve scores zijn gestegen in vergelijking met 2011 (+ 3,7%). 
 
De positieve scores met betrekking tot de verwachtingen die de leidinggevende overbrengt naar het team scoren niet alleen 
hoog (68,2%), er is ook een sterke stijging in vergelijking met de meting van 2011 (+ 8,4%). Dit is een mooie opsteker voor de 
leidinggevenden die dagdagelijks patiëntveiligheid in hun beleid integreren.  
 
Ondanks intensieve verbeteracties rond overdracht en transfer is de verbetering op deze dimensie discreet (+ 3,5%) én blijft 
deze dimensie de laagste score behouden (32,9%). 
 
Ook bestaffing blijft, ondanks een sterke stijging t.o.v. 2011 (+ 7,2%), de op één na slechtst scorende patiëntveiligheidsdimensie 
(35,3%). 
 
De acties met betrekking tot patiëntveiligheid zullen zich de komende jaren in het kader van accreditatie verder ziekenhuisbreed 
ontplooien.  
 
Benchmarkresultaten met de andere ziekenhuizen die deze meting uitvoeren, worden medio 2016 verwacht. 
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2. Accreditatie 
 
Een van de manieren om kwaliteit en patiëntveiligheid te verankeren, is het behalen van een internationaal kwaliteitslabel of 
accreditatie. Kwaliteitslabels bestaan al in verschillende andere sectoren, gaande van een ISO 15189-certificatie voor 
laboratoriums tot een Anysurfer-label voor websites en een Smiley-label voor HACCP in grootkeukens. Maar ook voor 
ziekenhuizen bestaan er kwaliteitslabels. Het doel van het behalen van accreditatie is aantonen dat al onze processen rond 
patiënten, medewerkers en infrastructuur eenzelfde kwaliteitsniveau halen.  

2.1 Waarom accrediteren? 

Waarom zouden we accrediteren als dit niet verplicht is? De eerste en belangrijkste reden waarom Az Damiaan wil streven naar 
het behalen van een kwaliteitslabel, is omdat we geloven dat dit een meerwaarde biedt voor de veiligheid en de kwaliteit van 
zorg voor onze patiënten. Een tweede reden ligt in het behoud van ons zorgaanbod. We zien in andere onderdelen van de zorg 
(zoals in laboratoria) dat bepaalde onderzoeken enkel nog kunnen uitgevoerd worden indien men geaccrediteerd is. Omdat we 
een zo breed mogelijk zorgaanbod aan de bevolking willen blijven aanbieden, stappen we mee in een accreditatietraject. Een 
derde reden is dat onze kwaliteit van zorg bij accreditatie door een onafhankelijke organisatie getoetst wordt en ons continu 
streven naar kwaliteit op die manier zichtbaar wordt gemaakt.  

2.2 Keuze accrediterende instantie  

Voor een ziekenhuisbrede accreditatie kan gekozen worden tussen twee grote, internationaal erkende accreditatieinstellingen:  
- het Amerikaanse JCI (Joint Commission International), 
- het Nederlands-Canadese NIAZ-QMentum (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). 
In Vlaanderen kozen eerder al 24 ziekenhuizen voor JCI en 28 ziekenhuizen voor NIAZ-QMentum. 
 
Voor het maken van een keuze voor de accrediterende instantie werd een stuurgroep samengesteld, die ook de coördinatie van 
het accreditatieproject op zich neemt.  
 
 
SAMENSTELLING STUURGROEP ACCREDITATIE 
 
DIRECTIE 
E. DEPRETER 
X. KETERS 
P. LANSSENS 
DR. M. SCHURGERS 
D. VAN DE VELDE 
S. VAN NESTE 
K. VERBEKE 
P. VERHULST 
 
AFGEVAARDIGDE VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
L. VANSTEENE 
 
AFGEVAARDIGDEN VAN DE ARTSEN 
DR. S. KETELS 
APR. BIOL. L. PERSIJN 
DR. P. WILLAERT 
 
LEDEN VAN DE STUURGROEP KWALITEIT 
N. BAILLIEUL 
B. MEYERS 
APR. S. MONBALLIU 
E. MUSEEUW 
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De normen van NIAZ-QMentum en JCI werden naast elkaar gelegd om de verschillen te bestuderen en een advies te formuleren 
naar de bestuursorganen van het ziekenhuis. De stuurgroep accreditatie adviseerde in januari 2014 unaniem om voor JCI te 
opteren. Dit advies werd bekrachtigd door het directiecomité, de medische raad en de raad van bestuur. Algemeen directeur 
Peter Verhulst maakte in mei 2014 organisatiebreed bekend dat ons ziekenhuis kiest voor een JCI-accreditatie. Az Damiaan 
wenst tegen het eerste kwartaal van 2017 voor de eerste maal met goed gevolg een JCI-accreditatiecyclus te doorlopen voor het 
behalen van het JCI-kwaliteitslabel.  

 
 
 
Om de communicatie rond accreditatie te ondersteunen werd de sympathieke VIP-figuur 
ontworpen die het accreditatietraject visueel zal ondersteunen. 
 
 
VIP is niet zomaar een naam, maar is de afkorting van drie Az Damiaan-waarden:  
- verantwoordelijkheid, 
- integriteit, 
- professionalisme.  
 
 

2.3 Projectstructuur JCI-accreditatie  

 
Het behalen van het JCI-label is een groot project. Maar liefst 1.146 
meetpunten moeten over de hele organisatie worden geborgd. 
 
Omdat de kracht vanuit de organisatie zelf moet komen, werd er 
bewust voor gekozen om een beroep te doen op eigen 
medewerkers om de organisatie en de coördinatie van het project 
uit te voeren.  
 
Het accreditatieproject wordt gestuurd vanuit de hoger beschreven 
stuurgroep accreditatie. Naast het nemen van de nodige 
beslissingen zorgt de stuurgroep voor de opvolging van de 
vooruitgang.  
 
Onder deze stuurgroep zijn diverse werkgroepen werkzaam om de 
normen in procedures te vertalen en het auditsysteem op te zetten. 
 
 
 
 
 
 

2.4 Projectplanning JCI-accreditatie 

Om tegen het eerste kwartaal van 2017 voor de eerste maal met goed gevolg een JCI-accreditatiecyclus te doorlopen, werd een 
projectplan opgesteld voor het behalen van het JCI-accreditatielabel.  
Het doorlopen van een eerste accreditatiecyclus bestaat uit vijf mijlpalen die elke een concrete timing meekregen. 
 
Mijlpalen 
1. Een initiële GAP-analyse:      eind 2014 
2. De implementatie van het gekozen normenkader:   vanaf 2015 
3. Het opzetten van een intern auditsysteem (tracers):    vanaf 2015 
4. Het uitvoeren van een testaudit (MOCK-survey):   6-11 juni 2016 
5. Het uitvoeren van een externe audit door de accreditatieinstelling 

voor het toekennen van de accreditatiestatus:    eerste kwartaal 2017 
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2.4.1 De eerste stap: de GAP-analyse  

De eerste stap in een eerste accreditatiecyclus is het uitvoeren van een GAP-analyse. Een GAP-analyse is het bepalen van de 
kloof tussen de huidige werking van Az Damiaan en het te behalen niveau van de JCI-standaarden. De GAP-analyse werd intern 
uitgevoerd.  
De conclusie van de GAP-analyse was dat Az Damiaan reeds aan 310 normen voldoet, voor 357 normen gedeeltelijk in orde was 
en dat 479 normen niet in orde waren. De totale JCI-score van de GAP-analyse was 4,2/10. Om het accreditatielabel te behalen 
is er een score van 9/10 nodig.  
Voor de JCI-normen waaraan het ziekenhuis nog niet/onvoldoende voldeed, werden JCI-projecten gedefinieerd, die in de loop 
van 2015-2016 zullen worden uitgerold. Er werden in de GAP-analysesessies 153 verschillende JCI-projecten gedefinieerd.  
De directie voerde een prioritering door zodat niet alle JCI-projecten gelijktijdig worden geïmplementeerd en zo de draagkracht 
voor de organisatie wordt verdeeld.  

2.4.2 Implementatie van het normenkader  

De 153 gedefinieerde projecten uit de GAP-analyse werden vanaf begin 2015 uitgerold over de afdelingen en diensten. In 2015 
werden 137 JCI-projecten opgestart, 22 projecten werden al opgeleverd en geïmplementeerd, 115 JCI-projecten zijn nog 
lopende. In 2016 worden de overige 16 JCI-projecten opgestart en wordt de oplevering verwacht van de nog lopende projecten. 
Eén project is sinds half 2015 kritisch voor accreditatie, met name de barcodescanning voor medicatie. Door het achterwege 
blijven van de software voor barcodescanning, lukt het vooralsnog niet om met deze laatste stap de medicatiecirkel volledig te 
sluiten.  
 
Telkens een project gestart en opgeleverd wordt, wordt de JCI-score bijgesteld. Eind 2015 had Az Damiaan een 
implementatiescore van 6,2/10. 

2.4.3 Opzetten van een intern auditsysteem – tracers 

Om na te gaan in hoeverre de normen gekend zijn en toegepast worden, worden er interne audits uitgevoerd. Az Damiaan heeft 
in 2015 ingezet op de professionalisering van de interne audit. Hiervoor werden op bestuurlijk niveau stappen genomen door de 
oprichting van een auditcomité.  
Gelijktijdig met de reorganisatie op bestuurlijk niveau werd ook de methodiek voor het auditen tussen de verschillende 
auditpijlers gelijkgeschakeld. Zo ervaren de medewerkers geen verschil in benadering tussen de audits, uitgevoerd door het 
auditcomité, de audits door het financieel departement of de JCI-audits. Ook de voorbereiding, planning en verslaglegging zijn 
gelijkgeschakeld.  
22 medewerkers werden speciaal opgeleid, waarbij naast de methodiek vooral de nadruk werd gelegd naar de educatieve 
aspecten en positieve benadering van de audits, dit om een positief auditklimaat in het ziekenhuis te creëren. Alle directieleden 
en een aantal bestuurders en artsen namen deel aan een stoomcursus ‘interne audit’. 
 
Voor het uitvoeren van patiëntgerichte, interne audits, zogenaamde patienttracers die specifiek zijn voor JCI-audits, was de 
algemene auditopleiding niet voldoende. Bij patiëntgerichte audits wordt als het ware het spoor (‘trace’ in het Engels) van de 
patiënt gevolgd doorheen zijn/haar hele ziekenhuisproces. Om deze patiënttracer-methodiek onder de knie te krijgen, werden 
eind september zeven medewerkers opgeleid door een JCI-consultant.  
 
In 2015 werden 25 JCI-audits uitgevoerd. Na elke audit ontvangt de dienst een auditrapport. De dienst stelt naar aanleiding van 
de resultaten een plan van aanpak op om de minpunten uit de audit weg te werken. De leidinggevenden zorgen zelf voor de 
opvolging van de actiepunten.   
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3. Zorgpaden 
 
Om bepaalde patiëntprocessen op te zetten, wordt gebruikgemaakt van zorgpaden. 
 
Een zorgpad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te 
verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader (naar Vanhaecht, K., De Witte, K., 
Sermeus, W. (2007) The impact of clinical pathways on the organisation of care processes. PhD verhandeling, 154p, KU Leuven). 
 
In de literatuur zijn al heel wat studies uitgevoerd rond het gebruik van zorgpaden binnen de gezondheidszorg. De resultaten 
geven aan dat zorgpaden een middel zijn tot het optimaliseren van processen rond een bepaalde patiëntenpopulatie. Zorgpaden 
kunnen ook een positieve invloed hebben op het afstemmen tussen verschillende hulpverleners, het coördineren van 
middelenstromen, het standaardiseren van processen, de informatieoverdracht bevorderen tussen patiënt en hulpverlener en 
tussen hulpverleners onderling, een ligduurprobleem, enz. 
 
Az Damiaan is lid van het Netwerk Klinische Paden (NKP) van de KU Leuven. Het NKP voorziet een methodologie om zorgpaden 
te ontwikkelen. Deze opleiding wordt jaarlijks door twee medewerkers gevolgd. Door de kennis rond zorgpaden te verhogen, 
trachten we een gedragen uitbreiding te bekomen van het aantal werkende zorgpaden.  
 
De zorgpaden in het ziekenhuis worden per kwartaal geëvalueerd en, zo nodig, bijgestuurd door een overkoepeld orgaan, de 
zorgpadboard. De zorgpadboard neemt eveneens de coördinatie van de ontwikkeling van zorgpaden op zich. Er hebben in 2015 
twee vergaderingen van de zorgpadboard plaatsgevonden. 
 
In 2015 waren er acht actieve zorgpaden. Om de vraag vanuit de artsen naar zorgpaden te kunnen ondersteunen, werden vier 
medewerkers opgeleid door het Netwerk Klinische Paden. Vijf medewerkers hebben de tweedaagse introductieopleiding 
gevolgd.  

3.1 Zorgpad ‘revalidatie na totale heupprothese’ 

In 2015 werd werk gemaakt van een zorgpad ‘revalidatie na totale heupprothese’. Al lange tijd worden patiënten in Az Damiaan 
met een geplande ingreep ‘totale heupprothese’ verzorgd op basis van een zorgpad ‘totale heupprothese’. Naar aanleiding van 
de oprichting van een Sp-locomotorische dienst enkele jaren geleden, ontstond de nood aan een zorgpad voor de revalidatie na 
de operatie. 
 
Het doel was verder te bouwen op de goede ervaringen met het zorgpad ‘totale heupprothese’ en het proces tijdens de 
revalidatie te verduidelijken.  
 
Resultaat 
De ontwikkeling van het zorgpad verliep samen met het volgen van de opleiding zorgpaden door de hoofdverpleegkundige van 
de Sp-locomotorische zorgeenheid. Ze slaagde erin om het zorgproces voor de patiënt op de revalidatie naadloos te laten 
aansluiten op het traject dat werd gevolgd bij de totale heupprothese zelf. 
 
