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9 
 

VOORWOORD 

Het dienstjaar 2018 zal de geschiedenis ingaan als een jaar met toch wel af en toe een euforisch randje 
aan. 
 
Wat de staatshervorming betreft werd de bijzondere lijn van 2017 gewoon doorgetrokken en werd er 
zelfs een tandje bijgestoken!  Dit resulteerde uiteindelijk in een naadloze overgang van de “transitieperi-
ode” naar de “intervalfase” waarbij een aantal operationele taken door de Vlaamse administratie van de 
federale overheid met succes werden overgenomen, zo ook de uitbetaling van de budgettaire twaalfden 
van het BRZ (Budget Revalidatieziekenhuizen).  Van een huzarenstukje gesproken!  Ja, om euforisch van 
te worden! 
 
Maar ook de verdere afwerking van de renovatie KEI en de progressieve ingebruikname van “fase III” 
maakte 2018 zeer pittig ja, zelfs af en toe ook wel euforisch!  En dan was er ook nog de regeling van de 
financiering van renovatiewerken vanaf 2015.  In 2017 hadden wij vol ijver gewerkt aan ons Zorgstrate-
gisch Plan en groot was onze voldoening toen we eind maart vernamen dat het goedgekeurd was en dat 
wij zo snel mogelijk een aanvraag tot het bekomen van een strategisch forfait mochten indienen in het 
kader van de “precaire dossiers”.  Het werd dus nog een spannende zomer, doch eind augustus was het 
zover: ons lijvig dossier was binnen!  En toen half december minister Jo Vandeurzen officieel zijn akkoord 
gaf en de eerste betaling op 24 december reeds op onze rekening stond was de euforie compleet! 
 
Wat de externe samenwerking betreft stonden vooral het KOM-netwerk en de samenwerkingen met az 
West en BZIO centraal.  Er werd in 2018 heel wat vruchtbaar werk geleverd, maar over de resultaten 
kon in 2018 jammer genoeg nog niet euforisch worden gedaan.  Maar hoop doet leven en we gaan er 
volop voor! 
 
Op sociaal vlak werd toch wel een doorbraak van jewelste bereikt via het afsluiten van een Vlaams Soci-
aal Akkoord waarbij de overheid de roep van de sector om mee te stappen in het federale IFIC-verhaal 
uiteindelijk volmondig aanvaardde!  Ook dit dossier heeft toch wel een euforisch randje, toch minstens 
principieel! 
 
En dan komen we uiteindelijk aan bij de historische hoogtepunten van 2018: het bezoek van Koningin 
Mathilde op 4 september en de Feestweek in november met het panelgesprek met minister Jo Vandeur-
zen, een wetenschappelijke avond rond revalidatie en de afsluitende familiedag voor de medewerkers op 
10 november!  Niet enkel om euforisch van te worden, ja eigenlijk om euforisch van te blijven! 
 
En ondertussen werd er ook nog KEI-ferm gewerkt!  Wat dit allemaal betekende komt opnieuw uitge-
breid aan bod in dit weer zeer lijvig jaarverslag, met dank aan iedereen die eraan meegewerkt heeft!   
Hopelijk worden de lezers er ook een beetje euforisch van! 
 
En ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan.  Zo werd in 2018 heel wat tijd en energie gestoken 
in de voorbereiding van mijn pensioen medio 2019.  Dit leidde op 1 oktober tot de aanwerving van Gerd 
Callewaert als adjunct algemeen directeur, wat dan medio 2019 moet leiden tot een nieuwe start niet 
alleen voor de directie, maar voor de hele KEI-familie!  De uitdagingen zijn niet min en ik ben ervan 
overtuigd dat de vernieuwde directie voluit gaat voor een naadloze doorstart, hopelijk ook om snel eu-
forisch van te worden! 
 
En tot slot, nog een laatste uitspatting van eindeloze euforie: dank u wel aan de Voorzitter en de leden 
van de Raad van Bestuur voor de wijsheid en de gedrevenheid waarmee de directie steeds ondersteund 
wordt! 
 
Beste dank, het gaat jullie goed!  
         
        Marc Vanmeenen 
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1 PERSONALIA EN SOCIAAL VERSLAG 

1.1 Bestuur 

De Algemene Vergadering kwam in 2018 éénmaal bijeen.  De belangrijkste agendapunten waren het 
Administratief Verslag 2017 en het Financieel Verslag 2017 toegelicht door de bedrijfsrevisor, het Stra-
tegisch Beleidsplan 2010-2020 (renovatie KEI), de begroting 2018, de toelichting van het EPD-pakket, 
de Zesde Staatshervorming en de voorstelling van de heer Callewaert als toekomstig algemeen directeur. 
 
De Raad van Bestuur vergaderde zeven maal.  Het hele werkjaar stond opnieuw in het teken van de 
Zesde Staatshervorming en de gevolgen ervan voor de Vlaamse Revalidatieziekenhuizen.  Ook de ver-
dere financiering van de bouwwerken was met de opmaak het aanvraagdossier “Strategisch Forfait”  een 
hot item.  Daarnaast kwamen volgende onderwerpen aan bod: de bouwwerken zelf, de voorbereiding 
van het pensioen van de algemeen directeur in 2019, het beleidsplan Q&S, de samenwerking met az 
West, de ziekenhuisnetwerking KOM (inclusief BZIO), de deelname aan het pilootproject Geïntegreerde 
Zorg (De Koepel), de belangrijke investeringsprojecten (RX, KUA, EPD), de voorbereiding van de Officiële 
Inhuldiging van de “Nieuwe” KEI en last but not least de voorbereiding van het bezoek van Koningin 
Mathilde aan KEI. 
 
De Raad van Bestuur was op 31/12/2018 als volgt samengesteld: 
 
- Dhr. Chr. Decoster, Voorzitter 
- Dhr. G. Decorte, Ondervoorzitter 
- Dhr. P. Roose, Secretaris 
- Mevr. P. De Vriendt 
- Mevr. L. Pessemier 
- Dhr. W. Terryn 
- Dhr. C. Van den Bossche 
- Mevr. M. van de Walle 
- Dr. K. Vandewoude 
- Dr. E. Wauters 
 
1.2 Directie 

In 2018 werd werk gemaakt van de selectie en de aanwerving van een toekomstig algemeen directeur 
ter voorbereiding van het pensioen van dhr. M. Vanmeenen op 01/07/2019.  De keuze viel op de heer 
Gerd Callewaert, voorheen financieel-administratief directeur in AZ Sint-Lucas Brugge.  Op 1 oktober 
was het dan zover en kon hij zijn intrede doen in KEI.  Kort nadien werd het organogram geactualiseerd 
in functie van deze nieuwe situatie. 
 
Op 31/12/2018 was de directie aldus als volgt samengesteld: 
 
- Dhr. G. Callewaert, Adjunct algemeen directeur; 
- Dr. H. Monbailliu, Hoofdarts - medisch directeur; 
- Mevr. A. Socquet, Directeur patiëntenzorg; 
- Dhr. M. Vanmeenen, Algemeen Directeur; 
- Mevr. S. Vanslembrouck, Financieel en operationeel directeur. 
 
1.3 Medische staf 

1.3.1 FULLTIME VERBONDEN AAN DE INSTELLING 
 
- Dr. B. Castelein, omnipracticus; 
- Dr. K. De Paepe, pneumoloog-revalidatiearts; 
- Dr. M. Hanssens, omnipracticus; 
- Dr. H. Monbailliu, internist-geriater; 
- Dr. L. Pollet, omnipracticus. 
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1.3.2 PARTTIME VERBONDEN AAN DE INSTELLING 
 
- Dr. G. Biebau, radioloog; 
- Dr. H. Deldycke, fysiotherapeut-revalidatiearts; 
- Dr. P. Hoste, radioloog; 
- Dr. Y. Lamoral, radioloog; 
- Dr. D. Smolders, radioloog; 
- Dr. E. Van Lerberghe, radioloog; 
- Dr. D. Vermeersch, fysiotherapeut-revalidatiearts; 
- Dr. J. Verplancke, radioloog. 
 
P.S.: De radiologen maken allen deel uit van het RX-team van het az West en hun activiteiten kaderen 
binnen de samenwerkingsovereenkomst KEI - az West. 
 
1.3.3 CONSULENTEN 
 
- Lic. G. Vandensteen, tandheelkunde; 
- Dr. L. Herroelen, neurologie; 
- Dr. M. Detollenaere, cardiologie; 
- Dr. T. Vandenbussche, keel-, neus- en oorheelkunde; 
- Dr. L. Mus, keel-, neus- en oorheelkunde; 
- Dr. J. Pacco, urologie; 
- Dr. M. Lantsoght, urologie 
- Dr. H. Van Den Bossche, urologie; 
- Dr. C. Van Goethem, orthopedie; 
- Dr. D. Mortier, orthopedie; 
- Dr. T. Harinck, orthopedie; 
- Dr. B. Deylgat, heelkunde; 
- Dr. P. De Leyn, heelkunde. 

 
1.4 Personeel 

1.4.1 NUMERIEK PERSONEELSBESTAND 

  

2016 2017 2018 

aantal FTE aantal FTE aantal FTE 

Bedienden 248 194,91 241 196,85 245 197,59 

Arbeiders 64 45,73 62 46,32 66 45,27 

totaal 312 240,64 303 243,17 311 242,86 

 
 

Personeelsbestand Verpleging 

Verpleging 

2016 2017 2018 

aantal  FTE aantal FTE aantal FTE 

gediplomeerden 103 78,80 107 81,98 99 79,82 

verpleegassistenten 2 1,59 2 1,38 2 1,32 

verzorgenden 54 44,5 43 43,24 48 41,31 

totaal 159 124,89 152 126,61 149 122,45 

 
Het bestand in de verpleging is gedaald t.o.v. 2017.  Door de krapte op de arbeidsmarkt was het niet 
mogelijk om snel de nodige vervangingen te realisren bij onverwachte langdurige afweizgheden. 
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1.4.2 PERSONEELSWISSELING (ZIE TABEL 1) 

Het cijfer van de personeelswisseling daalt ten opzichte van het voorbije jaar en is duidelijk het laagste 
van de laatste vijf jaar. 
- 2014: 13 % 
- 2015: 12,5 % 
- 2016: 10,3 % 
- 2017: 12,2 % 
- 2018: 9,3 % 

 
Het cijfer van de stabiliteit van het personeel (SP) daalt ten opzichte van vorig jaar, en komt hiermee 
weer in de lijn van de vorige jaren. 
- 2014: 92,2 % 
- 2015: 91,1 % 
- 2016: 90,1 % 
- 2017: 93,4 % 
- 2018: 90,0 % 
 
1.4.3 LEEFTIJDSVERDELING VAN HET PERSONEEL 

  2016 2017 2018 

< 25 jaar 29 9 % 20 7 % 21 7 % 

25-29 jaar 34 11 % 40 13 % 35 11 % 

30-34 jaar 25 8 % 29 10 % 36 12 % 

35-39 jaar 30 10 % 26 9 % 26 8 % 

40-44 jaar 26 8 % 26 9 % 29 9 % 

45-49 jaar 42 13 % 32 11 % 35 11 % 

50-52 jaar 31 10 % 29 10 % 26 8 % 

53-54 jaar 20 6 % 24 8 % 23 7 % 

> 55 jaar 75 24 % 77 25 % 80 26 % 

Totaal 312 100 % 303 100 % 311 100 % 

Gemiddelde leeftijd 43,36 43,83 43,79 

 

 
 
In 2018 bedroeg de gemiddelde leeftijd 43,79 jaar t.o.v. 43,83 jaar in 2017. 
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1.4.4 ANCIËNNITEITVERDELING VAN HET PERSONEEL 

  2016 2017 2018 

< 5 jaar 93 30 % 84 28 % 94 30 % 

5-9 jaar 48 15 % 48 16 % 48 15 % 

10-14 jaar 34 11 % 31 10 % 34 11 % 

15-19 jaar 31 10 % 36 12 % 37 12 % 

20-24 jaar 18 6 % 14 5 % 12 4 % 

> 25 jaar 88 28 % 90 30 % 86 28 % 

Totaal 312 100 % 303 100 % 311 100 % 
 

 

 

1.4.5 VERDELING VAN HET PERSONEEL VOLGENS ARBEIDSTIJDREGIME 

  2016 2017 2018 

voltijds  144 46 % 143 47 % 153 49 % 

deeltijds  113 36 % 115 38 % 116 37 % 

halftijds 49 16 % 42 14 % 40 13 % 

< halftijds 6 2 % 3 1 % 2 1 % 

totaal 312 100 % 303 100 % 311 100 % 
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1.5 Gelijke Kansenbeleid 

1.5.1 STATISTISCHE GEGEVENS 

1.5.1.1 Numeriek personeelsbestand op 31/12/2018 

  mannen vrouwen totaal 

arbeiders 12 54 66 21 % 

bedienden 37 208 245 79 % 

totaal 49 262 311 100 % 

 16 % 84 % 100 %  
 

 
1.5.1.2 Nieuwe aanwervingen en ontslagen 

Aanwervingen: 
 

  

mannen vrouwen 
totaal 

bedienden arbeiders bedienden arbeiders 

20 jaar of jonger - - - - 0 

21 - 25 jaar 1 - 13 2 16 

26 - 30 jaar 1 1 2 - 4 

31 - 35 jaar - 1 2 1 4 

- 35 jaar 3 1 6 3 13 

totaal 5 3 23 6 37 

 
Ontslagen: 
 

  

mannen vrouwen 
totaal 

bedienden arbeiders 
bedien-
den 

arbei-
ders 

20 jaar of jonger - - - - - 

21 - 25 jaar 1 - 3 2 6 

26 - 30 jaar 2 - 5 - 7 

31 - 35 jaar - - 3 - 3 

> 35 jaar 4 1 6 2 13 

totaal 7 1 17 4 29 

 
Bij de aanwervingen en ontslagen werden de jobstudenten (12) niet meegerekend.  De medewerkers die 
de ziekteperiode van 1 jaar overschreden in 2018 (1) werden bij de ontslagen (onvermijdelijk en nood-
gedwongen) meegerekend, hoewel ze enkel administratief ontslagen zijn. 
Bij de nieuwe aanwervingen waren er 78,4 % vrouwen t.o.v. 78,6 % in 2017. 
Bij de ontslagen waren er 72,4 % vrouwen t.o.v. 81,8 % in 2017. 
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TABEL 1 

ONTSLAG 
TOTALEN 

PERCENTAGE 

OP ONTSLAGEN OP BEZETTING 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

onvermijdelijk en noodgedwongen 
(overmacht, verre verhuis, overlijden, moeilijke com-
binatie met werk echtgenoot, ziekte langer dan 1 
jaar) 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

13 

 
 

8 

 
 

14 

 
 

1,3 

 
 

1,0 

 
 

1,3 

functioneringsproblemen 0 4 0 0 11 0 0,0 1,3 0,0 

na tijdelijke betrekking 16 12 4 50 32 14 5,1 4,0 1,3 

pensioen of brugpensioen 4 5 5 13 14 17 1,3 1,7 1,6 

werkvoorwaarden of bedrijfsklimaat 
(dichter bij huis willen werken ondanks haalbare af-
stand, lichter of interessanter werk gevonden) 

8 12 15 25 32 52 2,6 4,0 4,8 

start of verdere uitbouw eigen zaak 0 1 0 0 3 0 0,0 0,3 0,0 

In onderling akkoord 0 0 1 0 0 3 0,0 0,0 0,3 

  32 37 29 100 100 100 10,3 12,2 9,3 

 
Personeelsbezetting op  01/01/18: 303 
   31/12/18: 311 
Personeelsleden met minimum 1 jaar dienst op 31/12/2018 = 280     
       
PW = 29/311 = 9,3 %   
SP = 280/311 = 90 % 
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1.5.1.3 Leeftijdsverdeling 

  Mannen Vrouwen Totaal 

< 25 jaar 1 20 21 

25-29 jaar 8 27 35 

30-34 jaar 8 28 36 

35-39 jaar 5 21 26 

40-44 jaar 2 27 29 

45-49 jaar 7 28 35 

50-52 jaar 2 24 26 

53-54 jaar 4 19 23 

> 55 jaar 12 68 80 

Totaal 49 262 311 

Gemiddelde leeftijd 42,73 43,99  43,79 
 

 

 

 
1.5.1.4 Anciënniteitverdeling 

  Mannen Vrouwen Totaal 

< 5 jaar 19 73 92 

5-9 jaar 6 40 46 

10-14 jaar 6 27 33 

15-19 jaar 2 34 36 

20-24 jaar 1 16 17 

> 25 jaar 15 72 87 

Totaal 49 262 311 
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1.5.1.5 Arbeidstijdregime 

  Mannen Vrouwen Totaal 

voltijds  42 86 % 111 42 % 153 49 % 

deeltijds  5 10 % 111 42 % 116 37 % 

halftijds 2  4 % 38 15 % 40 13 % 

< halftijds - 0 % 2 1 % 2 1 % 

totaal 49 100 % 262 100 % 311 100 % 
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1.5.1.6 Tijdskrediet en loopbaanonderbreking op 31/12/2018 

  Mannen Vrouwen totaal 

VTK - - 0 

DTK - 27 27 

HTK - 1 1 

DLV + 50 - 15 15 

DLV + 55 2 2 4 

DLV +60 - 2 2 

HLV + 50 - 17 17 

HLV + 55 - 1 1 

HLV + 60 - 1 1 

totaal 2 66 68 

 
1.5.1.7 Thematische verloven op 31/12/2018 

  Mannen Vrouwen totaal 

VTV OS - 1 1 

DTV OS 1 6 7 

DTV MB - 2 2 

HTV OS - 2 2 

totaal 1 11 12 

 
1.5.1.8 Leidinggevenden en staffunctionarissen 

  Mannen Vrouwen  Totaal 

=<30 jaar  1 2  3 

31-35 jaar - 1  1 

36-40 jaar 1 2  3 

41-45 jaar - 1  1 

46-50 jaar 2 1  3 

50-55 jaar 2 1  3 

56-60 jaar 3 3  6 

> 60 jaar 1 -  1 

Totaal 10 11  21 
 

 
1.5.2 COMMENTAAR 

In het kader van het KB van 14/07/1987 tot bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
in de privé-sector legt het KB van 12/08/1993 de ondernemingen op jaarlijks verslag uit te brengen over 
de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.  
De gezondheidssector biedt traditioneel heel wat mogelijkheden voor vrouwen.  In onze instelling be-
staat eveneens een traditie om geen onderscheid te maken naar het geslacht, noch bij aanwervingen, 
noch bij bevorderingen van personeel.  Tevens geldt dit ook wat betreft tewerkstellingsomstandigheden, 
arbeidsregelingen, opleidings-, kwalificatie-, arbeids- en loonsvoorwaarden. 
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Wel is het nog steeds zo dat er verschillen merkbaar zijn in de professionele ambities tussen mannen en 
vrouwen.  Dit blijkt overduidelijk uit tabellen 5, 6, en 7 in verband met deeltijds werken, loopbaanonder-
breking, tijdskrediet en thematische verloven en uit tabel 8 betreffende leidinggevenden en staffunctio-
narissen. 
 
1.6 Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (KEI + Dunecluze) 

Voorzitter: Dhr. M. Vanmeenen – Algemeen Directeur 
Secretaris: D. Jonckheere – Preventieadviseur 
Aantal vergaderingen in 2018: 9 
Arbeidsgeneeskundige dienst: Mensura - Adhesia 
Aantal werkongevallen (incl. Dunecluze): 
 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

met arbeidsongeschiktheid 7 14 13 16 10 15 6 12 10 

Aantal verloren kalenderdagen 245 167 358 287 63 340 86 430 294 

 
De belangrijkste jaarthema’s waren de renovatie KEI (opvolging werken en ingebruikname fase III), het 
veiligheidsbeleid (brand- en evacuatieoefeningen en opleidingen eerste en tweede interventieploeg), het 
legionellabeleid, de opvolging van de arbeidsongevallen, de opvolging van het jaaractieplan, de oprichting 
van een milieuwerkgroep, project Doornhuys vzw BZK, aankoop vaatwas, jaarlijkse rondgangen, aanstel-
ling nieuwe EDPBW, keuringen en de opmaak van een hitteplan. 
 
1.7 Ondernemingsraad (KEI + Dunecluze) 

Voorzitter: Dhr. Vanmeenen – Algemeen Directeur 
Secretaris: Dhr. P. Debergh – Hoofdverpleegkundige 
Aantal vergaderingen: 9 gewone en 1 extra (bedrijfsrevisor) 
 
De belangrijkste jaarthema’s waren de staatshervorming, de ziekenhuisnetwerking, het attractiviteitsplan 
KEI/DC, het aanvraagdossier strategisch forfait, de projecten Dunecluze, dossier Sociale Maribel, begro-
ting 2018, financiële resultaten 2017/2018, de vacatures, het investeringsplan, officiële inhuldiging, be-
zoek Koning Mathilde, Sociaal Akkoord + IF-IC, implementatie sociaal secretariaat en last but not least 
de verwelkoming van de toekomstig algemeen directeur. 
 
1.8 Tijdskrediet en Thematische Verloven 

Op 31/12/2001 viel het doek over de sinds 1985 bestaande wetgeving op de loopbaanonderbreking.  
De filosofie van het systeem bleef bestaan, doch de regelgeving werd in een nieuw kleedje gestoken.  
Enerzijds werden de modaliteiten van de verloven waarop iedere werknemer recht heeft uitgebreid en 
aangepast.  Het begrip “thematische verloven” deed zijn intrede.  Dit houdt in dat elke werknemer onder 
bepaalde voorwaarden het recht heeft op ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor het verlenen 
van medische bijstand aan een familielid.  In 2012 werd het ouderschapsverlof uitgebreid van 3 naar 4 
maanden.   
 
Daarnaast werd het begrip ‘Tijdskrediet’ geïntroduceerd.  Principieel wordt hierbij eveneens aan elke 
werknemer het recht toegekend om onder bepaalde voorwaarden gedurende bepaalde maximumtermij-
nen de professionele activiteiten te verminderen of volledig te schorsen.  Door het invoeren van een 
beperking van het maximum aantal personeelsleden dat tegelijkertijd kan genieten van één of andere 
vorm van tijdskrediet, gaf de overheid aan de sociale partners de mogelijkheid om per sector of onder-
neming specifieke modaliteiten overeen te komen en dus eigen klemtonen te leggen.  In 2012 werd 
CAO103 ingevoerd.  De voornaamste wijziging ten opzichte van CAO77 was de voorwaarde voor het 
opnemen van een landingsbaan (leeftijd 55 jaar i.p.v. 50 jaar en beroepsverleden 25 jaar i.p.v. 20 jaar).  
In 2017 werd CAO103ter ingevoerd.  De voornaamste wijziging ten opzichte van CAO103 is de verlen-
ging van de duur van het tijdskrediet met motief wegens zorgmotieven (51 maanden) en de opheffing 
van het recht op tijdskrediet zonder motief. 
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In 2018 werden 28 nieuwe dossiers geopend ten opzichte van 18 in 2017, 16 in 2016 en 21 in 2015.  
Deze zijn als volgt verdeeld: 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

OS 17 10 4 8 6 7 

MB 3 2 3 3 6 9 

PV 1 1 - - 1 1 

VTK 1 2 - - 1 2 

DLV +50 (+55) 2 1 4 - - 4 

HTK 2 3 3 1 1 - 

DTK 10 15 7 4 3 3 

HLV +50 1 - - - - 2 

Totaal 37 34 21 16 18 28 

 
1.9 CAO – ADV (vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek 

Op 6 maart 2005 werd door de Federale Overheid en de Syndicale Organisaties een sociaal akkoord 
afgesloten met betrekking tot de federale gezondheidssectoren – privé-sector.  Dit sociaal meerjarenplan 
werd op 26 april 2005 door de werkgevers bekrachtigd.  Op 29 september 2005 werd in uitvoering 
daarvan door de sociale partners een eerste CAO afgesloten, namelijk deze betreffende de vrijstelling 
van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek en de toekenning van bijkomend 
verlof ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden.  Deze CAO, die in de plaats kwam van de 
bestaande CAO van 2001, zorgde opnieuw voor heel wat discussie en verdeeldheid onder het personeel.  
Volgende wijzigingen werden vanaf 01/10/2005 aan het systeem aangebracht: 
- naast de verplegenden en verzorgenden genieten nu ook een aantal andere personeelsgroepen 

ambtshalve van de voordelen voor 45-, 50- en 55-jarigen, zij het dat alleen verplegenden nog kunnen 
opteren voor de premie in plaats van de vrijstelling van arbeidsprestaties; 

- het begrip gelijkgesteld personeel kreeg een nieuwe invulling; 
- de personeelsleden die uit de boot vallen, krijgen in beperkte mate bijkomend verlof vanaf 50 jaar.  

In 2012 werd, via een akkoord afgesloten binnen de Ondernemingsraad, ook aan deze groep (tot en 
met barema A1) dezelfde arbeidsduurvermindering toegekend als aan de andere personeelsgroepen. 

 
Op 31/12/2018 gaf dit in KEI het volgende resultaat: 
 
Verpleegkundigen: 
 

  + 45 + 50 + 55 totaal 

minder prestaties 11 11 13 35 

hoger loon 3 3 4 10 

combinatie 
+ loon/-werk - 2 6 8 

totaal 14 16 23 53 
 

 

 
Verzorgenden: 
(premie alleen nog voor diegenen die er reeds van genoten door de vorige CAO) 
 

  + 45 + 50 + 55 totaal 

minder prestaties 6 6 16 28 

hoger loon - - - - 

combinatie + loon/-werk - - - - 

totaal 6 6 16 28 
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Rest ambtshalve: 
(premie alleen nog voor diegenen die er reeds van genoten door de vorige CAO) 
 

  + 45 + 50 + 55 totaal 

minder prestaties 4 8 10 22 

hoger loon - - - - 

combinatie + loon/-werk - - - - 

totaal 4 8 10 22 
 

 
Gelijkgestelden: 
(premie alleen nog voor diegenen die er reeds van genoten door de vorige CAO) 
 

  + 45 + 50 + 55 totaal 

minder prestaties 4 8 16 28 

hoger loon - - - - 

combinatie + loon/-werk - - 2 2 

totaal 4 8 18 30 
 

 
Totale groep ADV-personeel: 
 

  + 45 + 50 + 55 totaal 

minder prestaties 25 33 55 113 

hoger loon 3 3 4 10 

combinatie + loon/-werk - 2 8 10 

totaal 28 38 67 133 

 
Rest andere personeelsgroepen (kleine poort): 
 

Kleine poort  + 50 + 52 + 55 totaal 

 5 6 13 24 
 

 
 

Kleine poort  + 45 + 50 + 55 totaal 

Uitbreiding akkoord 2012  6 10 14 30 

Kleine poort > A1 2 1 1 4 

totaal 8 11 15 34 

 
1.10 Interdepartementeel Begrotingsfonds (IBF) 

De federale overheid besliste om het Interdepartementeel Begrotingsfonds op te doeken en de financie-
ring van de desbetreffende medewerkers vanaf 01/07/2018 rechtstreeks integraal op te nemen in het 
Budget van Financiële Middelen.  Bedoeling van de Vlaamse overheid was om voor de revalidatiezieken-
huizen hetzelfde te doen, doch de middelen daartoe bleken wel bij het RIZIV aanwezig te zijn, doch niet 
overdraagbaar naar Vlaanderen… 
 
Op 31/12/2018 was dit probleem nog altijd niet opgelost zodat de Vlaamse revalidatieziekenhuizen de 
financiering van hun IBF-personeel (in Kei in 2017 € 325.496,19 voor 13 medewerkers) sedert 
01/07/2018 niet langer ontvangen.  Hopelijk kan daar snel een oplossing voor gevonden worden 
 



22 
 

1.11 Conventioneel brugpensioen 

De ondernemings-CAO betreffende het conventioneel brugpensioen, afgesloten op 19/01/2005 liep ten 
einde op 31/12/2007.  De sectorale CAO’s werden wel verlengd.  In 2016 ging nog één medewerker 
met brugpensioen.  Dit is dus duidelijk een uitdovend fenomeen onder impuls van het overheidsbeleid. 
 
1.12 Sociale Maribel 

Op 1 april 1998 stapte onze instelling in het systeem van de Sociale Maribel wat aanleiding gaf tot de 
aanwerving van vijf deeltijdse logistieke assistenten, één voltijdse ergotherapeute en één voltijdse keu-
kenhulp.  In 1999 konden nog twee voltijdse verzorgenden en één administratieve kracht worden aan-
geworven en in 2000 kregen we de toestemming tot aanwerving van één maatschappelijk werker en één 
medisch secretaresse.  Deze vacatures geraakten zeer moeilijk ingevuld.  In 2001 kon een maatschappe-
lijk werkster worden aangeworven en kregen we toestemming tot aanwerving van nog een maatschap-
pelijk werker of een sociaal verpleegkundige.  Deze vacature kon quasi onmiddellijk ingevuld worden 
daar de aanvraag uitgesteld werd tot er zekerheid was dat een geschikte kandidate kon gevonden wor-
den.  In 2002 kon de vacature voor medisch secretaresse eindelijk worden ingevuld.  In 2003 en 2004 
werden bijkomende middelen door de overheid vrijgemaakt.  Dit leidde tot de aanwerving van één vol-
tijdse logistieke assistente, twee deeltijdse ergotherapeuten, één voltijdse apothekersassistente, één vol-
tijdse en één deeltijdse verzorgende en één deeltijdse administratieve kracht.  In 2005 dreef de overheid 
‘haar’ inspanningen nog op en werd Sociale Maribel V bis omgezet in Sociale Maribel VI en kwam er 
tijdelijk nog Sociale Maribel VI bis bij wat leidde tot de extra aanwerving van één voltijdse verzorgende 
voor de periode van 1 april tot en met 31/12/2005.  In 2007 werden net zoals in 2006 geen nieuwe 
banen voorzien binnen het stelsel van de Sociale Maribel.  In 2008 werd in het kader van het sociaal 
akkoord nieuwe tewerkstelling gecreëerd die principieel buiten het systeem van de Sociale Maribel valt, 
doch beheerd wordt door het Fonds.  Het gaat om 1 FTE in het project peterschap voor de keuken en 
0,26 FTE voor de vervanging van de ADV-dagen kleine poort.  In 2009 werd de financiering van het 
project peterschap verminderd tot 0,75 FTE.  De effectieve tewerkstelling bleef wel behouden op 1 FTE.  
In 2010 werd het project peterschap verminderd tot 0,5 FTE maar werd een tijdelijke bijkomende te-
werkstelling van 0,25 FTE toegekend.  Daarnaast mocht vanaf 01/07/2010 tot en met 31/12/2010 1 
FTE besteed worden aan de verhoging van de arbeidstijd van deeltijdse medewerkers.  Tenslotte mocht 
in het tweede semester 2010 0,75 FTE voor onbepaalde duur worden aangeworven in het kader van de 
Fiscale Maribel.  In 2011 kwamen er geen nieuwe tewerkstellingen bij, in tegendeel het aantal tijdelijke 
betrekkingen daalde lichtjes.  Daarentegen werden door het Fonds ernstige inspanningen gedaan om de 
financiering zo dicht mogelijk in de buurt van de werkelijke kosten te brengen. 
In 2012 werd de Sociale Maribel tewerkstelling opnieuw uitgebreid en wel met 2,33 VTE voor onbe-
paalde duur en 3,1 VTE voor bepaalde duur tot eind 2012.  In 2013 werd geen bijkomende tewerkstelling 
Sociale Maribel voorzien.  De 3,1 VTE tewerkstelling voor bepaalde duur die in 2012 was bijgekomen 
werd wel voor onbepaalde duur verlengd.  
In 2014 werd 1 VTE verzorgende toegevoegd aan de mobiele equipe en in oktober werd een halftijdse 
tewerkstelling “deeltijds leren – deeltijds werken” eveneens ten laste genomen door het Fonds Sociale 
Maribel.  De totale tewerkstelling Sociale en Fiscale Maribel bedroeg aldus 22,33 FTE.  In 2015 bleef dit 
ongewijzigd.  In 2016 kwam er 0,5 FTE bij, totaal 22,83 FTE.  In 2017 kwam er niemand bij. 
In 2018 werd één bijkomende VTE verpleegkundige toegekend voor de Mobiele Equipe.  Eind 2018 werd 
eveneens beslist om de controlemechanismen te verstrengen en werden alle toegekende projecten vol-
ledig geactualiseerd en hersteld. 
Dit had als gevolg dat het in KEI vanaf 2019 gaat om 4,03 FTE in schijf 1 (logistieke assistenten) en om 
20,93 FTE in schijf 2 (alle andere functies). 
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2 MEDISCHE ACTIVITEITEN 

2.1 Opleidingen georganiseerd in het KEI 

- Opleidingsweek maart: Dilemma’s in de zorg. 
- 23/04/2018: cardiopulmonaire reanimatie: theorie en praktijk voor artsen. 
- 04/06/2018: COPD-opleiding KEI door dr. K. De Paepe. 
- 12/06/2018: huisartsen LOK in KEI met dr. M. Hanssens. 
- 18/09/2018: LOK geriatrie in KEI. 
- 03/10/2018: “Beroertezorg anno 2018”, georganiseerd met de diensten neurologie AZ Sint-Jan 

Brugge (diensthoofd dr.  G. Vanhooren) en revalidatie AZ Sint-Jan Brugge (diensthoofd dr. J. De 
Neve): 
 acute aanpak; 
 secondaire risicoreductie; 
 revalidatie. 