Het is een multidisciplinair zorgpad geworden waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat. Het zorgpad resulteert in een 
kortere verblijfsduur en een wijziging in verbandkeuze. Bovendien verhoogt het de tevredenheid van zowel medewerkers als 
van patiënten. Het zorgpad geeft meer transparantie en duidelijke communicatie naar de patiënt over zijn/haar 
revalidatietraject.  
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4. Optimalisatie OK-CSA 
 
Az Damiaan beschikt sinds de verhuis in 2012 over een volledig nieuwe centrale sterilisatieafdeling (CSA). Het optimaliseren van 
kwaliteitscontrole en procesmanagement voor OK-CSA is als expliciete doelstelling opgenomen in het strategisch beleidsplan 
van 2014-2018. 
De dienstverlening van CSA bestaat erin om steriele, volledige en correct samengestelde instrumenten tijdig aan te leveren aan 
het operatiekwartier. De instrumenten worden bij voorkeur in sets afgeleverd.  
Om deze doelstelling te realiseren, werd in 2015 overgegaan tot de implementatie van een traceringssysteem van het medisch 
instrumentarium. 
Onder tracering wordt verstaan: het instellen van een systeem dat toelaat het materiaal in alle fasen van zijn levenscyclus op te 
volgen. Het omvat onder meer logging van het hele sterilisatieproces, inclusief welke procedures gevolgd werden. Tevens kan 
men traceren waar een set/instrument zich bevindt. Tracering wordt door de Hoge Gezondheidsraad aangeraden als essentieel 
onderdeel van een kwaliteitssysteem voor een CSA.  
Bovendien kan er via een koppeling met de reeds in gebruik zijnde operatieplanningstool tijdens het plannen van een operatie 
feedback gegeven worden of de nodige sets/instrumenten en andere materialen op het geplande moment wel aanwezig kunnen 
zijn. 
De bijkomende voordelen van traceerbaarheid zijn een goed beheer en efficiënte inzet van het beschikbare instrumentarium. 
Bovendien ondersteunt het softwarepakket het CSA-personeel om sets correct te behandelen en samen te stellen.  
Door de beschikbaarheid van logging en statistieken kan managementinformatie worden aangereikt die de directie en artsen om 
hen te kunnen ondersteunen in het nemen van beleidsbeslissingen. 

5. Gespecialiseerde verpleegkundigen 
 
Az Damiaan wil inzetten op kwaliteit door functiedifferentiatie in domeinen waar bepaalde patiëntengroepen of patiënten met 
bepaalde aandoeningen specifieke of gespecialiseerde zorg nodig hebben.  
 
Az Damiaan beschikt over vier types verpleegkundig consulenten: 
- twee oncologisch coördinatoren, 
- een multidisciplinair nutritieteam, 
- een pijnverpleegkundige als spilfiguur van het multidisciplinaire pijnteam, 
- drie diabeteseducatoren in het kader van de diabetesconventie. 

5.1 Verpleegkundig consulenten oncologie 

Az Damiaan heeft twee oncologisch coördinatoren (1,8 FTE). Deze verpleegkundigen zorgen voor de coördinatie van de 
multidisciplinaire zorg die een kankerbehandeling vereist.  
 
Het begeleiden en informeren van de patiënten is de hoofdactiviteit van de oncologisch coördinatoren. Zij staan in voor de 
individuele begeleiding van alle patiënten die met een kankerbehandeling worden geconfronteerd. Zij vormen voor hen het 
centrale aanspreekpunt. Ze staan ook in voor het organiseren van een tweewekelijks multidisciplinair overleg om zo de 
complexe zorg op maat van elke patiënt te individualiseren.  
 
Om de begeleiding van de patiënten te optimaliseren, worden, samen met de artsen, educatieboekjes opgemaakt omtrent de 
schema’s en nevenwerkingen per type chemotherapie.  
 
In de chemotherapie is er een verschuiving merkbaar van chemotherapie via een infuus in een ziekenhuissetting naar orale en 
subcutane chemotherapie in de thuissituatie. Ook hierin voorzien de oncologisch coördinatoren ondersteuning voor de 
patiënten tijdens de opstart en gedurende de behandeling.  
 
De oncologisch coördinatoren zorgen, naast de begeleiding van patiënten, ook voor ondersteuning en opleiding van collega’s en 
werken ze mee aan het optimaliseren van het oncologisch handboek.  
 
Eén coördinator is in 2015 de opleiding ‘klinische paden’ gestart om patiëntenprocessen via deze methodiek verder uit te 
bouwen en te ondersteunen.  
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5.2 Nutritieteam  

Az Damiaan beschikt sinds 2008 over een multidisciplinair nutritieteam. Het team bestaat uit een nutritieverpleegkundige  
(0,6 FTE), een aantal diëtisten, gespecialiseerd in ondervoedingsproblematiek (1,1 FTE), en een nutritiearts. Het team heeft als 
doelstelling een voedingsbeleid aan te bieden op basis van de wetenschappelijke ESPEN-richtlijnen en geïndividualiseerd op 
maat van de patiënt. Het nutritieteam geeft advies aan het behandelende zorgteam en volgt de patiënten individueel op.  
 
Het team werkt zeer nauw samen, maar verdeelt de verschillende 
luiken van het nutritiebeleid volgens de professionele 
competenties. Zo coördineert de nutritieverpleegkundige vooral de 
zorg rond kunstmatige voeding via sonde (sondevoeding) en infuus 
(TPN). De diëtisten focussen op screening rond ondervoeding, de 
beoordeling en opvolging van de voedingstoestand en voedings-
aanpassingen en/of ondersteuning via drinkvoedingen. Het team 
wordt ondersteund door een gastro-enteroloog met een extra 
bekwaming in nutritieproblematiek.  

 
Een systematische screening van patiënten naar risico op 
ondervoeding werd geïmplementeerd op die afdelingen waarvan de 
patiëntenpopulatie in de literatuur aangeduid wordt als zijnde 
hoogrisico op ondervoeding. Het gaat om de afdelingen ZE 455 
neurologie, ZE 435 gastro-enterologie en digestieve oncologie en  
ZE 230 pneumologie en medische oncologie.  
 
 

Figuur: verschillende luiken van het nutritiebeleid 

 

5.3 Pijnteam  

De omkadering die in Az Damiaan rond pijn wordt gegeven, bestaat uit drie verschillende structuren: de pijnkliniek, het 
multidisciplinair algologisch team (MAT) en het multidisciplinair centrum voor chronische pijn (MCC). 
 
Als eerste is er de pijnkliniek waar interventionele therapieën plaatsvinden zoals infiltraties en facetdenervaties.  
 
Een tweede structuur voor pijnomkadering is het 
multidisciplinair algologisch team (MAT), dat bestaat uit 
een pijnverpleegkundige (0,3 FTE), een psycholoog  
(0,3 FTE) en een pijnarts (0,14 FTE). 
 
Het MAT is binnen het ziekenhuis een vaste, 
gesubsidieerde structuur die instaat voor de 
verschillende aspecten rond de behandeling van pijn: de 
sensibilisatie en vorming van personeel en de 
implementatie van richtlijnen voor chronische 
pijnbehandeling. Het MAT staat in voor de begeleiding 
van patiënten met een TENS-toestel of 
neurostimulatoren. Het MAT is ook het aanspreekpunt 
voor vragen of problemen op het terrein en kan als 
liaison deelnemen aan de behandeling van patiënten 
waarbij de acute pijn moeilijk onder controle te krijgen 
is. Deze patiënten worden individueel opgevolgd door 
het MAT tot de pijn onder controle is.  
 
Om in de organisatie de vinger aan de pols te houden, is er niet alleen een wekelijks teamoverleg tussen de MAT-leden, maar 
ook overleg met andere stakeholders in de organisatie zoals de pijnreferentieverpleegkundigen, zorgmanagers, 
hoofdverpleegkundigen en directie.  
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Om hun kennis up-to-date te houden en op Vlaams/nationaal niveau best practices en ervaringen uit te wisselen, nemen de 
leden van het MAT regelmatig deel aan externe opleidingen en overlegstructuren met peers. 

 
Foto: het MAT met de pijnreferentieverpleegkundigen 

 
Een derde structuur voor pijnomkadering is het multidisciplinair centrum voor chronische pijn (MCC), dat bestaat uit een 
pijnverpleegkundige (0,5 FTE), een psycholoog (0,5 FTE), een kinesitherapeut (0,5 FTE), een ergotherapeut (0,5 FTE) en een 
anesthesist/pijnarts. Naast de anesthesist zijn er nog andere artsen bij het MCC betrokken: de revalidatieartsen, de reumatoloog 
en de neurochirurg. Verder kan beroep worden gedaan op een diëtiste en op de sociale dienst. 
 
Het MCC staat in voor verschillende aspecten van chronische pijn en streeft zo naar een functionele verbetering (bv. ADL, 
beroep) en optimalisering van de ergonomische omstandigheden voor de pijnpatiënt. Het MCC helpt patiënten in het 
verbeteren van het zelfbeheer van pijn, een verbetering van de medicamenteuze behandeling (aanpassing of vermindering) met 
als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven voor de chronische pijnpatiënt. 
 
Chronische pijnpatiënten die doorverwezen worden naar het MCC worden 12 weken intensief begeleid en doorlopen een traject 
dat bestaat uit pijneducatie, bewegingstherapie/pijnrevalidatie, psychotherapie en relaxatietherapie.  
 
In het MCC werden in 2015 51 patiënten opgevolgd. Dit is een stijging van 15 patiënten ten opzichte van 2014. Deze toename is 
voornamelijk te danken aan de komst van een extra revalidatiearts. Patiënten worden sneller gededecteerd en doorverwezen 
voor het volgen van het multidisicplinair pijnrevalidatieprogramma.  
 
Het MCC beschikt over 4 bedden met mogelijkheid tot opname. Tijdens de opnameduur van 4 dagen wordt een inventaris 
opgemaakt van de pijnproblematiek en gebeurt een multidisciplinaire afstemming voor de pijnaanpak van deze patiënten. In 
2015 werden hiervoor 4 patiënten opgenomen. 

5.4 Andere gespecialiseerde functies  

Naast de gespecialiseerde verpleegkundigen zijn er medewerkers op de afdelingen opgeleid tot stagementoren, 
pijnrefentieverpleegkundigen, geriatrische liaisonverpleegkundigen of referentieverpleegkundigen in de ziekenhuishygiëne of 
wondzorg.  
 
Op bepaalde gespecialiseerde diensten beschikken verpleegkundigen over een bijzondere beroepstitel in hun vakdomein. Zo zijn 
er verpleegkundigen met bijzondere beroepstitels in de intensieve en spoedgevallenzorg, oncologische zorg, geriatrie en 
operatiezaalverpleegkundigen.   
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6. Project geneesmiddelendistributie – postimplementatiemeting  

6.1 Achtergrond 

Een bezoek van de Zorginspectie in april 2008 resulteerde in een niet-conform resultaat. Het verdict luidde als volgt: “Het 
geneesmiddelendistributiesysteem moet herzien worden. Hierbij dient in het bijzonder aandacht besteed te worden aan volgende 
punten: de spoedkasten op de afdelingen moeten tot een minimum herleid worden en correct worden gebruikt, de medische 
geneesmiddelenvoorschriften zijn steeds ondertekend. En een sluitend controlesysteem op de stock van de narcotica en op de 
vervaldata is noodzakelijk.”  
 
Parallel verhoogde de aandacht van de zorgsector voor patiëntveiligheid. Ook door het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu werden verschillende initiatieven om de patiëntveiligheid te verhogen, ondersteund.  
De toegenomen aandacht voor patiëntveiligheid en een afgekeurde geneesmiddelendistributie zette het bestuur en de directie 
van Az Damiaan aan om een ambitieus project op te starten met als doelstelling de medicatiecirkel voor opgenomen patiënten 
te sluiten. 

6.2 Het project ‘Sluit de medicatiecirkel’ 

Het project kreeg de titel ‘Sluit de medicatiecirkel’ en heeft als doel de distributie van het juiste geneesmiddel bij de juiste 
patiënt op het juiste tijdstip op een economisch verantwoorde manier binnen het vereist wettelijk kader te verwezenlijken, dit 
om een kwalitatief hoogstaande en veilige zorgverlening aan de patiënt aan te bieden, welke een van de strategische 
doelstellingen uit het beleidsplan van Az Damiaan is. Het project omvat de implementatie van de geautomatiseerde 24-uurs-
geneesmiddelendistributie tot op het niveau van de individuele patiënt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur: visuele voorstelling van het project ‘Sluit de medicatiecirkel’ 

6.3 Postimplementatiemeting 

Anno 2015 dient nog één luik van de medicatiecirkel te worden gesloten, met name de barcodescanning aan bed van de patiënt 
bij de toediening van het geneesmiddel. Toch achtte de directie de tijd al rijp voor het uitvoeren van een 
postimplementatiemeting.  
 
In het ziekenhuis werd door middel van een interne audit (mei-juni 2009) een objectieve meting uitgevoerd van het toenmalige 
geneesmiddelendistributiesysteem. Door een team, bestaande uit de hoofdarts, de apothekers en de zorgmanagers werd de 
opmaak van het voorschrift, de distributie in de apotheek, de volledigheid van het toedieningsschema alsook de 
overeenstemming tussen het klaarzetten van de medicatie en het toedieningsschema gecontroleerd. Bij de controle van het 
voorschrift was er in 30% een medisch order aanwezig, maar dit order voldeed niet aan de wettelijke vereisten. Zo ontbrak 
onder meer de dosis, de vorm en/of de toedieningsweg. Door de apotheek werd 10% van de medicatie individueel afgeleverd en 
de rest van de medicatie was beschikbaar in de geneesmiddelenvoorraad op de dienst. 
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Bij de controle van de volledigheid van het toedieningsschema werd bij 36% geen dosis vermeld en in 52% werd de vorm niet 
vermeld. In totaal lag 56% van de medicatie klaar voor het toedieningsschema waarbij 75% correct was qua dosis.  
 
Dezelfde meting werd in 2015 opnieuw uitgevoerd. In het kader van de JCI-accreditatie zal deze audit jaarlijks worden herhaald.  
 

 
 

Tijdslijn implementatie en pre-postmeting 

6.4 Resultaten  

Er werden in de loop van november-december 2015 234 medicatievoorschriften gecontroleerd.  
 
In vergelijking met de audit van 2009, zijn de elementen die moeten aanwezig zijn bij het opmaken van een voorschrift (medisch 
order, stempel, naam, RIZIV-nummer en handtekening van de arts) spectaculair gestegen. Enkel de elektronische handtekening 
(met 83%) blijft nog een werkpunt.  
 

   
Vergelijking van de auditresultaten 2009-2015 

 
Wat dosis en frequentie betreft, zijn de voorschriften met medicatie die ‘indien nodig’ worden toegediend, niet voorzien. Dit 
verklaart waarom er voor dosis en tijdstip geen 100% wordt gehaald.  
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Vergelijking van de auditresultaten 2009-2015 

6.5 Conclusies 

Er is een zeer gunstige evolutie waar te nemen met betrekking tot de pre- en postimplementatie van de vernieuwde 
geneesmiddelendistributie. De grootste werkpunten zijn de validatie van het medicatievoorschrift en de volledigheid van het 
voorschrift voor de medicatie die enkel ‘indien nodig’ moet worden toegediend. De werkpunten worden door het management 
en de leidinggevenden opgenomen. De realisatie van de werkpunten worden via interne audits opgevolgd.  
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7. Klinische farmacie 
 
De klinische farmacie in Az Damiaan wil een veilige, kwalitatieve en economische farmaceutische zorg bevorderen waarbij de 
patiënt centraal staat. Hierbij wil Az Damiaan zich focussen op patiënten met een internistische problematiek en, meer specifiek, 
op de geriatrische patiënt. Hun multipathologie en polyfarmacie is een complex geheel dat een geïndividualiseerde aanpak en 
behandeling vereist Dit wordt gerealiseerd door de inbreng van de klinisch apotheker in het multidisciplinair team op de 
zorgeenheden. De rol als klinisch apotheker wordt opgenomen binnen de bestaande overlegstructuren en door middel van 
optimalisatie van de informatiestroom rond medicatie naar alle afdelingen. 
 

7.1 Transmurale farmaceutische zorg 

De apotheek verzorgt een serviceloket apotheek op twee geriatrische afdelingen. Hier zorgt een klinisch apotheker ervoor dat 
de geneesmiddelen bij opname/ontslag volledig gekend zijn. De medicatie wordt, zo nodig, overgeschakeld op medicatie die 
opgenomen is in het geneesmiddelenformularium (= een afgesproken lijst met medicatie die altijd in het ziekenhuis voorhanden 
is). 
 
Het serviceloket apotheek wordt uitgevoerd door 0,6 FTE apotheker. Bij opname en ontslag worden patiënten gezien en 
opgevolgd door de klinisch apotheker om te komen tot een optimale medicatielijst. 
 
Voor het ASL worden vier indicatoren opgevolgd:  
- dekkingsgraad bij opname, 
- dekkingsgraad bij ontslag, 
- inspanningsgraad (het aantal interventies dat nodig is om te komen tot een optimale medicatielijst), 
- aanvaardingspercentage van de voorgestelde interventies.  
De resultaten zijn terug te vinden in deel 2 op pagina’s 52 t.e.m. 55. 

7.2 Farmaceutische analyse (RASP-STOPP-START)  

Oudere personen nemen vaak meerdere geneesmiddelen. Deze polyfarmacie maakt de patiënten kwetsbaar voor neveneffecten 
en interacties tussen de verschillende geneesmiddelen. Deze kunnen op hun beurt aanleiding geven tot negatieve klinische 
resultaten.  
Om dit tegen te gaan, werd de STOPP-lijst ontwikkeld (Screening Tool of Older Persons' potentially inappropriate Prescriptions). 
De originele STOPP-lijst werd door UZ Leuven aangepast aan Belgische richtlijnen voor geriatrische patiënten tot de RASP 
(Rationalisation of home medication by an adjusted STOPP-list in older patients). Deze lijsten kunnen gebruikt  worden om de 
polyfarmacie te optimaliseren en zo de negatieve effecten ervan te verlagen. 
 
Naast de RASP-STOPP-lijst bestaat er ook nog een START-lijst (Screening Tool to Alert the doctors to the Right Treatment). 
 
Sinds maart 2015 wordt in Az Damiaan een combinatie van deze tools (RASP-STOPP) op één geriatrische zorgeenheid gebruikt. 
Op die manier wordt gezorgd voor de evaluatie en optimalisatie van de medicatielijst tijdens de opname van een geriatrische 
patiënt.  
 
De medicatie wordt gescreend op basis van een gebruiksvriendelijke tool, die in AZ Damiaan werd ontwikkeld en waarbij de 
STOPP- en de RASP-criteria werden samengevoegd. Ook de duurtijd van toediening van een limitatieve lijst geneesmiddelen en 
de mogelijkheid om intraveneuze medicatie te switchen naar orale medicatie worden binnen dit project opgevolgd. Daarnaast 
wordt de medicatielijst nagezien op mogelijke interacties. Er is hiervoor wekelijks overleg met de geriater. 
 
De vermijdbare, negatieve effecten en bijwerkingen die door het gebruik van deze tool werden voorkomen, zijn enkel meetbaar 
door de opzet van klinische studies. De effectiviteit van dit project wordt opgevolgd via indicatoren die zich richten op 
interventies. 
 
Voor dit project worden twee indicatoren opgevolgd:  
- inspanningsgraad (het aantal interventies per patiënt dat nodig is om te komen tot een optimale medicatielijst), 
- aanvaardingspercentage van de voorgestelde interventies.  
De resultaten zijn terug te vinden in deel 2 op pagina’s 56 en 57. 
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7.3 Thuismedicatie 

Naast het interne project ‘klinische farmacie’, nemen de klinisch apothekers ook deel aan ziekenhuisoverstijgende projecten. In 
2013 werd een regionaal project rond thuismedicatie opgestart via een samenwerking tussen zeven regionale ziekenhuizen  
(Az Damiaan Oostende, AZ Alma Sijsele, AZ ZENO Knokke-Blankenberge, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, 
PZ O.L.V. Brugge en PZ Sint-Amandus Beernem). Dit project kwam er in navolging van de projecten rond thuismedicatie in de 
regio Zuid-West-Vlaanderen en Midden-West-Vlaanderen. Het project werkt, in navolging van UZ Gent en UZ Leuven, via het 
concept van een thuismedicatiezak en thuismedicatieschema. 

7.3.1 Doelstelling 

Incorrecte of onvolledige thuismedicatieschema’s kunnen leiden tot medicatiefouten of kunnen de oorzaak zijn van een 
opname. Dit project wil de informatieoverdracht tussen de patiënt en de eerste- en tweedelijnszorg optimaliseren. Het project 
werd geïmplementeerd in 2015.  

7.3.2 Proces 

De patiënt krijgt bij een geplande opname vanuit het ziekenhuis, meestal vanuit de preoperatieve consultatie, twee zaken mee: 

- een blanco thuismedicatieschema met uitleg voor de patiënt, 

- een papieren thuismedicatiezak met dezelfde uitleg, waarin de doosjes thuismedicatie meegebracht kunnen worden. 

 

Aan de patiënt wordt gevraagd om het thuismedicatieschema in te vullen. Dit schema wordt in 

zijn/haar dossier geplaatst. Tevens wordt gevraagd om eventuele aanvullingen achteraf nog door te 

geven. Ter ondersteuning kan de patiënt hiervoor langsgaan bij zijn thuisapotheker omdat deze kan 

helpen bij het oplijsten van niet-voorschriftplichtige medicatie en voedingssupplementen die kunnen 

interageren met de in het ziekenhuis gestarte medicatie. Het aangevulde medicatieschema kan de 

patiënt daarna door de huisarts op juistheid laten controleren. 

 

Daarnaast krijgt de patiënt de papieren thuismedicatiezak mee naar huis, 

waarin hij zijn thuismedicatie bij opname kan meebrengen. 

 

Om dit project niet enkele te beperken tot de patiënten die gepland naar het ziekenhuis komen, werden 

de medicatiezakjes ook verdeeld naar alle andere diensten. Verder werden ook de lokale 

woonzorgcentra, de West-Vlaamse apothekersvereniging en de huisartsenvereniging van het project op 

de hoogte gebracht. Op deze manier worden alle mogelijke middelen aangewend om een actueel 

medicatieschema van de patiënt te bekomen.  
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8. Ziekenhuishygiëne 

8.1 Bifipro 

Begin april 2015 paste Az Damiaan haar Legionella-beheersplan aan door de implementatie van de Bifipro®-installatie. Deze 
installatie is een Belgische primeur voor de bestrijding van Legionella in de zorgsector. Het systeem is opgebouwd uit koper- en 
zilverelementen, die op basis van het waterverbruik worden gedimensioneerd.  
 
Az Damiaan werkte, samen met de firma Holland Water, een project uit om het beheersplan voor de komende jaren te 
optimaliseren. In onze continue zoektocht naar verbetering en efficiëntie op gebied van patiëntveiligheid en energie, brengen 
we met dit project beide doelstellingen samen. 
 
Het project heeft tot doel de patiëntveiligheid te blijven verzekeren.  
 
Dit project levert ook op vlak van energiekosten een groot voordeel op. De ingebruikname van deze innovatieve toepassing 
kreeg ruime aandacht in de kranten, op de radio, op de regionale televisie en in de internationale vakpers.  
 

8.2  Procedure ‘Ebola’ 

Sinds februari 2014 wordt West-Afrika getroffen door een uitbraak van Ebola. Aanvankelijk bleek dit een geïsoleerd probleem, 
maar al snel nam de ziekte uitbreiding en werd gevreesd dat reizigers Ebola naar ons land zouden meebrengen. Hoewel de kans 
hiervoor bijzonder klein is, is ze niet uitgesloten.  
 
Het Ebola-virus veroorzaakt een hemorragische koorts, die vaak een dodelijke afloop kent. Het virus kan overgedragen worden 
van dier tot mens, maar ook van mens tot mens. Ebola is een zeer gevaarlijke, maar op zich niet heel besmettelijke ziekte. 
Besmetting gebeurt voornamelijk via direct contact met bloed of andere lichaamsvochten (speeksel, zweet, stoelgang, urine …). 
In theorie is ook besmetting via secundaire bronnen mogelijk (bv. hulpverlener komt in contact met besmet bloed dat op de 
grond ligt), doch deze kans is bijzonder klein, aangezien het virus slechts heel kort overleeft op niet-levende voorwerpen. 
 
Een paar maanden na de initiële uitbraak bleek dat de ziekte zich nog steeds verder aan het verspreiden was over het Afrikaanse 
continent en het risico op overdracht naar de Westerse wereld dus nog meer steeg. Dit was voor de meeste ziekenhuizen het 
signaal dat er moest voorzien worden in een plan van aanpak bij aanmelding  van een eventuele Ebola-patiënt.  
Ook in Az Damiaan werd dergelijk plan opgesteld vanuit een samenwerking tussen de diensten ziekenhuishygiëne en 
spoedgevallen, een plan dat in augustus 2015 goed bleek te werken toen er even werd gevreesd voor een mogelijke Ebola-
patiënt in ons ziekenhuis.  
  
Hoewel we een van de eersten in het land waren om de beschermingsmiddelen te bestellen, bleek al snel dat de wereldwijde 
voorraad bijna uitgeput was. Van een aantal noodzakelijke zaken, zoals beschermoveralls en over-laarzen, was er zo goed als 
geen voorraad meer en moesten we een aantal weken en zelfs maanden wachten tot we ze ontvingen. Ondertussen werd alle 
materiaal geleverd.  
 
Ondertussen werd ook een eigen aan- en uitkleedprocedure voorzien met een fotoreeks en zelfs een aantal eigen filmpjes over 
hoe men de beschermkledij moet aan- en uittrekken en wat de aandachtspunten zijn. Ook zijn de eerste medewerkers gestart 
met de effectieve training met de gebruikte middelen. Uiteindelijk moet elke medewerker (verpleegkundige of arts) deze 
training krijgen, zodat men voorbereid is op een eventuele reële situatie. 
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9. Audits  

9.1 Professionalisering van audits 

Az Damiaan is een grote en complexe organisatie met veel kritische processen. De directie, het beheercomité en de raad van 
bestuur willen de mogelijke risico’s, die bepaalde operationele processen en structuren met zich meebrengen, in kaart brengen 
en beheersen. 
 
De omschakeling van visitatie naar accreditatie, de groeiende (economische) behoefte om operationele processen performanter 
te laten verlopen en de drang naar het beheersen van risico’s doen de nood aan het uitvoeren van audits groeien.  
 
Het is de stijgende vraag naar het uitvoeren van audits die de behoefte aan de inrichting van een door de organisatie gedragen 
auditstructuur en de aanwezigheid van een methodologie noodzakelijk maakt. Met dit project heeft Az Damiaan een uniforme 
methodologie uitgerold voor het uitvoeren van diverse audits.  
 

 
 
In het voortraject werd, samen met een consultant, het auditproces uitgewerkt. Dit voortraject impliceerde het opleveren van 
een aantal tools en instrumenten (sjablonen, rapporten, …) om het auditproces te faciliteren.  
 
Daarnaast voorziet het project in de training van een groep medewerkers om het jaarlijks auditplan op een kwalitatieve manier 
te realiseren. In 2015 werden 22 medewerkers opgeleid tijdens een driedaagse training. De directie, bestuurders en artsen 
namen deel aan een stoomcursus van twee halve dagen. In 2016 worden nog bijkomende trainingen georganiseerd. Dit zal nog 
eens 30 medewerkers omvormen tot interne auditor. 
 