- 08/11/2018: symposium ter gelegenheid van de inhuldiging KEI: “Transdisciplinaire benadering tij-
dens de revalidatie: academische en klinische perspectieven”: 
 algemene introductie (dr. H. Monbailliu); 
 voorbeelden van multidisciplinaire zorg in drie verschillende revalidatietrajecten: 

 orthogeriatrie (dr. H. Monbailliu); 
 longrevalidatie (dr. K. De Paepe); 
 beroerterevalidatie (dr. H. Deldycke). 

 panelgesprek onder leiding van J. Hautekiet met prof. Van de Velde, prof. Peers, dr. De Neve en 
dr. Vanhooren. 

 
2.2 Werkbezoeken 

- 08/02/2018: bezoek aan Inkendaal gekoppeld aan teambuilding. 
- 03/2018: bezoek rugschool Az Damiaan door Dr. H. Deldycke. 
- 19/04/2018: werkbezoek rugschool en David Back concept AZ Alma Eeklo door dr. Deldycke. 
- 28/08/2018: bezoek van prof. Cambier aan KEI. 
- 04/09/2018: werkbezoek Hare Majesteit de Koningin. 
- 24/09/2018: werkbezoek KEI pneumo team UZ Brussel. 
- 18/10/2018 en 25/10/2018: intervisie met afdeling longziekten UZ Leuven in KEI. 
- 30/11/2018: werkbezoek Ter Duinen. 
- 18/12/2018: Vlaamse overheid: toelichting zorgstrategisch plan. 
 
2.3 Opleidingen 

- dr. L. Pollet: 
 het jaarlijks ECCMID congres: 21 - 24 april 2018; 
 dag van de infectiepreventie UZ Gent op 10/12/2018; 
 04/06/2018: “Infectiepreventie begint bij uzelf.  Ga voor goud!”, dr. L. Pollet - az West. 
 02/10/2018: “Effect van accreditatie op patiëntveiligheid.”, dr. L. Pollet - az West. 

 
- dr. H. Monbailliu: 

 20/01/2018: Belgian Bone Club; 
 23 - 24/02/2018: Wintermeeting geriatrie Oostende; 
 31/05/2018 en 01/06/2018: Internistendagen Leuven. 

 
- dr. M. Hanssens: 

 Wintermeeting geriatrie: Oostende, 23/02/2018; 
 Ethiek op de werkvloer; Rondetafel: ICURO-Zorgnet op 26/04/2018; 
 Studiedag geriatrie KUL: Bewegen als geneesmiddel, 29/05/2018; 
 GDPR - AZ Sint-Lucas: 07/11/2018. 
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- dr. H. Deldycke: 
 01/05/2018 - 06/05/2018: Europees Congres voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie - Vil-

nius (Litouwen); 
 01/10/2018: Netwerk Klinische Paden: Evidence Based Medicine in de Revalidatie - UZ Gent; 
 17/12/2018: Nieuwe reglementering na overheveling van de bevoegdheid van de Mobiliteits-

hulpmiddelen naar Vlaanderen in 2019, Brussel - gebouwen Vlaamse Gemeenschap. 
 
- dr. K. De Paepe: 

 23/02/2018: Transplantoux Symposium: Exercice in Medecine, Leuven; 
 30/11/2018 - 01/12/2018 : Belgium Pneumology days in Brussel. 
 

2.4 MG 

Na de nodige overlegmomenten tussen de VO en de R8 werd besloten MG-registratie verder te zetten 
tot eind 2018.  Een alternatieve registratie werd nog niet gekozen.  Er is sprake van ICF-registratie of 
BELRAI waarvoor werkgroepen bestaan.  Prof. De Vriendt en prof. Van de Velde zijn betrokken in die 
werkgroepen en organiseerden in 2018 infomomenten over ICF voor KEI. 
 
2.5 Wachtregeling 

Dr. Monbailliu organiseerde de wachtregeling voor de afdelingsartsen. 
 
2.6 Medische Raad 

In 2018 verliepen de vergaderingen van de MR onder het voorzitterschap van dr. De Paepe. 
 
2.7 Opnames in 2018 

Periode 01/01/2018 tot 31/12/2018: 

sp-diensten ligdagen bezetting opnamen  gemid. ligduur 

sp-cardio (20) 6.979 95,60 % 202 34,55 

sp-neuro (50) 15.630 85,64 % 358 43,66 

sp-loco (60) 20.492 93,57 % 584 35,09 

sp-psychogeriatrie (35) 10.293 80,57 % 201 51,21 

TOTAAL (165) 53.394 88,66 % 1.345 39,70 
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2.7.1 DEGENERATIEVE LOCOMOTORISCHE AANDOENINGEN 
 

 Aantal Gemiddelde verblijfsduur 

Bilateraal THP 22 26,0 

Heelkunde 3 34,3 

 gonarthrose 1 44,0 

 omarthrose 1 19,0 

 hallux valgus - voorvoetmisvorming 1 40,0 

THP 85 23,2 

TKP 65 25,7 

TSP 4 42,8 

 omarthrose 4 42,8 

Arthroscopie  1 28,0 

      gonarthrose 1 28,0 

Eindtotaal 180 26,0 
 
 

 
 
 
 
  

22

1 1 1

85

65

4 1

33,3

44,0

19,0

40,0

23,2 25,7

42,8

28,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

G
o

n
ar

th
ro

se

O
m

ar
th

ro
se

H
al

lu
x 

va
lg

u
s-

vo
o

rv
o

et
m

is
vo

rm
in

g

O
m

ar
th

ro
se

G
o

n
ar

th
ro

se

Bilateraal THP Heelkunde THP TKP TSP Arthroscopie

1

Aantal Gemiddelde verblijfsduur



26 
 

2.7.2 POSTTRAUMATISCHE ORTHOPEDISCHE LETSELS 
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Aantal Gemiddelde verblijfsduur

 Aantal Gemiddelde 
verblijfsduur 

Acetabulumfractuur 6 35,0 

Avasculaire necrose heup 2 60,0 

Femurfractuur 15 51,3 

Heupfractuur 104 41,9 

Humerusfractuur 10 38,4 

Schouderluxatie 2 64,0 

Tibiafractuur 22 48,0 

Patella fractuur 8 55,4 

Schouderfractuur 23 40,1 

Elleboogfractuur 1 25,0 

Polsfractuur 5 43,0 

Heupluxatie 1 57,0 

Pubistak/ sacrumfractuur 34 40,1 

Achilles-gluteus-quadricepspeesscheur 3 27,7 

Rotator cuff scheur/ lijden 9 28,2 

Wervelfractuur 27 40,7 

Periprotetische fractuur femur-loosening heup/knie/ infectie prothese 49 41,6 

Enkel- calcaneum-voorvoet fractuur 15 65,5 

Sernum- ribfracturen-clavicula-scapula 2 30,5 

Eindtotaal 338 43,1 
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2.7.3 NEUROLOGIE / PSYCHOGERIATRIE 
 

 
Aantal Gemiddelde 

verblijfsduur 

Alzheimer dementie 123 54,5 

Cerebrale bloeding 21 49,6 

CVA 78 48,2 

Deconditionering 38 29,7 

Deterioratie oud CVA 15 37,3 

Multi-infarct dementie 13 65,7 

Normal Pressure Hydrocefalie 4 49,5 

Parkinson 40 47,2 

Polyneuropathie 59 49,6 

Spinaalkanaal stenose 99 35,6 

Wervelfractuur met myelumcompressie 5 44,0 

Cervicale wervelfractuur 4 24,0 

Hersentumor 2 40,0 

Drukneuropathie BL (Brachialis-Radialis) OL (Ischiadicus/ Fibularis) 5 66,2 

Korsakow 27 43,4 

NAH post infectieus/ anoctisch 4 74,8 

Multipel Sclerose 4 20,3 

Frontotemporale dementie 6 52,7 

Cerebrale contusie 3 34,3 

(Bilateraal) Carpal Tunnelsyndroom 1 10,0 

Piriformis syndroom/ peesletsels heup 10 30,2 

Majeure depressie 5 51,2 

Mentale retardatie 2 26,5 

Frontale kwab dementie 1 98,0 

Dwarslaesie 3 33,3 

Eindtotaal 572 45,6 
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2.7.4 CARDIOPULMONAIR 
 

 
Aantal Gemiddelde 

verblijfsduur 

COPD 84 46,5 

Perifeer vaatlijden 27 42,6 

Restrictief longlijden 8 43,9 

Status na longtransplant 19 40,8 

Valvulair hartfalen 40 31,3 

Ischemisch hartfalen 26 33,7 

COPD-PNP 10 51,9 

Interstitieel longlijden 5 50,2 

Coronair lijden / Aorta aneurysma 15 28,9 

Eindtotaal 234 40,7 
 

 
 
 
2.7.5 DIVERS 
 

 
Aantal Gemiddelde 

verblijfsduur 

Oncologie: slokdarmca/ mondbodemca/ovarium/bot- hersen meta  19 32,0 

Spondylodiscitis / Septische arthritis 2 34,0 

Eindtotaal 21 32,2 

123

21

78

38

15 13
4

40

59

99

5 4 2 5

27

4 4 6 3 1
10

5 2 1 3

54,5
49,648,2

29,7
37,3

65,7

49,547,249,6

35,6
44,0

24,0

40,0

66,2

43,4

74,8

20,3

52,7

34,3

10,0

30,2

51,2

26,5

98,0

33,3

0

20

40

60

80

100

120

140

A
lz

h
ei

m
er

 d
em

e
n

ti
e

C
er

eb
ra

le
 b

lo
ed

in
g

C
V

A

D
ec

o
n

d
it

io
n

n
e

ri
n

g

D
et

ri
o

ra
ti

e 
o

u
d

 C
V

A

M
u

lt
i i

n
fa

rc
t 

d
em

en
ti

e

N
o

rm
al

 P
re

ss
u

re
 H

yd
ro

ce
fa

lie

P
ar

ki
n

so
n

P
o

ly
n

eu
ro

p
ar

th
ie

Sp
in

aa
lk

an
aa

l s
te

n
o

se

W
er

ve
lf

ra
ct

u
u

r 
m

e
t 

m
ye

lu
m

co
m

p
re

ss
ie

C
er

vi
ca

le
 w

e
rv

el
fr

ac
tu

u
r

H
er

se
n

tu
m

o
r

D
ru

kn
e

u
ro

p
at

h
ie

 B
L 

(B
ra

ch
ia

lis
-…

K
o

rs
ak

o
w

N
A

H
 p

o
st

 in
fe

ct
ie

u
s/

 a
n

o
ct

is
ch

M
u

lt
ip

el
 S

cl
e

ro
se

Fr
o

n
to

 T
em

p
o

ra
le

 D
em

en
ti

e

C
er

eb
ra

le
 c

o
n

tu
si

e

(B
ila

te
ra

al
) 

C
ar

p
al

 T
u

n
n

el
sy

n
d

ro
o

m

P
ir

if
o

rm
is

 s
yn

d
ro

o
m

/ 
p

ee
sl

e
ts

el
s 

h
e

u
p

M
aj

eu
re

 d
ep

re
ss

ie

M
en

ta
le

 R
et

ar
d

at
ie

Fr
o

n
ta

le
 k

w
ab

 d
em

en
ti

e

D
w

ar
sl

e
si

e

3

Aantal Gemiddelde verblijfsduur



29 
 

3 STATISTISCHE GEGEVENS IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN  

3.1 Vergelijkende historische gegevens 

 13 14 15 16 17 18 

opgenomen patiënten 1.065 1.118 1.148 1.265 1.298 1.345 
ontslagen patiënten 1.071 1.102 1.163 1.267 1.286 1.350 
bezettingscoëfficiënt (%) 87,76 88,79 87,17 88,35 % 88,01 % 88,66 % 
gefactureerde verpleegdag 52.851 53.473 52.498 53.357 53.006 53.394 
overleden patiënten 44 52 42 66 50 47 
gemiddelde ligduur 49,63 47,83 45,73 42,18 40,81 39,70 
aantal bedden 165 165 165 165 165 165 

 
3.2 Opgenomen patiënten volgens leeftijd 

JAAR -50 50-59 60-69 70-79 80-89 90 - > Alg. tot. 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

25 (2,2%) 

12 (1,1%) 

16 (1,3%) 

29 (2,2%) 

52 (3,9%) 

 56 (5,0 %) 

 59 (5,1%) 

 60 (4,7%) 

 73 (5,7%) 

109 (8,1%) 

174 (15,6%) 

147 (12,8%) 

188 (14,9%) 

198 (15,2%) 

271 (20,1%) 

293 (26,2%) 

304 (26,5%) 

356 (28,1%) 

383 (29,5%) 

409 (30,4 %) 

414 (37,0%) 

449 (39,1%) 

495 (39,1%) 

471 (36,3%) 

419 (31,2%) 

156 (14,0%) 

177 (15,4%) 

150 (11,9%) 

144 (11,1%) 

  85 (6,3%) 

1118 (100%) 

1148 (100%) 

1265 (100%) 

1298 (100%) 

1345 (100%) 

De gemiddelde leeftijd is: 74,89 t.o.v. 75,34 in 2017; 78,00 in 2016; 78,74 in 2015. 
 
3.3 Nieuw opgenomen patiënten volgens verwijzer  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Rechtstreeks 93  88  109  125  118  

vanwege ZH 921 (100 %) 964 (100 %) 1.055  (100 %) 1.075 (100 %) 1.139 (100 %) 

az West 536 (58 %) 610 (63  %) 670 (63 %) 664 (62 %) 701 (61,5 %) 

UZ Leuven 22 (2,5 %) 19 (2 %) 42 (4 %) 41 (4 %) 53 (5 %) 

AZ Damiaan Oostende 56 (6 %) 38 (4 %) 36 (3 %) 53 (5 %) 46 (4 %) 

AZ Sint-Jan Oostende 37 (4 %) 34 (3,5 %) 44 (4 %) 43 (4 %) 42 (3,5 %) 

St. Jan Brugge 13 (1,5 %) 18 (2 %) 33 (3 %) 44  (4 %) 38 (3 %) 

AZ Delta Roeselare 25 (3 %) 31 (3,5 %) 28 ( 3 %) 27 (2 %) 27 (2 %) 

OLV Aalst 4 (0,5 %) 12 (1 %) 18 (2 %) 18 (1,5 %) 23 (2 %) 

AZ Delta Torhout 79 (8,5 %) 60 (6 %) 28  (3 %) 24 (2 %) 21 (2 %) 

Jan Yperman Ieper 15 (1,5 %) 23 (2,5 %) 17 ( 2 %) 20 (2 %) 20 (2 %) 

UZ Gent 17 (2 %) 17 (2 %) 21 (2 %) 13 (1 %) 20 (2 %) 

Maria Middelares Gent -  20 (2 %) 14 (1 %) 7 (0,5 %) 17 (1 %) 

St. Lucas Brugge 19 (2 %) 10 (1 %) 12 (1 %) 16 (1,5 %) 14 (1 %) 

ASZ Geraardsbergen         11 (1 %) 

AZ Groeninge Kortrijk         12 (1 %) 

St. Andries Tielt         8 (1 %) 

Sted. ZH Aalst 8 (1 %) 4 (0,5 %) 10 (1 %) 9 (1 %) 7 (1 %) 

St. Jozefskliniek Izegem 15 ((1,5 %) 5 (0,5 %) 4 (1 %) 3 (0,5 %) 7 (1 %) 

Oostkust Gezondheidszorg 5 (0,5 %) 1 1 1  1  2  

H. Hart Roeselare 6 (0,5 %) - - -  -  -  

Sted. ZH Roeselare 6 (0,5 %) - - -  -  -  
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Diverse 58 (6,5 %) 62 (6,5 %) 77 (7 %) 93 9 %) 70 (6 %) 

Andere verwijzers 28  34  27  27  17  

Totaal nieuwe opnamen 1.042  1.086  1.191  1.227  1.274  

Totaal aantal opnamen 1.118  1.148  1.265  1.298  1.345  

 
3.4 Opgenomen patiënten volgens herkomst 

Herkomst 2016 2016% 2017 2017% 2018 2018% 

Koksijde 301 23,79% 250 19,26% 257 19,11% 

De Panne 159 12,57% 160 12,33% 197 14,65% 

Nieuwpoort 112 8,85% 133 10,25% 125 9,29% 

Veurne 148 11,70% 125 9,63% 133 9,89% 

Oostende 57 4,51% 60 4,62% 60 4,46% 

Middelkerke 49 3,87% 15 1,16% 30 2,23% 

Diksmuide 53 4,19% 61 4,70% 36 2,68% 

Alveringem 25 1,98% 34 2,62% 41 3,05% 

Zedelgem 14 1,11% 9 0,69% 10 0,74% 

Torhout 20 1,58% 23 1,77% 14 1,04% 

Knokke-Heist 4 0,32% 5 0,39% 3 0,22% 

Ichtegem 19 1,50% 5 0,39% 9 0,67% 

Brugge 31 2,45% 37 2,85% 34 2,53% 

Roeselare 31 2,45% 20 1,54% 34 2,53% 

Kortrijk 11 0,87% 19 1,46% 25 1,86% 

Ieper   0,00% 13 1,00% 13 0,97% 

Ingelmunster   0,00% 8 0,62% 3 0,22% 

Westende   0,00% 40 3,08% 21 1,56% 

Lo-Reninge   0,00% 9 0,69% 15 1,12% 

Poperinge   0,00% 7 0,54% 9 0,67% 

Tielt   0,00% 13 1,00% 7 0,52% 

Gistel   0,00% 8 0,62% 12 0,89% 

Rest West-Vlaanderen 29 2,29% 11 0,85% 6 0,45% 

Totaal West-Vlaanderen 1063 84,03% 1065 82,05% 1094 81,34% 

Brabant 89 7,04% 77 5,93% 103 7,66% 

Oost-Vlaanderen 65 5,14% 78 6,01% 87 6,47% 

Henegouwen 7 0,55% 7 0,54% 13 0,97% 

Antwerpen 17 1,34% 19 1,46% 24 1,78% 

Namen 8 0,63% 5 0,39% 3 0,22% 

Limburg 12 0,95% 32 2,47% 13 0,97% 

Luik 2 0,16% 5 0,39% 1 0,07% 

Luxemburg 1 0,08% 1 0,08% 3 0,22% 
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Buitenland 1 0,08% 9 0,69% 4 0,30% 

Totaal 1.265 100,00% 1.298 100,00% 1.345 100,00% 

 
3.5 Aantal ligdagen en opnames per Sp-subtype op 31/12/2018 

 ligdagen bezetting opnamen gem. ligd. 

Sp-cardio (20 b) 6.979 95,60 % 202 34,55 
Sp-neuro (50 b) 15.630 85,64 % 358 43,66 
Sp-loco (60 b) 20.492 93,57 % 584 35,09 
Sp-psychogeriatrie (35 b) 10.293 80,57 % 201 51,21 
Totaal (165) 53.394 88,66 % 1.345 39,70 

 
3.6 Ligduur bij ontslag 

 2016 % 2016 2017 % 2017 2018 % 2018 

minder dan 7 dagen 63 4,97 % 66 5,13 % 53 3,93 % 

tussen 7 en 13 dagen 120 9,47 % 137 10,65 % 132 9,78 % 

tussen 14 en 20 dagen 184 14,52 % 158 12,29 % 174 12,89 % 

tussen 21 en 30 dagen 218 17,21 % 243 18,90 % 272 20,15 % 

totaal binnen 1 maand 585 46,17 % 604 46,97 % 631 46,74 % 

       

tussen 1 à 2 maand (31-60 dagen) 468 36,94 % 473 36,78 % 472 34,96 % 

tussen 2 à 3 maand (61-90 dagen) 159 12,55 % 157 12,21 % 175 12,96 % 

tussen 3 à 4 maand (91-120 dagen) 32 2,53 % 33 2,57 % 47 3,48 % 

tussen 4 à 6 maand (121-180 dagen) 19 1,50 % 18 1,40 % 21 1,56 % 

tussen 6 à 8 maand (181-240  dagen) 3 0,24 % 1 0,08 % 4 0,30 % 

rest (241-360 dagen) 1 0,08 % 0 0,00 %   

 1.267 100,00 % 1.286 100,00 % 1.350 100,00 % 

 
3.7 Definitief ontslagen patiënten volgens bestemming 

 2016 2017 2018 

naar huis 857 (74 %) 900 (77 %) 936 (75 %) 
ander ziekenhuis 29 (2,5 %) 26 (2 %) 42 (3,5 %) 
WZC Dunecluze 4 (0,5 %) 9 (1 %) 14 (1 %) 
KV Dunecluze 12 (1 %) 12 (1 %) 7 (0,5 %) 
ander RVT 118 (10 %) 122 (10 %) 132 (11 %) 
andere 75 (6,5 %) 54 (5 %) 56 (4,5 %) 
overleden 66 (5,5 %) 50 (4 %) 57 (4,5 %) 
totaal  1.161 (100 %) 1.179 (= 100 %) 1.244 (100 %) 

 



32 
 

4 DUURZAAM SAMENWERKINGSAKKOORD AZ WEST 

4.1 Beleidsoverleg 

De voorzitters, algemeen directeurs en de hoofdartsen van beide ziekenhuizen kwamen in het voorjaar 
bijeen.  Het voornaamste thema was de verdere uitbouw van de ambulante revalidatie, inclusief rug- en 
nekschool in KEI, en dit in het kader van het Zorgstrategisch Plan dat KEI op vraag van de Vlaamse Over-
heid had opgemaakt.  Daarnaast kwam ook de deelname van beide ziekenhuizen aan het KOM-netwerk 
en de samenwerking met de Eerstelijnszorg aan bod. 
 
4.2 Gezamenlijke Directievergaderingen az West – KEI 

De directies van beide ziekenhuizen kwamen in 2018 tweemaal bijeen.   
 
In januari werd heel wat tijd besteed aan de bespreking van het Zorgstrategisch Plan dat KEI in overleg 
met de Vlaamse Overheid in 2017 had opgemaakt in het kader van de verdere financiering van de reno-
vatiewerken en de invulling van de zesde staatshervorming, luik revalidatie. 
 
In mei ging de aandacht vooral naar de invulling van de afspraken gemaakt op het beleidsoverleg az West 
- KEI in verband met de verdere uitbouw van de revalidatie in beide ziekenhuizen. 
 
In de tweede helft van het jaar kwamen de algemeen direceurs en de hoofdartsen nog tweemaal bijeen 
met als enig gespreksonderwerp de verdere uitbouw van de revalidatie in beide ziekenhuizen. 
 
4.3 Netwerk KOM en KEI / BZIO 

Beide ziekenhuizen werkten volmondig mee aan de verdere concretisering van het KOM-netwerk (Kust, 
Ommeland, Meetjesland).  Het feit dat dit netwerk bestaat uit zes algemene ziekenhuizen en twee reva-
lidatieziekenhuizen zorgt toch wel voor een speciale dynamiek binnen het netwerk en binnen de samen-
werkingsovereenkomst az West - KEI. 
 
4.4 Werkgroep Bejaardenzorg West – KEI – MAT – DUN 

Deze werkgroep heeft als doel de wederzijdse samenwerking tussen de betrokken instellingen te facili-
teren en te bevorderen.  In 2018 kwam men tweemaal bijeen.  Volgende onderwerpen kwamen aan bod: 
transferten onderling, wachtlijsten, bouwprojecten, bezettingscijfers, nieuwe initiatieven, pilootproject 
geïntegreerde zorg “De Koepel”. 
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5 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  

5.1 Specifieke projecten 

5.1.1 COMPETENTIE (TALENT) MANAGEMENT 
 
5.1.1.1 Functie- en competentieprofielen 

In het kader van het IF-IC gebeuren werd aan de medewerkers (zonder leidinggevende) en aan alle lei-
dinggevenden gevraagd het functie- en competentieprofiel aan te passen aan de reële situatie.  Ook de 
nieuwe of geherdefinieerde jobs dienen een dergelijk profiel uit te werken.  Het is work in progress en 
zal in 2019 worden afgewerkt. 
 
5.1.1.2 Inwerkingstrajecten 

Iedere functie gaat gepaard met een inwerkingstraject dat door de onthaalmedewerkers wordt opge-
maakt in overleg met de betrokkenen en het team.  Bij wijzigingen in de organisatie, en dit gebeurt fre-
quent, wordt dit aangepast.  Tijdens het onthaal krijgt de student en/of de nieuwe medewerker dit als 
leidraad, alsook het team kan dit raadplegen en aftekenen zodat ze door het bos de bomen zien. 
 
Hoe ervaren de nieuwe medewerkers de inwerking in hun job (cijfers uit het OHNO-gesprek): 
 

 
 

Antwoord Aantal Percentage 

1. zwak 0 0 

2. matig 1 8 

3. goed 5 42 

4. zeer goed 6 50 

5. excellent 0 0 

 
5.1.2 CONSULTATIE, FYSIO, MEDISCHE BEELDVORMING 
 
In januari 2018 heeft dr. Luc De Moor zijn activiteiten als AFGR gestopt om te genieten van zijn pensioen.  
Daardoor hebben dr. Hilde Deldycke en dr. Dirk Vermeersch hun aanwezigheid in  het KEI verhoogd. 
 
Midden 2018 vond de verhuis plaats naar de vernieuwde consultatie afdeling die zich architectonisch op 
twee niveaus bevindt.  Op het gelijkvloers verrichten de medisch secretaresses frontoffice ondersteuning 
aan de balie en helpen ze de dokter, indien nodig, bij het aan- en uitkleden en positioneren van de zorg-
behoevende residentiële patiënten.  De backoffice activiteit omvat het typen van de residentiële ont-
slagrapporten, verslagen AFGR, MZG-registratie. 
 
De consultatieverpleegkundigen zijn flexibel en multi inzetbaar in de RX en consultatie.  In de fysio op 
het gelijkvloers verzekeren ze de continuïteit aan de balie. 
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In het kader van de klantvriendelijkheid met onmiddellijke bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de 
interne en ambulante patiënten garanderen de medisch secretaresses de frontoffice continuïteit op de 
eerste verdieping.  Ze bemannen de balie met de bijhorende patiënt gerelateerde activiteiten en typen 
de diverse brieven en verslagen (ontslagrapporten, RX-protocols,…) door de artsen gedicteerd.  Hun aan-
wezigheid in de onmiddellijke omgeving van de artsen en patiënten verhoogt de tevredenheid van alle 
betrokken partijen. 
 
In de radiologie werd een nieuw toestel geïnstalleerd wat minder scopie geeft en de tafel is wendbaar 
wat als een meerwaarde voor zorgverstrekker en patiënt wordt ervaren.  In de radiologie bevindt zich nu 
ook de botdensitometrie en in een aanpalend lokaal de echografie. 
 
Met de invoer van RisOnWeb en PacsOnWeb werd in november de RX volledig gedigitaliseerd.  De 
huisartsen en specialisten kunnen rechtstreeks de RX-clichés en verslagen opvragen via de PC.  In de-
zelfde periode werd ook het corps van radiologen uitgebreid met de dr. Hoste, dr. Smolders, dr. Biebaû 
en dr. Verplancke.  Als voorbereiding op dit alles liepen alle RX-verpleegkundigen stage op de radiologie 
in het az West. 
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6 KWALITEITSBELEID 

6.1 Algemeen 

6.1.1 KWALITEITSSTRUCTUUR 
 
In 2017 kregen de organen binnen kwaliteit vorm.  In 2018 vond het eerste comité QS plaats.  De cel CQ 
die reeds werd opgestart in 2017 werd verder gezet. 
 

 
 
6.1.1.1 Comité QS 

Data 

19/01/2018 

16/03/2018 

15/06/2018 

21/09/2018 

21/12/2018 

 
Verslagen en het charter zijn te raadplegen op Infoland. 
 
6.1.1.2 Cel QS 

Data 

07/02/2018 

04/04/2018 

03/05/2018 

06/07/2018 

05/07/2018 

06/09/2018 

05/10/2018 

 
Verslagen zijn te raadplegen op Infoland. 

Operationeel 
niveau

Projectwerking

Tactisch niveau

Strategisch 
niveau

Raad van 
Bestuur

Directiecomité

Comité

Cel

Projecten
Werkgroep 

(WG)
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6.1.1.3 Werkgroepen en projecten 

Om de cel QS operationeel te ondersteunen zijn diverse werkgroepen actief binnen kwaliteit en patiënt-
veiligheid.  Binnen deze werkgroepen werkt een multidisciplinair team rond een bepaald thema dat con-
tinue opvolging vereist. 
 
Volgende werkgroepen waren in 2018 actief binnen kwaliteit en veiligheid: 
- werkgroep Wondmanagement; 
- werkgroep Incidenten; 
- werkgroep Infoland. 
 
Verslagen van deze werkgroepen zijn te raadplegen op Infoland. 
 
6.1.2 ONTWIKKELING KWALITEITSBELEID 
 
In 2018 werd met alle leden van het comité QS en de cel QS gewerkt rond de ontwikkeling van een 
nieuw kwaliteitsbeleid. 
 
In 2017 werkte de directie van KEI een zorgstrategisch plan (2017-2027) uit waarbij de strategische 
doelstelling ‘Zorg voor beter’ werd gedefinieerd.  Binnen het kwaliteitsbeleid wordt er dan ook verder 
gewerkt op deze algemene strategische doelstelling van KEI door deze verder te omschrijven naar con-
crete doelstellingen. 
 
Binnen dit zorgstrategisch plan (ZSP) werden vier operationele doelstellingen bepaald voor de strategi-
sche doelstelling ‘Zorg voor beter’.  De operationele doelstelling betreffende het ethisch beleid en het 
EPD worden binnen het kwaliteitsbeleid van KEI niet opgenomen.  Dit gezien deze doelstellingen niet 
vallen onder de verantwoordelijkheid van het comité ethiek en het comité IT.  Er werd één bijkomende 
doelstelling voor het kwaliteitsbeleid geformuleerd. 
 
De volgende drie strategische doelstellingen werden bijgevolg geformuleerd in het kwaliteitsbeleid 
2018-2022: 
 
1. KEI zorgt voor een continue en dynamische verbetering van de kwaliteit van zorgverlening op basis 

van indicatorenmetingen. 
2. Er heerst een kwaliteitscultuur in KEI die actief gedragen wordt door alle medewerkers en artsen. 
3. Kei zorgt voor voortdurend verbeteren en borgen van patiëntveiligheid door het uitbouwen van een 

goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. 
 
Deze strategische doelstellingen werden geconcretiseerd in diverse doelstellingen.  Iedere doelstelling 
werd verder uitgeschreven in actiepunten. 
 
Het volledige kwaliteitsbeleid 2018-2022 is te raadplegen in het kwaliteitshandboek op Infoland. 
 
6.2 SD 1: KEI zorgt voor continue en dynamische verbetering van kwaliteit van zorgverlening op 

basis van indicatorenmetingen 

6.2.1 RESULTATEN VAN DE GEMETEN INDICATOREN 
 
6.2.1.1 Patiëntentevredenheid 

- Vlaamse Patiëntenpeiling (VIP²): In het eerste semester gaven de patiënten ons ziekenhuis een 8,6 
op 10.  96 % van de patiënten zal zeker (75 %) of waarschijnlijk wel (21 %) ons ziekenhuis aanbevelen 
bij anderen.  In het tweede semester gaven de patiënten KEI een 8,9 op 10.  In het najaar zal 95 % 
van de patiënten ons ziekenhuis zeker wel (83 %) of waarschijnlijk wel (12 %) aanbevelen bij anderen. 

- Reguliere vragenlijst: Om de patiëntentevredenheid gedurende het ganse jaar te meten wordt buiten 
de perioden van de Vlaamse Patiënten Peiling, de tevredenheid bij onze patiënten bevraagd aan de 
hand van een zelf ontworpen vragenlijst.  Patiënten geven ons ziekenhuis op de reguliere vragenlijst 
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een 8,5 op 10.  Ons ziekenhuis zou door 97,6 % van de patiënten zeker wel (80,5 %) of waarschijnlijk 
wel (17,1 %) aanbevolen worden aan vrienden of familie. 
 

 
Figuur 1: Trendgrafiek van de gemiddelde score op 10 die opgenomen patiënten zouden geven voor 
hun opname in KEI (bevraging via de reguliere enquête). De score schommelt tussen 9 en 8 op 10. 
Hiermee behalen ruimschoots de norm van VIP² nl: 7/10. 

 
Figuur 2: Grafiek met een overzicht over de maanden 2018 met de percentages in aanbeveling door 
de patiënten die werden opgenomen in KEI (bevraging via de reguliere enquête). In alle maanden, be-
halve in de maand januari, behalen we de vooropgestelde norm van VIP², nl. 70% beveelt KEI zeker wel 
aan. 