Ten slotte wordt er een structuur (auditboard) uitgewerkt die de methodologie en de toepassing ervan bewaakt. 
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9.2 Interne audits  

9.2.1 Kwaliteitsmetingen schoonmaak 

In 2014 werd gestart met een kwaliteitsmeting voor de schoonmaak om de kwaliteit van de service in kaart te brengen. Alle 

diensten werden steekproefsgewijs gecontroleerd en de resultaten digitaal geregistreerd. 

 
Aan de hand van een analyse van de resultaten werd, waar nodig, de werking gecorrigeerd om het niveau van het 

schoonmaakwerk te verhogen. 
 
Kwaliteitsmeetsysteem: er werden in 2015 door de leidinggevenden van de dienst schoonmaak 143 metingen gedaan. Het 
resultaat werd uitgezet ten opzichte van een gekozen norm. ‘Boven de norm’ wordt gezien als een goed resultaat, ‘onder de 
norm’ als een slecht resultaat. De resultaten werden opgesplitst volgens schoonmaakdomein ‘interieur’, ‘sanitair’ en een 
gemiddelde score. In 2015 scoorde geen enkel domein negatief en ging het resultaat nog vooruit ten opzichte van de eerste 
meting van 2014. 
 

 
Eindresultaat kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) schoonmaak in aantal punten boven de norm 

 

9.2.2 Intern audits HACCP  

Patiëntveiligheid is een zaak van iedereen, ook van onze koks, keukenpersoneel en diëtisten. Voor de voedselveiligheid in de 
keuken zijn er de HACCP-normen. HACCP is de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points. HACCP omvat het 
opvolgen van kritische controlepunten die te maken hebben met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en 
distributie van levensmiddelen Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het 
productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. HACCP start bij de 
opbouw van het menu en stopt bij het afwassen. 
Tijdens een externe audit in 2015 haalde Az Damiaan uitstekende cijfers (96%). Dit goede resultaat trachten wij te handhaven 
door interne audits op basis van de controlepunten van het FAVV, interne audits op de goederontvangst en audits handhygiëne. 
 
Er werden in 2015 vier interne HACCP-audits uitgevoerd. De streefwaarde voor de resultaten van de interne audit is 90%. Deze 
streefwaarde werd in 2/4 audits behaald. Actiepunten die voortvloeien uit deze audits worden opgenomen door de betrokken 
diensthoofden. De resultaten worden voor de medewerkers bekendgemaakt door gebruik van dashboards.  
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Besmetting
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Voorbeelden van feedback na interne HACCP-audit in de keuken 

 
De interne HACCP-audits werden uitgevoerd door een diëtiste die hiervoor een opleiding tot interne auditor heeft gevolgd. De 
interne audits werden aangevuld met extern bacteriologisch onderzoek, controle van de waterkwaliteit en opleiding van het 
personeel. 
 
Bij bacteriologische controle in mei en december 2015 werd op één plaats een te hoge concentratie van bacteriën gevonden. Er 
werd hiervoor aan de betrokken medewerkers een extra opleiding rond de reinigingsprocedures gegeven. De controles van de 
waterkwaliteit leverden geen afwijkende resultaten op. 

9.3  Externe audits  

Als publieke organisatie dient een ziekenhuis bereid te zijn zich open op te stellen en verantwoording af te leggen over zijn 
beleid en activiteiten.  
 
Az Damiaan ontvangt jaarlijks inspecteurs van diverse overheidsinstanties die kwaliteits- en veiligheidsaudits uitvoeren. De 
aanbevelingen en verbeteracties uit deze verslagen worden steeds op het hoogste niveau opgenomen en opgevolgd. 

9.3.1 Zorginspectie Vlaanderen  

Az Damiaan werkt mee aan audits van Zorginspectie Vlaanderen, waarbij bepaalde aspecten rond kwaliteit van zorg worden 
geauditeerd. Bij zorginspecties werd vroeger veelal de nadruk gelegd op erkenningsnormen. Nu wordt de focus stilaan verlegd 
naar inhoudelijke kwaliteitsvereisten met rechtstreekse impact op de kwaliteit en veiligheid van zorg.  
 
in 2015 kwam de zorginspectie langs voor het internistisch traject. Az Damiaan scoorde goed op de thema’s ‘veilige zorg’, 
‘gestandaardiseerde zorg’, ‘hygiëne’ en ‘communicatie’. Tijdens een tweede bezoek werd het enige verbeterpunt rond het 
thema ‘personeel’ ook positief beoordeeld.  
 
Het volledige rapport van zorginspectie is terug te vinden de website van Zorginspectie Vlaanderen: 
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/zorginspectie/inspectieverslagen/Paginas/ziekenhuizen_verslagen.aspx. 

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/zorginspectie/inspectieverslagen/Paginas/ziekenhuizen_verslagen.aspx
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10. Informatieveiligheid 
 
Privacy en bescherming van informatie worden in een meer en meer digitale omgeving steeds belangrijker. Az Damiaan heeft 
sinds 2012 een informatieveiligheidsconsulent die het informatieveiligheidsbeleid vorm geeft. 
 
Confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van informatie vormen de drie pijlers van informatieveiligheid. De doelstelling 
van het informatieveiligheidsbeleid is de kansen op inbreuken op de confidentialiteit, de integriteit en de beschikbaarheid van 
de informatie(bronnen) en ICT-systemen van AZ Damiaan tot een minimum te herleiden.  
 
Bij het realiseren van deze doelstelling wordt ook rekening houden met:  
- alle wettelijke bepalingen die relevant zijn voor informatieveiligheid, zoals de wet ‘bescherming persoonsgegevens’ of de 

wetgeving op computercriminaliteit, 
- alle voorschriften en eisen die derden ons opleggen betreffende de uitwisseling van informatie. 
 
Vertrekkend van onze kernactiviteit ‘de zorg voor patiënten’ stellen we de veiligheid rond persoonsgegevens (medisch en 
persoonlijk) van de patiënt en de verwerking ervan centraal. 
 
Concreet wordt dit bereikt door de implementatie van een reeks beleidsmaatregelen of controles (hardware- en software-
functies, processen, procedures, organisatiestructuren). Deze moeten uitgewerkt worden om de veiligheidsobjectieven van de 
organisatie in te vullen. Deze beleidsmaatregelen en controles maken deel uit van een veiligheidsplan en zijn het resultaat van 
een voorafgaande risicoanalyse. Deze risicoanalyse werd uitgevoerd in 2014. 
 
Het informatieveiligheidsbeleid van Az Damiaan is geënt op de internationale ISO/IEC 27001-, ISO/IEC 27002- en ISO 27799-
normen. 
 
In 2015 werden voor het informatieveiligheidsbeleidsplan onderstaande zaken gerealiseerd. 
- Interne audit op 18 beheersmaatregelen van de ISO/IEC 27002-norm. 
- Ingebruikname van een meldpunt voor het melden van informatieveiligheidsincidenten.  
- Classificatie van informatie. 
- Opmaak privacyreglement voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. 
- Opzetten van een op de ISO/IEC 27002-norm gebaseerde documentatiestructuur op het Intranet. 
- Interne audit JCI Management Of Information. 
- Beveiliging tegen bot-software door aanschaf anti-botsysteem om lekken van data of compromitteren van data te 

voorkomen. 
- Beveiliging door invoeren van een Threat Emulation Systeem dat binnenkomende documenten in een geïsoleerde 

omgeving opent en activeert alvorens intern door te sturen. 
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Strategische doelstelling 3: gepaste dienstverlening 

1. Betere bewegwijzering – extra parkeerplaatsen 
 
Op het voorplein van het ziekenhuis werden acht extra parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien. 
 
Aan de Konterdamkaai werd de bewegwijzering naar de diverse toegangswegen van het ziekenhuis verbeterd. De weg naar de 
personeelsparking, leverancierstoegang, spoedgevallen en bezoekersparking werd aangeduid met een overzichtsbord en met 
afzonderlijke pijlen ter hoogte van elke route.  

2. Realisaties met betrekking tot klantgericht onthaal 
 
Daar klantvriendelijkheid binnen Az Damiaan een belangrijke plaats inneemt, willen we dit graag levendig houden bij onze 
werknemers. We willen onze medewerkers dan ook aansporen zich klantvriendelijk op te stellen, maar tevens willen we de 
patiënten in optimale omstandigheden tot bij onze medewerkers brengen. 
 
Er werd een werkgroep ‘klantvriendelijkheid’ opgericht met daarin medewerkers van onthaal/inschrijvingen/poli. Doelstelling 
van de werkgroep is het in kaart brengen van verbeterpunten m.b.t. klantvriendelijkheid. Als gevolg van deze bevraging werd 
een aantal acties ondernomen om de klantvriendelijkheid ten aanzien van de patiënten te verhogen en de irritaties bij de 
patiënt te verminderen.  
 
- De patiënten ondervonden regelmatig problemen bij het gebruik van de rolstoelen: de onthaalmedewerkers dienden 

telkens bij te springen om het gebruik ervan uit te leggen, vooral het gebruik van de rem. Er werd een systeem aangebracht 
zodat deze rem permanent kon uitgezet worden. 

 
- Er werd extra signalisatie aangebracht aan de panoramische liften om de bezoekers erop te wijzen dat deze liften enkel de 

consultatieruimtes bedienen.   
 
- Ook de te ruime keuze aan mogelijkheden betreffende het ticketsysteem bracht sommige patiënten in de war. De firma 

werd gecontacteerd om de keuzemogelijkheden van vijf tot drie terug te brengen om hierdoor bij de patiënt transparanter 
over te komen. 

 
- Ook de schermen werden aangepast om deze voor de patiënt overzichtelijker te maken. 
 
- De gangen die naar de beide beddenblokken leiden, kregen een extra kleuraanduiding om onze patiënten en bezoekers, 

naast de routenummers, een extra ruggensteuntje te geven. 
 
- De validatie van de parkeertickets tot 1 euro voor de patiënten, ongeacht de aanwezigheidsduur, werd extra in de verf 

gezet. Hiervoor werden plexiglazen houders op de inschrijvingsbalie geplaatst om de patiënt hierop attent te maken. 
 
- Maar ook onze medewerkers kregen een opfrissing van onze basisprincipes voor een klantvriendelijk onthaal, dit werd 

bereikt via workshops waarbij o.a. een wall of fame de essentiële elementen van een klantvriendelijk onthaal benadrukt. 
De thema’s ‘eerste indruk en lichaamstaal’, ‘communicatie’, ‘niets is vanzelfsprekend’ en ‘omgaan met …’ werden via een 
collage gevisualiseerd. Deze collage werd op de dienst uitgehangen en besproken. In samenspraak met een delegatie van 
de medewerkers werd een flyer opgemaakt met op de voorzijde een tekening waarin vijf belangrijke punten verwerkt zijn 
om de klant een vriendelijk onthaal te bieden. 
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3. Az Damiaan wint een Gault&Millau Award  
 
Gepaste dienstverlening gaat verder dan alleen de zorg. De keuken en de cafetaria zetten hier ook op in en werden hiervoor 
beloond. Az Damiaan won de Gault&Millau award ‘relatie met de klant’ voor grootkeukenactiviteiten. 
 
Iedereen met een hart voor gastronomie en uit eten gaan, kent de door Gault&Millau uitgegeven gidsen. Gault&Millau reikte, in 
samenwerking met de vijf belangrijkste beroepsverenigingen, tijdens de officiële openingsdag van Horeca Expo op  
zondag 15 november verschillende ‘Gault&Millau Catering Awards’ uit. 
 
De gerenommeerde gids Gault&Millau legt al enige jaren een ruime focus op het traditionele restaurantlandschap, maar focust 
vanaf nu, in samenwerking met de sector, ook op de catering- en grootkeukenactiviteiten in bedrijven, woonzorgcentra, scholen, 
ziekenhuizen en overheidsinstellingen. Az Damiaan won de allereerste award ‘relatie met de klant’. De onderscheiding is een 
pluim voor de equipe van de keuken en de dieetafdeling, die zich dagelijks voor onze klanten inzet. Door eigen personeelsleden 
wordt dagelijks een gevarieerd en gezond aanbod aan verzorgde maaltijden voorzien en klantvriendelijk geserveerd.  

4. Patiëntentevredenheid 

4.1 Patiëntentevredenheidsenquête 

Uiteraard is het belangrijk om naast objectieve kwaliteitscijfers ook naar de tevredenheid van de patiënten te peilen.  
 
Sinds 2013 is Az Damiaan ingestapt in de Vlaamse Patiënten Peiling, een tevredenheidsenquête die peilt naar de manier waarop 
een patiënt zijn verblijf in het ziekenhuis heeft ervaren. De enquête wordt aangereikt door het Vlaams Patiënten Platform, de 
koepelorganisatie van Vlaamse patiëntenverenigingen.  
 
429 patiënten vulden de tevredenheidsenquête in.  
Qua algemene tevredenheid haalt Az Damiaan een algemene tevredenheidsscore van 8,8 op tien, wat iets hoger ligt dan de 
gemiddelde tevredenheid in de meting van 2015 en de hoogste score sinds de eerste meting in 2013.  
 
De beste scores haalt Az Damiaan op het domein van de houding t.o.v. de patiënten: vriendelijkheid van artsen en 
verpleegkundigen en het gevoel in veiliger handen te zijn. Ook het voorzien van een prijssimulatie voor bepaalde opnames 
wordt door de patiënten sterk geapprecieerd.  
De grootste verbeterpunten zijn uitleg over het hoe en waarom van onderzoeken en de aandoening waarvoor de patiënten zijn 
opgenomen. Voor het verbeteren van deze aandachtspunten zijn ook in het kader van accreditatie concrete projecten opgezet.   
 
De resultaten zijn ook terug te vinden op www.zorgkwaliteit.be onder het domein ‘patiëntenervaringen’.  
 