 
6.2.1.2 Patiëntgerichte ziekenhuiswebsite (VIP²) 

KEI behaalt 85,8 % voor deze indicator.  Hiermee behalen we net niet het streefdoel van minstens 90 %.  
Zes ziekenhuizen van de 56 deelnemende ziekenhuizen deden dit wel.  Met dit resultaat zitten we boven 
het gemiddelde van 75,41 %. 
 
Ons persoonlijk resultaat is beter dan vorig jaar, namelijk 3,2 % vooruit. 

 
6.2.1.3 Volledig geneesmiddelenvoorschrift (VIP²) 

KEI behaalt de hoogst mogelijke score voor deze indicator, namelijk een score van 100 %.  Hierbij horen 
we tot de beste leerlingen van de klas (mediaan alle deelnemende ziekenhuizen = 94,2 %)!  Alle voor-
schriften voldoen aan de criteria van een volledig geneesmiddelenvoorschrift.  In KEI wordt gebruik ge-
maakt van een elektronisch voorschrift.  Een goed gebruik hiervan en de strikte naleving van de verschil-
lende criteria verklaren het uitstekende resultaat van deze audit. 
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6.2.1.4 Basisvereisten handhygiëne (VIP²) 

In het eerste semester waren 81,6 % van onze medewerkers in orde met hun basisvereisten (geen juwe-
len aan de handen of vingers, propere en korte nagels, geen kunstnagels of nagellak en geen lange mou-
wen).  In het tweede semester waren dat 83,5 % van de medewerkers. 
 
6.2.1.5 Correct en leesbaar identificatiebandje (VIP²) 

Voor deze indicator behalen we in 2018 een score van 96,1 %.  In onderstaande grafiek wordt een over-
zicht gegeven van de resultaten per audit en per verpleegafdeling. 
 

 
Figuur 3: Staafdiagram Percentages correct en leesbare identificatiebandjes aanwezig bij de opgenomen 
patiënten per verpleegafdeling en per audit in 2018 
 

 
Figuur 4: Trendgrafiek van de indicator correct en leesbaar identificatiebandje. In het voorjaar 2018 wordt 
de beste score ooit behaald nl. 98%. In het najaar is er een terugval naar 94%. Sommigen patiënten hadden 
geen identificatiebandje aan (n=3) of droegen wel een bandje maar de informatie was niet meer leesbaar 
(n=4). 
 
Gezien het resultaat van 94 % in het najaar werd nagekeken of de kwaliteit van de bandjes of van de 
afdrukprint waarmee de bandjes worden bedrukt gewijzigd is.  Ook werd nagekeken of het product voor 
wassen zonder water een verband heeft met het resultaat.  Dit gezien er opvallend meer bandjes waren 
die niet meer leesbaar waren.  Een onmiddellijke oorzaak is echter niet gevonden. 
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6.2.1.6 Decubitus 

In 2018 vonden vier decubitusregistraties plaats.  Hieronder worden enkele grafieken weergegeven met 
de resultaten van deze registraties. 
 

 
Figuur 5: Staafdiagram Prevalentie decubitus doorheen de jaren. Bij alle decubitusmetingen in 2018 werd 
een prevalentie van 10% of lager geregistreerd. Een prevalentie die zich duidelijk onder het Vlaamse ge-
middelde van 12% bevindt. 
 

 
Figuur 6: Staafdiagram Prevalentie decubitus per registratie en per afdeling in 2018. Er werd geen 2de regi-
stratie uitgevoerd op Reva 2 (2018/2). 
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In bovenstaande grafiek is te zien dat er bij de 1ste registratie een piek in decubitusprevalentie aanwezig 
was op Reva 2 (21 %) en op Reva 0 (16 %).   Hierbij gaat het zowel om decubitus die reeds aanwezig was 
bij de patiënt bij opname als de decubitus die is ontstaan in KEI. 
 

 
Figuur 7: Trendlijn verworven decubitus in KEI over 2017-2018. Het gaat hier om het percentage patiënten 
met decubitus die decubitus ontwikkelden in de eigen instelling. 
 
Gezien patiënten in ons revalidatieziekenhuis vaak doorstromen van een andere zorginstelling, is het 
belangrijk zicht te krijgen op het ontstaan van decubitus in ons revalidatieziekenhuis.  In 2018 zou ge-
middeld 25 % van de patiënten met decubitus, decubitus ontwikkeld hebben in ons ziekenhuis.  Deze 
cijfers werden kritisch nagekeken door de werkgroep wat tot een aantal verbeteracties heeft geleid, na-
melijk: 
 
- Er is nood aan een duidelijk omschreven beleid betreffende decubituspreventie in KEI.  Momenteel 

zijn er geen duidelijke afspraken aanwezig rond de interventies die dienen te gebeuren bij een patiënt 
met een verhoogd risico (NORTON score).  Deze verbeteractie werd opgenomen in het actieplan QS 
2019. 

- Er is nood aan afstemming in registratiemethodiek binnen de diverse diensten.  Deze verbeteracties 
worden opgenomen binnen de werkgroep Wondmanagement. 

- Er is nood aan benchmarking met andere revalidatieziekenhuizen.  Dit zal aangepakt worden via de 
deelname aan VIP². 

 
6.2.1.7 Valincidenten 

Patiënten in revalidatie lopen een hoger risico op vallen.  Door te oefenen, heb je namelijk meer kans om 
te vallen.  Valincidenten is dan ook het meest gemelde incidenttype in KEI.  In 2018 werden 264 valinci-
denten gemeld.  Dit is 56,5 % van alle incidentmeldingen in 2018. 
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Figuur 8: Trendgrafiek gemelde valincidenten en gemelde bijna-valincidenten over het jaar 2018.  
In de trendgrafiek is te zien dat het aantal valincidenten sterk fluctueert. Algemeen kan een dalende trend 
waargenomen worden over de gemelde valincidenten in 2018. 
 

 
Figuur 9: Staafdiagram van het aantal gemelde valincidenten in 2018 volgens de verpleegafdeling . 
 
De meeste valincidenten werden gemeld op afdeling Reva 3 in 2018.  Op de tweede plaats komt afdeling 
Reva 0. 
 
6.2.2 VEILIGHEIDSKRUISEN IMPLEMENTEREN 
 
Momenteel worden veiligheidskruisen bijgehouden op de vijf verpleegafdelingen en de verpleegtechni-
sche afdeling.  Het nut van de veiligheidskruisen heeft zich op deze diensten al duidelijk bewezen.  Indi-
catoren worden inzichtelijk gemaakt voor de medewerkers, wat heeft geleid tot meer bewustwording. 
 
De afdelingen kiezen zelf welke indicator(-en) ze zullen meten gedurende een maand.  Dit kan gaan om 
afdelingseigen verbeterpunten, verbeterpunten aangehaald vanuit het project Productive Ward® of ver-
beterpunten aangehaald vanuit de werkgroepen.  Sommige diensten houden reeds meer dan één veilig-
heidskruis bij. 
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6.2.3 KWALITEITSBORDEN IMPLEMENTEREN 
 
Een kwaliteitsbord maakt het mogelijk om indicatoren heel snel visueel te maken voor de betrokken 
medewerkers, maar ook voor de (potentiële) patiënten en hun familie (visueel management).  Medewer-
kers gaan actief aan de slag met intern en extern gemeten indicatoren en formuleren op basis hiervan 
verbeterinitiatieven.  Dit leidt tot het borgen van een continue verbetercultuur.  De sterkte van de kwa-
liteitsborden ligt hem voornamelijk in de betrokkenheid van de medewerkers.  Kwaliteitsverbetering be-
gint immers aan de basis van de organisatie. 
 
In 2018 werd een kwaliteitsbord opgestart op Reva 3 en Reva 0.  De indeling van de kwaliteitsborden 
wordt op deze afdelingen getest en zo nodig bijgestuurd om dan in 2019 verder uit te rollen op alle 
patiënt gerelateerde diensten. 
 
6.3 SD 2: Er heerst een kwaliteitscultuur in KEI die actief gedragen wordt door alle medewerkers 

en artsen 

6.3.1 ALLE MEDEWERKERS EN ARTSEN OPLEIDEN BINNEN KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID 
 
In 2018 werd de opleiding rond incidentmeldingen (PIM) verder ingericht.  Binnen deze opleiding wordt 
het belang van incidentmeldingen aangehaald.  Ook het melden van incidenten binnen het huidige meld-
systeem wordt toegelicht. 
 
Ook de opleidingen rond het documentbeheersysteem van Infoland werden in 2018 verdergezet, welis-
waar minder intensief.  De verschillende opleidingen geven meer inzicht aan de medewerkers rond de 
rol van een lezer, rol van een schrijver en rol van een beoordelaar in het systeem. 
 
6.3.2 KWALITEIT OP DE AGENDA PLAATSEN VAN LEIDINGGEVENDEN 
 
Gezien de voorbeeldfunctie van de leidinggevenden als het om kwaliteit en patiëntveiligheid gaat, werd 
kwaliteit vanaf 2018 een vast item op de dienstvergadering van de diensthoofden, beleidscoördinatoren 
en directie.  Op deze manier wordt de kwaliteitsgedachte uitgedragen aan alle diensthoofden.  Resultaat 
van indicatoren, kwaliteitsacties en opvolging rond kwaliteit worden op dit overleg gedeeld met de lei-
dinggevenden.  Ook kunnen alle aanwezigen issues rond kwaliteit meteen terugkoppelen aan de beleids-
coördinator. 
 
6.3.3 BETROKKENHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR BEWERKSTELLIGEN 
 
In 2018 werd de beleidscoördinator kwaliteit en patiëntveiligheid uitgenodigd op de Raad van Bestuur 
om het nieuwe kwaliteitsbeleid toe te lichten.  Tijdens dit overleg werden de eerste besprekingen gedaan 
om kwaliteit en patiëntveiligheid met een nog te bepalen regelmaat op de Raad van Bestuur te brengen.  
Op deze manier worden zij op de hoogte gehouden van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid.  In 
2019 wordt verder bekeken hoe deze communicatie zal vorm krijgen (o.a. boordtabellen). 
 
6.3.4 KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID INTERN COMMUNICEREN 
 
Als ziekenhuis streven we transparantie na over het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid.  Hiertoe wer-
den in 2018 volgende initiatieven ondernomen: 
 
- Mailing resultaten indicatoren: Om de twee maanden wordt door de beleidscoördinator QS een 

overzicht (rapportfiche) doorgestuurd naar de diensthoofden, artsen, directie en beleidscoördinato-
ren met de resultaten van de verschillende indicatoren.  Deze rapporten worden vervolgens bespro-
ken op het eerstvolgende overleg met de diensthoofden. 

- Rapportages indicatoren op Infoland: Elke medewerker binnen KEI heeft toegang tot de rapportfi-
ches die om de twee maanden worden doorgestuurd (zie supra). 

- Dynamische en statische rapportage op Infoland: Elke medewerker heeft toegang tot de statische 
en dynamische rapporten op Infoland van indicatoren die binnen Infoland worden geregistreerd. 
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- Detail rapportage patiëntentevredenheid op Infoland: Ieder diensthoofd, arts, directielid en beleids-
coördinator heeft toegang tot de gedetailleerde rapportage van de reguliere patiëntentevreden-
heidsenquêtes. 

- Nieuwsbrief: In de algemene nieuwsbrief krijgt kwaliteit en patiëntveiligheid zeer regelmatig een 
plaats om een kwaliteits- of patiëntveiligheidsitem aan te kaarten. 

- Toelichting kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid op de dienstvergaderingen: Eind 2018 werd ge-
start met de aanwezigheid van de beleidscoördinator kwaliteit en patiëntveiligheid op de dienstver-
gaderingen van de verschillende diensten.  Dit wordt verder gezet begin 2019 omdat nog niet alle 
diensten aan bod kwamen in 2018.  Tijdens deze uiteenzetting krijgen de medewerkers inzicht in het 
huidige kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid, het actieplan van het komende jaar en de resultaten 
van de kwaliteitscontrole van hun dienst het voorbije jaar. 

- Week van de patiëntveiligheid 2018: Tijdens de week van de patiëntveiligheid werd het nieuwe 
kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid gecommuniceerd via informatiemails en placemats aan mede-
werkers, artsen en patiënten. 

- Kwaliteitsborden op Reva 0 en Reva 3: Via de kwaliteitsborden worden resultaten van gemeten in-
dicatoren gecommuniceerd aan de medewerkers, artsen, patiënten en bezoekers (zie 6.2.3). 

 
6.3.5 VERBETERBORDEN IMPLEMENTEREN 
 
Het verbeterbord heeft als doel om te komen tot snelle praktijkgerichte oplossingen voor praktische 
problemen op de afdelingen. 
 
Momenteel worden heel wat problemen, al dan niet met behulp van de leidinggevende, direct opgelost 
zonder overleg met de teamleden.  Hierdoor weten anderen niet wat er speelde, hebben ze niet kunnen 
meedenken over de oplossing en ontstaat er geen leereffect.  Tegelijkertijd schuiven ook veel problemen 
door naar het middenkader, naar een werkgroep of uit het zicht omdat het lang duurt.  Hierdoor duren 
acties onnodig langer, hebben de teamleden geen overzicht wat er loopt, keren discussies terug en is er 
ook weer geen leereffect. 
 
Het verbeterbord houdt problemen klein, in het zicht en betrekt het denk- en leervermogen van alle 
teamleden op de afdeling.  Verbeteren is immers een normaal en integraal onderdeel van het werk van 
iedere medewerker. 
 
In 2018 werd op Reva 3 en op de verpleegtechnische afdeling gewerkt met een verbeterbord. 
 
6.4 SD 3: KEI zorgt voor voortdurend verbeteren en borgen van patiëntveiligheid door het uitbou-

wen van een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem 

6.4.1 EFFECTIEVE COMMUNICATIE VERBETEREN 
 
Binnen het verbeterprogramma Productive Ward® werd het proces van overdracht onder de loep ge-
nomen (procesmodule overdracht).  Daarbij wordt eveneens stilgestaan bij de SBAR methodiek.  In 2018 
werd deze module opgestart op Reva 1.  Reva 0 en Reva 3 werken reeds binnen deze module sinds 2017. 
 
6.4.2 DE VEILIGHEID VAN HOOG-RISICO MEDICATIE VERBETEREN 
 
In 2018 werden geen specifieke actiepunten gerealiseerd betreffende hoog risico-medicatie.  Echter blijft 
het ganse medicatiegebeuren opgevolgd, waarbij zaken betreffende hoog risico medicatie mee opge-
volgd en zo nodig aangepast worden. 
 
Binnen het verbeterprogramma Productive Ward® werd het proces van medicatietoediening geanaly-
seerd en waar nodig verbeterd.  In 2018 werden diverse zaken aangepakt op de verpleegafdelingen Reva 
3 en Reva 0 zoals bijvoorbeeld: 
 
- aanpakken van storingen tijdens de medicatiebedeling; 
- verbeteracties rond de medicatiegegevens vanuit het verwijzend ziekenhuis; 
- afspraken maken rond het registreren van medicatietoedieningen (zoals medicatierondes afsluiten, 

registreren van wondzorgmateriaal, registratie van sondevoeding); 
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- afspraken maken rond het correct toedienen van medicatie; 
- verbeteracties implementeren rond communicatie betreffende medicatie (zoals gestopte medicatie, 

toediening van zalven, aanwezigheid van antico bij patiënt, aandacht HRM bij patiënt); 
- afspraken maken rond het veilig stockeren van thuismedicatie; 
- protocol vastleggen rond automedicatie bij patiënten. 
 
6.4.3 DE INCIDENTMELDINGEN EN RETROSPECTIEVE RISICO-INVENTARISATIE VERBETEREN 
 
6.4.3.1 Incidenten 

Sinds 2017 worden patiëntincidenten geregistreerd binnen ons elektronisch en geïntegreerd kwaliteits-
systeem Infoland.  Binnen dit nieuwe systeem werd de WHO-taxonomie volledig gerespecteerd wat uit-
gebreidere rapportagemogelijkheden met zich meebrengt.  Verder kunnen rapportages van incidenten 
snel geraadpleegd worden door alle medewerkers. 
 
Het aantal meldingen in 2018 was 467.  Dit is een daling met 47 ten opzichte van 2017.  In de trendgra-
fiek is te zien dat er over de jaren heen meer en meer incidenten worden gemeld, met een lichte daling 
voor 2018. 
 

 
Figuur 10: Trendlijn voor het aantal incidentmeldingen per jaar 

 
Het meest gemelde incidenttype blijft zoals voorgaande jaren “ongeval van de patiënt” (o.a. valinciden-
ten), namelijk 276 meldingen (59 %).  Verder worden medicatie-incidenten (19 %), gedragsincidenten (6 
%) en incidenten met betrekking tot administratie in de zorg (5,5 %) frequent gemeld. 
 

 
Figuur 11: Staafdiagram met incidenttypes die werden gemeld in 2018. 
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Het aantal incidentmeldingen per maand kende in 2018 een dalende trend. 
 

 
Figuur 12:Trendlijn voor het aantal incidentmeldingen per maand in het jaar 2017 

 
In 2018 werd de verplichte opleiding PIM voor elke medewerker in KEI gezet.  Medewerkers dienen de 
opleiding minimum om de twee jaar te herhalen.  Binnen deze opleiding wordt het belang van incident-
meldingen aangehaald, wordt toelichting gegeven over de soorten incidenten en krijgt men een basis 
mee van de WHO taxonomie (graad van schede, herhalingsfrequentie, typering incidenten).  Verder 
wordt het meldsysteem toegelicht.  Met deze opleiding trachten we de meldcultuur ziekenhuisbreed te 
verbeteren.  Uit vorige jaren bleek immers dat een beperkt aantal disciplines incidenten meldden.  Dit 
jaar kunnen we stellen dat meerdere disciplines incidenten melden, doch zien we een dalende trend in 
het totaal aantal gemelde incidenten. 
 

 
Figuur 13: In onderstaande grafiek is te zien dat vooral verpleegkundigen melden (58%).  
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Een belemmering om te melden die door sommige disciplines wordt aangehaald is het feit dat er patiënt-
gegevens noodzakelijk zijn bij het melden van een incident.  De mogelijkheid om risicovolle situaties die 
niet meteen patiënt gerelateerd zijn te kunnen melden, wordt daarom opgenomen in het beleidsplan 
kwaliteit (2018-2022). 
 
In 2018 werden vooral incidenten gemeld met geen schade (61 %) of lichte schade (32 %).  32 incidenten 
ten hadden een matige schade (7 %).  In 2018 hadden we één incident met ernstige schade namelijk een 
patiënt die zich verslikt in een niet gesneden scampi waarvoor het Heimlich manoeuvre is moeten toe-
gediend worden. 
 

 
Figuur 14: Taartdiagram met het aantal meldingen in 2018 per graad van schade  

 
Binnen het nieuwe meldsysteem zijn we in staat om een beter zicht te krijgen op de acties die voortko-
men uit de meldingen.  Het meldsysteem dient nog verder verfijnd te worden.  Maar hieronder wordt 
reeds een algemeen overzicht gegeven van de verbeteracties die werden geformuleerd door de incident-
coördinatoren op de meldingen die gebeurden binnen Infoland. 
 

Verbeteracties 
Aantal mel-

dingen 

Patiëntfactoren  

Voorzien van adequate zorg/ondersteuning 27 

Voorzien van patiëntonderricht/training 26 

Voorzien van protocollen of van middelen die het nemen van beslissingen ondersteu-
nen 

0 

Voorzien van toezichtsapparatuur 1 

Voorzien van hulp bij medicatieverdeling 5 

Factoren m.b.t. medewerkers  

Opleiding/training 29 

Oriëntatie 5 

Supervisie/ondersteuning 43 

Strategieën voor het beheer van vermoeidheid  0 

Beschikbaarheid van controlelijsten, protocollen en beleidsdocumenten 7 

Optimaliseren van personeelsbezetting en kwaliteit 1 

Gericht op de organisatie of omgeving  

Afstemming van de fysieke omgeving op de behoeften 4 

Regeling toegankelijkheid tot dienst 0 

Uitvoeren van proactieve risicoanalyse en retrospectieve incidentanalyse 0 

Huidige code/specificaties/voldoen aan voorschriften 1 

Toegankelijk maken van protocollen, beleidsdocumenten of van middelen die het ne-
men van beslissingen ondersteunen 

5 

Verbeteren leiderschap en begeleiding 0 

283

151

32 1

Aantal meldingen per graad van 
schade

Geen schade Lichte schade Matige schade

Ernstige schade Overlijden
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Afstemmen van het personeel op taken en vaardigheden 2 

Verbeteren veiligheidscultuur 9 

Agent/uitrusting/groepsfactoren  

Voorzien van uitrusting 52 

Dwingende functies 0 

Regelmatige controles/audits 1 

Andere 19 

Totaal 236 

Figuur 15: Omschreven verbeteracties door de incidentcoördinatoren in het systeem Infoland  
 
6.4.3.2 Risicomatrix 

Binnen de werkgroep incidenten werd in 2018 gewerkt aan de ontwikkeling van een risicomatrix die 
ondersteuning zal bieden bij het bepalen welke incidenten uitgebreid geanalyseerd moeten worden en 
of een melding op ziekenhuisniveau (directie of Raad van Bestuur) gerapporteerd moet worden.  Een 
voorstel van risicomatrix (graad van schade * waarschijnlijk) werd eind 2018 bekomen.  Deze risicomatrix 
wordt begin 2019 voorgelegd aan het comité QS, waarbij die ook geïntegreerd wordt in het meldings-
systeem van Infoland. 
 
Bijkomende parameters die een diepgaande analyse en een rapportage op ziekenhuisniveau bepalen, 
worden verder verfijnd in 2019 (bv. graad van mogelijke schade, vraag van melder, vraag van coördina-
tor). 
 
6.4.3.3 Incidentcoördinatoren opleiden binnen de PRISMA-methode 

Voor het analyseren van meldingen wordt gebruik gemaakt van een retrospectieve oorzakenanalyseme-
thode ‘PRISMA’. 
 
 
Om incidenten correct te analyseren is het noodzakelijk dat de incidentcoördinatoren vertrouwd zijn met 
de PRISMA-methodiek.  Daarom volgden enkele coördinatoren de PRISMA-methodiek.  Daarom volgden 
enkele coördinatoren de PRSIMA-opleiding (opnieuw) die wordt georganiseerd door de FOD Volksge-
zondheid.  Daarnaast werd tijdens de werkgroepen steeds een PRSIMA-analyse gedaan van een inge-
diende casus door de incidentcoördinatoren.  Gezien deze aanpak nog niet voldoende geacht wordt door 
de werkgroep leden om de methodiek voldoende onder de knie te hebben, wordt in 2019 gekeken om 
een intensieve opleiding PRISMA te organiseren in KEI door een externe organisatie. 
 
6.4.3.4 Incidenten uit het oude meldsysteem overzetten naar het huidige meldsysteem 

In 2017 werd er overgestapt op een nieuw meldsysteem Infoland.  Om trends te blijven opvolgen is het 
belangrijk dat incidenten uit ons oud system worden overgezet naar het nieuwe system.  Hiervoor werk-
ten de firma Infoland, dienst informatica en de beleidscoördinator QS in 2018 samen om deze transfer 
goed te laten verlopen.  In 2019 dient deze transfer verder opgevolgd te worden. 
 
6.4.4 DOCUMENTEN BINNEN HET ZIEKENHUIS BEHEERSEN VIA EEN GOED WERKEND SYSTEEM 
 
Om de veiligheid te garanderen binnen het ziekenhuis is het essentieel dat documenten snel vindbaar, 
direct opvraagbaar en steeds juist en actueel zijn.  Hiervoor is een goed werkend documentbeheersys-
teem uiterst belangrijk. 
 
In 2018 werd het documentbeheersysteem Infoland verder geoptimaliseerd: 
 
- synoniemen toegevoegd op basis van feedback van eindgebruikers; 
- sjablonen toegevoegd; 
- beoordelingsflow van documenten functioneler gemaakt; 
- archiefbeheer vastgelegd; 
- rapporten toegevoegd om documentbeheer beter te kunnen opvolgen door documentbeheerders; 
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- titels van documenten geüniformeerd. 
 
Verder werden de opleidingen Infoland verder georganiseerd om de medewerkers op te leiden binnen 
het documentbeheersysteem van Infoland. 
 
Aan iedereen die Kwaliteit en Veiligheid het voorbije jaar een kans gaf, bedankt. 
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7 ZIEKENHUISHYGIËNE 

7.1 Inleiding 

Ziekenhuisinfecties zijn nadelig voor de patiënt, voor de organisatie en voor de volksgezondheid.  Het 
team infectiepreventie en comité ziekenhuishygiëne hebben als doel ziekenhuisinfecties te voorkomen 
en te beperken.  Het team infectiepreventie zorgt dat de wetgeving “ziekenhuishygiëne” in de praktijk 
wordt uitgewerkt. 
 
Het jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten die verband houden met ziekenhuishygiëne.  Het 
is eveneens een aanzet om de doelstellingen voor het komende jaar op te maken.  Dit jaarverslag is 
opgesteld volgens het sjabloon van toezicht volksgezondheid. 
 
7.2 Werkingsverslag infectiepreventie 2018 

7.2.1 TEAM INFECTIEPREVENTIE 
 
Volgens het KB van 19/06/2007 zijn er subsidies voor een halftijds arts ziekenhuishygiëne en één voltijds 
verpleegkundig ziekenhuishygiënist.  Dit is als volgt ingevuld: 
 

Naam en voornaam Functie Ziekenhuishygiëne VTE 

Dr. Leen Pollet Geneesheer-ziekenhuishygiënist 0,5 

Mevr. Nele Hankard Verpleegkundig-ziekenhuishygiënist 0,5 

Mevr. Margot De Feu Verpleegkundig-ziekenhuishygiënist 0,5  

 
De arts ziekenhuishygiëne is naast ziekenhuishygiëne ook verantwoordelijk voor het zaalwerk op een 
hospitalisatieafdeling.  De verpleegkundigen combineren de activiteiten ziekenhuishygiëne met andere 
activiteiten (kwaliteit, patiëntveiligheid, ombudsdienst, projectwerking,…).  
 
Het team infectiepreventie houdt regelmatig formeel overleg in aanwezigheid van alle teamleden. Van 
ieder teamoverleg wordt een verslag gemaakt.  Daarnaast is er frequent informeel overleg (mondeling, 
telefonisch, e-mail).   
 
Er wordt gewerkt met gemeenschappelijke werkbestanden die voor alle teamleden toegankelijk zijn. 
 

Overleg team ziekenhuishygiëne: 9 overlegmomenten in 2018 

5 januari 2018: 12.00 - 13.00 uur 

29 januari 2018: 15.00 - 16.30 uur 

9 maart 2018: 12.00 - 13.00 uur 

13 april 2018: 12.00 - 13.00 uur 

25 mei 2018: 09.45 - 10.45 uur 

24 augustus 2018: 11.30 - 12.00 uur 

3 september 2018: 15.30 - 16.00 uur 

14 november 2018: 14.00 - 14.30 uur 

3 december 2018: 15.30 - 16.30 uur 

 
7.2.2 COMITÉ ZIEKENHUISHYGIËNE (CZHH) 
 
Leden comité: 
 

 Functie  
 

Naam en Voornaam  
(* bij voorzitter van het comité) 

Algemeen Directeur dhr. Marc Vanmeenen 

Adjunct Algemeen Directeur dhr. Gerd Callewaert 

Hoofdgeneesheer dr. Henri Monbailliu   
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Directeur patiëntenzorg mevr. Ann Socquet 

Administratief financieel directeur mevr. Sandrijn Vanslembrouck 

Arts en arts-ziekenhuishygiënist dr. Leen Pollet  

Beleidscoördinator Q & PS mevr. N. Hankard 

Beleidscoördinator infectiepreventie & data mevr. M. De Feu  

Ziekenhuisapotheker dhr. Sander Boudewyn 

Microbioloog dr. Annick Verhaeghe  

Arts dr. Bart Castelein 

Arts dr. Kristel De Paepe 

Arts dr. Marleen Hanssens 

Referentieverpleegkundigen (lijst: zie verder) 

 

Vergaderingen comité voor ziekenhuishygiëne: 

Datum Aantal deelnemers  

14/03/2018 10 

14/06/2018 11 

14/09/2018 9 

12/12/2018 9 

 
Per jaar worden er vier comités ziekenhuishygiëne georganiseerd.  De verslagen van het comité zijn raad-
pleegbaar op Infoland voor alle personeelsleden.  Aan de leden van het comité wordt een leesbevestiging 
gevraagd. 
 
7.2.3 PERMANENTE WERKGROEPEN IN VERBAND MET INFECTIEPREVENTIE 
 

 Naam  Aantal vergaderingen  

1 HACCP (HACCP en handhygiëne in de keuken)  4 

 De werkgroep heeft  als doel het toepassen van de HACCP-richtlijnen in de keuken.   

 

7.2.4 TIJDELIJKE WERKGROEPEN IN VERBAND MET INFECTIEPREVENTIE 
 

 Naam  Aantal vergaderingen  

1 Facilitaire infectiepreventie 1 

2 Katheterbeleid 2 

3 Mondzorg 3 

4 Inhalatie 1 

 
7.2.5 OVERLEG REFERENTIEVERPLEEGKUNDIGEN INFECTIEPREVENTIE 
 
Op iedere ziekenhuisafdeling zijn er twee verpleegkundigen voor ziekenhuishygiëne aangesteld.  Zij staan 
in voor de opvolging van het ziekenhuishygiënebeleid op hun afdeling.  De referentieverpleegkundigen 
en alle hoofdverpleegkundigen volgden de opleiding referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne (or-
ganisatie NVKVV, 5 dagen, 2008).  Een aantal nieuwe referentieverpleegkundigen volgden de opleiding 
in 2013. 
 

Referentieverpleegkundigen 
 ziekenhuishygiëne  

Afdeling 

Sophie   Fabel ME 

Ann Maezele  Reva 0 

Christine Vansnick Reva 0 

Wendy  De Keyser Reva 1 
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In 2018 werd éénmaal samengekomen met de referentieverpleegkundigen infectiepreventie.  Omdat de 
referentieverpleegkundigen steeds uitgenodigd worden op het comité, werd de hoeveelheid aan verga-
deringen niet opgedreven.  Binnen het comité kunnen de referentieverpleegkundigen punten aanbren-
gen die het team infectiepreventie verder opvolgt. 
 
7.2.6 EXTERNE OPLEIDINGEN – TEAM ZIEKENHUISHYGIËNE 
 
7.2.6.1 Gevolgde opleidingen 

Datum Onderwerp  Deelnemers 

19/03/2018 NVKVV - infectiepreventie Margot De Feu 

21 t.e.m. 24/04/2018 ECCMID congres dr. Leen Pollet 

10/12/2018 Dag van de infectiepreventie (organisatie 
UZ Gent) 

dr. Leen Pollet 

 
7.2.6.2 Gegeven opleidingen door team infectiepreventie en/of referentieverpleegkundigen 

Datum Opleiding 
01/03/2018 Handhygiëne onderhoud 

01/03/2018 Handhygiëne medisch personeel 

01/03/2018 Handhygiëne medisch personeel 

06/03/2018 Handhygiëne vrijwilligers 

06/03/2018 Katheterbeleid 

06/03/2018 Handhygiëne medisch personeel 

06/03/2018 Handhygiëne medisch personeel 

08/03/2018 Handhygiëne onderhoud 

08/03/2018 Handhygiëne medisch personeel 

08/03/2018 Handhygiëne medisch personeel 

13/03/2018 Handhygiëne onderhoud 

15/03/2018 Handhygiëne medisch personeel 

15/03/2018 Handhygiëne medisch personeel 

04/06/2018 Infectiepreventie begint bij uzelf.  Ga voor goud! (extern) 

02/10/2018 Dr. Pollet: Effect van accreditatie op patiëntveiligheid (extern) 

 
7.2.7 REGIONAAL PLATFORM ZIEKENHUISHYGIËNE (RPZ) 
 

Datum Deelnemers van het ziekenhuis 

01/03/2018 dr. Pollet 

12/06/2018 Margot De Feu - Jonas Cremmerye 

02/10/2018 Margot De Feu - Jonas Cremmerye 

13/12/2018 RPZ, afgelast 

 
  

Jessy  Cloet Reva 2  

Tamara   Dehoorne Reva 2  

Ann Vanalme Reva 2 

Maikel Vaneeckhoutte Reva 2 

Jonas  Cremmerye Reva 3  

Daniël  Mesure Reva 3 

Petra Beernaert Reva 4 

Birgit  Mechele Reva 4 
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7.2.8 SAMENWERKINGSVERBANDEN, ANDERE DAN HET REGIONAAL PLATFORM 
 
Dagelijkse vlotte samenwerking met team ziekenhuishygiëne az West. 
 
7.3 Activiteitenverslag ziekenhuishygiëne 2018 

7.3.1 EVALUATIE BELEIDSPLAN 2018 
 
7.3.1.1 Verbouwingen 

PLAN Doelstellingen:  
▪ Ziekenhuisinfecties voorkomen bij patiënten, in het bijzonder bij patiënten met 

een sterk verminderde weerstand. 
▪ Voorkomen dat micro-organismen de luchtbeheersings- en waterleidingsystemen 

besmetten door het vrijkomen van stof/vuil dat grote hoeveelheden bacteriën (bv. 
Legionella) en sporen van schimmels (bv. Aspergillus) kan bevatten.  

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen 
▪ Dagelijkse controle en opvolging van de verbouwingswerken. 
▪ Betrokkenheid van team infectiepreventie in de verbouwingen (deelname bouw-

comité) 
▪ Gerichte afnames van luchtstalen i.k.v. Aspergillus 

CHECK ▪ Ingevulde checklijsten 
▪ Betrokkenheid bij de beslissingen rond de verbouwingen 

ACT  ▪ Aanwezigheid van team infectiepreventie in het bouwcomité 
▪ Op basis van de vaststellingen tijdens de controle, overleg met de architecten en 

de bouwheer 

 
Het voorbije jaar werd sterk ingezet op het voorkomen van ziekenhuisinfectie ten gevolge van mogelijkse 
besmettingen van de luchtbeheersings- en waterleidingssystemen.  Zo volgde het team infectiepreventie 
dagelijks de verbouwingen op en zetelde de verpleegkundig ziekenhuishygiënist het voorbije jaar in het 
bouwcomité.  Periodiek werden er water- en luchtstalen genomen die werden besproken met de tech-
nische dienst, de dienst preventie, het comité ziekenhuishygiëne en het directiecomité. 
 
7.3.1.2 Project sterilisatie (endoscopen - pedicure - audiologie - tandarts) 

PLAN Doelstellingen: 
▪ Bij endoscopie wordt rekening gehouden met de richtlijnen van ziekenhuishygiëne 

om infecties te vermijden 
▪ De tandarts werkt volgens de HRG richtlijnen om infecties te vermijden 
▪ De pedicure werkt volgens de WIP richtlijnen om infecties te vermijden  

DO Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstelling: 
▪ Eisenkader endoscopen overlopen en toepassen; eventueel uitbesteding organise-

ren 
▪ Procedure desinfectie van de flexibele endoscopen actualiseren en implementeren 
▪ Procedure desinfectie van de NKO-scopen opstellen en implementeren.  
▪ Procedure tandarts actualiseren en implementeren 
▪ Procedure pedicure actualiseren en implementeren 

CHECK ▪ Nazien of de procedure gevolgd wordt 

ACT ▪ Eventueel procedure bijsturen   

 
In 2018 volgde het team infectiepreventie de richtlijnen omtrent endoscopie op door deelname aan op-
leidingen en overleg binnen het regionaal platform ziekenhuishygiëne.  Op 3 september 2018 werd op 
de consultatie een endoscopenspoelbak voor de flexibele scopen geïnstalleerd.  De procedure rond het 
reinigen en desinfecteren van flexibele scopen werd hier naar aangepast en de nodige opleidingen wer-
den voorzien. 
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De werkwijze inzake het reinigen en desinfecteren van de NKO-scopen werd ook herzien.  Tijdens het 
comité ziekenhuishygiëne van 14 juni 2018 werd immers beslist om de Tristel trio wipes van Ecomed 
aan te kopen.  Sinds juli 2018 worden de wipes gebruikt voor de reiniging en desinfectie van de NKO-
scopen en de laryngoscopen.  Om de implementatie vlot te laten verlopen werden de procedures tijdig 
aangepast en werden opleidingen voorzien voor de logopedisten en de referenten CPR.  Eveneens wordt 
de laryngoscoop high level gedesinfecteerd met Tristel trio wipes. 
 
De procedure met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en steriliseren in het tandartskabinet werd 
in maart 2018 herzien.  De wijzigingen werden overlopen met de tandartsassistente en doorgegeven aan 
de tandarts.  In april 2018 werd de procedure van de pedicure met betrekking tot reinigen en desinfec-
teren herzien. 
 
7.3.1.3 Externe samenwerking 

PLAN Doelstellingen: 
▪ Samenwerking met team infectiepreventie az West 
▪ Samenwerking met WZC optimaliseren 
▪ Deelname aan Regionaal Platform Ziekenhuishygiëne  

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen: 
▪ Overleg met team infectiepreventie az West waarbij uitwisseling is van surveil-

lance gegevens, richtlijnen, procedures en ideeën 

CHECK ▪ Aantal keren overleg + verslag (aanwezigheid van problemen)  

ACT  ▪ Bijsturing acties indien de doelstellingen niet gehaald werden 

 
De samenwerking met het team infectiepreventie van az West verliep ook in 2018 zeer vlot.  Er was 
steeds iemand van het team infectiepreventie aanwezig op de vergaderingen van het Regionaal plat-
form Ziekenhuishygiëne. 
 
7.3.1.4 Toepassen van de standaard voorzorgsmaatregelen 

PLAN Doelstellingen: 
▪ Het toepassen van de standaard voorzorgsmaatregelen, inclusief dragen van per-

soonlijk beschermingsmateriaal zo geïndiceerd  

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen: 
▪ Controle van de uitvoering van de richtlijnen m.b.t. het toepassen van de stan-

daardvoorzorgsmaatregelen en dragen van PBM door alle medewerkers via de vei-
ligheidsrondes en extra controles tussenin.  

▪ Jaarlijkse evaluatie van het verbruik handschoenen  
▪ Steekproef om na te gaan of er een kennisverbetering en gedragsverbetering is in-

zake toepassen van de standaardvoorzorgsmaatregelen en bijkomende maatrege-
len  

CHECK ▪ Via checklijsten / veiligheidsrondes  

ACT  ▪ Bijsturing acties indien de doelstellingen niet gehaald werden 

 
De procedure rond de standaard voorzorgsmaatregelen werd in januari 2018 gereviseerd.  Hiernaast 
werd tijdens de opleiding handhygiëne in maart 2018 ook gefocust op de standaard voorzorgsmaatrege-
len naast handhygiëne. 
 
7.3.1.5 Project katheter gerelateerde urineweginfecties 

PLAN Doelstellingen: 
▪ Het vermijden van UWI door katheters  

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen: 
▪ Controle van de uitvoering van de richtlijnen m.b.t. blaaskatheterisatie 
▪ Implementatie bladderscan 
▪ Bijhouden van patiënten met blaaskatheter op diagnoselijsten   
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CHECK ▪ Via checklijsten / veiligheidsrondes  
▪ Surveillance van de sepsissen (CR-UTI)  

ACT  ▪ Bijsturing acties indien de doelstellingen niet gehaald werden 

 
In 2018 werd een beleidsdocument ter preventie van urineweginfecties opgesteld.  De procedures met 
betrekking tot urinestalen en het plaatsen en verwijderen van een urinewegkatheter, werden eveneens 
herzien.  In 2019 moet verder ingezet worden op de controle van de uitvoering van de richtlijnen. 
 
7.3.1.6 Project Legionella beheersing 

PLAN Doelstellingen: 
▪ vermijden van Legionella infecties door gecontamineerde waterleidingen bij zo-

wel patiënten als personeel 

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen: 
▪ Overleg met werkgroep Legionella 
▪ Uitvoeren van metingen 

CHECK ▪ Resultaten van metingen bespreken 
▪ Risico-analyse van legionellameetpunten n.a.v. de eindfase van de renovatiewer-

ken 

ACT  ▪ Bijsturing acties indien de doelstellingen niet gehaald werden 

 
In 2018 werden er periodiek metingen gedaan op het leidingwater.  Deze resultaten werden steeds be-
sproken tijdens de vergaderingen van team infectiepreventie en tijdens de comités ziekenhuishygiëne.  
In februari 2018 werd met de werkgroep Legionella samen gekomen om het Legionellabeheersplan te 
reviseren. 
 
7.3.1.7 Project infectiepreventie voor de medewerkers 

PLAN Doelstellingen: 
▪ Vaccinatiebeleid voor alle ziekenhuismedewerkers en artsen  
▪ Postexposure profylaxe  

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen: 
▪ Griepvaccinatie 
▪ Opvragen immuunstatus arbeidsgeneesheer 
▪ Opstellen procedure vaccinatie en PEP  

CHECK ▪ Resultaten van griepvaccinatiecampagne bespreken 

ACT  ▪ Bijsturing acties indien de doelstellingen niet gehaald werden 

 
Met de griepvaccinatiecampagne van 2018 bereikte het team infectiepreventie 63,64 % van de mede-
werkers van het KEI.  Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017.  De resultaten werden besproken 
binnen het comité ziekenhuishygiëne. 

 
7.3.1.8 Project implementatie van procedures 

PLAN Doelstellingen: 
▪ Alle procedures vlot raadpleegbaar en kenbaar maken via Infoland 
▪ Procedures worden geïmplementeerd en zijn gekend door de medewerkers   

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen: 
▪ Opleidingen (klassikaal / training tijdens de zorg / via de referenten / i-Qualify)  

CHECK ▪ Testen van het personeel via i-qualify 

ACT  ▪ Bijsturing acties indien de doelstellingen niet gehaald werden 

 
In 2018 werden verschillende procedures gereviseerd, aangemaakt en geüpdatet.  Dit werd steeds ge-
daan volgens het beleid documentbeheer.  Met dit beleid wil men ervoor zorgen dat de documenten op 
Infoland steeds eenvoudig terug te vinden zijn.  Ook in 2019 moet er verder gezet worden op het project 
implementatie van procedures. 
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7.3.1.9 Project onderhoud 

PLAN Doelstellingen: 
▪ De infectiepreventie-maatregelen, beschreven in procedures, worden opgevolgd 

door de onderhouds-medewerkers 
▪ De medewerkers van het onderhoud hebben kennis van de verschillende procedu-

res en te gebruiken producten 

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen: 
▪ Via audits zullen de moeilijk te onderhouden punten kenbaar gemaakt worden 
▪ Aan de hand van deze kennis, zullen de onderhoudsmedewerkers gesensibiliseerd 

worden 

CHECK ▪ Aan de hand van de evaluclean (Clinell) zullen periodiek audits worden uitgevoerd 

ACT  ▪ Bijsturing acties indien de doelstellingen niet gehaald werden 

 
Van de firma Dialex biomedica kregen wij in 2018 de ‘Evaluclean’-tablet aangeboden.  Met deze tablet 
kunnen de resultaten van periodieke screeningen op de kwaliteit van de schoonmaak gestructureerd 
bewaard worden.  Tijdens de comités ziekenhuishygiëne van 2018 werden deze resultaten besproken 
en werden er verbeteracties uitgeschreven. 
 
7.3.1.10 Handhygiëne 

PLAN Doelstellingen: 
▪ De medewerkers voldoen aan de basisvereisten handhygiëne. 
▪ Bewustwording en sensibilisatie binnen het gehele ziekenhuis dat handhygiëne de 

belangrijkste maatregel is ter preventie van ziekenhuisinfecties 
▪ Compliance aan de 5 momenten voor het toepassen van de handhygiëne volgens 

de WHO 
▪ Nadruk op de handhygiëne vóór invasieve handelingen i.h.b. met betrekking tot 

beschadigde huid/slijmvliezen en het intraveneuze, urinaire en respiratoire stelsel 

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen: 
▪ Bewustwording, sensibilisatie, compliance en kennisverruiming: 

 via opleiding, 
 referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne, referentieparamedici 
 comité ziekenhuishygiëne, 

▪ Deelnemen aan de nationale campagnes handhygiëne 2018 - 2019 van de FOD 
▪ Campagne handhygiëne 2018 - 2019 uitwerken (mailing, posters, opleiding) 
▪ Extra observaties handhygiënemomenten vóór invasieve handelingen. 
▪ Patiënten educatie: 

 Folders opmaken actualiseren voor patiënten, bezoekers, personeel 
 Sensibilisatie patiënten 

CHECK ▪ Evaluatie van het verbruik handalcohol 
▪ Controle van de uitvoering van de richtlijnen m.b.t. basisvereistenhandhygiëne 

door alle medewerkers via de veiligheidsrondes en extra controles tussenin. 
▪ Steekproef om na te gaan of er een kennisverbetering en gedragsverbetering is in-

zake handhygiëne 
▪ Resultaten van de controles analyseren en rapporteren, o.a. WIV, VIP2 
▪ Evaluatie van de resultaten in team infectiepreventie en comité ziekenhuishygiëne 

ACT  ▪ Nieuwe acties opstellen na analyse van de resultaten 

 
Via opleiding, referentieverpleegkundigen en het comité ziekenhuishygiëne werd ook in 2018 het belang 
van goede handhygiëne in de kijker gezet. 
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7.3.1.11 MRK 

PLAN Doelstellingen: 
▪ Het in kaart brengen en opvolgen van de epidemiologie van MRK 
▪ Het tegengaan van horizontale verspreiding van MRK 
▪ Het dekoloniseren van MRK, zo mogelijk 
▪ Het vermijden van infecties bij dragerschap van MRK 

DO  Uitvoeren acties gekoppeld aan voorgaande doelstellingen: 
▪ Opvolgen en implementeren richtlijnen uit de literatuur, van de Federale & 

Vlaamse Overheid en de Hoge Gezondheidsraad 
▪ Volgen van externe bijscholingen m.b.t. ziekenhuishygiëne 
▪ Organiseren van interne bijscholingen m.b.t. ziekenhuishygiëne 
▪ Uitwerken van een dynamisch screeningsbeleid, zowel bij opname als bij langlig-

gers (evaluatie 1x/jaar) 
▪ Opvolgen van epidemiologie, nationaal en internationaal 
▪ Surveillance van de MRK intern 
▪ Deelname aan de nationale surveillance van het WIV 
▪ Opstellen en toepassen van een isolatiebeleid (evaluatie 1x/jaar) 
▪ Opvolgen en implementeren richtlijnen uit de literatuur, van de Federale & 

Vlaamse Overheid en de Hoge Gezondheidsraad 

CHECK ▪ Controle van de uitvoering van de richtlijnen m.b.t. het toepassen van de stan-
daardvoorzorgsmaatregelen en bijkomende maatregelen door alle medewerkers 
via de veiligheidsrondes en extra controles tussenin. 

▪ Resultaten van de surveillance evalueren en bespreken op het comité ziekenhuis-
hygiëne 

▪ Resultaten van de surveillance vergelijken met de nationale surveillance van het 
WIV 

▪ Steekproef om na te gaan of er een kennisverbetering en gedragsverbetering is in-
zake toepassen van de standaardvoorzorgsmaatregelen en bijkomende maatrege-
len 

ACT  ▪ Nieuwe acties opstellen na analyse van de resultaten 
▪ Het opvolgen van de cijfers van MRSA, MRGN, VRE en Clostridium difficile; naar 

aanleiding van de registraties eventuele preventieve acties plannen 
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7.3.1.12 Toezicht werking infectiepreventie 

 
 
7.3.2 PROCEDURES EN ADVIEZEN 
 
7.3.2.1 Nieuwe procedures / folders 

- Protocol vazen. 
- Procedure irritatie handen, preventie. 
- Procedure KUA. 
- Procedure suprapubische sonde plaatsen. 
- Procedure Tristel Trio Wipes, CPR, Laryngoscoop. 
- Procedure Tristel Trio Wipes, High level desinfectie. 
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7.3.2.2 Nieuwe procedures in voorbereiding 

/ 
 
7.3.2.3 Herwerkte procedures 

- Procedure, Infectiepreventie, houdbaarheid projecten na opening. 
- Het documentbeheersysteem (Infoland) vraagt om de twee jaar een revisie van alle documenten.  De pro-

cedures worden, indien nodig, bijgewerkt. 

 
7.3.2.4 Adviezen ziekenhuishygiëne (thema’s uit register van beslissingen CZHH) 

De verpleegkundig-ziekenhuishygiënisten en de geneesheer-ziekenhuishygiënisten zetelen in diverse 
vergaderingen, zo kan overal “ziekenhuishygiëne” bewaakt worden.  Er wordt een mondeling advies ge-
geven ofwel wordt het advies opgenomen in een verslag of procedure. 
 
7.3.3 STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN EN BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN 
 
- Campagne handhygiëne 

De nieuwe campagne handhygiëne ging van start eind 2018.  De voormeting werd uitgevoerd door 
de referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne. 

 
- Producten handhygiëne 

Het verbruik van de producten handhygiëne wordt bijgehouden.  Indien er medewerkers huidpro-
blemen hebben bij het gebruik van de standaardproducten, wordt na overleg met team infectiepre-
ventie een alternatief product voorgesteld.  De bevindingen van de medewerker worden opgevolgd 
door het team infectiepreventie. 
Mogelijkheid gebruik van kleine flacons EBIOXX© = alternatief product voor handalcohol voor men-
sen met irritaties aan de handen. 

 
- Houdbaarheid producten 

Klevers met houdbaarheidsdatum op producten voor desinfectie en handontsmetting, zepen,…  De 
klevers worden op de producten gekleefd.  Bij opening van het product wordt op de klever genoteerd 
tot welke datum het product houdbaar is.  Hospithera heeft aangegeven dat de Aniosgel tot één jaar 
na opening houdbaar blijft, indien de oorspronkelijke houdbaarheidsdatum niet strenger is.  We heb-
ben daarom de houdbaarheid van Aniosgel opgetrokken van 6 maanden naar 1 jaar. 

 
- Gebruik clipuurwerken 

Ieder nieuw personeelslid krijgt een clipuurwerk bij het onthaal.  Defecte clipuurwerken kunnen in-
gewisseld worden. 

 
- Producten reiniging – desinfectie 

Alle onderhoudsproducten bleven ongewijzigd. 
 

- Ontsmetting sanitaire ruimtes 
Geen wijzigingen. 
 

- Nocospray 
Geen wijzigingen. 

 
- Wassen zonder water 

Het project ‘Wassen zonder water’ werd in 2016 gestart in KEI.  De medewerkers op de verpleegaf-
delingen zijn tevreden van het product, gezien het gebruik ervan de duur van de ochtendzorg met 
10 minuten per patiënt vermindert.  Ook patiënten kiezen steeds vaker voor het gebruik van de 
washandjes van ‘Wassen zonder water’. 
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- Onthaalbrochure ziekenhuishygiëne 
Bij indiensttreding ontvangt iedere medewerker een algemene onthaalbrochure.  Een onderdeel 
daarvan is de onthaalbrochure ziekenhuishygiëne met meer info over de preventie van ziekenhuis-
infecties in KEI. 

 
- Bedpanverbrijzelaar 

Gezien één bedpanspoeler per afdeling volstaat, zal er geen bedpanverbrijzelaar worden aangekocht. 
 
7.3.4 BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN: ISOLATIE VAN BESMETTE PATIËNTEN TER INDIJKING VAN 

OVERDRACHT VAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN 
 
Zie verder. 
 
7.3.5 SURVEILLANCE VAN ZIEKENHUISINFECTIES AAN DE HAND VAN INDICATOREN DIE TOELATEN HUN IN-

CIDENTIE IN DE INSTELLING TE VOLGEN EN BIJ TE STUREN 
 
Het nieuwe KB van 2007 in verband met ziekenhuishygiëne zorgde ervoor dat we verplicht werden om 
ziekenhuisinfecties te registreren.  MRSA, VRE, MRGN, sepsis en Clostridium worden geregistreerd en 
opgevolgd. 
 
7.3.5.1 Resultaten 

MRSA: Het betreft het registreren van MRSA volgens het nieuwe KB en de richtlijnen van het WIV.  In 
2018 werd het volledige jaar geregistreerd. 
 
VRE: Het betreft het registeren volgens het nieuwe KB en de richtlijnen van het WIV.  In 2018 werden 
de VRE geregistreerd voor het volledig jaar. 
 
Clostridium difficile: het betreft het registeren volgens het nieuwe KB en de richtlijnen van het WIV.  In 
2018 werd het 2de semester geregistreerd.. 
 
Sepsis: het betreft het registeren van sepsis gedurende het volledige jaar. 
 
Bij opmaak van het jaarverslag waren de resultaten van de registraties door WIV nog niet gekend ge-
maakt. 
 
7.3.5.2 Verbeterprocessen 

In 2019 zal de module rond infectiepreventie ingebouwd worden in het EPD Obasi. 
 
7.3.6 SCREENINGSBELEID: ROUTINEMATIGE SCREENING MRSA EN CPE 
 
MRSA: 
Gezien het merendeel van onze patiënten vanuit een ander ziekenhuis, waar zij soms al lang verblijven, 
naar KEI worden doorgestuurd, bestaat er een grote kans dat ze gekoloniseerd of geïnfecteerd zijn met 
bepaalde micro-organismen.  We screening daarom iedere patiënt bij opname (neus - keel - perineum).  
Bijkomende stalen (urine, wonden) worden niet meer standaard bij opname genomen, enkel op vraag van 
de behandelend arts.  Een patiënt met één of meerdere positieve screenings wordt gedecontamineerd 
en opgevolgd. 
 
Eind 2016 werd getart met het screenen van patiënten gedurende zijn opname, dit op 4 - 8 -12 - enz. 
weken. 
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Uit de flowchart: 
 

 
 
CPE: Opsporen van CPE-dragers bij risicopatiënten 
Het screeningsbeleid CPE werd aangepast op 04/03/2015: vanaf dan worden alle patiënten gescreend 
uitgezonderd geplande ingrepen.  Op 18/11/2015 werd de standaard CPE-screening stopgezet. 
 
VRE: 
Vanaf het najaar 2015 was er verhoogde waakzaamheid voor VRE.  Een screeningsbeleid werd opgesteld 
voor KEI: VRE-screening bij opname en bij 4 - 8 - 12 weken verblijf (vanaf 2016).  14/06/2017 werd 
beslist om de 4-wekelijkse VRE-screeningen niet meer op te volgen, omdat er geen positieve screeningen 
werden gedetecteerd. 
 
7.3.7 EPIDEMIEBELEID 
 
We beschikken over een procedure ‘aanpak epidemie’ en een algemeen pandemieplan. 
 
7.3.8 OPVOLGEN VAN DE HYGIËNEASPECTEN BIJ ZIEKENHUISACTIVITEITEN 
 
- Bouwen en verbouwen 

Vanaf 2012 neemt één verpleegkundig-ziekenhuishygiënist deel aan het bouwcomité zodat er be-
trokkenheid is bij de materiaalbeslissingen in de verbouwingen (soort kraan, wandbekleding,…).  Het 
bouwcomité komt maandelijks samen.  De verbouwingen zijn een vast punt in ieder team en comité 
ziekenhuishygiëne. 

 
- Aankoop materialen 

Het team ziekenhuishygiëne wordt betrokken bij hygiëne-aspecten van de aankoop van materialen 
via het aankoopcomité.  Het aankoopcomité komt vijf maal per jaar samen, 2-maandelijks, uitgezon-
derd juli. 

 
- Bacteriologisch toezicht op het water (in het kader preventie Legionella) 

In 2017 waren er drie meetmomenten.  De resultaten werden besproken met het diensthoofd tech-
nische dienst en het team ziekenhuishygiëne.  Na de acties die in 2016 werden genomen ten gevolge 
van de verhoogde waarden op 02/09/2016 bleven de waarden in 2017 en 2018 steeds normaal. 
Het bacteriologisch toezicht op het water bleef wel een vast agendapunt binnen het team infectie-
preventie en het comité ziekenhuishygiëne.  Ook werd regelmatig overlegd met het diensthoofd van 
de technische dienst.  Voor meer informatie over de genomen acties kan het legionella beheersplan 
geraadpleegd worden. 

 
- Bacteriologisch toezicht op het linnen 

De resultaten worden opgevraagd bij de firma Dumoulin die bacteriologische controles laat uitvoe-
ren door een extern labo. 
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7.3.9 GRIEPVACCINATIE 
 
Aantal gevaccineerde medewerkers: 
 
- 2012: 141 - 45 % 
- 2013: 141 - 46 % 
- 2014: 177 - 56 % 
- 2015: 162 - 54 % 
- 2016: 180/298 - 60,4 % 
- 2017: 196/310 - 63,2 % 
- 2018: 196/308 - 63,6 % 
 

 
 
Acties 2018: 
 
- Folder rond griepvaccinatie bij loonfiche september. 
- Gepersonaliseerde affiches rond griepcampagne op de schermen. 
- E-mail naar alle medewerkers en diensten met de regeling + versturen van herinneringsmails. 
- Nieuwsbericht in de nieuwsbrief. 
- Omroepen via centrale omroep op moment van de griepvaccinatie. 
- Sensibilisatie medewerkers via infomomenten op de verschillende diensten door team infectiepre-

ventie. 
- Elke medewerker die zich liet vaccineren, kreeg een pakje cupcakes ter bedanking. 
- Medailles werden uitgereikt aan de diensten die voor meer dan 80 %, 70 % of 60 % zijn gevaccineerd. 
 
7.4 Taken comité ziekenhuishygiëne 

7.4.1 BESPREKING EN GOEDKEURING DOCUMENTEN DOOR COMITÉ ZIEKENHUISHYGIËNE 
 
           Besproken  Goedgekeurd 
         

 Algemeen strategisch plan     ja    ja 
 neen   neen 

 
 Jaarlijks beleidsplan     ja    ja 

 neen   neen 
  

 Jaarlijks activiteitenverslag     ja    ja 
 neen   neen 
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 Jaarlijks werkingsverslag    ja    ja 
 neen   neen 

 
 Budgetten en kostenramingen    ja    ja 

 neen   neen 
 
Het jaarverslag 2018 werd besproken en goedgekeurd op het comité ziekenhuishygiëne van 
15/03/2019.  Het beleidsplan 2019 werd besproken en goedgekeurd op het comité van 15/03/2019. 
 
7.4.2 BEWAKEN TECHNIEKEN VAN STERILISATIE 
 
De sterilisatie gebeurt in het az West (Veurne).  Enkele kleine materialen van de dienst consultatie / 
tandarts werden gesteriliseerd in KEI, onder toezicht van de apotheker.  Vanaf 2013 werken we met 
huurmateriaal van de firma Malysse - Sterima. 
 
In 2016 werden alle procedures rond sterilisatie geactualiseerd.  Omdat het als klein ziekenhuis heel 
moeilijk wordt om te voldoen aan de laatste normen binnen sterilisatie van endoscopen wordt de moge-
lijkheid van uitbesteding aan az West bekeken.  De directies van beide ziekenhuizen hebben hierrond 
verschillende malen samen gezeten.  Eind 2018 werd hierin nog geen beslissing genomen door de direc-
tie. 
 
7.4.3 CONTROLE OP DE HYGIËNE VAN DE VOEDING (HACCP) 
 
In 2018 kwam de werkgroep HACCP viermaal bijeen.  Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de HACCP-
verslagen. 
 
7.4.4 HET VERZAMELEN EN VERWIJDEREN VAN ZIEKENHUISAFVAL 
 
Geen wijzigingen in de procedure. 
 
7.4.5 REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN HET COMITÉ VOOR ZIEKENHUISHYGIËNE 
 
Zie register ziekenhuishygiëne.  Vanaf 2011 wordt een register bijgehouden, met daarin de beslissingen 
van het comité ziekenhuishygiëne. 
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8 OMBUDSDIENST 

8.1 Jaarverslag van een lokale ombudsdienst van een zorgvoorziening t.a.v. de Vlaamse ombuds-
man: kalenderjaar 2018 

8.1.1 INSTELLINGSGEBONDEN INFORMATIE 
 

Registratieperiode 01-01-2018 - 31-12-2018 

 

Instellingsgebonden informatie 

Naam van de zorginstelling Koningin Elisabeth Instituut 

Adres 
Dewittelaan 1 
8670 Oostduinkerke 

Gewest Vlaamse Gewest 

Erkenningsnummer 676 

Type (AZ, UZ, PZ,…) Categoraal Ziekenhuis 

Aantal bedden 165 bedden 

Aantal campussen 1 campus 

Naam ombudsperso(o)n(en) 
Lieselot Vanbelle 
Margot De Feu 

Datum aanvang werkzaamhe-
den als ombudspersoon 

01-05-2018 
17-10-2016 

Bestaffing 
Tijdens weekdagen is steeds één van de twee ombudsvrouwen 
beschikbaar. 
Reële tijdsbesteding: 4/38 = 0,11 FTE. 

Lokalisatie dienst 2de verdieping, lokaal 2K 

Registratiesysteem / 

Huishoudelijk reglement (actua-
lisatiedatum; waar te raadplegen) 

Het huishoudelijk reglement werd op 06-07-2018 aangepast, we-
gens wijziging van de ombudspersoon. De gewijzigde versie werd 
op 22-09-2018 voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De ver-
nieuwde versie van het reglement trad in werking op 22-09-2018. 
Het huishoudelijk reglement kan terug gevonden worden op het 
intranet (Infoland), aan de receptie of op de website van KEI. 

Vormingen i.k.v. bemiddeling / 

Bijkomende vormingen in be-
trokken kalenderjaar 

/ 

Werkingsterrein  van de om-

budsdienst 

(klachtenbemiddeling louter van-

uit het mandaat KB 8/7/2003 of 

ruimer?; ruimere taken toebedeeld 

De ombudsdienst staat open voor alle meldingen en/of vragen 

naar informatie van patiënten, dus niet louter meldingen m.b.t. de 

rechten van de patiënt. 
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aan de ombudsdienst (vb. begelei-

ding afschrift patiëntendossier); 

preventieve opdracht;… 

Welk traject volgen de klachten 

die worden geformuleerd aan 

de ombudsdienst? 

Bij opname krijgt iedere patiënt de intern opgestelde patiëntenbro-
chure met informatie inzake de ombudsdienst.  Deze brochure 
wordt ook beschikbaar gesteld aan het onthaal van het ziekenhuis. 
 
Nieuwe personeelsleden krijgen bij het onthaal de brochure inzake 
patiëntenrechten, opgesteld door de federale overheid. 
 
Meldingen bereiken de ombudsdienst, door de brede bekendma-
king, op verschillende manieren.  Zo vinden patiënten of familie 
meestal zelf de weg tot de ombudsdienst.  Wanneer de patiënt een 
klacht naar een personeelslid uit, kan het ook dat dit personeelslid 
de ombudsdienst inschakelt. 
 
Wanneer een melding bij de ombudsdienst binnenkomt, zal de om-
budsvrouw een ontmoeting regelen met de melder.  Tijdens dit ge-
sprek wordt enerzijds geluisterd naar het eventuele probleem, an-
derzijds worden ook de verwachtingen van de patiënt bevraagd. 
 
Afhankelijk van de verwachtingen van de patiënt, worden er acties 
door de ombudsdienst ondernomen. In sommige gevallen kan dit 
een gesprek zijn, om de communicatie tussen de verschillende par-
tijen te herstellen. In andere gevallen moeten andere stappen on-
dernomen worden. 
 
Het traject hangt dus heel erg af van de melding en de verwachtin-
gen van de patiënt. 
 
De gemiddelde doorlooptijd van de afhandeling van meldingen aan 
de ombudsdienst is 8,6 dagen. 
 
Alle meldingen werden intern opgelost.  Er was geen doorverwij-
zing naar externe diensten vereist. 

 
8.1.2 BEHANDELING VAN KLACHTEN EN ONVREDE 
 

Hoe gaat de organisatie om met klachten?  

Door de combinatie van taken (psychologisch consulent en beleidscoördinator infectiepreventie en 
data) worden de administratieve taken van de ombudsdienst, zoals de registratie van de klachten en 
het jaarverslag zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.  Er wordt geprobeerd om steeds deel te nemen aan 
het provinciaal overleg van VVOVAZ.  Dit om op de hoogte te blijven van de lopende zaken binnen de 
ombudsdiensten.  Hiernaast kan via dit overleg ook een netwerk worden uitgebouwd, zodat bij interne 
moeilijkheden m.b.t. klachten advies kan gevraagd worden aan collega-ombudsdiensten. 

Hoe gaat de ombudsdienst om met klachten?  

Door de combinatie van taken (psychologisch consulent en beleidscoördinator infectiepreventie en 
data) is het niet steeds gemakkelijk om van “petje” te veranderen.  Daarom werd in 2018 beslist om 
Lieselot Vanbelle als eerste aanspreekpersoon binnen de ombudsdienst te laten fungeren.  Meldingen 
van patiënten waarmee Lieselot een therapeutische relatie heeft, worden door Margot afgehandeld.  
Omgekeerd worden meldingen die betrekking hebben op het activiteitsdomein van Margot door 
Lieselot afgehandeld.  Het uitwerken van verbeteracties gebeurt steeds door Lieselot en Margot sa-
men.  Zo nodig, wordt de melding meegenomen naar andere overlegorganen om tot de meest ge-
schikte verbeteractie te komen.  

Bijkomende informatie/opmerkingen:  (vb. Resultaten na afhandeling; eventuele moeilijkheden;…) 
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Het is niet altijd eenvoudig om medewerkers te overtuigen van het positieve aspect (lees: de kans tot 
verbetering) van een melding bij de ombudsdienst.  Een melding wordt nog te vaak als een aanval 
gezien.  Dat er juist heel veel uit een melding geleerd kan worden, proberen de ombudsvrouwen de 
medewerkers bij te brengen door het geven van opleidingen, regelmatig in overleg te gaan met mede-
werkers en diensthoofden en door andere sensibiliseringsacties.  Dit maakt dat medewerkers in KEI 
meestal wel constructief meedenken aan het vinden van een goede oplossing voor de patiënt. 
 