 
Evolutie globaal beoordelingscijfer patiëntentevredenheid 

http://www.zorgkwaliteit.be/
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5. Ombudsdienst 
 
In elk ziekenhuis dient verplicht een ombudsfunctionaris aanwezig te zijn. De wet op de patiëntenrechten bepaalt dat de 
patiënt, zijn vertrouwenspersoon of zijn vertegenwoordiger bij de ombudsdienst terecht kan  
- voor informatie over de organisatie en de werking van het ziekenhuis, 
- voor informatie over de rechten van de patiënt, 
- indien de zorgverlening niet naar wens verloopt … 
 
In 2015 werden 229 ombudsdossiers verwerkt, waarvan 195 klachtmeldingen en 23 informatiedossiers waarbij derden 
betrokken zijn. 
 
Louter informatieve vragen en gesprekken ter attentie van de ombudsdienst worden niet als dossier geregistreerd. Enkel 
dossiers waarbij bemiddeld wordt en/of waarbij andere partijen betrokken zijn, worden in de telling opgenomen.  
 
Voor wat de registratie betreft, worden de ombudsdossiers opgesplitst in 
- dossiers betreffende de rechten van de patiënt, 
- dossiers op andere vlakken, bv. facturatie, hotelfunctie, hygiëne, parking, … 
Er is binnen één dossier overlapping tussen beide domeinen mogelijk. 

 

 
 

Er is in 2015 een daling van het aantal dossiers merkbaar. De daling is vooral te verklaren door een snellere feedback naar de 
eerste lijn toe.  
Bij 140 dossiers was de klager tevreden, bij 11 dossiers was de klager ontevreden en bij de overige dossiers is het standpunt van 
de klager na de bemiddeling/antwoord ons onbekend (meestal omdat er geen verdere reactie volgt op het afsluitende antwoord 
van de ombudsdienst). Indien de patiënt ontevreden is, behoort het tot de taak van de ombudsfunctionaris om inlichtingen te 
geven over alternatieven om hun verzoek te behandelen. 
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6. Financiële toegankelijkheid 

6.1 Simulator  

Binnen Az Damiaan hechten we veel waarde aan financiële transparantie voor de patiënt. We streven er dan ook naar om een 
voorbeeld voor de sector te zijn op het vlak van kostprijsinformatie aan patiënten. 
 
Sinds enige tijd beschikt het ziekenhuis over prijsramingen voor een aantal vaak uitgevoerde standaardingrepen. In 2015 werd 
gewerkt aan een forse uitbreiding van het aanbod van prijsramingen. 
Eind 2015 bevatte de prijssimulator maar liefst 147 ingrepen, behandelingen en onderzoeken uit 17 verschillende 
geneeskundige disciplines. 
 

 
 
Patiënten die een prijsraming wensen, kunnen deze opvragen aan de dienst inschrijvingen. Als de ingreep/behandeling al 
opgenomen is in de prijssimulator, krijgt de patiënt onmiddellijk mondelinge informatie over de verwachte kostprijs van zijn 
opname. Een patiënt die opgenomen wordt voor een ingreep/behandeling die nog niet in de prijssimulator zit, kan een 
prijsberekening op maat aanvragen. 
In de toekomst willen we deze prijsramingen via een online-tool beschikbaar stellen op de website van Az Damiaan. 
 
Het aantal patiënten dat van deze mogelijkheid gebruikmaakt, kan nog niet worden gemeten.  
 
Az Damiaan begeleidt de patiënten die het financieel wat moeilijker hebben met een afbetalingsplan op maat.  

6.2 Wachtbeleving  

Az Damiaan streeft ernaar om aan patiënten een goede diagnostiek en uitstekende behandeling te geven, maar het wil ook een 
ziekenhuis zijn waar patiënten een maximale dienstverlening ervaren. Een positieve wachtervaring van ziekenhuisbezoekers 
draagt hiertoe bij.  
 
Om de wachtbeleving te optimaliseren, werd gestart met een optimalisatie en monitoring van de wachttijden bij de 
inschrijvingen voor opname en consultatie op de polikliniek. Een 2e project focust zich op de telefonische wachttijd voor het 
maken van een afspraak voor opname/consultatie (callcenter - afspraaklijn 059 41 40 60). 
De wachttijden worden opgevolgd door middel van een aantal indicatoren.  
 
De cijfers zijn terug te vinden vanaf pagina 67. 
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Strategische doelstelling 6: medewerkers het verschil laten maken 
 
Onze artsen, medewerkers en vrijwilligers zijn van strategisch belang voor Az Damiaan. De kwaliteit van onze zorgverlening 
wordt bepaald door de kwaliteit van onze mensen. Elke arts, medewerker en vrijwilliger krijgt de ruimte om persoonlijk bij te 
dragen tot het succes van Az Damiaan. Via ontwikkelingsgesprekken wordt het functioneren opgevolgd en stelt de medewerker, 
samen met de leidinggevende, die tevens de gepaste ondersteuning krijgt, doelen op. Een doordacht VTO-beleid maakt het 
mogelijk voor de medewerkers om zich te blijven bijscholen. Via een tweejaarlijks medewerkersonderzoek wordt in de 
organisatie de vinger aan de pols gehouden. Uit de resultaten van dit onderzoek worden actiepunten opgesteld om de werking 
nog beter te maken. Az Damiaan wil elke medewerker bij deze toekomstplannen betrekken. Az Damiaan wil een aantrekkelijke 
werkgever zijn en voor elke betrokkene de best mogelijke ondersteuning en begeleiding creëren. Az Damiaan wil zorgen voor 
competente medewerkers, die geëngageerd zijn en de juiste functie, op het juiste moment, op de juiste manier uitoefenen. 
Hiervoor wordt gebruikgemaakt van excellente HR-systemen en -processen. 

1 Aanwezigheidsbeleid 
 
Het aanwezigheidsbeleid, opgestart in 2014, werd in 2015 verder geïmplementeerd. Met dit constructieve beleid kiezen we voor 
een gepersonaliseerde aanpak met aandacht voor de verschillende oorzaken van ziekteverzuim. De voornaamste elementen van 
dit beleid zijn een duidelijke procedure en een open communicatie, waarbij we in dialoog gaan met onze medewerkers en hen 
helpen waar mogelijk.  
 
Bovenop de 24 opgestarte diensten in 2014, zijn we er in 2015 in geslaagd om dit beleid ook in 22 andere teams op te starten. Er 
werden handleidingen voor leidinggevenden en informatiebrochures voor medewerkers bezorgd. De tweede training 
‘aanwezigheidsbeleid en verzuimgesprekken voeren’ werd georganiseerd.  
 
Voor de aanpak van het frequent kort ziekteverzuim hebben we in 2015 verder ingezet op de individuele 
ziekteverzuimgesprekken. Er werden er 40 gehouden. 
 
Voor de aanpak van het lang ziekteverzuim hanteren we eerder een individuele benadering, in samenwerking met de 
arbeidsgeneesheer. Gestructureerd overleg met de arbeidsgeneesheer helpt ons om zicht te krijgen op de gezondheidssituatie 
van onze medewerkers en een eventuele correlatie met problemen op het werk. Departementeel overleg op basis van een 
analyse van het lang verzuim helpt ons om voor sommige medewerkers alternatieven te vinden. 
 
In het kader van de vernieuwde wetgeving rond psychosociale risico’s besteden we meer en meer aandacht aan de preventie 
van burn-out. Zo hebben we in 2015 de training voor leidinggevenden ‘omgaan met stress in je team’ georganiseerd. Veertig 
deelnemers hebben deze training gevolgd. Verder blijven we aandacht hebben voor de rol van de vertrouwenspersoon en voor 
de signalen van stijgende werkdruk.  
 
Als we terugblikken op de ziekteverzuimcijfers van 2015, stellen we in het totaal ziekteverzuim een licht stijgende trend vast. 
Het kort verzuim neemt, na een afname in 2014, terug toe in 2015. Het lang verzuim kent, na een stijging in 2014, een dalende 
trend in 2015. 

2 Team reviews 
 
Een team review is een gestructureerd overleg tussen HR , de leidinggevende van het team en de manager. Dit overleg dient om 
de vinger aan de pols te houden voor wat er leeft binnen de teams, alsook om aan potentieeldetectie te doen. Bedoeling is om 
zicht te krijgen op ‘onze leidinggevenden van morgen’ en op die manier een aanzet te kunnen geven voor het organiseren van 
loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling.  
 
Tussen juli 2014 en december 2015 werden 29 team reviews georganiseerd. Dit vertegenwoordigt in totaal 560 medewerkers. 
Hierbij werden 45 medewerkers geïdentificeerd als ‘goede presteerders’. 40 medewerkers werden geïdentificeerd als 
‘medewerkers met potentieel’ (voor een leidinggevende functie, een expertfunctie of een lateral move). Voor 55 medewerkers 
leek enige vorm van ondersteuning nodig, hetzij op vlak van functioneren, op vlak van attitude of psychosociaal. 
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Uit een analyse van de meest voorkomende behoeften op het vlak van HR is de top 3 als volgt:  
1. VTO, 
2. werving en selectie, 
3. loopbaanontwikkeling (leiderschapsontwikkeling + loopbaanbegeleiding samen). 

3 Waarden: verantwoordelijkheid, integriteit, professionalisme, openheid en 
dienstbaarheid 

 
Uit de resultaten van het medewerkersonderzoek van 2013 bleek dat de waarden van Az Damiaan onvoldoende gekend zijn. 
Daarom werd in 2015 actie ondernomen om de waarden verder te onderbouwen, te concretiseren en te communiceren. In het 
proces van onderbouwen en concretiseren werden zowel de directieleden als de leidinggevenden betrokken. Tijdens een 
studiedag voor leidinggevenden werden per waarde gedragsindicatoren bepaald en werd voor elke waarde een gedragscharter 
opgemaakt. 
 
In de zomer van 2015 werd een communicatietool ontwikkeld zodat men in het najaar van start kon gaan met de communicatie 
naar de medewerkers toe. Op de dienstvergaderingen werd een interactieve workshop ingepland. Aan de hand van filmpjes 
worden de medewerkers uitgedaagd om de waarden te herkennen, een vertaalslag te maken naar het eigen team, alsook om 
persoonlijke engagementen te formuleren. 
 
Rond Nieuwjaar werd voor elke medewerker een lekkere attentie voorzien in het teken van de waarden. De directie wenste alle 
medewerkers dan ook een ‘waarden’vol 2016 toe!  

4 Opleidingen (VTO) 
 

Na de stagnatie van de voorbije twee jaar zagen we in 2015 opnieuw een sterke stijging van het aantal opleidingsuren. Dit is 
nagenoeg volledig toe te schrijven aan een aanzienlijke toename van het aantal interne opleidingen. 
 
Als we de evolutie op langere termijn bekijken, stellen we vast dat het aantal interne opleidingsuren sinds 2008 bijna verdubbeld 
is, terwijl de externe opleidingsuren in die periode meer dan verdrievoudigd zijn. 

 

 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

intern 6384,8 6696,1 8882 9920,65 9089 9937,05 8065,4 12073,6

extern 6696,1 11418,5 12343,35 17855,95 14592,1 20611,65 21551,15 21803,85

TOTAAL 13080,9 18114,6 21225,35 27776,6 23681,1 30548,7 29616,55 33877,45
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DEEL 2 - Kwaliteitsindicatoren   
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Inleiding  
 
In dit deel van het jaarverslag kwaliteit, vindt u alle kwaliteitsindicatoren van Az Damiaan. 
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Overzicht kwaliteitscijfers  
Thema  KPI Resultaat  

AZ Damiaan 
Streefwaarde Benchmark  bron van de 

cijfers 
Commentaar  

Transmurale zorg - 
CoZo 

Indicator: CoZo - nieuw 
geregistreerde informed 
consent 

1400-2700 
/maand 

Geen 
streefwaarde 

Nvt CoZo In 2015 gaven maandelijks tussen de 1000 en 2600 
nieuwe patiënten hun toestemming voor het gebruik 
van CoZo. 

Transmurale zorg - 
CoZo 

Indicator: CoZo - nieuw 
geregistreerde therapeutische 
relaties 

300-4000 
/maand 

Geen 
streefwaarde 

Nvt CoZo Er werden in 2015 maandelijks tussen de 3.000 en 4.000 
nieuwe therapeutische relaties per maand 
geregistreerd. Bij het afsluiten van het jaar 2015 waren 
nog niet alle resultaten gekend. 

Transmurale zorg - 
CoZo 

Indicator: CoZo - aantal 
opgevraagde resultaten 

1000-2500 
/maand 

Geen 
streefwaarde 

 CoZo De raadpleging van resultaten die door een andere 
instelling/arts zijn gebeurd, stegen in 2015 van 1000 per 
maand in januari tot 2500 per maand tegen eind 2015. 
Dit is een verdubbeling van het jaar voordien. 

Transmurale zorg - 
CoZo 

Indicator: CoZo - opvraging per 
type eindgebruiker 
(ziekenhuisarts - HA) 

50/50 Geen 
streefwaarde 

 CoZo In 2015 was er ongeveer een gelijke verdeling tussen 
artsen intern en huisartsen die de resultaten opvragen. 

Klinische farmacie  Transmurale farmaceutische 
zorg: 
dekkingscoëfficient bij opname 

78% Geen 
streefwaarde 

Geen 
benchmark 
beschikbaar  

Az Damiaan 78% van het totaal aantal opnames wordt effectief 
gezien door ASL. 

Klinische farmacie Transmurale farmaceutische 
zorg: 
dekkingscoëfficient bij ontslag 

89% Geen 
streefwaarde 

Geen 
benchmark 
beschikbaar 

Az Damiaan 89% van het totaal aantal ontslagen wordt affectief 
gezien door ASL. 

Klinische farmacie Transmurale farmaceutische 
zorg: 
inspanningsgraad 

1.16/patiënt Geen 
streefwaarde 

Geen 
benchmark 
beschikbaar 

Az Damiaan 1.16 interventies nodig per patiënt om te komen tot een 
optimale medicatielijst bij opname of ontslag. 