Patiënten en familie van patiënten stellen steeds meer eisen in de verpleegafdelingen.  Voor sommige 
medewerkers is het moeilijk om hiermee om te gaan.  In 2019 zal verder worden ingezet op sensibili-
sering en opleiding geven.  Hiernaast zullen de rechten en plichten van patiënten worden gebundeld 
in een informatiedocument, zodat de verwachtingen van elkeen t.o.v. elkaar duidelijk zijn. 

 
8.1.3 OVERZICHT VAN DE MELDINGEN T.A.V. DE OMBUDSDIENST 
 

Opmerkingen:  
 

 1 melding kan meerdere klachten/bemerkingen bevatten. 
 Deze cijfers zijn een weergave uit de beleving en interpretatie van de patiënt.  De (on)ge-

grondheid van de klacht is hier niet in weergegeven. 
 

Aantal klachtendossiers 14 

Aantal infodossiers / 

Aantal pro actieve dossiers 11 

Aantal opvragingen patiënten-

dossier 
/ 

Aantal ‘andere’  3 verzekeringsaangelegenheden (verlies van persoonlijk gerief). 

 

Aantal klachten t.a.v. RECHTEN VAN DE PATIËNT (beroepsbeoefenaars KB nr. 78) 
Opmerkingen:  
 

 De jaarverslagen van de lokale ombudsdiensten van zorgvoorzieningen geven geen be-
trouwbare indicatoren op het niveau van de inschatting van de “zorgkwaliteit” in zorgvoor-
zieningen. Bovendien geven de jaarverslagen niet de gehele werklast van de ombudsdienst 
weer, die ook andere opdrachten uitvoert (informatievragen beantwoorden, preventieve op-
dracht, …). 

 De klachtenregistratie zou aangepast en geüniformiseerd moeten worden.  De registratie 
weerspiegelt de impact, ernst of gevolgen van een klacht immers niet. 

 In KEI zullen meldingen vanaf 2019 op het intranet (Infoland) geregistreerd worden. 

 

Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening (Art. 5)* 7 

Recht op de vrije keuze van een beroepsbeoefenaar (Art. 6) 0 

Recht op informatie over zijn gezondheidstoestand (Art. 7) 0 

Recht op geïnformeerde toestemming (Art. 8)** 2 

Recht op informatie over de beroepsaansprakelijkheid (Art.8/1) 0 
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Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier (Art. 9 §1) 0 

Recht op inzage van het patiëntendossier (Art. 9 §2) 1 

Recht op afschrift van het patiëntendossier (Art. 9 §3) 0 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Art. 10) 0 

Recht op het neerleggen van een klacht (Art. 11) 0 

Recht op pijnbestrijding (Art. 11bis) 0 

 
Rechten van de patiënt: 
*Art. 5 Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening  klachten aangaande de kwaliteit van de dienstverle-
ning in het kader van de relatie tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt (klachten over het gedrag en de 
communicatiestijl van de beroepsbeoefenaar(s) en/of klachten over een technische handeling van de be-
roepsbeoefenaar(s)). 
**Art. 8 Recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de be-
roepsbeoefenaar  dit omvat:  

- Het recht op informatie over de karakteristieken van de tussenkomst zelf (met inbegrip van de fi-
nanciële gevolgen ervan) zoals bepaald in de wet betreffende de rechten van de patiënt. 

- Het recht op de uitdrukkelijke toestemming voor iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar 
zoals bepaald in de wet betreffende de rechten van de patiënt. 

- Het recht op weigering van de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, zoals nader bepaald in de 
wet betreffende de rechten van de patiënt. 

 

Aantal klachtendossiers niet gerelateerd aan de rechten van de patiënt 3 

 
 
Tabellen/grafieken; klachtenratio:  
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Bijkomende informatie/opmerkingen: (vb. meest voorkomende aspecten; doorlooptijd; verwachtin-
gen van de klager;…) 
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8.1.4 AANBEVELINGEN 
 

 Per klacht werd steeds een gesprek gevoerd met de betrokken personeelsleden. Tijdens deze 
gesprekken werd dieper ingegaan op de oorzaak van de klacht en hoe deze in de toekomst 
vermeden kan worden.  

 Naar aanleiding van bepaalde klachten werd door de leidinggevende aandacht gevraagd aan 
zijn/haar volledige team. 

 Ten gevolge van de verbouwingen waren er dit jaar meer meldingen rond de hotelfaciliteiten.  
Deze meldingen werden meegenomen naar het bouwcomité. 

 Bij de meeste klachten volstaat het om te luisteren naar de patiënt en een gesprek met 
hem/haar en de betrokken personen aan te gaan. 

 In de komende vier jaar zal in KEI de reeds bestaande kwaliteitscultuur verder uitdiept wor-
den.  Volgende doelstellingen zullen hierbij centraal gesteld worden: 
- KEI zorgt voor continue en dynamische verbetering van kwaliteit van zorgverlening op 

basis van indicatorenmetingen. 
- Er heerst een kwaliteitscultuur in KEI die actief gedragen wordt door alle medewerkers. 
- KEI zorgt voor voortdurend verbeteren en borgen van patiëntveiligheid door het uitbou-

wen van een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. 
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 Het project “productive ward” loopt in KEI.  Hierbij wordt op verschillende vlakken gewerkt 
aan de implementatie van het kwaliteitsbeleid met het oog op een maximale patiëntentevre-
denheid. 

 Met de ontwikkeling van zorgprofielen wil men de patiënt meer betrekken binnen zijn revali-
datieplan en -doelstellingen. 

 Zorgverleners worden gesensibiliseerd m.b.t. verschillende zaken: 
- opleiding rechten van patiënt - zal via e-learning aangeboden worden; 
- opleiding verpleegdossier - met nadruk op het belang van een correct ingevuld patiënten-

dossier; 
- sensibilisering rond het correct gebruik van EMB: medicatie pas afklikken nadat het werd 

toegediend. 
- dossiercontrole: opmaak checklist dossiercontrole in 2019. 

Bijkomende informatie/opmerkingen: (vb. Hoe wordt er op de aanbevelingen gereageerd en welk gevolg 
wordt er aan gegeven?):  

Het is niet steeds eenvoudig om vanuit de ombudsdienst aanbevelingen te formuleren.  Daarom worden 
meldingen vaak meegenomen naar verschillende soorten vergaderingen, zoals bijvoorbeeld comités, 
waar met de experten terzake naar de meest geschikte oplossing gezocht kan worden. 
 
Wanneer een melding meegenomen wordt naar een vergadering, wordt deze eerst geanonimiseerd en 
dan besproken met de experten die binnen het overleg zetelen.  Door de meldingen mee te nemen daar 
deze vergaderingen kan er meteen gezocht worden naar een oplossing die door meerdere personen 
gedragen wordt.  Dit vereenvoudigt de implementatie van de eventuele aanbeveling. 
 
Het is de bedoeling dat de opvolging van de aanbeveling dan gebeurt door de geraadpleegde experten, 
in overleg met de ombudsdienst. 
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9 DEPARTEMENT PATIËNTENZORG 

9.1 Personeelsbestand 

9.1.1 BIJSCHOLING PERSONEEL 
 
- Intern vinden er geregeld klinische en niet-klinische opleidingen plaats voor medewerkers (zie andere 

rubrieken) door medewerkers.  Maandelijks wordt CPR aangeboden voor alle medewerkers. 
- Er vinden dagelijks externe opleidingen, bezoeken, werkgroepen en netwerkmomenten plaats. 
- Sedert september 2017 hanteren we de VTO-module van Tobania, die gekoppeld is aan het uurroos-

ter.  De medewerker en leidinggevende kan op elk moment de opleidingen checken, opvolgen, in- 
en uitschrijven.  Met bijsturing van het programma door de firma en een intern andere aanpak zouden 
we in 2019 kunnen rekenen op een visitatie- en accreditatiewaardig systeem. 

 
9.1.2 DIVERSE WERKGROEPEN 
 
9.1.2.1 Externe werkgroepen 

Zie andere rubrieken. 
 
9.1.2.2 Onthaal 

Voor alle nieuwe medewerkers, jobstudenten en stagiair(-e)s worden er wekelijks één of twee onthaal-
momenten voorzien door een team van drie onthaalmedewerkers.  150 studenten krijgen een stageplaats 
in verpleging-verzorging en logistiek, kinesitherapie, ergotherapie, voedings- en dieetkunde, grootkeu-
ken,  logopedie, onderhoud en  sociale dienst.  We krijgen ook stagiairs van diverse opleidingscentra zoals 
Syntra West met 6 studenten (aparte registratie), voornamelijk in pedicure en zorg, de VDAB promoot 
KEI als ziekenhuis met opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden.  Ook 18 studenten boden zich aan 
op vrijwillige basis, dit ter oriëntering of kennismaking met het toekomstig werkveld. 
 
In oktober ondersteunden we het YOUCA (YOUth for Change and Action) project.  Dit is een organisatie 
voor en door jongeren die hen stimuleert samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samen-
leving.  We geven kansen aan de eigen stagiairs en aan de kinderen van onze medewerkers die zich 
daarvoor willen engageren. 
 
De keuken heeft het alternerend leren van Ter Strepe ondersteund en het BuZo project van Ter Zee om 
zo de jongeren kansen te geven zich aan te passen aan het werkveld.  Anderzijds heeft de keuken mee-
gewerkt aan het re-integratie project om mensen opnieuw voeling te geven met de werksituatie.  In de 
verpleging zijn het hoofdzakelijk niet-generatiestudenten die herintreden wat een andere invulling van 
de begeleiding beoogt voor de meters en peters.  Voor de HBOV studenten, die anders georganiseerd 
onderwijs volgen is het puzzelen om hun werk- stage en thuissituatie op elkaar af te stemmen. 
 
In de zorg hebben we meegewerkt aan diverse ESF-herscholings- en Sociaal Fonds projecten van be-
paalde duur met voornamelijk studenten in de logistiek en de verzorging via jobcentrum (VDAB), VSPW 
en CVO.  Door de diversiteit aan opleidingen en de veelheid aan studenten moesten we wekelijks stu-
denten weigeren in 2018. 
 
Voor de tweede maal kwamen jongeren van de lagere school zich presenteren om kennis te maken met 
het werkveld van ergo en kiné. 
 
Ook buitenlandse studenten vonden de weg naar het KEI. Drie studenten van het CH Dunkerque IFSI 
liepen alhier stage. 
 
Hoe wordt het onthaal ervaren door de nieuwe medewerkers (12 antwoorden) - cijfers uit het OHNO 
gesprek. 
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Hoe heb je het onthaal de eerste dag ervaren? 
 

 
 
Traject Anders Leren In de Zorg (Taliz) is een project in samenwerking met het regionaal zorgnetwerk 
waarbij de focus ligt op ervaringsgericht leren.  Vanaf september 2018 kunnen studenten van de hogere 
beroepsopleiding het TALIZ-project van ZoWe-verpleegkunde in KEI volgen.  De opleiding duurt drie 
jaar en als de deelnemers slagen, krijgen ze hun diploma van gegradueerde in de verpleegkunde.  De 
lesweek wordt afgewisseld met een stageweek.  In het KEI is er een les- en praktijklokaal ter beschikking.  
Hetgeen niet in het skillslab geoefend kan worden vindt plaats op Reva 4.  Niet enkel bij ons lopen de 
stages, maar ook bij onze partners az West, WZC Dunecluze, WZC Sint-Bernardus en WZC Ten Anker.  
Er wordt ook samengewerkt met de VDAB.  Het doel van het project is de opleiding enten op het beroep 
zodat de studenten een realistisch beeld krijgen van hun latere job. 
 
De voorbereidingen van het leerwerkplaatsproject, voor 3de jaars HBO5 verpleegkundigen in samenwer-
king met het Vesaliusinstituut van Oostende en Reva 2 dat zal aanvangen in februari 2019, startte in 
oktober 2018.  De tijdslijn, doelstellingen en verwachtingen werden verduidelijkt zodat de diverse des-
kundigen zich kunnen voorbereiden. 
 
Dit jaar kwamen 60 studenten op eindgesprek met als doel hun ervaring (perceptie) in het KEI te bespre-
ken.  Er wordt bevraagd op een schaal van 1 tot 5 (1 = zeer slecht tot het beste ooit = 5).  De studenten 
zijn tevreden over het onthaal (4,2) en de samenwerking (4) en opvang in het team (4).  In hoeverre ze 
iets bijgeleerd hebben tijdens de stage (1 = niets tot en met 5 uitzonderlijk veel of het meest van alle 
stageplaatsen) wordt hieronder weergegeven per doelgroep: 
 
- 28 verpleegkundigen geven gemiddeld 4,54 met een scorewijdte van 3,5 t.e.m. 5; 
- 6 zorgkundigen geven gemiddeld 4,17 met een scorewijdte van 3 t.e.m. 5; 
- 10 kinesitherapeuten geven gemiddeld 4,20 met een scorewijdte van 4 t.e.m. 5; 
- 3 ergotherapeuten geven gemiddeld 4,33 met een scorewijdte van 4 t.e.m. 5; 
- 5 organisatieassistenten geven gemiddeld 4,20 met een scorewijdte van 3 t.e.m. 5; 
- 4 secundaire keukenleerlingen geven gemiddeld 4 met een scorewijdte van 3 t.e.m. 5; 
- 1 student hoger onderwijs keuken geeft een 4; 
- 1 leerling gezondheidswetenschappen geeft een 3 voor de leerervaring; 
- 1 maatschappelijk werker gaf een 5; 
- 1 leerling economaat logistiek geeft een 5 als score. 
 

Antwoord Aantal Per-
cen-
tage 

1. zwak 0 0 

2. matig 0 0 

3. goed 4 33 

4. zeer goed 8 67 

5. excellent 0 0 
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Diverse medewerkers van het KEI krijgen de kans verder te studeren en hun stage in het KEI te lopen 
onder zeer flexibele en gunstige omstandigheden en met de nodige begeleiding.  Dit betreft vanuit ver-
zorging naar verpleging en de brugopleiding, e.d. 
 
9.1.2.3 Werkgroep omloop nachtverpleegkundigen 

Op 3 september 2007 werd er gestart met de functie van omloopverpleegkundige.  Van 2008 tot en met 
2015 werden de procedures aangepast afhankelijk van de situatie.  In 2015 werkte de omloopverpleeg-
kundige vast op de dienst kant West en was ze minder omloop.  Bij verhuis van GM/KW naar Reva 1 zal 
de omloopverpleegkundige opnieuw de echte functie waarnemen.  In 2016 start de omloopverpleegkun-
dige de nachtshift op Reva 1 van 20 tot 21 uur om daarna de nachtverpleegkundige van Reva 2 bij te 
staan van 21 tot 22 uur (toen de twee grootste diensten).  Een gedetailleerde taakomschrijving werd 
opgesteld.  Daarna bezoekt de omloopverpleegkundige de overige diensten om hulp te bieden waar no-
dig.  Bij de verhuis in 2018 zijn alle diensten evenredig verdeeld en de huidige werkverdeling blijft aan-
gehouden mits aanpassing van de kamers.  Het team omloopverpleegkundigen werd uitgebreid met de 
verpleegkundigen van de mobiele equipe, die vervangen bij ziekte, verlof,…  Er is per dag een dienst 
toegewezen vast roulement opgemaakt.  Om middernacht is er overdracht tussen de medewerker tech-
nische dienst en de omloop, die tot 7 uur ’s morgens de veiligheid van het gebouw garandeert.  Wanneer 
een nachtverpleegkundige ziek is, gebeurt het dat de omloopverpleegkundige vervangt mits ondersteu-
ning tot en met de 1ste nachtshift.  De bijpassende opleidingen worden verstrekt door de preventieadvi-
seur. 
 
9.1.2.4 Mobiele equipe 

De mobiele equipe is een volwaardige equipe wat personeelsbezetting betreft.  Tijdens het weekend 
werd het stand-by systeem toegepast bij verwachte en onverwachte ziekte vanaf vrijdagnamiddag 16 
uur waarbij de medewerkers van de mobiele equipe de dienst overnemen van de zieke collega van de 
verpleegafdeling.  In 2018 omvatte dit 869 uur.  Vanaf juli 2015 werd dit gewijzigd in plaats van een 
dagdienst over te nemen, neemt de mobiele equipe nu het uurrooster van de zieke collega over. 
 
De avonddienst werkt tot 19 uur maar bij het toewijzen aan een afdeling kan er gewerkt worden tot 20 
uur.  Sinds juli 2015 zijn er twee medewerkers mobiele equipe met avonddienst (waarvan minimum één 
verpleegkundige).  De zorgkundige avonddienst kan maximum drie dagen op voorhand vastgeklikt wor-
den om een zieke collega op een verpleegafdeling te vervangen.  De verpleegkundige avonddienst kan 
op de dag zelf vastgeklikt worden (momenteel meer regel dan uitzondering).  Indien er geen afwezighe-
den zijn, is er een roulement uitgewerkt met wanneer welke dienst de mogelijkheid heeft om één mede-
werker met avonddienst recuperatie te geven, de mobiele avonddienst springt dan in. 
 
Het volledige team van de mobiele equipe kwam achtmaal bijeen onder leiding van de beleidscoördinator 
HR.  Informatieverstrekking, opleiding, beleidsplan, verlofplanning uurroosterplanning, het stand-by sys-
teem en avonddiensten werden besproken.  De mobiele equipe wordt ook ingezet op de verpleegafde-
ling bij personeelstekort of bij teambijeenkomsten overdag, bij vervanging omloop nacht en/of nacht.  
Informeel vonden er een 5-tal teamaangelegenheden plaats: sportief engagement, huwelijks- en verjaar-
dagsfeestjes, etentjes,…  Ook was er aandacht voor ex-mobiels nog al of niet in het KEI aanwezig. 
 
9.1.2.5 Vrijwilligers 

We kunnen wekelijks beroep doen op 15 vrijwilligers die zich inzetten voor de bibliotheek op donderdag, 
begeleiden van de patiënten naar de mis op zaterdag, wandelnamiddag op donderdag tijdens de lente tot 
en met de herfst, meehelpen in de ergo op dinsdag, inscannen van dossiers op vrijdag.  En te allen tijde 
klaarstaan om boodschappen te doen, kleine bezoekjes te brengen aan het thuisfront of naar de bank 
gaan, enz.  De ergotherapeuten van Reva 0 coördineren de wandelnamiddagen, de ergo crea coördineert 
de bezoeken en verplaatsingen.  Pater Dany neemt de vrijwilligers van de mis onder zijn hoede.  Inneke 
Callebert fungeert als aanspreekpersoon.  Aan de receptie kan ze het wel en wee opvolgen en bijsturen 
waar nodig. 
 
Margot De Feu heeft een opleiding handhygiëne gegeven zodat onze patiënten in goede handen zijn en 
Ilse Marescau leerde hen alle knepen van rolstoel rijden.  Daarna werden ze verwend door onze koks met 
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een lekker etentje.  De directie overhandigde een leuk en praktisch geschenk.  We hebben ook een pe-
dicuresessie voorzien voor hen en met z’n allen hebben we op de vrijwilligers dag een bezoek gebracht 
aan het Delvaux museum te Koksijde. 
 
9.2 Public Relations: KEI fungeerde als stageoord voor 

- Ter Strepe: grootkeuken. 
- KTA Diksmuide: 7de jaar TB. 
- VTI Diksmuide: 7de TB. 
- Syntra West 1ste jaar pedicure. 
- Margaretha Maria Instituut Kortemark en OLV Troost (afdeling): 

 7de jaar thuis- en bejaardenzorg; 
 grootkeuken; 
 6de jaar organisatiehulp. 

- Annuntiata Instituut Veurne: 
 7de jaar thuis- en bejaardenzorg; 
 werkplekleren; 
 6de jaar gezondheids- en welzijnswetenschappen; 
 6de jaar en 7de jaar organisatiehulp. 

- VDAB-ESF project: 
 Jobcentrum West-Vlaanderen: schoonmaak met aanwerving; 
 Bond Moyson; 
 Solidariteit voor Gezin: zorgkundige; 
 GTB. 

- CVO CLW Westkust: beroepsopleiding logistiek, verzorging. 
- Ter Zee: grootkeuken. 
- Atheneum Nieuwpoort: 

 campus Vierboete: verzorging. 
- Vesalius Instituut Oostende: 

- 7de jaar TB (thuis- en bejaardenzorg); 
- zorgkundige - 1jarige opleiding. 

- Nieuwe Poort en Rozenkrans: opleiding logistiek-keuken. 
- HBOV, agov opleiding, 1ste jaar verpleging – 1ste module, 2de jaar verpleging – 4de module, 3de jaar 

geriatrische verpleegkunde campus St. Michiel, Oostende, Brugge. 
- Artevelde Hogeschool Gent, Campus Sint-Lievenspoort,  

- Traject 1 – 2 – 6 ergotherapie. 
- RHIZO: school voor verpleegkunde Kortrijk. 
- Vives:  

- campus Torhout: lerarenopleiding; 
- campus Brugge: dieet en sociaal verpleegkunde; 
- campus Kortrijk. 

- HOWEST: 2de jaar ergo en inleefstage. 
- Vesalius Instituut Oostende en Brugge, verpleegsterschool, 1ste, 2de en 3de jaar. 
- Hogeschool Gent: Traject 3 ergotherapie. 
- CH Dunkerque IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), 2de en 3de jaar bachelor verpleging en 

masterproef. 
- UGent – 3de bachelor logopedie, 2de en 3de bachelor kiné. 
- KU Leuven: 

- 1ste master Revaki : kiné. 
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10 MEDISCH-TECHNISCHE, PARAMEDISCHE EN DIVERSE DIENSTEN 

10.1 Revalidatiebeleid 

10.1.1 REVALIDATIECONCEPT 
 
Het revalidatieconcept is opgebouwd rond de kringvisie (figuur 1). 
 

 
Figuur 1: Kringvisie 
 
De kringvisie en het concept werden voorgesteld op de KEI congresdag ‘Beleidsplan KEI, en nu’, op 17 
maart 2017.  Het symboliseert de gelijkwaardige betrokkenheid van alle zorgdisciplines, m.i.v. de inbreng 
van patiënt en familie (zorg op maat). 
 
Zoals vooropgesteld in het zorgstrategisch plan 2017-2027 kadert het revalidatieconcept in het KEI bin-
nen een breder transmuraal zorgconcept.  Deze transmurale gedachte wordt gevisualiseerd binnen het 
idee ‘naadloze zorg’ (figuur 2) en benoemt voor en na de opname in het KEI een pre- en post-fase. 
 

 
Figuur 2: Transmurale (naadloze) zorg 
 
Tijdens de opname zelf onderscheidt men verschillende therapiefasen met specifieke doelstellingen (fi-
guur 3). 
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   Figuur 3: Therapiefasen 
 
Het zorgstrategisch plan 2017-2027 weerhoudt drie residentiële zorgprogramma’s en maakt binnen deze 
pijlers een opdeling in 10 residentiële revalidatietrajecten (figuur 4). 
Anno 2018 zijn reeds een aantal zorgtrajecten met bijhorende biopsychosociaal zorgprofiel lopende (zie 
10.1.7). 
 

 
      Figuur 4: Zorgprogramma’s en revalidatietrajecten 
 
10.1.2 BIOPSYCHOSOCIAAL ZORGPROFIEL 
 
Het concept “biopsychosociaal (BPS) zorgprofiel” is gebaseerd op het International Classification of Func-
tioning and Disability (ICF, ontwikkeld door de World Health Organisation).  Een BPS zorgprofiel is pa-
thologie-specifiek en heeft als doel het bepalen van een geïndividualiseerd en gefaseerd revalidatietra-
ject (alias zorgpad): alle betrokken zorgdisciplines scoren de vooraf bepaalde en pathologie-specifieke 
biopsychosociale therapie indicatoren waardoor in één oogopslag een overzicht van de biopsychosociale 
status van de patiënt wordt bekomen; afhankelijk van deze status kunnen korte termijn en lange termijn 
revalidatie- en zorgdoelstellingen worden bepaald en hieraan gekoppeld, de bijhorende concrete acties.  
Het zorgprofiel zal worden gebruikt tijdens de wekelijkse multidisciplinaire overleggen (zie 10.1.3). 
 
Eind 2018 zijn drie verschillende BPS-zorgprofielen operationeel: 
 
- BPS-zorgprofiel voor de psychogeriatrische patiënt (Reva 0); 
- BPS-zorgprofiel voor de pneumologische patiënt (Reva 1); 
- BPS-zorgprofiel voor de cardiale patiënt (Reva 1). 
 



78 
 

Evaluatie en follow-up van deze zorgprofielen wordt voorzien in 2019 met de betrokken kernteams. 
 
Op termijn is het de ambitie om iedere patiënt te kunnen behandelen vanuit een specifiek zorgtraject met bij-
horend BPS-zorgprofiel, dat ook als leidraad zal dienen tijdens het multidisciplinair overleg (zie 10.1.3). 
 

10.1.3 MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG 
 
De paramedische disciplines nemen wekelijks deel aan het MDO op de afdelingen.  Op reva 0 en Reva1 
worden de BPS-zorgprofielen gebruikt als leidraad.  Op de andere afdelingen wordt het overleg schrifte-
lijk voorbereid en wordt ook de feedback manueel neergeschreven in het paramedisch dossier. 
 
Het nut van werken met BPS-zorgprofielen tijdens het MDO weerspiegelt zich in volgende voordelen 
(zie ook indicatorenmetingen 2017): 
 
- stijging van de interactietijd tussen de aanwezige zorgdisciplines (inhoudelijke afstemming in functie 

van de patiënt); 
- daling van de verhaaltijd (puur informatieve informatieoverdracht); 
- meer en betere afstemming van de revalidatiedoelstellingen op korte en lange termijn vanuit een 

diepere peiling naar de individuele revalidatienoden van de patiënt; 
- holistische benadering; 
- overzichtelijke leidraad tijdens het overleg; 
- visueel aantrekkelijk door het gebruik van kleurindicatoren; 
- voldoening aan de normen van de zorginspectie; 
- daling van de totale MDO-tijd. 
 
Daarnaast worden ook een aantal aandachtspunten geformuleerd die worden meegenomen in de follow-
upvergaderingen van de verschillende zorgtrajecten (zie 10.1.7): 
 
- te statisch en te weinig toepasbaar als werkdocument; 
- wekelijkse evolutie van de verschillende indicatoren en parameters te weinig aanwezig; 
- serieuze tijdsinvestering bij opname van de patiënt; 
- vaak nog dubbel werk in afwachting van elektronisch patiëntendossier; 
- precisering van de parameters soms onvoldoende. 
 
10.1.4 COMITÉ REVALIDATIE 
 
Het revalidatiecomité werd officieel opgestart in september 2017 en is geëvolueerd uit het reeds be-
staande revalidatie overleg met de revalidatieartsen van het KEI.  De vaste leden van het comité zijn: 
 
- directeur patiëntenzorg, Ann Socquet; 
- hoofdarts - medisch directeur, dr. Henri Monbailliu; 
- revalidatiecoördinator, Evelien Verstraete (voorzitter en secretaris); 
- revalidatieartsen, dr. Hilde Deldycke, dr. Dirk Vermeersch en dr. Kristel De Paepe. 
 
Bijkomende leden worden per vergadering uitgenodigd volgens noodzaak en agendapunten. 
 
Een afgelijnde taakinhoud is terug te vinden in het charter op Infoland. 
 
10.1.5 CEL REVALIDATIE 
 
Binnen de vernieuwde organisatiestructuur 2017 werd de cel revalidatie opgericht om de afstemming 
‘bottom-up meets top down’ te bewerkstelligen.  De cel revalidatie was operationeel vanaf januari 2018 
en formuleerde volgende conceptuele doelstellingen: 
 
- afstemming tussen top-down en bottom-up voorstellen; 
- input met betrekking tot theoretische modellen en evidence based medicine; 
- strategische voorbereiding van projecten; 
- observatie tijdens de implementatiefase van verbetervoorstellen. 
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De vaste leden van de cel zijn: 
 
- revalidatiecoördinator, Evelien Verstraete; 
- arts, dr. Leen Pollet - dr. Bart Castelein; 
- diensthoofd verpleging, Marijke Velle - Christiaan Sweertvaegher; 
- teamleider kinesitherapie, Frederik Hoffmann; 
- teamleider ergotherapie, Mieke Vanwalleghem; 
- sociale dienst, Eva Priem - Vicky Aerts. 
 
Bijkomende leden worden per vergadering uitgenodigd volgens noodzaak en agendapunten. 
 
Concreet werkte de cel in 2018 rond volgende agendapunten: 
 
- voorbereiding van de revalidatietrajecten cardio, pneumo en prothesen (knie-, heup- en schouder-

prothese); 
- trans-disciplinaire werking: optimalisatie van de afstemming zorg-therapie; 
- optimale benutting van therapieruimte in kant West; 
- opleiding ICF. 
 
10.1.6 PARAMEDISCH OVERLEG 
 
Als voorbereiding op een denktank van de cel revalidatie werd maandelijks paramedisch overleg georga-
niseerd tussen: 
 
- revalidatiecoördinator, Evelien Verstraete; 
- teamleider kinesitherapie, Frederik Hoffmann; 
- teamleider ergotherapie, Mieke Vanwalleghem en Caroline Feys. 
 
De doelstellingen van dit overleg zijn: 
 
- coherentie bewaken onder de paramedische leidinggevenden met betrekking tot communicatie; 
- afstemming van opleidingen, therapeutisch beleid en manier van sturen (fasering); 
- optimalisatie van de samenwerking. 
 
10.1.7 PROJECTWERKING 
 
Er was oog voor de opvolging van een aantal lopende projecten en daarnaast werden een aantal toe-
komstige projecten vorm gegeven. 
 
10.1.7.1 Projectopvolging (evaluatiefase) 

- Zorgpad palliatieve zorg: on going. 
- BPS Zorgprofiel psychogeriatrie: evaluatie van de vooropgestelde meerwaarde binnen de dienst 

toont aan dat een herevaluatie in 2019 nodig is; de verwachte operationele efficiëntie wordt onvol-
doende gerealiseerd. 

 
10.1.7.2 Projectontwikkeling 

- Wervelkolom en Bekken Stabiliteitscentrum (WeBS) - screenings- en planningsfase van de opstart 
van een rugschool in KEI.  Vanuit het kernteam werd het inhoudelijk programma en concrete imple-
mentatie in het ziekenhuis bepaald.  Hiervoor werden werkbezoeken georganiseerd naar het UZ 
Gent (2017), Az Damiaan Oostende (08/03/2018) en AZ Alma Eeklo (19/04/2018).  De opstart van 
dit project is voorzien voor september 2019. 

- BPS Zorgprofielen pneumo en cardio: De zorgprofielen werden in 2017 opgesteld en kwamen vanaf 
januari 2018 in testfase op Reva 1.  Evaluatie van de vooropgestelde indicatoren werd voorzien in 
maart 2018.  Beide profielen zijn nog steeds lopend en bewijzen hun meerwaarde binnen de dienst 
(cfr. 10.1.3). 
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- BPS Zorgprofiel prothesen: Dit zorgprofiel voorziet de holistische en biopsychosociale opvolging 
van de heup-, knie- en schouderprothesepatiënten in KEI.  Het omvat dus gedeeltelijk het lopende 
zorgpad TKP dat in dit zorgprofiel zal overgaan.  De planningsfase werd opgestart met een kernteam 
van Reva 2. 

 
Alle projectfiches, actiekalenders en kernteamverslagen zoals opgesteld door de revalidatiecoördinator, 
Evelien Verstraete, zijn terug te vinden op Infoland. 
 
10.1.8 NETWERK KLINISCHE PADEN 
 
Het KEI werd binnen het netwerk klinische paden van KUL vertegenwoordigd door de revalidatiecoör-
dinator, Evelien Verstraete.  Zij was aanwezig op de coördinatorenvergaderingen en de intervisiewerk-
groepen. 
 
10.2 Paramedische diensten 

10.2.1 ERGOTHERAPIE 
 
10.2.1.1 Personeelsinformatie 

Mieke Vanwalleghem en Caroline Feys werden na het pensioen van voormalig diensthoofd Anne Dupont 
in 2017, aangesteld als teamleiders.  Zij combineerden deze functie met hun werk als ergotherapeuten 
op de dienst creatieve therapie. 
 

 
(Ontbreken op de foto: Ilse Marescau, Elies Watelle, Lotte Wylein, Carine Dumolin, Caroline Feys, Jens 
Claus, Jorne Dupon) 
 
De dienst nam in 2018 afscheid van volgende collega’s: 
 
- Jens Claus - eigen ontslag - 31/08/2018; 
- Thomas Dasseville - vervangingscontract van bepaalde duur - 22/11/2018; 
- Jorne Dupon - geen verlenging van tijdelijk contract - 31/12/2018. 
 
De dienst werd versterkt met de aanwerving van Amelia Dehouck (vakantiejob vanaf 02/07/2018 met 
contractverlenging vanaf 08/10/2018). 
 
Daarnaast konden we in de zomervakantie ook beroep doen op Lara Delacauw (vakantiejob). 
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Er werd een vacature uitgeschreven voor een extra collega die zal worden ingezet op de dienst psycho-
geriatrie. 
 
De totale bezetting van de dienst ergotherapie bedroeg in 2018 15,3 FTE. 
 