Klinische farmacie Transmurale farmaceutische 
zorg: 
aanvaardingspercentage  

70%  Geen 
streefwaarde 

Geen 
benchmark 
beschikbaar 

Az Damiaan 70% van de opgenomen patiënten wordt gescreend 
door een klinisch apotheker. 

Klinische farmacie Farmaceutische analyse: 
inspanningsgraad 

1.1/patiënt Geen 
streefwaarde 

Geen 
benchmark 
beschikbaar 

Az Damiaan 1.1 interventies nodig om te komen tot een optimale 
medicatielijst. 

Klinische farmacie Farmaceutische analyse: 
aanvaardingspercentage 

57% Geen 
streefwaarde 

Geen 
benchmark 
beschikbaar 

Az Damiaan 57% van de interventies wordt aanvaard door de 
behandelende arts. 
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Thema  KPI Resultaat  
AZ Damiaan 

Streefwaarde Benchmark  bron van de 
cijfers 

Commentaar  

Patiëntveiligheid  Patiëntidentificatie 96% 100%  91% VIP
2
/intern 2015: na een aantal jaar van stagnatie op 92-93% is er in 

2015 terug een stijging op te merken.  
Dit is onder meer te wijten aan verbeteracties die 
werden doorgevoerd. 

Patiëntveiligheid  Incidentmeldingen 468 
meldingen 

> 500  Geen 
benchmark 

 Az Damiaan Sinds de lancering is jaarlijks een stijging van het aantal 
gemelde incidenten merkbaar, van 138 in het eerste 
jaar (2010) tot 468 meldingen in 2015.  
In 2016 zullen melders persoonlijk feedback krijgen over 
de verbeteracties die gebeurd zijn n.a.v. hun melding. 

Patiëntveiligheid  Handhygiëne – basisvereisten  89% 100% Nog geen 
benchmark 
van 2015 
beschikbaar  

Az Damiaan  Handhygiëne is een blijvend aandachtspunt voor alle 
medewerkers van het ziekenhuis. In 2016 wordt 
handhygiëne een ziekenhuisbrede prioriteit  

Patiëntveiligheid  Volledig 
geneesmiddelenvoorschrift 

92,5% 90% 65,3% VIP
2
 Az Damiaan haalt de streefwaarde van VIP

2
. Toch wordt 

intern gestreefd naar 100% validatie. 
Gezien Az Damiaan werkt met een elektronisch 
geneesmiddelenvoorschrift, zijn 4 van de 5 elementen 
standaard in orde. Artsen waarvan het aantal 
gevalideerde voorschriften lager ligt dan het 
gemiddelde, worden persoonlijk aangeschreven.  

Patiëntveiligheid  Compliantie safe surgery 
checklist t.o.v. WHO  

47% 90%%  71,5% VIP
2
 Az Damiaan gebruikt 11/22 items zoals deze op de 

WHO-checklist staan. Dat houdt in dat voor de overige 
11 items er een andere procedure wordt gevolgd. Bv.  
- defecten aan materialen worden niet op het einde van 

de ingreep vermeld, maar tijdens de ingreep al 
doorgegeven aan de verantwoordelijke. 

- voorstelling van teamleden gebeurt bij een vaste 
equipe niet bij elke ingreep, enkel wanneer iemand 
nieuw/vreemd het team vervoegt. 

Zo is er voor elk van de items een check, zonder dat 
deze formeel in onze checklist opgenomen is. 
De lijst wordt jaarlijks door alle OK-teams geëvalueerd.  
De eigen opgemaakte lijst wordt rigoureus toegepast 
zoals duidelijk blijkt uit de volgende indicator waar we 
94% behalen. 

Patiëntveiligheid  Compliantie safe surgery 
checklist t.o.v. eigen checklist 

94% 90% 80,2% VIP
2
 Uit deze indicator blijkt dat de eigen lijst rigoureus 

wordt toegepast.  
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Thema  KPI Resultaat  
AZ Damiaan 

Streefwaarde Benchmark  bron van de 
cijfers 

Commentaar  

Ziekenhuishygiëne  Nosocomiale MRSA       

Gepaste 
dienstverlening - 
tevredenheid 

Patiëntentevredenheid  8.8 > benchmark  Nog niet 
beschikbaar 

VIP
2
 De globale beoordeling van de patiënten is gestegen ten 

opzichte van de vorige metingen. 

Gepaste 
dienstverlening - 
facturatie 

% nafacturaties/maand  Tussen 
1,89%-
10,44%  

< 2,5%/maand  Geen 
benchmark 

Az Damiaan In 2015 lag het aantal nafacturaties tussen de 1,89% en 
10,44%, met een gemiddelde van 4,22%. Het hoge cijfer 
van juni 2015 was het gevolg van nafacturaties door de 
apotheek, dit als gevolg van een technisch probleem 
met het doorstromen van gegevens vanuit de 
medicatiekasten. 

Gepaste 
dienstverlening - 
wachtbeleving 

Gemiddelde wachttijd voor 
inschrijvingen polikliniek 
(consultatie) 

1:13 
minuten 

< 2 minuten Geen 
benchmark 

Az Damiaan De gemiddelde wachttijd per patiënt voor inschrijvingen 
in de polikliniek steeg nooit boven de 2 minuten.  

Gepaste 
dienstverlening - 
wachtbeleving 

Gemiddelde wachttijd voor 
verblijvende inschrijvingen 

2:41 
minuten 

< 5 minuten Geen 
benchmark 

Az Damiaan De gemiddelde wachttijd bleef ruim onder de  
5 minuten. 

Gepaste 
dienstverlening - 
wachtbeleving 

Aantal bezoekers voor 
verblijvende inschrijvingen met 
wachttijd boven de 15 minuten 

12 < 15 Geen 
benchmark 

Az Damiaan  

Gepaste 
dienstverlening - 
wachtbeleving 

Indicator: gemiddelde 
wachttijd callcenter voor 
patiënten 

19 seconden < 25 seconden Geen 
benchmark 

Az Damiaan  

Gepaste 
dienstverlening - 
wachtbeleving 

Indicator: gemiddelde 
wachttijd callcenter voor 
huisartsen 

19 seconden < 25 seconden Geen 
benchmark 

Az Damiaan Geen enkele maand steeg de gemiddelde wachttijd tot 
boven de 25 seconden. 

Gepaste 
dienstverlening - 
wachtbeleving 

Indicator: gemiddelde 
wachttijd callcenter voor 
interne arts-specialisten 

15 seconden < 25 seconden Geen 
benchmark 

Az Damiaan Met uitzondering van juli (27 seconden), steeg de 
gemiddelde wachttijd niet tot boven de 25 seconden.  
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1. Thema transmurale zorg – CoZo 

1.1  Nieuw geregistreerde informed consent 

 
Toelichting bij de indicator 
Via het CoZo (Collaboratief Zorgplatform) kunnen gegevens zoals onderzoeken, verslagen en beeldvorming digitaal worden 
uitgewisseld.  
De patiënt dient uitdrukkelijk zijn toestemming te geven om informatie en beelden ter beschikking te stellen van andere 
zorgverleners. Dit wordt een informed consent genoemd. De toestemming wordt gevraagd bij aanmelding voor consultatie of 
opname.  
 
Indicator 
Nieuw geregistreerde informed consents/maand  
 
Streefwaarde 
Deze indicator heeft geen streefwaarde. 
 

 
 
Resultaat Az Damiaan 
In 2015 gaven maandelijks tussen de 1.000 en 2.600 nieuwe patiënten hun toestemming voor het gebruik van CoZo. 
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1.2  Nieuw geregistreerde therapeutische relaties  

 
Toelichting bij de indicator 
Een toestemming van de patiënt geeft niet meteen alle zorgverleners het recht op inzage in het dossier. Dit kan enkel indien de 
zorgverlener een therapeutische relatie heeft met de patiënt. Deze therapeutische relatie wordt eveneens bevraagd tijdens de 
aanmelding voor consultatie of opname. 
 
Indicator 
Nieuw geregistreerde therapeutische relaties. 
 
Streefwaarde 
Deze indicator heeft geen streefwaarde. 
 

 
 
Resultaat Az Damiaan 
Er werden in 2015 maandelijks tussen de 3.000 en 4.000 nieuwe therapeutische relaties per maand geregistreerd.  
Bij het afsluiten van het jaar 2015 waren nog niet alle resultaten gekend.  
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1.3  Aantal opgevraagde resultaten via CoZo 

 
Toelichting bij de indicator 
Het is uiteraard de bedoeling dat de beschikbare informatie ook geraadpleegd wordt om te vermijden dat er door een andere 
arts nogmaals hetzelfde onderzoek moet gebeuren. Het aantal keer dat dossiers geraadpleegd worden, wordt gemonitord.  
 
Indicator 
Aantal opgevraagde resultaten via CoZo. 
 
Streefwaarde 
Deze indicator heeft geen streefwaarde. 

 

 
 
Resultaat Az Damiaan 
De raadpleging van resultaten van onderzoeken die door een andere instelling/arts zijn gebeurd, stegen in 2015 van 1.000 per 
maand in januari tot 2.500 per maand tegen eind 2015. Dit is een verdubbeling van het jaar voordien. 
De resultaten worden verder opgesplitst per type eindgebruiker (ziekenhuisartsen of huisartsen). 
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1.4  Opvraging per type eindgebruiker 

 
Toelichting bij de indicator 
Het is in CoZo mogelijk om na te gaan door wie de resultaten worden opgevraagd: door de huisartsen of door professionals van 
het ziekenhuis. 
 
Indicator 
Opvraging per type eindgebruiker. 
 
Streefwaarde 
Deze indicator heeft geen streefwaarde. 
 

 
 
Resultaat Az Damiaan 
Eind 2015 was er ongeveer een gelijke verdeling tussen artsen intern en huisartsen die de resultaten opvroegen.  
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2. Klinische farmacie  
 

2.1 Transmurale farmaceutische zorg: dekkingsgraad bij opname  

 
Toelichting bij de indicator 
De apotheek verzorgt een service loket apotheek op twee geriatrische zorgeenheden. Hier zorgt een klinisch apotheker ervoor 
dat de geneesmiddelen bij opname volledig gekend zijn. De medicatie wordt, zo nodig, overgeschakeld op medicatie die 
opgenomen is in het geneesmiddelenformularium (= een afgesproken lijst met medicatie die altijd in het ziekenhuis voorhanden 
is). Bij opname worden patiënten gezien en opgevolgd door de klinisch apotheker om te komen tot een optimale medicatielijst. 
 
Indicator 
% opgenomen patiënten dat op de afdeling effectief gezien wordt door een klinisch apotheker. 
 
Streefwaarde 
Geen streefwaarde. 
 

 
Figuur: evolutie 2009 - 2015 

 
Resultaten Az Damiaan 
2015: 78% van het totaal aantal opgenomen patiënten wordt effectief gezien door een klinisch apotheker. 
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2.2 Transmurale farmaceutische zorg: dekkingsgraad bij ontslag  

 
Toelichting bij de indicator 
De apotheek verzorgt een service loket apotheek op twee geriatrische zorgeenheden. Hier zorgt een klinisch apotheker ervoor 
dat de geneesmiddelen bij ontslag volledig gekend zijn. De soort medicatie wordt, zo nodig, opnieuw overgeschakeld op 
medicatie die de patiënt thuis nam. Bij ontslag worden patiënten gezien en opgevolgd door de klinisch apotheker om te komen 
tot een optimale medicatielijst. 
 
Indicator 
% ontslagen patiënten dat op de afdeling effectief gezien wordt door een klinisch apotheker. 
 
Streefwaarde 
Geen streefwaarde. 
 

 
Figuur: evolutie 2009-2015 

 
Resultaten Az Damiaan 
2015: 89% van het totaal aantal ontslagen patiënten wordt effectief gezien door een klinisch apotheker. 
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2.3 Transmurale farmaceutische zorg: inspanningsgraad  

 
Toelichting bij de indicator 
De apotheek verzorgt een service loket apotheek op twee geriatrische zorgeenheden. Hier zorgt een klinisch apotheker ervoor 
dat de geneesmiddelen bij opname/ontslag volledig gekend zijn.  
Bij opname worden patiënten gezien en opgevolgd door de klinisch apotheker om te komen tot een optimale medicatielijst. 
Deze indicator geeft het aantal interventies weer die nodig zijn om tot een optimale lijst te komen. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen de interventie bij opname en ontslag. 
 
Indicator 
Aantal nodige interventies per patiënt om te komen tot een optimale medicatielijst bij opname of ontslag. 
 
Streefwaarde 
Geen streefwaarde. 

 

 
Figuur: evolutie 2009-2015 

 

 
Resultaten Az Damiaan 
2015: 1.13 interventies per patiënt. 
1.16 interventies nodig per patiënt om te komen tot een optimale medicatielijst bij opname of ontslag. 
 
Er zijn gemiddeld 1 à 2 interventies nodig per patiënt om te komen tot een optimale medicatielijst. Meestal gaat dit over het 
omschakelen naar het formularium medicatie. Het aantal interventies per patiënt blijft over de jaren heen constant. 
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2.4 Transmurale farmaceutische zorg: acceptatiegraad  

 
Toelichting bij de indicator 
De apotheek verzorgt een service loket apotheek op twee geriatrische zorgeenheden. Hier zorgt een klinisch apotheker ervoor 
dat de geneesmiddelen bij opname/ontslag volledig gekend zijn.  
Bij opname worden patiënten gezien en opgevolgd door de klinisch apotheker om te komen tot een optimale medicatielijst. 
Deze indicator geeft het aantal acceptaties weer per voorgestelde interventie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
interventie bij opname en ontslag. 
 
Indicator 
Aantal geaccepteerde voorstellen ten opzichte van het totaal aantal nodige interventies per patiënt om te komen tot een 
optimale medicatielijst bij opname of ontslag. 
 
Streefwaarde 
Geen streefwaarde. 
 