10.2.1.2 Dienstinformatie 

Begin 2018 kwam mevr. Charlotte Christiaens (klinisch neuropsychologe) langs tijdens een teamverga-
dering om het gebruik van de gestandaardiseerde MMSE toe te lichten.  Iedereen (inclusief alle ergothe-
rapeuten in KEI) gebruikt deze test, maar wordt hij door iedereen correct gebruikt en afgenomen?  Er 
werd nog maar eens duidelijk gesteld dat de MMSE een screeningsinstrument is, het stelt dus geen dia-
gnose.  Een lage score kan wel op een cognitieve stoornis wijzen (doorverwijzing voor een uitgebreid 
diagnostisch onderzoek aangewezen).  De algemene instructies werden toegelicht, alsook de afname- en 
scoringsinstructies. 
 
Ook dit jaar hebben we in multidisciplinair verband meegewerkt aan het opmaken van de MDF-rappor-
ten.  De verantwoordelijke collega’s ergo zijn Ilse Marescau en Veronique Devloo.  Voor kiné wordt deze 
taak vervuld door de teamleider (externe aanvragen) of door de behandelende kinesitherapeut (gehospi-
taliseerde aanvragen).  In 2018 deden 58 mensen een aanvraag voor RIZIV-tussenkomst bij het aanschaf-
fen van een elektrische rolwagen of scooter.  1/3 van de rapporten was voor gehospitaliseerde patiënten, 
2/3 was voor externen.  We merken een lichte daling van het aantal aanvragen t.o.v. de cijfers van 2017 
(72). 
 
In 2019 wordt de totale aanvraagprocedure grondig herwerkt in het kader van de federale verschuivin-
gen van deze bevoegdheden.  We volgen deze evolutie op de voet op. 
 
Tijdens het jaar 2018 werd het PIM-registratiesysteem bijgewerkt en gebruiksvriendelijker gemaakt voor 
zowel de melder als de incidentcoördinator (verwerker).  Jasper Vandamme is referentiepersoon voor de 
verwerking van de PIM-valregistraties. 
 
We noteren een daling van het aantal geregistreerde valincidenten: 276 t.o.v. 294 in 2017.  We onder-
scheiden binnen deze 276 meldingen 16 bijna-valincidenten en 260 werkelijke valincidenten.  Deze trend 
kan verklaard worden door een vermindering van het aantal valincidenten of het minder (bewust of on-
bewust) melden van de incidenten voor het personeel. 
 
De meeste valincidenten zijn afkomstig van Reva 3, gevold door Reva 0, Reva 2, Reva 1, Reva 4 en de 
ambulante dienst.  De registraties gebeuren vooral door de verpleegkundigen, gevolgd door de zorgkun-
digen en de paramedici.   
 
De meeste valincidenten gebeuren tijdens de namiddag tussen 14 en 16 uur: 
 

8-10u 34 
10-12u 34 
12-14u 34 
14-16u 39 

Figuur 5: Valincidenten volgens dagindeling 
 
We merken een positieve verandering in het actief betrekken van het personeel na een valincident.  In 
vele gevallen komt het personeel zelf tot een verbeteractie en werkt het actief mee tot een goed eind-
resultaat. 
 
In de voorbereiding van de ontslagfase wordt de dienst ergotherapie ingeschakeld om een huisbezoek 
te doen in de nabije regio samen met de patiënt (en familie).  In 2018 kwamen we tot een gemiddelde 
van twee huisbezoeken per maand.  We noteren dat dit een serieuze administratieve impact heeft bo-
venop het dagelijks werk.  De patiënt krijgt steeds een gedetailleerd verlag mee naar huis met duidelijk 
ergotherapeutisch advies.  De vraag naar huisbezoeken blijft vaak komen vanuit het multidisciplinair team 
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en is dus als zeer waardevol te beschouwen in functie van ontslagplanning en functioneel aanpassingen 
in de thuissituatie. 
Er wordt veel belang gehecht aan kwalitatief en vernieuwend therapiemateriaal.  We gebruiken reeds 
diverse technologische therapietoestellen zoals fysiogaming, E-link, SilverFit, WII, VTE, Tymo,…  Traditi-
oneel probeerden we ook dit jaar een aantal demotoestellen uit.  Het Bimeo-toestel voor handrevalidatie 
(Advys) wed niet weerhouden voor aankoop.  De toestellen ReHaCom (Arseus) en Peg Board (Samcon) 
kregen wel een positieve evaluatie en werden op de investeringslijst gezet. 
 
Verder proberen we als dienst ergotherapie een positieve inbreng te hebben in tal van interne werkgroe-
pen en projecten.  Volgende items kwamen dit jaar aan bod: 
 
- woundcare (+ positioneringsmateriaal); 
- rolwagens; 
- incidenten (valpreventie, PIM); 
- voedingsteam; 
- fixatiebeleid; 
- huisstijl; 
- vriendenkring; 
- revalidatietrajecten; 
- vakbond; 
- begeleidingscommissie IFIC; 
- tilbeleid; 
- cel revalidatie; 
- WeBS; 
- BPS zorgprofiel prothesen. 
 
Dit uitgebreide engagement zorgt soms voor moeilijke afstemming met de dagelijkse therapeutische ac-
tiviteiten. We moeten dit evenwicht de komende jaren zeker en vast bewaken. 
 
10.2.1.3 Projectwerking 

- Week van diëtist (19 - 23/03/2018) 
HAP - Huisgemaakt, Aangepast en Persoonlijk!, dat was het centrale thema voor 2018.  Op maandag, 
dinsdag en donderdag konden patiënten, personeel en bezoek proeven van vier huisgemaakte ge-
rechtjes (wortelsoep, havermoutkoekjes, chocoladecake met courgette, appeltaart) die door de pati-
ënten o.l.v. onze ergotherapeuten en diëtist bereid werden tijdens de keukentherapie.  Wie kook-
kriebels kreeg, kon de recepten meenemen. 

 
- Senioren Advies Raad (SAR) (17/04/2018) 

Deze infonamiddag met als thema “heupoperaties” vond plaats in het Sociaal Huis te Koksijde.  Dr. 
Mortier van az West was de spreker van dienst.  Dit moment werd aangegrepen om KEI voor te 
stellen en om de diensten kiné en ergo te profileren als voorname zorgverstrekkers bij de revalidatie. 

 
- Week van de valpreventie (23 - 29/04/2018) 

In 2018 was er wederom de “week van de valpreventie”.  De slogan van dit jaar is: ‘Blijf in beweging, 
doe het veilig’.  De focus van deze 7de editie ligt op het actief bezig zijn en dit op een veilige manier; 
dit wil zeggen met aandacht voor verschillende valrisicofactoren zoals voeten en schoeisel, zicht, 
medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis. 
De dienst ergo (onder impuls van projecttrekkers Rebecca Coopman en Jasper Vandamme) zorgde 
voor de verdeling van interessante patiëntenfolders en een valrisicoparcours op de vierde verdie-
ping, kant Nieuwpoort.  Zowel patiënten als personeelsleden werden getransformeerd tot een per-
soon met een beperking en moesten op die manier een hindernissenparcours afleggen.  Alle deelne-
mers kregen een diploma en valpreventiefiche mee.  De patiënten konden natuurlijk ook terecht bij 
alle andere therapeuten. 
Het initiatief werd dit jaar mee ondersteund vanuit de dienst kinesitherapie.  Philip Snders bood aan 
alle kandidaten een vrijblijvende test van de ‘limits of stability’ aan op het neurocomtoestel. 
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- Rolwagens / positioneringsmateriaal 
Het beheer en de revisie van rolwagens en positioneringsmateriaal valt volledig onder de verant-
woordelijkheid van de dienst ergotherapie (Ilse Marescau en Veronique Devloo).  Zij voorzien regel-
matig een algemene revisie van het aanwezig materiaal. 
 
 Rolwagenrevisie (19/04/2018) 

De vorige revisie dateert van oktober 2016: 126 rolwagens werden gezien.  Twintig rolwagens 
die zeker circuleren werden niet gezien en als vermist opgetekend. 
Dit jaar werden 155 rolwagens gezien, slechts 4 rolwagens werden niet gezien en dus als ver-
mist opgetekend.  Elf stuks werden na de revisie onmiddellijk uit roulatie genomen wegens niet 
meer veilig. 
Van de 20 vermiste rolwagen in 2016 werden er 10 exemplaren vervangen of teruggevonden 
en opnieuw in gebruik genomen.  De andere 10 konden niet meer achterhaald worden en wer-
den definitief uit het registratiesysteem gehaald. 
Het totaal aantal bruikbare rolwagens na revisie bedraagt 144.  Acht rolwagens hadden echter 
technische aanpassingen nodig, maar konden na herstelling nog een rondje mee. 

 
 Kussenrevisie (26 en 27/04/2018) 

In de periode 2015-2017 zijn 137 kussens verdwenen of weggenomen wegens onbruikbaar.  
Tijdens de revisie van 2018 zijn 5 kussens uit roulatie gehaald, 19 kussens konden niet worden 
nagekeken wegens onvindbaar.   
We merken helaas een tekort aan zitkussens, zowel visco-elastisch, repose/ROHO als verhoog-
kussens.  De helft van onze patiënte komt in aanmerking om op een aangepast kussen te zitten, 
maar sommige patiënten kunnen niet altijd het meest aangewezen type krijgen wegens niet 
voorradig. 
 

zitkussen visco-elastisch 24 
zitkussen roho-repose 8 
verhoogkussen 3 
kussen zwevende hielen 40 
wigkussen 23 
banaankussens-broekkussens 16 
abductiekussen 9 
nekkussen 15 
positioneringskussen allerlei 6 
S-vormig kussen 1 
achterhoofdkussen 2 
verlengstuk bed 17 
rugkussen 1 

Figuur 6: Voorraad kussens 2018 
 

- Vrijwilligerswerking 
In 2017 werd het project ‘Vrijwilligers’ opgestart om als doel de vrijwilligerswerking in KEI op punt 
te stellen, bekend te maken en uit te bouwen.  Het project wordt hoofdzakelijk gedragen door leden 
van het middenkader, receptie, personeelsdienst en ergotherapie (Marina Vandenbroucke, Jorne 
Dupon en Caroline Feys). 
Er werd een folder ‘Vrijwilligerswerking in KEI’ en een charter opgesteld.  De praktische afspraken, 
die toen gemaakt werden, kregen vorm op de dienst Reva 0.  Collega’s Marina en Jorne zorgen voor 
begeleiding op donderdag, financiële aspecten, enz. 
In 2018 werd de vrijwilligerswerking verder uitgebouwd.  Nieuwe vrijwilligers meldden zich aan via 
de dienst ‘Sociale Hulpverlening van het Rode Kruis’ en werden ingezet om met patiënten te gaan 
wandelen, een boodschap te doen, een bezoekje op de kamer, de boekenronde, enz. 
Op 06/03/2018 was er de ‘dag van de vrijwilliger’.  Alle vrijwilligers kregen een kleine attentie.  Op 
23/06/2018 werden zij nogmaals verwend met een ontbijtbuffet in KEI, gevolgd door een bezoek 
aan het Delvaux-museum. 
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10.2.1.4 Opleidingen 

Figuur 7 toont de deelname aan interne (OIN) en externe opleidingen (OEX) en werkgroepen: 
 

OIN OEX 
Transfertechnieken Werkgroep COPD 
Handhygiëne Werkgroep PaNat 
Infoland BelRai 
CPR Ondersteuningsgroep valincidenten 
Brandpreventie EIP en TIP Prisma-opleiding voor incidentcoördinatoren 
Omgaan met moeilijke patiënten Ergotherapie bij mensen met cognitieve problemen 
ICF in revalidatie Gedragsveranderingen na NAH 
Agendamodule Obasi Mobiliteitshulpmiddelen 
Tarificatie revalidatie Ondersteuningsgroep valincidenten 
Devaluatie K60 Prisma-opleiding voor incidentcoördinatoren 
HACCP Ergotherapie bij mensen met cognitieve problemen 
Tips bij slikbegeleiding Gedragsveranderingen na NAH 
Dementie en gedragsproblemen Mobiliteitshulpmiddelen 
Beroertezorg  
Inhalatietechnieken  

Figuur 7: Opleidingen ergotherapie 2018 
 
10.2.1.5 Studentenbegeleiding 

De dienst ergotherapie begeleidde als stageplaats diverse studenten van verschillende hogescholen (eer-
ste, tweede en derde graad) en zet hiermee de uitstekende contacten met de opleidingsinstituten verder: 
 
- Artevelde Hogeschool Gent; 
- HoGent; 
- Vives Brugge; 
- Howest Kortrijk. 
 
Tevens bieden wij ook de mogelijkheid aan zesde jaar studenten van het Annuntiata Instituut Veurne of 
kinderen van eigen personeel om in KEI een observatiestage te doen in het kader van een toekomstige 
studiekeuze ergotherapie. 
 
Op 04/06/2018 was Mieke Vanwalleghem als teamleider aanwezig op de stagementorendag van de VI-
VES Hogeschool Brugge. 
 
Op 25/06/2018 fungeerde Saar Boedt als voorzitter van het comité bachelorproefpresentaties van de 
Artevelde Hogeschol in Gent, afdeling ergotherapie.  Vier bachelorproeven werden vakkundig beoor-
deeld. 
 
10.2.1.6 Varia 

Wist je tenslotte dat… 
 
- we de marktevolutie binnen de revalidatie op de voet blijven volgen?  

Ergotherapie in KEI zet volop in op technologische facilitatiesystemen en therapiemodaliteiten.  We 
hebben een eigen educatieruimte voor demo’s.  We blijven ook alert voor vernieuwende aanbiedin-
gen en opleidingen betreffende ergo- en creatieve therapie. 

- onze traditionele kerstmarkt dit jaar te bezoeken was op 12 en 13 december? 
- teamleider Mieke Vanwalleghem actief betrokken was bij de voorbereiding en uitwerking van de dag 

van het personeel, het bezoek van Koningin Mathilde aan KEI en de familiedag van KEI?  Chapeau. 
- Ilse Marescau op 06/11/2018 deel uitmaakte van de KEI-delegatie die op bedrijfsbezoek ging bij 

Sampli om de nieuwste innovaties op vlak van positionering te gaan checken? 
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- Lotte Wylein en teamleider Caroline Feys dit jaar veel tijd investeerden in de voorbereidende verga-
deringen en werkbezoeken rond de rugschool?  Eervolle vermelding is hier op zijn plaats. 

- we dit jaar opvallend vele delegaties over de vloer kregen die geïnteresseerd waren in onze uitste-
kende werking?  Onder andere delegaties van HBOV, AZ Sint-Jan, CM Oostende, paramedisch team 
Tongeren en team COPD van UZ Leuven kwamen en zagen dat het goed was. 

- de ambulante ergotherapeuten op 29 en 30 mei 2018 verhuisden en samen met de collega’s van de 
kinesitherapie hun intrek namen in de nieuwe therapiezaal op het gelijkvloers?  Vernieuwend staaltje 
co-housing binnen een geïntegreerd ambulant revalidatieconcept. 
 

10.2.2 KINESITHERAPIE 
 
10.2.2.1 Personeelsinformatie 

De dagelijkse leiding van de dienst werd binnen de vernieuwde organisatiestructuur vanaf eind 2016 (na 
het pensioen van toenmalig diensthoofd Patrick Hennebel) opgenomen door Herman Laloo.  Hij deed dit 
in de functie van teamleider en in combinatie met de dienst fysiotherapie.  Vanaf januari 2018 werd het 
teamleiderschap gedeeld met Frederik Hoffmann, die dit vanaf 09/04/2018 volledig op zich nam in com-
binatie met de respiratoire revalidatie op Reva 1. 
 

 
(Ontbreken op de foto: Astrid Goemaere, Sofie Breuls, Niels Boydens, Katrien Devloo-Delva, Damienne 
Veraverbeke, Carine Depotter) 
 
De dienst kinesitherapie werd op 14/09/2018 geschokt door het onverwachte overlijden 
van collega Philip Sanders.  Philip was een erg gewaardeerde therapeut die bijzonder ge-
liefd was bij personeel en patiënten.  Zijn dood laat een enorme leegte na in het ziekenhuis.  
Bovendien moesten we dit jaar ook afscheid nemen van een aantal dichte familieleden. 
 
De dienst nam in 2018 eveneens afscheid van: 
 
- Gert Goossens (werkstudent bepaalde duur - 13/04/2018); 
- Katrien Devloo-Delva (eigen ontslag - 13/06/2018); 
- Herman Laloo (pensioen - 31/08/2018). 
 
We kregen ook vakkundige versterking door de indiensttredingen van: 
 
- Astrid Goemaere (13/08/2018); 
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- Sofie Breuls (03/09/2018); 
- Niels Boydens (29/10/2018). 
 
Daarnaast konden we in de zomermaanden een beroep doen op Niels Buseyne, Milan Locqueneux en 
Joran Dutoo (jobstudenten). 
 
Het is duidelijk dat 2018 een jaar is geweest met verschillende interne verschuivingen en veranderingen.  
De collegialiteit, flexibiliteit en teamgeest waarmee deze beproevingen werden opgevangen verdienen 
een erkentelijke vermelding in dit jaarverslag. 
 
10.2.2.2 Dienstinformatie 

- Algemene werking 
De dagelijkse werking werd licht gewijzigd via een interne mutatiebeweging in functie van de con-
tinuïteit van onze therapie.  Elke ziekenhuisafdeling beschikt over 1,5 FTE, bestaande uit een vol-
tijdse en een halftijdse collega zodat de permanente aanwezigheid van een referentiekiné per afde-
ling gegarandeerd is.  De ambulante revalidatie heeft een bezetting van 3 FTE.  Daarnaast hebben 
we een mobiele equipe van ongeveer 4 geëngageerde FTE.  Deze mensen staan in voor de vervan-
gingen bij ziekte, verlof of vast afwezigheden (deeltijdse tewerkstelling, ADV,..) en hebben dus de 
heel gevarieerde taak om overal te kunnen meedraaien.  Deze mensen verdienen in dit jaarverslag 
een extra pluim, want hun meerwaarde voor onze dienst wordt weleens onderschat.  De totale be-
zetting in 2018 is 15,4 FTE. 
 
Uit cijfers van Oazis blijkt dat we dit jaar 39.781 K-prestaties en 7.746 M-prestaties hebben gerea-
liseerd.  De vergelijking met 2017 leert dat dit een lichte stijging is van de M-nummers en een dui-
delijke stijging van de K-nummers.  Figuur 8 toont het gedetailleerd overzicht per nomenclatuur-
nummer.  De aantallen zijn onder voorbehoud van eventuele correcties. 
 

560114 444 558014 2201 
560151 14 558025 5878 
560501 4572 558390 210 
560770 2238 558423 103 
560814 14 558434 469 
560836 37 558445 13 
561245 131 558795 1241 
563113 12 558806 3867 
563710 282 558810 1326 
563776 2 558821 3162 
  558832 4312 
  558843 16211 
  558950 74 
  558961 714 
    

Totaal 2018 7746 Totaal 2018 39781 

Totaal 2017 7514 Totaal 2017 35274 

   Figuur 8: M- en K-prestaties 2018 
 

Voor de administratie rekenen we nog steeds op ons self-made programma in Microsoft Access.  Het 
programma is een globale database van alle kinesitherapeutische patiëntendossiers met informatie 
over de persoonlijke patiëntengegevens, diagnose, nevendiagnosen, antecedenten, aandachtspun-
ten en het huidige behandelprogramma.  Het zorgt voor een snelle en efficiënte opmaak van intake-
bilans en ontslagdocumenten en weinig tijdverlies bij de dagelijkse tarificatie.  Access wordt intussen 
ook gebruikt door de ergotherapeuten voor de tarificatie, door de revalidatieartsen voor de opmaak 
van de pluridisciplinaire voorschriften en door de dienst tarificatie voor de facturatie.  Het is oppor-
tuun om de pluspunten van dit programma mee op te nemen in het EPD van Obasi. 
 
Sinds dit jaar werken we met een centrale dienstplanning en een algemene dienstagenda op de L-
schijf.  Op die manier is er voor iedereen een duidelijk overzicht van de taakverdeling en de bezetting 
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op dienst.  De agenda bevat alle relevante gebeurtenissen per kinézaal (aanwezigheid stagiairs, ex-
tern werkbezoek of opleiding, speciale aandachtspunten,…). 
 
De procedure bij het leveren van orthopedisch materiaal kreeg een grondige facelift.  De ontvangst-
bewijzen van alles wat uit voorraad kan worden bezorgd werden duidelijker, efficiënter en gebruiks-
vriendelijker herwerkt zodat de administratieve afhandeling door Tordep en onze facturatiedienst 
vlotter kan verlopen.  Alle formulieren zijn door alle therapeuten centraal terug te vinden, eveneens 
op de L-schijf. 
 
Op regelmatige tijdstippen (2 à 3-wekelijks) komen alle therapeuten samen voor een teamvergade-
ring.  De duur varieert in functie van de agenda van 30 minuten (kort overleg) tot 1,5 uur (dienstver-
gadering).  Binnen elke dienstvergadering is er systematisch ruimte voor feedback aan het team van 
gevolgde opleidingen, dienstinformatie, beleidsinformatie, projectwerking en varia.  Van elk overleg 
is steeds een uitgebreid verslag terug te vinden op Infoland. 
 

- Toestellen en infrastructuur 
De dienst kiné beschikt over zes professioneel uitgeruste therapiezalen: 
 Kinézaal Reva 0 verhuisde weg van de afdeling en werd geïnstalleerd op de 4de verdieping, kant 

West.  Het is voor veel psychogeriatrische patiënten een aangename ervaring om te kunnen 
oefenen met een prachtig zicht op zee. 
 

 Kinézaal Reva 1 is gekoppeld aan de zorgtrajecten pneumo en cardio en is voorzien van een 
aantal specifieke en technologische toestellen die in functie van deze trajecten werden gekozen.  
De zaal biedt o.a. plaats aan 7 En-dynamic krachttoestellen, 4 hometrainers, 2 loopbanden waar-
van één Alter-G treadmill, een nustep en diverse kleinere toestellen zoals motomeds, armergo-
meter, enz.  De specificiteit van de zaaluitrusting is naast de doelgerichte opleiding van de 
therapeuten een belangrijke factor in de uitstekende werking van de zorgtrajecten.  We moe-
ten er zeker en vast over waken dat de infrastructuur van de beide trajecten (kiné + ergo) blijft 
voldoen om een stijgend aantal (ambulante) patiënten kwalitatief te kunnen blijven behandelen 
in de toekomst. 

 
 Kinézalen Reva 2 en 4 zijn (nog) niet gekoppeld aan een revalidatietraject, maar zijn uitgerust 

met moderne basisapparatuur om te kunnen voorzien in degelijke neurologische, locomotori-
sche en orthogeriatrische kinesitherapie.  De zalen beschikken standaard over motomeds, ho-
metrainers, gerobank, armergometer, Bobath-tafel, kooi van Rocher, nustep, tonificatietoestel-
len voor bovenste en onderste lidmaat / buik- en rugspieren, loopband, mobiele spiegel, sport-
raam, verticaal trekapparaat, evenwijdige baren en divers klein therapeutisch materiaal,…  Elke 
zaal heeft bovendien een individuele behandelruimte en een aparte bergruimte. 

 
 Kinézaal Reva 3 is een multifunctionele ruimte.  Ze werd ingericht als centrale behandelruimte 

voor fysiotherapie en neurocom.  Men vindt er volgende toestellen terug: hydrojet wellsystem, 
neurocom balance master, myo 2000 en phyaction elektrotherapietoestellen.  Elektrotherapie 
heeft door de jaren heen wat aan belang ingeboet, maar is voor de patiëntenpopulatie in KEI 
nog steeds een waardevolle en evidence based aanvulling op de andere therapieën.  De zaal 
wordt ook gebruikt door Tordep op woensdag- en vrijdagvoormiddag.  Zij voorzien al het or-
thopedisch materiaal bij onze patiënten.  Tenslotte doet de zaal ook dienst als stockageruimte 
voor dit orthopedisch materiaal en divers therapiemateriaal (rollators, braces, krukken, compres-
siekousen,…).  Het is al jaren een stokpaardje van de dienst om in samenwerking met Tordep de 
patiënten snel en met de beste service te helpen aan het nodige orthopedisch materiaal. 

 
 De ambulante kinézaal verhuisde eveneens en is nu gelegen op het gelijkvloers, vleugel Nieuw-

poort.  Men beschikt uiteraard over dezelfde professionele apparatuur.  De geïntegreerde sa-
menwerking met de ambulante ergo wordt als zeer positief ervaren door zowel therapeuten als 
patiënten. 
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Hierbij nog enkele verduidelijkingen bij sommige van onze toestellen.  Een greep uit ons gamma: 
 

 Het IPV toestel (intrapulmonaire percussie ventilatie) zorgt ervoor dat bij in- en uitademing een 
kleine hoeveelheid lucht onder een bepaalde druk en frequentie in de longen wordt gestuwd, 
waardoor een betere drainage en ventilatie van de longen wordt bewerkstelligd.  Evidence based 
device in combinatie met autogene drainage. 

 CPM: (Continue Passive Motion): een elektrisch gestuurd toestel dat een gewenst gewricht mo-
biliseert volgens een ingestelde snelheid en bewegingsbaan.  We hebben deze toestellen voor 
de knie (3), elleboog en schouder. 

 Sta- en loopapparaat (Arjo): veilig toestel waarbij de patiënt in elleboogsteun leert recht te staan 
en de eerste passen tracht te zeten. 

 Opstalift (James): passief tiltoestel waarbij patiënten met insufficiënte steunfunctie uit de rol-
wagen tot stand worden gebracht en kunnen blijven staan.  Ergonomisch toestel voor de thera-
peut. 

 Tilting tafel / verticalisatietafel: een kanteltafel waarbij men progressief van lig naar stand wordt 
gebracht (vooral aangewezen bij orthostatische hypotensie of standingtraining na langdurige 
bedlegerigheid). 

 En-Dynamic revalidatietoestellen (En-track): spierversterkende toestellen met pneumatisch 
aangestuurd regelsysteem.  De toestellen worden door de patiënten zelfstandig bediend met 
een gepersonaliseerde chipkaart die zorgt voor een automatische instelling van het toestel op 
maat (oefenmodaliteit, intensiteit,…).  De therapeut krijgt nauwgezette feedback via software-
evaluatie na de training. 

 Wellsystem Medical (hydrojet): de essentiële elementen van de onderwatermassage worden ge-
koppeld aan de werking van warmtetherapie.  Warme roterende waterkoppen masseren de ge-
wenste zone van het lichaam.  De massage en de aangename warmte dringen door tot diep in 
de weefsels.  Dit toestel wordt erg veel gebruikt voor de pijndempende werking bij de vaak 
chronische en moeilijker te behandelen pijnklachten van onze doelpopulatie.  We hebben er 
twee staan voor zowel de gehospitaliseerde als ambulante patiënten. 

 MR Functional Squat: trainingtoestel voor functionele krachttraining van de onderste ledema-
ten.  De patiënt ligt in horizontale positie en duwt met de voeten tegen een gefixeerde voetplaat.  
Door middel van computergestuurde programma’s kunnen kracht, uithouding, snelheid, reactie-
vermogen, coördinatie en proprioceptie worden getest en geoefend.  Terug te vinden in de am-
bulante zaal. 

 Genu 3: isokinetisch revalidatietoestel voor de knie.  Dankzij reproduceerbare testen is het ook 
een interessante evaluatietool.  De Genu 3 is een toestel dat specifiek bestemd is voor tonifi-
ërende isokinetische revalidatie (tegen een constante snelheid en zowel voor extensie (strekken) 
als flexie (buigen)).  dit laat toe de belasting op het kniegewricht precies te bepalen en constant 
te houden over het ganse verloop van de bewegingsbaan.  Het is tevens een uitstekend toestel 
om coördinatie en uithouding te trainen. 

 MYO 2000: dit nieuwste broertje in ons elektrotherapiegamma zorgt voor een combinatie van 
spierstimulatie en myofeedbacktraining.  De visueel aantrekkelijke interface maakt het een ge-
bruiksvriendelijk therapietoestel voor patiënten met partiële spierdenervatie (dropvoet, plexus-
letsel, facialisparese,…). 

 Alter-G loopband (anti-gravity treadmill): dit type loopband is ontwikkeld uit wetenschappelijk 
onderzoek door de NASA.  Een patiënt op deze band draagt een speciaal ontworpen broek en 
stapt in een luchtledig afgesloten bag onder het middel.  Door de positieve druk die gecontro-
leerd in de bag kan worden gepompt door het systeem ervaart de patiënt een gewichtsreductie 
tijdens het stappen (tot maximaal 80 %).  De Alter -G simuleert het gevoel van opwaartse druk 
tijdens het stappen in water met dat voordeel dat de opwaartse druk kan worden gestuurd en 
dit uiteraard zonder de hygiënische risico’s van een zwembad en zonder tijdsverlies voor het aan- 
en uitkleden.  Enorm waardevol toestel dat gebruikt wordt voor respiratoire patiënten met een 
beperkte uithouding of orthopedische patiënten met beperkte steunname. 

 Neurocom Balance Master System: toestel met oefenplaat voor evenwichtstraining bij patiën-
ten met functionele beperkingen van orthopedische, neurologische, vestibulaire of geriatrische 
aard.  De oefeningen kunnen zowel statisch in zit of stand als dynamisch worden opgebouwd op 
maat van de patiënt.  Naast evenwichtsstoornissen kan de neurocom ook gebruikt worden voor 
stabilisatietraining van het onderste lidmaat na een orthopedische ingreep (THP, TKP,…). 
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10.2.2.3 Projectwerking 

- LOKK KEI - Pro-Q-Kiné 
De meeste kinesitherapeuten hebben zich via het online platform PE-online geregistreerd binnen de 
kwaliteitsbevorderende organisatie Pro-Q-Kine.  De doelstelling van PQK zijn: 
 
 Het streven naar efficiënte en effectieve zorg waarbij elke kinesitherapeut in de mate van zijn 

eigen kunnen en met wetenschappelijke onderbouwing (EBM/EBP), de patiënt zo goed mogelijk 
helpt, rekening houdend met de unieke situatie waarin de patiënt zich bevindt. 

 Transparantie: het is de bedoeling om een duidelijk overzicht te krijgen over het landschap van 
de kwaliteitsvolle kinesitherapie. 

 
PQK wordt ondersteund door het RIZIV, beroepsvereniging Axxon en de officiële opleidingsinstitu-
ten. 
 
Via en online-portfolio krijgt elk lid een oplijsting van alle kwaliteitsbevorderende initiatieven (o.a. 
het volgen van opleidingen, peer-reviews, vragenlijsten,…) die men jaarlijks onderneemt.  Aan PQK 
is een kwaliteitsregister gekoppeld, waarin alle kinesitherapeuten met een Pro-Q-Kine kwaliteitsla-
bel terecht komen (www. kinesitherapie.be).  Dit register onderbouwt de visie en missie van KEI in 
het streven naar evidence based practice.  De oprichting van de eigen LOKK KEI toont aan dat het 
ziekenhuis duidelijk inzet op kwaliteitsvolle kinesitherapie. 
 
Voor 2018 zijn volgende KEI-kinesitherapeuten in het kwaliteitsregister opgenomen: Astrid 
Goemaere, Sofie Breuls, Patrick Bailleul, Karel Ternier, Danièle Note, Nancy Vandamme, Koen Ver-
banck, Dieter Schallier en Frederik Hoffmann. 
 
Op 15/05/2018 werd LOKK KEI (Lokale Kwaliteitsgroep Kinesitherapie) opgericht in overleg met 
de  directie.  Deze interne organisatie geeft ons de mogelijkheid om zowel interne als externe acti-
viteiten te kunnen aanbieden, uiteraard een ideale manier om de externe PR van het KEI mee te 
verzorgen. 
 
De referentiepersonen van dit initiatief zijn Patrick Bailleul (verantwoordelijke opleidingen) en Koen 
Verbanck (verantwoordelijke peer reviews). 
 
Volgende activiteiten werden aangeboden: 
 
 03/10/2018: Symposium ‘beroertezorg, anno 2018’ (i.s.m. AZ Sint-Jan Brugge, diensten neuro-

logie en revalidatie); 
 18/10/2018: Peer review ‘ICF toegepast in revalidatie’ (i.s.m. prof. Dominique Van de Velde, 

UGent); 
 21/12/2018: Alternatieve activiteit patiëntenbevraging rond het thema ‘Relatie patiënt-thera-

peut: steeds een evidentie?’ (i.s.m. dr. Hanssens Marleen, KEI). 
 
De charter van LOKK KEI wordt opgemaakt.  De werking heeft geen impact op het VTO-budget. 

 
- Werkgroep Obasi 

Onder impuls van referenten Sara Peere, Sofie Breuls en Frederik Hoffmann wordt alles in het werk 
gesteld om alle relevante kinesitherapeutische topics in het nieuwe patiëntendossier van Obasi te 
krijgen.  2018 stond in het teken van de agendamodule (ter vervanging van Julomed). 