 

                                  
Figuur: evolutie 2010-2015 

 
Resultaten Az Damiaan 
2015: 70% van de voorgestelde interventies wordt geaccepteerd. 17% van de interventies is niet van toepassing en slechts 13% 
van de interventies wordt effectief verworpen. Interventies worden geregistreerd als ‘niet van toepassing’ indien bijvoorbeeld 
een voorstel wordt gedaan om bij ontslag een geneesmiddel opnieuw te substitueren naar de thuismedicatie en het 
geneesmiddel tijdens het verblijf wordt stopgezet of gewijzigd of bij overlijden van de patiënt. 
 
Het aanvaardbaarheidspercentage vertoont een positieve evolutie. 
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2.5 Farmaceutische analyse: inspanningsgraad  

 
Toelichting bij de indicator 
Oudere personen nemen vaak meerdere geneesmiddelen. Deze polyfarmacie maakt de patiënten kwetsbaar voor neveneffecten 
en interacties tussen de verschillende geneesmiddelen. Deze kunnen op hun beurt aanleiding geven tot negatieve klinische 
resultaten.  
 
Sinds maart 2015 wordt in Az Damiaan een combinatie van deze drie tools (RASP-STOPP-START) op één geriatrische zorgeenheid 
gebruikt. Op die manier wordt gezorgd voor de evaluatie en optimalisatie van de medicatielijst tijdens de opname van een 
geriatrische patiënt.  
 
De medicatie wordt gescreend op basis van een gebruiksvriendelijke tool die in Az Damiaan werd ontwikkeld waarbij de STOPP- 
en de RASP-criteria werden samengevoegd. Ook de mogelijkheid om intraveneuze medicatie te switchen naar orale medicatie 
en de duurtijd van toediening van een limitatieve lijst geneesmiddelen worden binnen dit project opgevolgd. Daarnaast wordt 
de medicatielijst op mogelijke interacties nagezien. Er is hiervoor wekelijks overleg met de geriater.  
 
STOPP = Screening Tool of Older Persons' potentially inappropriate Prescriptions. 
RASP = Rationalisation of home medication by an adjusted STOPP-list in older patients. 
START = Screening Tool to Alert the doctors to the Right Treatment. 
 
Indicator 
Aantal nodige interventies per patiënt om te komen tot een optimale medicatielijst tijdens het verblijf. 
 
Streefwaarde 
Geen streefwaarde. 

 
Resultaten Az Damiaan 
2015: 1.1 interventies per patiënt. 
Er zijn gemiddeld 1 à 2 interventies per patiënt nodig om te komen tot een optimale medicatielijst. 
In 40% van alle interventies gaat het om een interactie tussen twee of meerdere geneesmiddelen. Dit is vrij logisch bij deze 
groep patiënten waar polyfarmacie geen uitzondering is en de kans op interacties dus zeer hoog is. In 20% van alle interventies 
gaat het om toediening van een geneesmiddel zonder geldige indicatie, een overtolligheid of een te lange toedieningsduur.  
In 7 % van alle interventies gaat het over een mogelijke overschakeling intraveneus naar per os. 
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2.6 Farmaceutische analyse: acceptatiegraad 

 
Toelichting bij de indicator 
Oudere personen nemen vaak meerdere geneesmiddelen. Deze polyfarmacie maakt de patiënten kwetsbaar voor neveneffecten 
en interacties tussen de verschillende geneesmiddelen. Deze kunnen op hun beurt aanleiding geven tot negatieve klinische 
resultaten.  
 
Sinds maart 2015 wordt in Az Damiaan een combinatie van deze drie tools (RASP-STOPP-START) op één geriatrische zorgeenheid 
gebruikt. Op die manier wordt gezorgd voor de evaluatie en optimalisatie van de medicatielijst tijdens de opname van een 
geriatrische patiënt.  
 
De medicatie wordt gescreend op basis van een gebruiksvriendelijke tool die in Az Damiaan werd ontwikkeld waarbij de STOPP- 
en de RASP-criteria werden samengevoegd. Ook de mogelijkheid om intraveneuze medicatie te switchen naar orale medicatie 
en de duurtijd van toediening van een limitatieve lijst geneesmiddelen worden binnen dit project opgevolgd. Daarnaast wordt 
de medicatielijst op mogelijke interacties nagezien. Er is hiervoor wekelijks overleg met de geriater.  
 
STOPP = Screening Tool of Older Persons' potentially inappropriate Prescriptions. 
RASP = Rationalisation of home medication by an adjusted STOPP-list in older patients. 
START = Screening Tool to Alert the doctors to the Right Treatment. 
 
Indicator 
Aantal geaccepteerde voorstellen ten opzichte van het totaal aantal nodige interventies per patiënt om te komen tot een 
optimale medicatielijst tijdens het verblijf.  
 
Streefwaarde 
Geen streefwaarde. 

 

 
Figuur: evolutie 2015 

 
Resultaten Az Damiaan 
2015: 57% van de voorgestelde interventies wordt geaccepteerd. 36% van de voorgestelde interventies wordt verworpen, 7% 
van de interventies wordt geregistreerd als ‘niet van toepassing’.  
Interventies worden geregistreerd als ‘niet van toepassing’ indien bijvoorbeeld wordt voorgesteld om het toedieningsmoment 
van een geneesmiddel aan te passen en het geneesmiddel uiteindelijk wordt stopgezet of bij overlijden van de patiënt. 
De arts beslist op basis van klinische en/of andere parameters om bepaalde interventies te verwerpen. Bij een interactie van 
geneesmiddelen bijvoorbeeld kan beslist worden deze interactie te negeren indien een gunstige risico-baten-verhouding. 
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STOPP-criteria zijn zeer theoretisch opgesteld. Niet elke patiënt past volledig in dit model. Een geneesmiddel kan misschien 
theoretisch ongewenst zijn, maar in praktijk is het misschien niet mogelijk zijn om het geneesmiddel te stoppen (eventueel 
gelinkt aan de toestand van de patiënt op dat ogenblik). De therapie is bovendien niet steeds opgestart door de behandelende 
geriater maar door een huisarts of een andere behandelende specialist. Hierdoor is het voor de behandelende geriater soms 
moeilijk om hieromtrent een beslissing te nemen.  
Interacties zijn de grootste vertegenwoordiger binnen de interventies. Bij een interactie zal de arts vaak overgaan op extra 
monitoring bij die patiënt, aangezien de therapie niet kan gestopt worden. Dit wordt geregistreerd als ‘niet-aanvaarde 
interventie’ aangezien niets in het medicatieschema wijzigt. De arts wordt wel van mogelijke bijwerkingen op de hoogte 
gebracht, wat zeker als meerwaarde moet worden gezien.  
 
Het aanvaardbaarheidspercentage vertoont een positieve evolutie cf. trim 1 = 52.56%, trim 2 = 53.95%, trim 3 = 64.29%, trim 4 = 
60%.  
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3. Thema patiëntveiligheid 

3.1 Patiëntidentificatie 

 
Toelichting bij de indicator 
Tijdens een opname in het ziekenhuis, komt een patiënt in contact met heel wat zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, …) die 
samen verantwoordelijk zijn voor de zorg. Omdat het op elk moment belangrijk is dat iedereen goed de identiteit van de patiënt 
kent, wordt tijdens de behandeling opnieuw gevraagd naar naam en geboortedatum. 
 
De patiënt krijgt bij een opname in het ziekenhuis ook een armbandje om met daarop onder meer naam, voornaam en 
geboortedatum. Aan de hand van dit bandje kunnen zorgverstrekkers bij onderzoeken en behandelingen de identiteit van de 
patiënt controleren. 
 
Omdat dit armbandje vaak geraadpleegd wordt om de identiteit te verifiëren, is het belangrijk dat de gegevens hierop correct 
worden vermeld. Zo kunnen vergissingen of verwisselingen voorkomen worden (bron: VIP

2
). 

 
Indicator 
% van de gecontroleerde patiënten die een identificatiearmbandje dragen met alle vereiste én correcte gegevens erop (VIP

2
). 

 

Streefwaarde 
90% (VIP

2
). 

100% intern. 
 

 
 
Resultaten AZ Damiaan 
2015: na een aantal jaar van stagnatie op 92-93% is er in 2015 opnieuw een stijging op te merken. Dit is onder meer te wijten 
aan verbeteracties die werden doorgevoerd. In de loop van 2015 werd het proces intern gewijzigd en krijgen ook alle ambulante 
patiënten op de dienst spoedgevallen een patiëntidentificatiebandje om. Indien een patiënt toch moet worden opgenomen, 
heeft de patiënt reeds een bandje om en wordt dit zodoende minder vergeten.  
Alle zorgverleners hebben aandacht voor de aanwezigheid van het patiëntidentificatiebandje. Die constante aandacht heeft tot 
deze resultaten geleid.  
 
De resultaten en benchmark van de audits die gebeuren in het kader van VIP

2
, zijn terug te vinden op www.zorgkwaliteit.be. 
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3.2 Incidentmeldingen 

 
Toelichting bij de indicator 
Sinds 2011 is er in Az Damiaan de mogelijkheid om patiëntveiligheidsincidenten via een elektronisch meld- en leersysteem iVIM 
te melden. iVIM staat voor (Infoland

©
) ‘Veilig Incident Melden’. De ‘Veilig’ slaat op de mogelijkheid om ook anoniem te melden. 

Het meldsysteem is voor alle ziekenhuismedewerkers toegankelijk via een link op het intranet.  
 
Elk incident dat wordt gemeld, wordt op ernstgraad beoordeeld op basis van de (mogelijke) gevolgen voor de patiënt. Er zijn vier 
mogelijke ernstklassen: geen, lichte, matige of ernstige schade. De incidenten met ernstgraad ‘matig’ of ‘ernstig’ worden 
retrospectief geanalyseerd via de PRISMA-methode. Deze methode probeert de basisoorzaken van een incident te achterhalen. 
Op basis van de basisoorzaken worden verbeteracties geformuleerd. Het doel van dergelijk incidentmeldsysteem is leren uit 
incidenten en, waar nodig, het beleid bij te sturen. 
 
Indicator 
Aantal incidentmeldingen patiëntveiligheid in iVIM. 
 
Streefwaarde 
> 500/jaar. 
 

 
 
Resultaat Az Damiaan 
Sinds de lancering is jaarlijks een stijging van het aantal gemelde incidenten merkbaar, van 138 in het eerste jaar (2010) tot 468 
meldingen in 2015.  
 
Verbeteracties 
In 2016 zullen de melders persoonlijk feedback krijgen over de verbeteracties die gebeurd zijn naar aanleiding van hun melding. 
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3.3 Basisvereisten handhygiëne  

 
Toelichting bij de indicator 
Een goede handhygiëne bij zorgverleners in een ziekenhuis vermijdt dat ziektekiemen naar patiënten worden overgedragen. 
Daartoe worden de handen van de zorgverleners gecontroleerd op zeven basisvereisten voor een goede handhygiëne. Deze 
basisvereisten zijn de afwezigheid van (1) armbanden, (2) ringen, (3) horloges, (4) nagellak, (5) kunstnagels en het hebben van 
(6) verzorgde en (7) kortgeknipte nagels. Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de medewerkers met de basisvereisten in 
orde is. 
 
Een patiënt mag dus van zorgverleners die direct patiëntencontact hebben, verwachten dat hun handen voldoen aan de zeven 
basisvereisten voor handhygiëne (bron: VIP

2
). 

 
Indicator 
% van de zorgverleners die voldoen aan de basisvereisten voor een goede handhygiëne. 
 
Streefwaarde 
100% (bron: VIP

2
). 

 

 
 
Resultaat Az Damiaan 
De resultaten en benchmark van de audits die gebeuren in het kader van VIP

2
, zijn terug te vinden op www.zorgkwaliteit.be. 

 
Verbeteracties 
De daling van de resultaten in 2015 is vooral te wijten aan een bijsturing van de auditmethodiek, waarbij vooral de korte nagels 
(nog) strenger worden beoordeeld.  
 
Handhygiëne is een blijvend aandachtspunt voor alle medewerkers van het ziekenhuis.  
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3.4 Volledig geneesmiddelenvoorschrift 

 
Toelichting bij de indicator 
Het geneesmiddelenvoorschrift is de eerste cruciale stap voor een correcte toediening van geneesmiddelen. Elke onvolledigheid 
in het geneesmiddelenvoorschrift kan aanleiding geven tot vergissingen bij de aflevering en eventueel toediening van 
geneesmiddelen. Daarom is ook wettelijk bepaald wat er op een geneesmiddelenvoorschrift moet staan. Deze indicator geeft 
aan hoeveel procent van de voorschriftlijnen volledig is. 
 
Er kunnen verschillende geneesmiddelen op een voorschrift staan, vandaar dat er per voorschriftlijn gekeken wordt of de 
gegevens volledig zijn. De volledigheid van het voorschrift wordt nagekeken op volgende parameters: 
1. naam en voornaam van de patiënt, 
2. geboortedatum van de patiënt, 
3. details van het voorgeschreven geneesmiddel: naam van het geneesmiddel voluit, 
4. details van het voorgeschreven geneesmiddel: vorm van het geneesmiddel, 
5. details van het voorgeschreven geneesmiddel: dosis van het geneesmiddel, 
6. details van het voorgeschreven geneesmiddel: sterkte van het geneesmiddel, 
7. details van het voorgeschreven geneesmiddel: frequentie van het gebruik van het geneesmiddel, 
8. stempel of volledige naam van de voorschrijvende arts, 
9. handtekening van de voorschrijvende arts, 
10. datum van het voorschrift. 
(bron: VIP

2
)  

Indicator 
% volledige geneesmiddelenvoorschriften. 
 
Streefwaarde 
90% (VIP

2
). 

 

 
 

Resultaat Az Damiaan 
82.8% → Az Damiaan haalt de streefwaarde van VIP

2
 niet.  