 
- Werkgroep Tilbeleid 

Het was een redelijk rustig jaar voor referent Karel Ternier.  De werkgroep plant in 2019 opnieuw 
interne opleidingen rond correcte hef- en tilhygiëne voor het personeel. 
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- Kernteam rugschool 
Het kernteam van dit project (referenten Dieter Schallier en Frederik Hoffmann) spendeerde heel 
wat tijd en energie aan de voorbereidingen van de nieuwe rugschool in KEI.  De conceptuele afstem-
ming en concrete implementatieplanning wordt verder afgewerkt in 2019 met het doel van start te 
kunnen gaan in september 2019. 

 
- Invulling therapieruimte kant West 

Verschillende overlegmomenten van het paramedisch overleg en de cel revalidatie stonden in het 
teken van eventuele invulling van de vrijgekomen (therapie-) ruimte op vleugel kant West.  Concrete 
plannen zijn er niet, maar het overleg toonde wel de nood aan een aantal potentiële aanpassingen 
(o.a. ruimtelijke uitbreiding) aan de huidige invulling van sommige therapiezalen.  Deze ideeën wor-
den meegenomen in verder projecten. 

 
- Consultatieronde orthopedie 

Op Reva 1 loopt nog steeds het experimenteel project waarbij de kinesitherapeut meeloopt met de 
consulterende orthopedist op de afdeling.  De doelstelling was het bewaken van een professionele 
communicatie met de therapeuten en het generen van tijdswinst voor de ziekenhuisafdeling.  Karel 
Ternier (dr. Mortier) en Dieter Schallier (dr. Harinck) bevestigen de kwalitatieve meerwaarde van dit 
project, dat voorlopig niet wordt overgenomen op de andere afdelingen. 
 

10.2.2.4 Opleidingen 

Figuur 9 toont een overzicht van alle gevolgde interne (OIN) en externe opleidingen (OEX): 
 

OIN OEX 

Handhygiëne (team) Symposia Kinekring Westhoek 
 Symposia Kinekring Noord-West Vlaanderen 
Dementie (reva 0) Valpreventie (themadag Gymna) 
Zorgstrategisch Plan (team) Stagementorenbijeenkomst Ugent 
Symposium Beroertezorg anno 2018 (ism Sint-Jan 
Brugge, diensten neurologie en revalidatie) (team 
– LOKK KEI) 

Autogene drainage (Respikine – VUB) 

Inhalatietechnieken (reva 1) Taping bij musculoskeletale problematiek 
ICF in revalidatie (team – LOKK KEI) Shoulder impingement revisited 
OBASI: opleiding agendamodule voor kine Balans en evenwicht bij neurologische patiënten 

en ouderen (IPVK) 
Relatie patiënt-therapeut: steeds een evidentie? 
(team – LOKK KEI) 

Moderatorenopleiding (PQK) 

 Symposium Incontinentie 
 Multidisciplinaire benadering mbt positioneren, 

transfers en manutentie  
 Nieuwe inzichten ivm heup- en schouderprothese 
 Neuro Bionics Day: new (sub) acute approach for 

stroke patients with robotics (Revarte) 
 Fysieke activiteit bij COPD (PAV KULeuven) 
 Palliatieve zorg 
 TOS lumbaal en cervicaal, CTS 
 Prothesen en CAM-resection 
 Beurs « Wat na NAH ? » 
 Jaarlijks symposium BVRK (Belgische Vereniging 

van Respiratoire Kinesitherapie) 
 Sense en nonsense over de behandeling van sco-

liose 
 Spinale chirurgie anno 2018 

Figuur 9: Opleidingen kinesitherapie 2018 
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10.2.2.5 Studentenbegeleiding 

Het is een opvallende tendens dat meer en meer stagiairs hun weg vinden naar KEI als stageplaats.  KEI 
verwerft stilaan meer status bij de universitaire opleidingsinstituten, wat blijkt uit het groeiend aantal 
doorverwijzingen van studenten en de positieve feedback. 
 
We ontvingen de meeste studenten van KU Leuven voor het stagedomein PCV, graad eerste master 
(revalidatietrajecten pneumo en cardio op Reva 1).  Stagebegeleider Karel Ternier kreeg elke stageperi-
ode minstens één student over de vloer van KUL, vaak zelfs samen met een medestudent van UGent.  
Daarnaast zien we ook een stijgend aantal stagiairs in het domein musculo-skeletale van zowel KUL als 
UGent (graad derde bachelor en eerste master).  Dit jaar waren er zelfs twee studenten van VUB op de 
afspraak. 
 
Frederik Hoffmann en Danièle Note waren aanwezig op de stagementorenbijeenkomst van UGent en 
KU Leuven. 
 
De constructieve samenwerking met de universiteiten via uitwisseling van studenten is zonder discussie 
ook een meerwaarde voor de begeleidende therapeuten van KEI en zal in de komende jaren zeker verder 
gezet worden. 
 
10.2.2.6 Varia 

Wist je tenslotte dat… 
 
- Frank Depoorter van Tordep intussen reeds meer dan 33 jaar over de vloer komt?  Hij heeft intussen 

steun gekregen van zijn zoon, Emiel. 
- het myotrac infinity toestel dit jaar op een pensioengerechtige leeftijd is gekomen en werd vervan-

gen door de modernere versie MYO 2000?  De vertrouwde ‘contractez-relachez’ geluiden weerklin-
ken niet langer in de fysio. 

- teamleider Frederik Hoffmann zoals gebruikelijk ook tijd vrijmaakte voor de opmaak van de MDF-
rapporten?  Hij kreeg regelmatig assistentie van de collega’s bij de aanvragen van gehospitaliseerde 
patiënten. 

- we jaarlijks alle ADV-dagen inplannen voor het komende jaar?  Via een rechtvaardig en gestructu-
reerd systeem verloopt de ADV-planning correct en collegiaal (onder voorbehoud van eventuele 
verschuivingen volgens de noodwendigheid van de dienst). 

 
10.2.3 LOGOPEDIE / AUDIOLOGIE 
 
10.2.3.1 Algemene voorstelling 

De taak van de dienst logopedie en audiologie binnen het KEI is tweeledig.  Enerzijds staat de dienst in 
voor de diagnose en de behandeling van alle neurologische taal- en spraakstoornissen (afasie, dysarthrie, 
spraakapraxie,…) en slikstoornissen (dysfagie), anderzijds is zij ook verantwoordelijk voor alles wat met 
het gehoor te maken heeft (cerumencontrole, organiseren en begeleiden van het ORL-consult, aanpassen 
en reinigen van hoorapparaten,…). 
 
De algemene bezetting in 2018 was 2,82 FTE. 
 
Alle logopedisten en audiologen hebben een erkenning door het FOD. 
 
10.2.3.2 Dienstinformatie 

- Logopedie 
 
De dienst logopedie staat in voor het onderzoek en de behandeling van patiënten met taal-, spraak-
, stem- en slikproblemen.  Zoals de ergo geven we ook therapie aan mensen met schrijfproblemen 
en/of problemen met de executieve functies (het geheugen, de concentratie en de cognitie).  We 
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doen dit zowel voor residentiële, als voor ambulante patiënten en de handeling gebeurt in de moe-
dertaal van de patiënt (Vlaams dialect, Nederlands en Frans zijn de meest voorkomende). 

 
Om onze taak kwaliteitsvol en naar behoren te kunnen uitvoeren, heeft iedere logopediste een eigen 
lokaal waarin de behandeling persoonlijk en individueel gebeurt.  Hierdoor zijn we in de mogelijkheid 
om de omgeving waarin de patiënt moet werken, zowel visueel als auditief prikkelarm te houden.  
Dit is belangrijk omdat de dienst logopedie in hoofdzaak NAH-patiënten behandelt en het voor deze 
patiënten met een Niet-Aangeboren Hersenletsel bijzonder belangrijk is om de input van prikkels zo 
beperkt mogelijk te houden.  Bedlegerige patiënten of patiënten die op doktersadvies op kamer moe-
ten blijven, geven we een kamerbehandeling (bij voorkeur ook prikkelarm).   
De voedingsbegeleiding tijdens de maaltijdmomenten gebeurt op de kamer van de patiënt of in de 
dagzaal.  De slikrevalidatie buiten de maaltijdmomenten gaat door in het therapielokaal. 

 
Bij de behandeling van de patiënten met afasie, dysartrie, spraakapraxie en stemproblemen starten 
we steeds met een testafname om op die manier een correcte logopedische diagnose te kunnen 
stellen.  Deze diagnose delen we mee aan de behandelende arts en de verpleegeenheid onder de 
vorm van een schriftelijk verslag.  De evolutie van de patiënt wordt wekelijks tijdens het multidisci-
plinair overleg besproken.  Bij patiënten met een stoornis in de executieve functies (zoals cognitie, 
geheugen, concentratie,…) gebeurt het testen en de diagnosestelling door de psychologe en beperkt 
de taak zich tot het behandelen van de patiënt, uiteraard in nauwe samenwerking met de dienst 
psychologie. 

 
Naast de klassieke behandeling van afasie, dysartrie, dysfagie en andere logopedische stoornissen, 
staat de dienst logopedie eveneens in voor de volgende zaken: 

 
 Het aanleren en inoefenen van de oesofagus- of provoxstem bij laryngectomiepatiënten. 
 Het aanleren en inoefenen van alternatieve communicatie bij patiënten bij wie het revalidatie-

proces traag evolueert of bij wie de spraak- en taalstoornis zeer ernstig en onomkeerbaar is.  Het 
is belangrijk dat ook deze patiënten hun wensen en mening kunnen blijven kenbaar maken en 
dat de drang om zich te uiten behouden blijft.  Om dit te bereiken maken we individueel aange-
paste communicatieborden en schriften of werken we met individueel aangepaste apps op de 
iPad.  Net zoals in het verleden werd het gebruik van de app (b.v.: ‘GoTalkNow’) bij verschillende 
patiënten aangeleerd.  De input van alle individuele en algemene gegevens in deze elektronische 
communicatiemiddelen valt onder onze bevoegdheid.  Het spreekt voor zich dat de samenwer-
king tussen de dienst logopedie en de patiënt en zijn/haar familie en omgeving hiervoor zeer 
nauw dient te gebeuren en hierdoor zeer tijdsintensief is.  De afhandeling van de administratieve 
en financiële kant (tussenkomst RIZIV of VAPH) bij de aankoop van een dergelijk hulpmiddel en 
de software, wordt eveneens door de dienst logopedie begeleid. 

 De begeleiding van canulepatiënten op het vlak van communicatie, voeding en onderhoud van 

de canule.  Samenwerking met de verpleegkundigen en de (ORL-)arts is hierbij zeer belangrijk. 

 Het verzorgen van de administratie bij ambulante patiënten en het aanvragen van een tussen-

komst voor de logopedische verstrekkingen bij de mutualiteiten. 

 Daarnaast proberen we ook een nauw contact op te bouwen met de familieleden van de pati-

ënten.  Dit is zeker belangrijk in het kader van dysfagie, afasie en dementie en wanneer patiënten 

terugkeren naar huis.  Het opbouwen van deze contacten vraagt wat extra tijd maar komt zeker 

ten goede aan het revalidatieproces van de patiënt. 

Dagelijks komen we als team samen om informatie uit te wisselen, de nieuw aangemelde patiënten 
te overlopen en de evolutie van de dysfagiepatiënten te bespreken. 
 
Naast onze aanwezigheid in het multidisciplinair team en de dagelijkse overlegmomenten, komt de 
dienst logopedie wekelijks één uur samen met de revalidatiecoördinator voor een dienstvergadering.  
Hierbij wordt de planning en de organisatie van de dienst besproken en worden we op de hoogte 
gesteld van beleidsinformatie. Van deze samenkomst wordt steeds een verslag gemaakt zodat de 
behandelde zaken goed kunnen opgevolgd worden.  
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Daarnaast proberen we, als team, wekelijks één uur samen te zitten om puur logopedische proble-
men te bespreken, om multidisciplinaire vergaderingen voor te bereiden, om de strategie van pro-
jecten te bespreken en om informatie, verkregen op een bijscholing of uit literatuur, door te geven 
aan de collega’s.  Ook de evaluatie van de stagiaires komt tijdens dit overlegmoment aan bod.   

 
- Evolutie van het aantal residentiële aanvragen voor logopedische interventie 

Zoals te zien in figuur 10 hadden we dit jaar 391 aanvragen voor logopedische interventie.  Dit is 
een lichte terugval t.o.v. 401 in 2017.  We kunnen over de jaren heen toch een stijgende trend waar-
nemen in het aantal aanvragen, het aantal patiënten en het aantal behandelingen die door onze 
dienst verstrekt worden.  We moeten erover waken dat we met de huidige bezetting een kwalitatieve 
behandeling kunnen blijven garanderen. 
 

 
367 Figuur 10: Aanvragen logopedie 2018 

 
Ambulante logopedische interventies 
Voor ambulante revalidatie zien we een toename van het aantal aanvragen (35 in 2018 t.o.v. 22 in 
2017).  Zie figuur 11. 
De patiënten die naar de ambulante dienst komen worden langer behandeld dan de residentiële pa-
tiënten.  We kunnen stellen dat er meer patiënten op de residentiële dienst behandeld worden voor 
een beperkte periode en dat op de ambulante dienst minder patiënten aangemeld worden maar dat 
deze langere tijd kunnen gerevalideerd worden.  Er is uiteraard doorstroming van residentieel naar 
ambulant.  Vanuit de dienst logopedie hebben we weinig invloed op het aantal aanmeldingen.  We 
ambiëren in de toekomst een uitbreiding van de ambulante logopedische dienst.  Het informeren van 
de artsen en specialisten uit de regio is eventueel een strategie om meer patiënten aan te trekken. 
 

 
Figuur 11: ambulante logopedie  
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Evolutie van het type behandelingen: 
 

  2017 2018 

  

Dysfagie 247 232 

Afasie 61 62 

Dysarthrie 58 67 

Executieve dysfunctie 18 14 

stem 12 13 

andere pathologie 5 3 

  

Totaal 401 391 

Figuur 12: Behandelingen per type 
 
Ook dit jaar merken we dat het aantal aanvragen voor patiënten met dysfagie 60 % of meer van het 
totaal aantal aanvragen bedraagt.  Hierdoor bouwen we een belangrijke expertise op wat deze doel-
groep betreft en kunnen we heel wat van deze patiënten kunnen helpen om opnieuw tot een normaal 
voedingspatroon te komen. 

 
Patiënten met slikklachten die op onze dienst worden aangemeld, worden minstens één keer (maar 
meestal verschillende keren ) tijdens de voedingsmomenten begeleid en opgevolgd.  Het moment van 
het ontbijt en het middagmaal zijn dan ook dé piekmomenten van onze werkdag.  Tussen 11.30 en 
12.30  uur moeten deze patiënten geobserveerd, geëvalueerd en begeleid worden.  Het is belangrijk 
dat deze patiënten over een langere tijd opgevolgd worden zodat ze stapsgewijs terug naar een nor-
male consistentie kunnen overstappen. 

 
Naast de begeleiding die deze patiënten krijgen tijdens de voedingsmomenten is het ook vaak nodig 
om hen individuele therapie te geven.  We trainen en stimuleren de orofaciale musculatuur en leren 
ook aangepaste slikmanoeuvres en correcte slikhoudingen aan.  Van iedere interventie door onze 
dienst bij patiënten met dysfagie wordt onmiddellijk mondeling verslag gedaan bij de verpleging en/of 
de behandelende arts.  Daarna zorgen we voor een schriftelijke weergave zodat iedereen (verpleging, 
keuken, diëtisten en artsen) op de hoogte is van de aanpassingen die moeten gebeuren (aanpassingen 
consistentie, hulpmiddelen, aandachtspunten bij voedseltoediening, toedieningswijze van medicatie, 
bijvoeding, enz.).  Het is noodzakelijk om een nauwe samenwerking met verschillende diensten te 
hebben om tot een goed resultaat te komen.  

 
Bij ontslag van de patiënt naar een verpleegtehuis kunnen de standaardformulieren en verslagen mee-
gegeven worden zodat de overgang naar een nieuwe setting, wat voeding betreft, optimaal verloopt.  
Wanneer de patiënt na ontslag, opnieuw naar huis gaat, is het vaak noodzakelijk de partner/familie 
goed in te lichten en hen te begeleiden in de manier waarop ze de patiënt efficiënt kunnen helpen 
tijdens de voedingsmomenten en wat de aandachtspunten zijn. 
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Verdeling over de verschillende verpleegafdelingen: 
 

  reva 0 reva 1  reva 2 reva 3  reva 4 amb 

            

Dysfagie 84 42 41 31 33 1 

Afasie 24 3 11 8 12 4 

Dysarthrie 6 4 11 15 15 16 

Executieve dysfunctie 2   1 3 4 4 

Stem   6 1   2 4 

Andere pathologie   1 1   1   

  

  116 56 66 57 67 29 

Figuur 13: Aanvragen per afdeling 
 

Figuur 13 toont het aantal aanvragen per afdeling.  De vergelijking met 2017 leert ons volgende za-
ken: 
 
 Reva 0: 30 % van het totale aantal aanmeldingen komt van deze dienst.  Zowel het totale aantal 

aanmeldingen als de onderlinge verdeling van de stoornissen zijn quasi identiek aan het vorige 
werkjaar. 

 Reva 1: het aantal aanmeldingen voor dysfagie en stem zijn gelijk gebleven.  Er is een lichte te-
rugval voor het aantal aanmeldingen voor afasie en dysarthrie. 

 Reva 2: van deze dienst kregen we het afgelopen werkjaar minder aanmeldingen (vooral dysfa-
giepatiënten). 

 Reva 3: er is een lichte terugval wat het aantal dysfagiepatiënten betreft.  We zien dan wel weer 
een toename in he aantal dysarthriepatiënten. 

 Reva 4: hier zien we bij alle stoornissen een daling maar die is zeer stek bij de dysfagiepatiënten. 
 Ambulante dienst: we zien een (bijna) verdubbeling van het aantal dysarthriepatiënten. 

 
Voor het tweede jaar op rij zien we een stijging van het aantal ambulante patiënten.  Ook het aantal 
monodisciplinaire patiënten (alleen logopedie) neemt opnieuw toe.  Idealiter is er een goede samen-
werking en afstemming met de ambulante kinesitherapie en ergotherapie mogelijk. 

 
- De dienst audiologie  

 
Werking en doel 
Het is onze bedoeling om alle patiënten die in het KEI opgenomen worden te screenen.  Bij NKO-
problemen (zoals cerumenproppen, verminderd gehoor, tinnitus,…) en bij akkoord van de patiënt 
stellen we de behandelend arts hiervan op de hoogte.  Hij/zij beslist dan over een eventuele door-
verwijzing naar de NKO-arts (dr. Mus of dr. Vandenbussche van az West) die wekelijks in het KEI 
consulteert.  Op deze manier bereiken we heel wat patiënten die (onbewust) cerumenproppen en/of 
gehoorproblemen hebben.  Deze screening kadert tevens in de holistische visie van het KEI.  Door 
het oplossen van de NKO-problemen kan het communicatieproces aanzienlijk verbeterd worden. 
 
De audiologen in KEI zijn door het RIZIV als audioloog en audicien erkend.  Het takenpakket bestaat 
uit: 
 
 De screening van alle opgenomen patiënten op aanwezigheid van cerumen en/of gehoorproble-

men, het informeren van de behandelende arts en het inzamelen van de ORL-aanvragen. 
 Het organiseren en inplannen van het ORL-consult. 
 De wekelijkse assistentie van de consulterende NKO-arts en de administratieve afhandeling. 
 De afname van de audiometrische testen (tonaal en eventueel vocaal audiogram, eventueel met 

maskering), tympanometrie en het bepalen van een aanwezige tinnitus in frequentie en luidheid. 
 Het verstrekken van informatie aan patiënt en familie over hoorapparaten, kostprijs en de te 

doorlopen procedure. 
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 De aanpassing van hoorapparaten bij patiënten met gehoorverlies en het uitvoeren van de ad-
ministratieve taken zodat deze patiënten in aanmerking zouden komen voor terugbetaling door 
de mutualiteiten. 

 Het onderhoud, de reiniging en het nazicht van de hoorapparaten van zowel residentiële als am-
bulante patiënten. 

 Het verstrekken van batterijen, filters, tygonbuisjes, elleboogjes, enz. 
 

Aantal ORL-consulten (NKO-arts) 
Figuur 14 toont het aantal NKO-consultaties met bijhorende audiometrische testen. 
 
In 2018 werden 389 patiënten door de ORL-arts gezien over 43 consultatiedagen (gemiddeld 9,04 
patiënten per dag).  In 2017 bedroeg het gemiddelde 9,32 (eveneens over 43 consultatiedagen).  
Over de twee jaren zien we dus ongeveer een identiek beeld nadat we in 2017 een stijging kenden 
van 16,23 % t.o.v. 2016.  We verwachten in 2019 een stijging van het gemiddeld aantal door betere 
opvolging van de residentiële patiënten. 

 

  
Figuur 14: NKO-consultaties 

 
We merken dat patiënten met ORL-klachten in vergelijking met vroeger minder naar het az West 
vervoerd worden en voor een bredere waaier aan klachten binnen het KEI kunnen geholpen worden 
(BPPV, tinnitusklachten, enz.). 

 
Het aantal FEES-onderzoeken uitgevoerd door de ORL-arts is in het werkjaar 2018 ongeveer gelijk 
gebleven met jaar voordien (56).  Bij dit onderzoek wordt, met behulp van een scoop, nagegaan hoe 
het slikken van voeding en/of drank verloopt tijdens de inname van bepaalde voedingsconsistenties.  
We zien zeker een sterke toename van dit FEES-onderzoek in vergelijking met 2011 (referentiejaar).  
Deze evolutie is voor ons zeer positief omdat dit onderzoek ons helpt een beter zicht te krijgen op 
de dysfagieproblematiek en de behandeling van elke individuele patiënt.  Door deze kennis worden 
minder risico’s genomen en kunnen we o.a. slikpneumonieën voorkomen.  Ook de effectiviteit van 
de logopedische revalidatie kan op deze manier geobjectiveerd worden. 
 
Naast de FEES-onderzoeken werden in 2018 tijdens het ORL-consult o.a. ook volgende zaken be-
handeld: 
 
 BPPV (6); 
 trommelvliesbuisjes (4); 
 evaluatie van de stem (8); 
 controle tracheotomie (10); 
 behandeling epistaxis (9); 
 bepaling tinnitus (7). 
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We stellen verder een stijging vast van het aantal ambulante ORL-consultaties (24 in 2018).  Onze 
professionelere omkadering speelt hierin zeker een rol.  We trachten deze trend in de toekomst 
verder te laten stijging. 

 
Aanpassing van hoorapparaten 
In 2018 werden 116 patiënten aangesproken omdat ze, gebaseerd op hun audiogram, in aanmerking 
kwamen voor een (aanpassing van hun) hoorapparaat.  Het grootste deel van deze patiënten wenste 
niet verder te gaan omwille van volgende redenen: 
 
 externe opvolging bij audioloog (30); 
 overleden (4); 
 weigering / geen interesse (44); 
 wachttijd (12); 
 bedenktijd familie (10); 
 reeds hoorapparaat aangekocht (1); 
 uiteindelijke weigering na opstarten proef (11). 

 
In totaal werden 22 hoorapparaten verkocht via onze dienst audiologie (de meeste voor stereofo-
nische aanpassing).  Dit is een serieuze stijging t.o.v. 2017. 
 
Naast de verkoop van hoorapparaten staan we ook in voor de verkoop van gehoorbescherming (7 
paar universele en 5 paar individuele), de reiniging van de hoorappparaten (54 tussenkomsten), de 
verkoop van batterijen (1.106 stuks) en de technische ondersteuning bij kleine problemen. 

 
10.2.3.3 Projectwerking 

De dienst logopedie had een constructief aandeel in volgende projecten: 
 
- werkgroep voedingsteam; 
- werkgroep mondzorg; 
- werkgroep PIM-registratie; 
- werkgroep palliatieve zorg. 

 
We maakten er ook werk van om de bestaande procedures op te frissen. 
 
10.2.3.4 Opleidingen 

Figuur 15 toont een overzicht van de gevolgde interne (OIN) en externe opleidingen (OEX). 
 

Productopleiding Unitron Congres Vlaamse Vereniging voor Logopedisten 
OBASI opleiding agendamodule  Opleiding BrainCom 
ICF toegepast in de revalidatie  Productieopleiding Phonak 
Dementie en gedragsproblemen Thesisverdediging als externe promotor 
Brandopleiding EIP Communicatie bij personen met een neurodegeneratieve 

aandoening 
Zorgstrategisch plan BSSD congres Dysfagie 
Handhygiëne  
Tilbeleid  
Tips bij slikbegeleiding (spreker)  

Figuur 15: Overzicht OIN en OEX 2018 
 
10.2.3.5 Studentenbegeleiding 

Zoals de voorbije jaren bieden we ons graag aan als stageplaats voor de opleidingen logopedie en audio-
logie.  We ontvingen studenten van KU Leuven, HOGent of UGent voor een leerrijke (observatie-)stage. 



98 
 

10.2.3.6 Varia 

Wist je tenslotte dat… 
 
- de logopedisten uiteraard ook wekelijks aanwezig zijn op het MDO op de afdelingen?  Om de impact 

op het therapierooster tot een minimum te beperken is elke logopediste verantwoordelijk voor twee 
eigen diensten. 

- we er echt in geloven dat we onze ambulante activiteiten verder kunnen uitbreiden? 
- we popelen om in de toekomst nieuwe behandelingen te kunnen aanbieden (o.a. tinnitus). 
- er nog steeds een groot verschil is tussen niet horen en niet luisteren. 
 
10.2.4 PSYCHOLOGISCHE DIENST 
 
10.2.4.1 Voorstelling 

- Vanbelle Lieselot – psychologisch consulent: sinds 23 juli 2012 halftijds en vanaf 1 mei 2018 voltijds 
tewerkgesteld op de revalidatieafdelingen, met uitzondering van de gesloten afdeling Reva 0.  Sinds 
15 oktober 2018 in zwangerschapsverlof. 

- Eva Nijs – psychologisch consulent: vanaf 1 oktober 2018, in kader van zwangerschapsvervanging, 
deeltijds tewerkgesteld op de revalidatieafdelingen, met uitzonderling van de gesloten afdeling Reva 
0. 

- Christiaens Charlotte – neuropsychologe: sinds 1 november 2017 halftijds tewerkgesteld op de ge-
sloten afdeling Reva 0 en halftijds op de overige revalidatieafdelingen. 
 

10.2.4.2 Overzicht activiteiten 

a) Psychogeriatrie (Reva 0) 
Op deze gesloten afdeling worden alle patiënten zonder uitzondering psychologisch opgevolgd.  De 
activiteiten bestaan uit: 
 
- individueel psychologische begeleiding van patiënten; 
- begeleiding van familieleden van patiënten; 
- neuropsychologisch onderzoek; 
- het bijwonen van patiëntenbespreking tijdens de wekelijkse multidisciplinaire staf; 
- het bijwonen van de jaarlijkse dienstvergadering; 
- coachen van verpleegequipes op specifieke vraag en indien nodig organiseren van bijscholing; 
- afname ADAS-COG indien nodig (MMSE > 24). 

 
b) Revalidatieafdelingen 

Op de revalidatieafdelingen van het ziekenhuis, met uitzondering van de gesloten afdeling, worden 
patiënten enkel begeleid op aanvraag van de behandelende arts.  De activiteiten bestaan uit: 

 
- individueel psychologische begeleiding van patiënten; 
- begeleiding van familieleden van aangemelde patiënten indien nodig; 
- neuropsychologisch onderzoek; 
- neuropsychologische screening; 
- afname ADAS-COG indien nodig (MMSE > 24); 
- het bijwonen van de wekelijkse stafvergadering op de revalidatieafdelingen; 
- coachen van de verpleegequipes op specifieke vraag. 

 
c) Ambulante patiënten 

Ambulante patiënten worden enkel psychologisch begeleid op aanvraag van de behandelende arts.  
De activiteiten bestaan uit: 
 
- individueel psychologische begeleiding, op aanvraag van de behandelende arts; 
- begeleiding van familieleden van aangemelde patiënten indien nodig; 
- neuropsychologisch onderzoek; 
- bijwonen van de staf ambulante patiënten op maandag- of dinsdagnamiddag; 
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- individueel psychologische begeleiding van patiënten in WZC Dunecluze, indien nodig; 
- coachen van verpleegequipes in WZC Dunecluze, indien nodig. 

 
d) Andere activiteiten 

 
- Vertrouwenspersoon voor personeelsleden van KEI (Lieselot Vanbelle). 
- Deelname overleg CPBW: op uitnodiging (Lieselot Vanbelle in functie van vertrouwenspersoon). 
- Deelname aan de stuurgroep Synaps (West-Vlaanderen) (Charlotte Christiaens). 
- Vorming geven aan personeel (Charlotte Christiaens, Lieselot Vanbelle). 
- Bijscholing volgen. 
- Deelname intervisiegroep gerontopsychologen (Lieselot Vanbelle, Eva Nijs). 
- Deelname project palliatieve zorg (Lieselot Vanbelle, Charlotte Christiaens). 
- Deelname project medische ethiek (Lieselot Vanbelle). 
- Opvolgen PIM, incidentverantwoordelijke gedrag gerelateerde incidenten en deelname overleg 

(Lieselot Vanbelle, Charlotte Christiaens). 
- Leiden en deelnemen aan werkgroep Reva 0 (Charlotte Christiaens). 

 
10.2.4.3 Patiëntenregistratie 

a) Aantal patiënten per afdeling 
Het betreft hier het aantal patiënten die gezien werden voor psychologisch intakegesprek en/of ver-
dere psychologische begeleiding na intakegesprek.  In tegenstelling tot de andere afdelingen worden 
op Reva 0 alle patiënten systematisch opgevolgd. 
 

 Intake 
Gesprek 

Psychologische 
begeleiding 

Zorgpad 
PZ 

ADAS-
COG 

Neuropsycho-
logisch 

onderzoek 
(NPO) 

Neuropsycholo-
gische screening 

(NPS) 

Familie-
gesprek 

Reva 0 215 215 9 0 6 32 141 
Reva 1 93 80 4 0 1 3 15 
Reva 2 42 36 1 0 5 3 8 
Reva 3 30 22 0 0 5 12 6 
Reva 4 43 37 1 0 1 1 14 
WZC Dunecluze 0 0 0 0 0 0 0 
Ambulant 18 15 0 1 2 0 8 
Totaal 441 405 15 1 20 50 192 

 
Evolutie aanmeldingen over de jaren heen 
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Evolutie verhouding residentieel – ambulant 
 

 
  

In het algemeen lijkt een stijging merkbaar van het aantal aanmeldingen voor intake (22 %) en het 
aantal patiënten dat verder begeleid wordt (26 %), deze stijging manifesteert zich bij de residentiële 
patiënten in hoofdzaak op de psychogeriatrische afdeling, Reva 0.  Deze stijging is vermoedelijk on-
der invloed van de continue aanwezigheid van een neuropsycholoog verbonden aan de dienst, in 
tegenstelling tot 2017 waar gedurende een periode van zes maanden geen psycholoog aanwezig 
was.  Het aantal familiegesprekken is sterk toegenomen en dit in hoofdzaak op de gesloten afdeling 
Reva 0, vermoedelijk onder impuls van de continue aanwezigheid van een psycholoog verbonden 
aan deze dienst.  Het aantal patiënten dat ambulant begeleid wordt is afgenomen in vergelijking met 
de voorbije jaren.  Het aantal uitgevoerde neuropsychologische onderzoeken is licht gedaald in ver-
gelijking met 2017, echter werd de neuropsychologische screening ingevoerd eind 2018, waarbij een 
cognitieve inschatting gemaakt wordt op basis van enkele screeningstesten.  Wanneer zowel de neu-
ropsychologische onderzoeken als de neuropsychologische screenings samengenomen worden zien 
we dat er 70 neuropsychologische consulten plaatsvonden in 2018, wat een sterke stijging is in ver-
gelijking met 2017. 
 

b) Patiëntenpopulatie op Reva 0 
Op basis van diagnose bij opname: 
 

 Aantal patiënten 

Dementie (NAH degeneratief) 
o SDAT 
o overige 

124 
 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) (niet-degeneratief) 42 

Syndroom van Korsakov 18 

Ethylmisbruik (in afwezigheid van Korsakov) 19 

Verwardheid 32 

Orthopedie (fracturen, prothese,…) 52 

Zelfredzaamheidsproblematiek 45 

Valproblematiek 36 

Overige problematieken 95 

 
Het gegeven dat het totaal aantal patiënten, gerangschikt op basis van diagnose bij aanmelding, het 
totaal aantal intakegesprekken overschrijdt, is louter te wijten aan dubbeldiagnose bij opname.  Bij-
komend is een opvallende stijging in het aantal aangemelde patiënten op de gesloten afdeling met 
de diagnose “overige problematieken”, waarvan 37 % een psychiatrische diagnose betreft.  Bijgevolg 
werd besloten om vanaf 2019 de bijkomende categorie “psychiatrie” toe te voegen, alsook de nood-
zaak van een liaison psychiatrie te benadrukken. 
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c) Patiëntenpopulatie revalidatieafdelingen 
- Aanmeldingen op basis van diagnose bij opname: 

 

 Aantal patiënten 
 Reva 1 Reva2 Reva3 Reva4 WZC Ambu-

lant 
NAH (degeneratief en niet-degenera-
tief) 

8 16 10 19 0 8 

Orthopedie (fracturen, prothese,…) 15 19 15 19 0 2 

Zelfredzaamheidsproblematiek 5 2 1 3 0 1 

Cardiopulmonaire problematiek 75 7 4 2 0 5 

Zorgpad palliatieve zorg 4 0 0 1 0 0 

Overige problematieken 6 6 4 12 0 2 

 
Het gegeven dat het totaal aantal patiënten, gerangschikt op basis van diagnose bij aanmelding, het 
totaal aantal intakegesprekken overschrijdt, is louter te wijten aan dubbeldiagnose bij opname. 
 