Gezien Az Damiaan werkt met een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift, zijn 8 van de 10 elementen standaard in orde.  
Artsen waarvan het aantal gevalideerde voorschriften lager ligt dan het gemiddelde, worden persoonlijk aangeschreven.  
De resultaten van de audits die gebeuren in het kader van VIP

2
, zijn terug te vinden op www.zorgkwaliteit.be. 

  

Onderdeel van het volledig voorschrift % OK

Naam/voornaam patiënt aanwezig 100%

Geboortedatum patiënt aanwezig 100%

Naam geneesmiddel voluit 100%

Vorm van het geneesmiddel aanwezig 100%

Dosis geneesmidel aanwezig 99,6%

Sterkte geneesmiddel aanwezig 100%

Frequentie voor toediening aanwezig 100%

Volledige naam of stempel geneesheer aanwezig 100%

(elektronische) handtekening geneesheer aanwezig 83%

Datum op voorschrift 100%

Totaal 82,80%

http://www.zorgkwaliteit.be/
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3.5 Safe Surgery Checklist  

3.5.1 Compliantie t.o.v. WHO-checklist 

 
Toelichting bij de indicator 
Een team van artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten, aangestuurd door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO), stelde in 2009 een lijst samen met 22 essentiële controles die respectievelijk ‘vóór’, ‘tijdens’ en ‘aan het einde’ van een 
chirurgische ingreep verplicht nagekeken moeten worden. 
 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: de identiteit van de patiënt controleren, controleren of de plaats van de ingreep correct werd 
aangeduid, mogelijke problemen gezamenlijk overlopen met het chirurgisch team en het aantal gebruikte instrumenten, 
kompressen en naalden tellen vóór en na de ingreep. 
 
Deze checklijst is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat heelkundige ingrepen op een zo veilig mogelijke manier verlopen. De 
checklijst beperkt ook de kans op mogelijke verwikkelingen tijdens of na de ingreep. 
 
Een correct gebruik van een gestandaardiseerde ‘checklijst veilige heelkunde’ (=safe surgery checklist) leidt tot een vermindering 
van het aantal complicaties tijdens en na een chirurgische ingreep (bron: VIP

2
). 

 
Indicator 
% van de 22 uit te voeren controles werd daadwerkelijk uitgevoerd vóór, tijdens en na een chirurgische ingreep. 
 
Streefwaarde 
90% (VIP

2
). 

 
Resultaat Az Damiaan 
47%. 
Az Damiaan gebruikt 11/22 items zoals deze op de WHO-checklist staan. Dat houdt in dat voor de overige 11 items er een 
andere procedure wordt gevolgd. Bijvoorbeeld: 
- defecten aan materialen worden niet op het einde van de ingreep vermeld, maar tijdens de ingreep al doorgegeven aan de 

verantwoordelijke; 
- voorstelling van de teamleden gebeurt bij een vaste equipe niet bij elke ingreep, enkel wanneer iemand nieuw/vreemd het 

team vervoegt. 
Zo is er voor elk van de items een check, zonder dat deze formeel in onze checklist is opgenomen. 
De lijst wordt jaarlijks door alle OK-teams geëvalueerd.  
De eigen opgemaakte lijst wordt rigoureus toegepast zoals duidelijk blijkt uit de volgende indicator waar we 94% behalen. 
De resultaten en benchmark van de audits die gebeuren in het kader van VIP

2
, zijn terug te vinden op www.zorgkwaliteit.be. 

 

3.5.2 Compliantie t.o.v. de eigen checklist  

 
Toelichting bij de indicator 
Aangezien veel ziekenhuizen de WHO-checklist hebben aangepast, wordt in deze indicator de compliantie weergegeven ten 
opzichte van de eigen aangepast checklist.  

Indicator 
% van de voorziene controles, daadwerkelijk uitgevoerd vóór, tijdens en na een chirurgische ingreep. 
 
Streefwaarde 
90% (VIP

2
). 

 
Resultaat Az Damiaan 
94%  
Uit deze indicator blijkt dat de eigen lijst rigoureus wordt toegepast.  
De resultaten en benchmark van de audits die gebeuren in het kader van VIP

2
, zijn terug te vinden op www.zorgkwaliteit.be. 

  

http://www.zorgkwaliteit.be/
http://www.zorgkwaliteit.be/
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4. Ziekenhuishygiëne  

4.1 Nosocomiale MRSA-incidentie  
 
Toelichting bij de indicator  
Nosocomiale MRSA-incidentie betreft het aantal patiënten met een positieve MRSA-screening na 48 uur opname in het 
ziekenhuis, met andere woorden, een MRSA-besmetting/infectie opgelopen tijdens het verblijf in het ziekenhuis. 
Sinds 2005 heeft het comité ziekenhuishygiëne van Az Damiaan een screeningsbeleid ontwikkeld in overleg met het WIV 
(Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, afdeling epidemiologie) waarbij risicogroepen worden gescreend. 
Zo werden sinds 2005 volgende risicogroepen gescreend: 
- alle patiënten, afkomstig van RVT/ROB/WZC bij opname; 
- alle patiënten > 1 dag gehospitaliseerd op ICU/MCU/neonatale bij opname op de zorgeenheid en wekelijks tijdens hun 

verblijf op de zorgeenheid; 
- alle patiënten in voorbereiding voor een THP en TKP; 
- heropname van gekende MRSA-patiënt bij opname en maandelijks tijdens hun verblijf in het ziekenhuis; 
- medepatiënten in dezelfde kamer van een nieuw gevonden MRSA-patiënt; 
- alle patiënten op dialyse volgens een eigen screeningsprogramma. 
Gezien we sinds 2005 opmerken dat veel nosocomiale MRSA-patiënten in de leeftijdscategorie > 75 jaar worden gevonden, 
werd door het comité ziekenhuishygiëne beslist om vanaf september 2014 ook die groep patiënten als risicogroep te gaan 
screenen, met als doelstelling: 
- MRSA-patiënten te beschermen tegen eigen MRSA-dragerschap (MRSA-infectiepreventie), 
- verspreiding naar andere patiënten voorkomen, 
- verspreiding naar medewerkers voorkomen. 
 
Indicator 
Aantal nosocomiale MRSA-patiënten. 
 
Streefwaarde 
33% minder nosocomiale MRSA-patiënten na opstart screening patiënten > 75 jaar. 
 

 
 
Resultaat Az Damiaan 
In 2014 werden 83 patiënten gevonden met een positieve MRSA-screening of klinisch staal, waarvan 25 nosocomiaal (gevonden 
na 48u opname). 
In 2015 werden 101 patiënten gevonden met een positieve MRSA-screening of klinisch staal, waarvan 13 nosocomiaal 
(gevonden na 48u opname), met andere woorden 48% minder! 
 
Verbeteracties 
De doelstelling om 33% minder nosocomiale MRSA-patiënten te vinden, is gerealiseerd! 
Na borging van het aangepaste screeningsbeleid kan na overleg met alle actoren in het ziekenhuis en het WIV een volgende stap 
worden gezet.  
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5. Thema gepaste dienstverlening 

5.1 Patiëntentevredenheid 
 
Toelichting bij de indicator 
AZ Damiaan behaalde een gemiddeld cijfer van 8,8/10. Er is nog geen benchmark voor 2015 gekend.   
De globale tevredenheid is vergelijkbaar met de resultaten van 2014. 
 
Indicator 
Gemiddelde tevredenheid, score op 10. 
 
Streefwaarde 
Hoger dan de benchmark. 
Het is belangrijk om naast objectieve kwaliteitscijfers ook te peilen naar de tevredenheid van de patiënten.  
 
Sinds 2013 is Az Damiaan ingestapt in de Vlaamse Patiënten Peiling, een tevredenheidsenquête die peilt naar de manier waarop 
een patiënt zijn verblijf in het ziekenhuis heeft ervaren. De enquête wordt aangereikt wordt door het Vlaams Patiënten 
Platform, de koepelorganisatie van Vlaamse patiëntenverenigingen.  
 

 
 
Resultaat Az Damiaan 
429 patiënten vulden de tevredenheidsenquête in.  
Qua algemene tevredenheid haalt Az Damiaan een algemene tevredenheidsscore van 8,8 op 10, wat iets hoger ligt dan de vorige 
metingen. 
 
De beste scores haalt Az Damiaan op het domein van de houding t.o.v. de patiënten: vriendelijkheid van artsen en 
verpleegkundigen en het beschermen van de privacy tijdens gesprekken en zorg. Ook het voorzien van een prijssimulatie voor 
bepaalde opnames wordt door de patiënten sterk geapprecieerd. 
 
Verbeteracties 
De grootste verbeterpunten zijn uitleg over het hoe en waarom van onderzoeken en de aandoening waarvoor de patiënten zijn 
opgenomen. Voor het verbeteren van deze aandachtspunten werden ook in het kader van accreditatie concrete projecten 
opgezet.   
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5.2 Kwaliteitsvolle facturatie 

5.2.1 Nafacturatie patiëntenfacturen 
 
Toelichting bij de indicator  
Een van de indicatoren van een kwaliteitsvolle facturatie is een eenheidsfactuur waarop de patiënt alle kosten, verbonden aan 
een ziekenhuisverblijf of ambulant contact, gecentraliseerd terug kan vinden.  
 
Indicator 
% nafacturatie/maand. 
 
Streefwaarde 
Lager dan 2,5%/maand. 
 

 
 
Resultaat Az Damiaan voor 2015 
In 2015 lag het aantal nafacturaties tussen de 1,89% en 10,44%, met een gemiddelde van 4,22%. Het hoge cijfer van juni 2015 
was het gevolg van nafacturaties door de apotheek, dit als gevolg van een technisch probleem met het doorstromen van 
gegevens vanuit de medicatiekasten.  
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5.3 Wachtbeleving inschrijvingen  

5.3.1 Wachttijden inschrijvingen: gemiddelde wachttijd voor inschrijvingen polikliniek (consultatie) 

 
Toelichting bij de indicator 
Als een patiënt op consultatie komt, dient hij zich eerst aan te melden op de dienst inschrijvingen. De wachttijd tussen het 
nemen van een ticket en de afroep aan het loket wordt gemeten. 
 
Streefwaarde 
Gemiddelde wachttijd onder de 2 minuten. 
 

 
 
Resultaten 
De gemiddelde wachttijd per patiënt voor inschrijvingen in de polikliniek steeg nooit boven de 2 minuten.  
Het jaargemiddelde ligt op 1 minuut 13 seconden. 
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5.3.2 Wachttijden inschrijvingen: gemiddelde wachttijd voor verblijvende inschrijvingen 

 
Toelichting bij de indicator 
Indien een patiënt opgenomen wordt, dan dient hij zich eerst aan te melden op de dienst inschrijvingen. De wachttijd tussen het 
nemen van een ticket en de afroep aan het loket wordt gemeten. 
 
Streefwaarde 
Gemiddelde wachttijd onder de 5 minuten. 
 

 
 
Resultaten 
De gemiddelde wachttijd bleef ruim onder de 5 minuten. 
Jaargemiddelde: 2 minuten 41 seconden. 
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5.3.3 Wachttijden inschrijvingen: aantal bezoekers voor verblijvende inschrijvingen met wachttijd 
boven de 15 minuten 

 
Toelichting bij de indicator 
Als een patiënt op consultatie komt, dan dient hij zich eerst aan te melden op de dienst inschrijvingen. De wachttijd tussen het 
nemen van een ticket en de afroep aan het loket wordt gemeten. Deze indicator geeft het absolute aantal bezoekers weer dat 
meer dan 15 minuten moet wachten. 
 
Streefwaarde 
Niet meer dan 15 bezoekers per maand moeten langer dan 15 minuten wachten. 
 

 
 
Resultaten 
Jaargemiddelde: 12. 
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5.4 Wachtbeleving callcenter  

5.4.1 Wachttijden inschrijvingen: gemiddelde wachttijd callcenter voor patiënten  

 
Toelichting bij de indicator 
De telefonische wachttijd voor een patiënt die een afspraak wenst te maken via het callcenter - afspraaklijn 059 41 40 60. 
 
Streefwaarde 
Gemiddelde wachttijd onder de 25 seconden. 
 
 

 
 
Resultaten 
Tijdens drie maanden steeg de gemiddelde wachttijd tot boven de 25 seconden. 
Het jaargemiddelde ligt op 24 seconden. 
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5.4.2 Callcenter: gemiddelde wachttijd callcenter voor huisartsen  

 
Toelichting bij de indicator 
De telefonische wachttijd voor een huisarts die een afspraak wenst te maken via het callcenter - afspraaklijn 059 41 40 60. 
We willen als ziekenhuis een goede service leveren aan de huisartsen. Hiervoor werd binnen het callcenter een prioritering 
ingebouwd wanneer een huisarts een afspraak wenst te maken. 
 
Streefwaarde 
Gemiddelde wachttijd onder de 25 seconden. 
 

 
 
Resultaten 
Geen enkele maand steeg de gemiddelde wachttijd tot boven de 25 seconden. 
Het jaargemiddelde voor de huisartsen ligt op 19 seconden. 
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5.4.3 Callcenter: gemiddelde wachttijd callcenter voor interne arts-specialisten 

 
Toelichting bij de indicator 
De telefonische wachttijd voor een interne arts-specialist die een afspraak wenst te maken via het callcenter – afspraaklijn 
059 41 40 60. 
Uiteraard is ook interne dienstverlening en klantgerichtheid belangrijk. Voor onze eigen arts-specialisten werd binnen het 
callcenter een prioritering ingebouwd wanneer hij/zij een afspraak wenst te maken. Deze regeling geldt ook indien zij vanuit hun 
privéconsultatie bellen.  
 
Streefwaarde 
Gemiddelde wachttijd onder de 25 seconden. 
 

 
 
Resultaten 
Met uitzondering van juli (27 seconden), steeg de gemiddelde wachttijd niet tot boven de 25 seconden. 
Het jaargemiddelde voor de arts-specialisten ligt op 15 seconden. 
 
In de volgende jaren zal verder ingezet worden op deze wachtbeleving doorheen alle processen van het ziekenhuis.   
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