- Indicaties voor verdere begeleiding: 
 

 Aantal patiënten 
 Reva1 Reva2 Reva3 Reva4 WZC Ambulant 

Depressie - stemmingsproblematiek 43 19 15 25 0 8 

Verwerkingsproblematiek, rouw 34 13 6 12 0 6 

Rookstop 1 1 0 0 0 0 

Ethylmisbruik 2 0 2 0 0 1 

Overige 10 8 5 8 0 0 

 
10.2.4.4 Andere activiteiten 

a) Gevolgde bijscholingen 
- 11/01/2018 en 23/01/2018: Omgaan met moeilijke situaties (Charlotte Christiaens). 
- 18/01/2018: Tobania - Saga (Charlotte Christiaens). 
- 24/01/2018: Infoland schrijver (Charlotte Christiaens en Lieselot Vanbelle).  
- 01/02/2018: Patiëntenrechten (Charlotte Christiaens). 
- 06/02/2018 en 21/02/2018: Feedback geven en krijgen (Charlotte Christiaens). 
- 06/02/2018: Infoland beoordelaar (Charlotte Christiaens). 
- 12/03/2018 en 22/03/2018: Ethiek: dilemma’s in de zorg (Charlotte Christiaens en Lieselot 

Vanbelle). 
- 29/03/2018 en 28/06/2018: Opleiding FOD: retrospectieve risicoanalyse PRISMA (Lieselot 

Vanbelle en Charlotte Christiaens). 
- 03/05/2018: Inspiratiedag Vorming NAH (Charlotte Christiaens en Lieselot Vanbelle). 
- 17/05/2018: EIP (Lieselot Vanbelle). 
- 24/05/2018: TIP (Charlotte Christiaens). 
- 25/05/2018: Symposium Psychosociale Innovaties bij dementie (Charlotte Christiaens). 
- 25/05/2018 en 30/05/2018 : Zorgstrategisch plan (Charlotte Christiaens en Charlotte Van-

belle). 
- 02/10/2018: Agressie in de zorg (Charlotte Christiaens). 
- 05/11/2018: Basic Life Support (Eva Nijs). 
- 13/11/2018 en 20/11/2018: Dementie en gedragsproblemen bij dementie (Eva Nijs). 
- 15/11/2018: ICF Reva 3 (Eva Nijs). 
- 19/11/2018: ICF Reva 0 (Charlotte Christiaens). 
- 23/11/2018: Workshops Beurs NAH (Eva Nijs). 
- 29/11/2018: Infoland lezer (Eva Nijs). 
- 07/12/2018: Parkinsoncongres (Charlotte Christiaens). 

 
b) Vorming geven 

- 05/03/2018: Opfrissing scorings- en afnameregels MMSE - Ergostaf (Charlotte Christiaens). 
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- 21/03/2018: MoCA: toepassingen binnen KEI (dr. Monbailliu) (Charlotte Christiaens). 
- 16/04/2018, 24/04/2018, 13/11/2018: Algemene opleiding met betrekking tot dementie 

(Charlotte Christiaens). 
- 17/04/2018, 25/04/2018, 20/11/2018: Omgaan met gedragsproblemen (Charlotte Chris-

tiaens). 
- 04/06/2018: Toelichting neuropsychologie in KEI (Charlotte Christiaens en Lieselot Vanbelle). 

 
c) Externe werkgroepen 

- Intervisie gerontopsychologen - 180 euro/jaar (Lieselot Vanbelle en Eva Nijs). 
- Stuurgroep Synaps (Charlotte Christiaens). 
- VVOVAZ (ombudsdienst) (Lieselot Vanbelle). 

 
d) Interne werkgroepen 

- Werkgroep palliatieve zorg (Lieselot Vanbelle en Charlotte Christiaens). 
- Werkgroep incidenten (Lieselot Vanbelle en Charlotte Christiaens). 
- Werkgroep ethiek (Lieselot Vanbelle). 
- Werkgroep BPS model respiratoir / cardio (Lieselot Vanbelle). 
- WEBS (Charlotte Christiaens). 
- Werkgroep Reva 0 (Charlotte Christiaens). 

 
Voor verslag: Charlotte Christiaens en Eva Nijs. 
 
10.3 Medische beeldvorming 

In maart werd de nieuwe RX-installatie geleverd en geplaatst door de firma SIEMENS, en dit in de prach-
tige nieuwe locatie op de eerste verdieping kant N. 
 
Vanaf november 2018 wordt de dienstverlening door het voltallige radiologenteam van az West verze-
kerd en niet langer enkel door dr. Y. Lamoral en dr. E. Van Lerberghe. 
 
10.4 Apotheek 

10.4.1 DOELSTELLING 
 
De centrale doelstelling van de apotheek is dat de juiste patiënt het juiste geneesmiddel krijgt, op het 
juiste moment en op de juiste manier.  Dit is een proces waarbij telkens naar verbetering wordt gezocht. 
 
10.4.2 PROJECTEN 
 
Om de doelstelling van de apotheek te bereiken, worden een aantal bestaande projecten verbeterd of 
nieuwe projecten opgestart. 
 
10.4.2.1 Geneesmiddelenvoorschrift: EMB 

Sinds begin 2011 werkt het ziekenhuis met een elektronisch voorschrift voor de gehospitaliseerde pati-
ënten.  Sinds begin 2018 wordt ook gewerkt met een ambulant elektronisch voorschrift.  Zo kunnen 
ambulante patiënten en ontslagen gehospitaliseerde patiënten met behulp van hun identiteitskaart me-
dicatie verkrijgen via de openbare apotheek. 
 
10.4.2.2 Automatisering van de geneesmiddelendistributie 

In 2018 werd de automatisering van de geneesmiddelendistributie verdergezet.  De vaste, orale medica-
tie wordt per patiënt, per toedieningstijdstip en per individueel geneesmiddel vanuit de apotheek afge-
leverd. 
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10.4.2.3 Patiëntadministratie en tarificatie 

In 2018 werden de voorbereidingen getroffen om het luik Apotheek van Infohos te koppelen met het luik pati-
ëntadministratie van Obasi, alsook het luik tarificatie.  Het doel hiervan is een correcte facturatie naar de patiënt. 

 
10.4.2.4 Hoog-risico medicatie 

Het beleid rond hoog-risico medicatie werd in 2018 verdergezet.  Naast een lijst met hoog-risico medi-
catie werd ook een aparte lijst met bloedverdunners opgesteld. 
 
10.4.2.5 Klinische Farmacie 

Het beleid rond klinische farmacie werd in 2018 verdergezet.  De klinische farmacie kan worden om-
schreven als de farmaceutische discipline die zich concentreert op het bewaken en optimaliseren van de 
farmacotherapie bij de patiënt in relatie tot zijn klinische toestand.  De klinische farmacie wordt als in-
strument gebruikt om de kwaliteit van de farmaceutische zorg en de patiëntveiligheid te verhogen, zowel 
binnen de muren van het ziekenhuis als in relatie tot de externe zorgverleners. 
 
10.4.2.6 Productive Ward 

In 2018 werd de procesmodule ‘medicatiedistributie’ afgerond op de verpleegafdelingen Reva 0 en Reva 
3.  Het doel bestond erin om de geplande medicatiedistributie op de afdeling te verbeteren en veiliger te 
maken zodat er minder fouten worden gemaakt en er minder tijd wordt verspild.  De volgende verpleeg-
afdelingen die aan bod komen zijn Reva 1, Reva 2 en Reva 4. 
 
10.4.2.7 Patiënt incident meldingen (PIM) 

Ook in 2018 werden er bij niet correct gebruik van medicatie meldingen gedaan op een elektronische 
wijze.  Deze meldingen worden door de apotheek geanalyseerd en er worden verbeteracties geformu-
leerd.  De PRIZMA-methode werd aangereikt voor het analyseren van bepaalde casussen. 
 
10.4.2.8 Falsified Medicines Directive (FMD) 

Eind 2018 werden de voorbereidingen getroffen voor het implementeren van de Falsified Medicines 
Directive.  Er wordt hiervoor samengewerkt met onze softwareleverancier Infohos.  De bedoeling hier-
van is om eventueel vervalste geneesmiddelen te detecteren voor afgifte aan de patiënt.  Hiervoor die-
nen de geneesmiddelenverpakkingen in de ziekenhuisapotheek gescand te worden.  Iedere verpakking 
heeft een unieke code (GTIN) en is bovendien verzegeld.  Deze regels gelden in principe voor de voor-
schriftplichtige en terugbetaalbare geneesmiddelen. 
 
10.4.2.9 Verhuizing apotheek 

In juni 2018 verhuisde de apotheek van de derde verdieping naar een nieuwe locatie op het gelijkvloers.  
Er werden nieuwe ruimtes, nieuw meubilair en nieuwe toestellen geïnstalleerd.  Er werd ook een deel 
van de oude locatie mee verhuisd. 
 
Zo werd de medicatierobot mee verhuisd, terwijl er bijvoorbeeld een nieuw afzuigtoestel werd aange-
kocht om bij het ontblisteren medewerker en patiënt te beschermen tegen contaminatie.  En zo is er 
bijvoorbeeld ook ene mix tussen oude en nieuwe kasten in de apotheek. 
 
Alle ruimtes werden zodanig ingericht dat zij aan de architectonische en functionele normen van een 
ziekenhuisapotheek voldoen.  In het najaar werd de totale renovatie van KEI afgerond en werd het ge-
bouw officieel ingehuldigd.  Ook de apotheek werd bij deze inhuldiging uitgebreid voorgesteld. 
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10.4.3 GENEESMIDDELEN 
 
10.4.3.1 Omzetgegevens per farmacologische groep 

a) Antibacteriële middelen 
 

ATC J01   

Antibacteriële middelen Aantal stuks Kostprijs (euro) 

voor systemisch gebruik   

2001 21.876 167.893 

2002 19.286 137.106 

2003 18.378 115.711 

2004 23.520 95.324 

2005 23.999 138.973 

2006 20.273 119.130 

2007 18.937 85.470 

2008 22.534 103.951 

2009 22.438 79.662 

2010 21.282 66.694 

2011 20.460 59.327 

2012 21.225 46.472 

2013 17.262 34.663 

2014 16.305 33.690 

2015 15.765 50.414 

2016 14.571 32.928 

2017 16.097 31.947 

2018 16.784 38.735 
 

Het verbruik van antibiotica, geselecteerd op ATCJ01 (= antibacteriële middelen voor systemisch gebruik 
excl. immunoglobulines en voriconazole) is licht gestegen, alsook de totale kostprijs. 
 
b) Antimycotica 
 
In 2018 werden volgende antimycotica gebruikt: Abelcet (Amfotericine B), Diflucan (Fluconazole), Noxa-
fil (Posaconazole), Sporanox (Itraconazole) en Vfend (Voriconazole).  De totale kostprijs bedroeg 24.862 
euro voor 799 eenheden.  De kostprijs werd vooral bepaald door het verbruik van Noxafil. 
 
c) Immunoglobulines 
 
In 2018 werd er 155 gram IV-immunoglobulines toegediend in KEI, goed voor 6.866 euro.  Dit is een 
daling ten opzichte van de vorige jaren en heeft te maken met de strengere terugbetalingscriteria voor 
IV-immunoglobulines. 
 
d) Immunosuppressiva 
 
De immunosuppressiva worden afgeleverd voor transplant-patiënten die bij opname in KEI reeds op een 
specifieke therapie staan (Advagraf®, Cellcept®, Imuran®, Neoral-Sandimmun® of Prograft®).  Deze 
producten zijn heel duur en patiënt-specifiek.  In 2018 werden er 7.166 eenheden verbruikt, goed voor 
57.764 euro. 
 
e) Totale Parenterale Nutritie (TPN) 
 
In 2018 werden 58 eenheden TPN verbruikt.  De totale kostprijs bedroeg 2.907 euro.  Maandelijks wordt 
er een gedetailleerde statistiek van de afleveringen van de TPN zakken doorgegeven aan de diëtisten.  
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f) Verdovende en psychotrope middelen 
 
In 2018 werden 650 verdovingsvoorschriften door de apotheek verwerkt.  Elk verdovingsvoorschrift 
moet een volledige procedure doorlopen, startend bij de voorschrijvende dokter.  Deze voorschriften 
moeten eigenhandig door de dokter geschreven worden.  Deze voorschriften worden door de apotheek 
verwerkt en manueel in het verdovingsregister ingeschreven, het voorschrift krijgt een uniek nummer (in 
3-voud).  Dit nummer komt ook in het verdovingsregister terecht en vertrekt samen met de medicatie 
op een toedieningsfiche naar dienst (de toedieningsfiche kan later opnieuw als voorschrift gebruikt wor-
den).  Verdovende en psychotrope middelen moeten ook persoonlijk afgeleverd worden, deze worden 
dus niet onbewaakt in de medicatiekastjes gelegd.  Het voorschrijven en afleveren van verdovende en 
psychotrope middelen is een intensief proces, zowel voor de voorschrijvend dokter, de afleverende apo-
theek(-assistent) en de ophalende verpleegkundige/verzorgende/mobiele. 
 
10.4.3.2 Omzetgegevens: per verpleegeenheid 

De omzetgegevens van 2018 worden per dienst weergegeven, maar eerst een totaaloverzicht: 
 
Op basis van het aantal verbruikte units (= stuks) is dienst Reva 1 de koploper qua verbruik medicatie in 
KEI.  Dienst Reva 0 blijft naar gewoonte de dienst waar er het minste medicatie verbruikt wordt. Dienst 
REVA1 blijft de absolute koploper qua kostprijs aan verbruikte medicatie. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder voor het ziekenhuis de evolutie van het aantal verbruikte units en de hiermee gepaard gaande 
kostprijs.  Doorheen de jaren zien we dat het aantal units stijgt en dat de kostprijs gehalveerd is. 
 

Jaartal Aantal units Kostprijs (euro) 

2001 540.727 544.058 

2002 586.945 532.898 

2003 598.271 510.382 

2004 629.041 509.264 

2005 640.342 580.835 

2006 628.165 536.254 

2007 647.975 514.979 

2008 634.239 500.781 

2009 642.587 482.717 

2010 645.724 471.189 

2011 634.231 466.227 

2012 617.944 435.519 

2013 594.788 346.513 

2014 609.048 319.240 

2015 617.900 335.827 

2016 658.940 341.471 

2017 664.240 322.902 

2018 666.509 336.112 

 

Dienst Omzet (euro) 

REVA0 37.579 

REVA1 108.228 

REVA2 56.195 

REVA3 86.283 

REVA4 47.827 

Totaal 336.112 

Dienst Units 

REVA0 104.709 

REVA1 160.361 

REVA2 130.479 

REVA3 138.235 

REVA4 132.725 

Totaal 666.509 
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10.4.3.3 Omzetgegevens: algemeen 

De totale aantal units en de kostprijs van de verbruikte geneesmiddelen/parafarmacie is hoger dan vorig 
jaar.  
 

Totaal APO KEI Units Omzet (euro) 
2001 686.284 659.057 
2002 753.416 711.129 
2003 767.021 686.228 
2004 798.556 670.957 
2005 806.315 718.190 
2006 791.568 660.336 
2007 822.808 645.191 
2008 825.773 625.666 
2009 866.268 637.064 
2010 854.771 618.481 
2011 869.688 613.665 
2012 902.739 585.680 
2013 847.352 440.836 
2014 807.617 386.503 
2015 623.536 354.065 
2016 669.641 356.848 
2017 674.960 379.437 
2018 678.779 412.960 

 
10.4.3.4 Omzetgegevens voor ambulanten 

De kostprijs van de verbruikte medicatie tijdens consultatie is spectaculair gestegen.  Dit komt vooral 
door het gebruik van nieuwe en dure medicatie voor de behandeling van longziekten op de consultatie.   
 

Ambulant Units Omzet (euro) 

2000 758 17.782 

2001 533 24.791 

2002 279 69.065 

2003 329 54.947 

2004 155 28.016 

2005 152 18.936 

2006 282 16.672 

2007 810 24.604 

2008 633 26.987 

2009 588 25.904 

2010 569 28.386 

2011 669 19.318 

2012 858 9.538 

2013 686 4.403 

2014 581 5.022 

2015 622 12.471 

2016 822 4.441 

2017 1.249 43.840 

2018 1.153 64.725 
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10.4.3.5 Formularium per dienst 

Dienst Units formularium Totaal aantal units Percentage formularium 

REVA0 94.456 104.709 90,2 % 

REVA1 133.967 160.361 83,5 % 

REVA2 116.290 130.479 89,1 % 

REVA3 124.382 138.235 90,0 % 

REVA4 118.378 132.725 89,2 % 

 
In de tabel wordt per dienst weergegeven welk percentage aan geneesmiddelen er voorgeschreven werd 
binnen het formularium.  
 
10.4.3.6 Magistrale bereidingen 

In 2018 werden 160 magistrale bereidingen gemaakt in de apotheek van KEI.  Dit is evenveel als vorig 
jaar.  Voor de gelulen werd per bereiding 30 tot 100 gelules geproduceerd. 
 

Magistrale bereidingen (units) Aantal 

Gelulen en poeders 74 

Zalven, crèmes en gelen voor uitwendig gebruik 31 

Oplossingen 55 

Totaal 160 

 

10.4.4 KLINISCHE DIENSTVERLENING 
 

10.4.4.1 Klinische farmacie 

a) Medicatie bij opname en ontslag 
 
Bij opname wordt door de farmaceutisch zorgcoördinator een bevraging gedaan van de thuismedicatie.  
Er gebeurt eveneens een controle op medicatiefouten die hiermee gepaard gaan (bv. overschrijffouten, 
verkeerde info,…).  Melding en analyse van deze fouten wordt opgevolgd door de apotheek via het PIM-
systeem.  In 2018 werden 728 patiënten bevraagd. 
 
Op aanvraag wordt ook begeleiding van de ontslagmedicatie aangeboden aan de patiënt.  Het doel van 
dit opname- en ontslagbeleid is om de continuïteit van de geneesmiddelentherapie bij opname en ontslag 
te verzekeren. 
 
b) Validatie van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift 
 
Het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift ondergaat telkens een “appropriateness check” door de zie-
kenhuisapotheker.  Dit wordt het “valideren” van het voorschrift genoemd.  Dit houdt het volgende in: 
- Controleren van de specifieke voorraad medicatie van de patiënt. 
- Substitutie van de voorgeschreven (thuis)medicatie naar formularium geneesmiddelen. 
- Extra controle op geneesmiddeleninteracties bij fout/interactie gevoelige medicatie (bv.: amioda-

rone, antimycotica, bloedverdunnende middelen, statines,…). 
- Controleren van andere anomalieën. 
 
Indien nodig wordt een advies geformuleerd naar de voorschrijvende arts en/of verpleegkundigen.  In 
2018 werden 35 adviezen geregistreerd en uitgevoerd.  Voorbeelden hiervan zijn een verkeerde poso-
logie, onverenigbaarheden of advies rond het pletten van medicatie. 
 
10.4.4.2 Griepvaccinatie personeel 

In het najaar van 2018 werden 198 personeelsleden gevaccineerd tegen seizoensgriep.  Dit is het beste 
resultaat ooit.  Het plaatsen van een vaccin werd gestimuleerd vanuit verschillende hoeken.  Er werd 
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opnieuw gekozen voor een tetravalent vaccin, dat bescherming bood tegen vier verschillende stammen 
van het griepvirus. 
 

Jaartal Aantal personeelsleden 

2003 66 

2004 76 

2005 95 

2007 95 

2008 106 

2009 163 

2010 132 

2011 96 

2012 135 

2013 163 

2014 182 

2015 143 

2016 178 

2017 194 

2018 198 

 
10.4.5 ANDERE BEHEERSGEGEVENS 
 
10.4.5.1 Logistieke organisatie 

In 2018 werd de geautomatiseerde geneesmiddelendistributie verdergezet.  De vaste, orale medicatie 
wordt per patiënt, per toedieningstijdstip en per individueel geneesmiddel verpakt.  Daarvoor wordt ge-
bruik gemaakt van een “Automatic Tablet Dispenser”.  Dit maakt het mogelijk dat medicatie identificeer-
baar blijft tot aan het bed van de patiënt. 
 
10.4.5.2 Inspecties 

a) Vlaams indicatoren project 
 
Het Vlaams indicatoren project (VIP²), is een vereniging met als doel het definiëren en implementeren 
van betekenisvolle en relevante kwaliteitsindicatoren.  De resultaten van deze indicatoren geven objec-
tieve informatie over de kwaliteit van zorg en worden gepubliceerd op een centrale website (www.zorg-
kwaliteit.be).  De website staat open voor het publiek. 
 
Een van de indicatoren is de volledigheid van alle medicatievoorschriften voor 1 dag op 10 criteria: 
1. Naam en voornaam van de patiënt 
2. Geboortedatum van de patiënt 
3. Naam van het geneesmiddel 
4. Farmaceutische vorm van het geneesmiddel 
5. Sterkte van het geneesmiddel 
6. Frequentie van het geneesmiddel 
7. Dosis van het geneesmiddel 
8. Naam en voornaam van de voorschrijver 
9. Handtekening van de voorschrijver 
10. Datum van het voorschrift 
 

De audit die hiervoor georganiseerd wordt, wordt uitgevoerd door 2 ziekenhuisapothekers uit verschil-
lende ziekenhuizen en is onaangekondigd.  De audit in de apotheek van KEI vond plaats in november 
2017.  Uit deze audit bleek dat 100 % van de voorschriften voldeden aan de criteria van een volledig 
geneesmiddelenvoorschrift.   
 
  

http://www.zorgkwaliteit.be/
http://www.zorgkwaliteit.be/
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10.4.6 PERSONEELSGEGEVENS 
 
10.4.6.1 Organigram en functies 

Ziekenhuisapotheker-titularis (1 FTE): Sander Boudewyn. 
Farmaceutisch-technisch assistenten (2,45 FTE): Fabiënne Bulthé, Régine Lepercq, Lindsay Moerman. 
Administratief bediende (0,75 FTE): Sandra Demeulenaere. 
Farmaceutisch zorgcoördinator (0,8 FTE): Catherine Legein. 
 
10.4.6.2 Interprofessionele activiteiten 

a) Comités en werkgroepen binnen het ziekenhuis 
- Comité voor geneesmiddelen en medisch materiaal: 

De beheerder van het Koningin Elisabeth Instituut heeft bij de oprichting van het Medisch Far-
maceutisch Comité (MFC) beslist om het MFC en het Comité voor medisch materiaal (CMM) 
samen te voegen.  De bevoegdheden van beide comités worden uitgeoefend door het Comité 
voor geneesmiddelen en medisch materiaal.  De taken van het Comité voor geneesmiddelen en 
medisch materiaal zijn vermeld in het KB 04/03/1991, aangepast door het KB 28/08/2000. 
In 2018 ging dit drie keer door.  Terugkerende thema’s in deze vergaderingen zijn het formula-
rium, medische materialen, het elektronisch voorschrift, bespreken en voorbereiden van inspec-
ties, stockbreuken, klinische farmacie,… 

 
- Comité Infectiepreventie: 

In 2018 ging dit vier keer door.  Dit comité behandelt actuele thema’s binnen de ziekenhuishy-
giëne. 

 
- Antibiotherapiebeleidsgroep (ABTBG): 

In 2018 werd het antibioticaformularium aangevuld en werden lokale antibioticaresistentiecijfers 
besproken. 

 
- Comité Q en S: 

In 2018 was de apotheek vertegenwoordigd in het comité Q en S.  Dit comité behandelt actuele 
thema’s rond kwaliteit en patiëntveiligheid.  Op operationeel niveau is er de cel Q en S waarin 
de apotheek eveneens vertegenwoordigd is. 

 
- Diensthoofdenvergadering: 

In 2018 was de apotheek ook vertegenwoordigd in de diensthoofdenvergadering.  Deze verga-
dering fungeert als een soort van klankbord voor het beleid van het ziekenhuis. 

 
- Werkgroepen: 

De apotheek was in 2018 vertegenwoordigd in een aantal werkgroepen, zoals de werkgroep 
incidenten en de werkgroep Infoland. 

 
b) Comités en werkgroepen buiten het ziekenhuis 

- KOM-netwerk hoofdapothekers: 
Er gingen in 2018 drie vergaderingen door met de hoofdapothekers van het KOM-netwerk.  
Deze vergaderingen gingen door in AZ Sint-Lucas Brugge, BZIO Oostende en KEI Oostduin-
kerke.  De bedoeling hiervan is samenwerking stimuleren tussen de verschillende ziekenhuisapo-
theken van het netwerk.  Voorbeelden hiervan zijn samenaankoop, kennisoverdracht,… 

 
- Werkgroep medicatie De Koepel: 

In deze werkgroep werd een kwaliteitsverbeterend en kostenbesparend project opgezet voor de 
chronische zorg patiënt.  De bedoeling van dit project is eveneens om de communicatie tussen 
eerste lijnszorg en tweede lijnszorg te bevorderen en om het project om te zetten in een studie. 

 
c) Opleidingen 

In 2018 werden er door de apotheek medewerkers een aantal interne en externe opleidingen ge-
volgd.  Dit wordt bijgehouden binnen de software van HR. 
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10.4.6.3 De bijzondere beroepstitel en accreditering 

a) Ziekenhuisapotheker 
Sander Boudewyn: lopende erkenning met nummer NT03000708, te verlengen in 2019 (voor een 
periode van 5 jaar). 

 
b) Farmaceutisch-technisch assistenten 

Sinds 2011 is de validatie van de opleiding Farmaceutisch-Technisch Assistenten (FTA’s) bekrachtigd 
met de vereiste van erkenning van apotheekassistenten. 
Fabienne Bulthé, lopende erkenning met visumnummer 2011/NFA01-115. 
Lindsay Moerman, lopende erkenning met visumnummer 2011/NFA01-2. 
Régine Lepercq, lopende erkenning met visumnummer 22219. 

 
10.5 Sociale Dienst 

De sociale werkers begeleiden alle opnamen en ontslagen van patiënten.  De hulpverlening is gericht op 
het verbeteren van de familiale leefsituatie van de patiënt en op het optimaliseren van zijn/haar relatie 
met de omgeving in ruime zin (sociale voorzieningen, woonomstandigheden, financiële situatie,…). 
 
In 2003 werd met de Federale Overheid een overeenkomst afgesloten betreffende de formele organisa-
tie van het ontslagmanagement van bepaalde opgenomen patiënten.  Deze werd tijdelijk verlengd in 
2004 en 2005.  Vanaf 2006 kreeg het ontslagmanagement een definitief karakter in de Sp-diensten.  Om 
de toenemende werkdruk te kunnen opvangen alsook de vervanging van de “rimpeldagen” werd vanaf 
2007 het personeelseffectief uitgebreid van 3,5 naar 4 FTE. 
 
In 2010 werd de personeelsequipe aangepast in functie van de opstart van het WZC Dunecluze in 2011, 
zodat voortaan 4 FTE volledig ter beschikking van het ziekenhuis staan. 
 
In 2011 verhuisde de dienst van de vierde verdieping naar de wisselafdeling in de tuin, zodat men in de 
buurt van de cafetaria kon blijven.  Al snel bleek echter dat de nieuwe locatie met eveneens de receptie 
en de dienst opnames in de onmiddellijke omgeving een zegen is voor de patiënten en hun familie!  Dit 
zal wellicht in het nieuwe bouwconcept jammer genoeg niet meer echt haalbaar zijn… 
 
In 2014 werd opnieuw verhuisd naar de vierde verdieping en ging bijzondere aandacht naar de voorbe-
reiding van de fusie met AZ SAV, doch uiteindelijk bleef alles bij het oude… 
 
In 2015 diende de personeelsbezetting wat aangepast te worden omwille van de zwangerschap van twee 
van de vier medewerkers en diende nogmaals verhuisd te worden, ditmaal naar de nieuwe gang op het 
gelijkvloers midden.  In 2016 werd de personeelsequipe uitgebreid op permanente basis zodat voortaan 
elke verpleegafdeling een vaste maatschappelijke assistente ter beschikking heeft. 
 
10.6 Geestelijke Bijstand 

Er werd een beroep gedaan op de katholieke, protestantse en morele geestelijke bijstand.  De katholieke 
aalmoezenier, Pater Dany, is een onmisbaar aanspreekpunt voor de patiënten, zelfs voor de niet-gelovi-
gen onder hen.   
 
10.7 Medische Bibliotheek 

Onze instelling is geabonneerd op de New England Journal of Medicine. 
 
10.8 Kapsalon – Pedicure 

Vanaf 1 april 2018 is de kapster of de pedicure aanwezig op zaterdag.  De patiënt kan er een afspraak 
maken.  Er worden individuele kaartjes overhandigd aan de patiënt en een planning wordt doorgestuurd 
naar de afdelingen.  De patiënten krijgen bij opname een folder waar ze alle info kunnen nalezen.  Het 
doel is een ruimere spreiding te voorzien zodat niet alles in het weekprogramma wordt gepropt. 
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11 ADMINISTRATIEVE EN ALGEMENE DIENSTEN 

11.1 Financieel administratief departement 

Het jaar 2017 werd vooral gekenmerkt door de belangrijke strategische keuze om de financieel admini-
stratieve softwarepakketten diepgaand te integreren met het toekomstige elektronische patiëntendos-
sier.  Een lastenboek werd opgemaakt met alle vereisten en wensen van ons softwarepakket.  Begin 2018 
werd de gunning toegewezen aan de leverancier Obasi.  Het afgelopen jaar werd het nieuw financieel 
administratief softwarepakket geparametriseerd.  Er was hierbij volop aandacht voor de overname van 
de historiek en ook de bestaande processen werden in kaart gebracht.  Het was tevens het moment om 
diezelfde processen en procedures verder te optimaliseren. 
 
In het najaar werd het financieel administratief departement omgedoopt tot het financieel en operatio-
neel departement.  De teams keuken, schoonmaak en technische dienst vervoegden het departement.  
Ook voor hen werd het een boeiend én uitdagend jaar. 
 
In 2018 werden ook heel wat voorbereidende werken uitgevoerd met het oog op belangrijke verande-
ringen in januari 2019: de go-live van het financieel administratief softwarepakket én de opstart van een 
samenwerking met een sociaal secretariaat.  Ondertussen steeg ook de IFIC-koorts… 
 
11.2 Receptie en onthaal 

Vijf deeltijdse receptionisten staan in voor een verzorgd en aangepast onthaal van de vele diverse be-
zoekers.  Daarnaast functioneren zij ook als centraal meldpunt voor alles en nog wat, zoals bijvoorbeeld 
telefonie en dects, post, consultaties dokters, noodprocedures CPR, brand en technische installaties,… 
 
Tijdens de zomermaanden verhuisden de medewerkers naar hun vernieuwd onthaal.  In het vernieuwd 
onthaal was er aandacht voor patiënt en bezoekers.  Er was ook gedacht aan de ergonomie van de me-
dewerker: een elektrisch verstelbare hoog-laag balie werd geïnstalleerd. 
 
11.3 Patiëntenadministratie en facturatie 

Tijdens de zomermaanden verhuisden ook de twee medewerkers van patiëntenadministratie en factura-
tie naar hun nieuwe locatie ter hoogte van de inkomhal.  De medewerkers brachten hun processen in 
kaart ter voorbereiding van de go-live van het softwarepakket en volgden nauwgezet de wijzigingen in 
facturatie op ter voorbereiding van de overgangsperiode ten gevolge van de 6de staatshervorming. 
 
2018 was het laatste jaar waarin het KEI een Budget Financiële Middelen (BFM) kreeg.  Vanaf 1 januari 
2019 zal het KEI voortaan een Budget Revalidatie Ziekenhuizen (BRZ) krijgen.  In de loop van 2018 wer-
den ook de krijtlijnen van dit nieuw BRZ duidelijk.  Met het oog op continuïteit, nam Vlaanderen groten-
deels de bestaande financiering en principes over van de federale overheid. 
 
11.4 Boekhouding en Personeelsadministratie 

Net zoals het softwarepakket facturatie en patiëntenadministratie, werd er beslist om het boekhoudpak-
ket verregaand te integreren met het nieuwe EPD.  De go-live was ook gepland in januari 2019.  Naast 
de continuïteit werden ook wat verbeteringen in het nieuw softwarepakket ingebouwd.  Zo ging eind 
2018 een elektronische goedkeuringsflow voor facturen in test.  Alle leveranciersfacturen en creditnota’s 
worden vanaf boekjaar 2019 bij ontvangst door de boekhouding gescand en digitaal verstuurd via de 
goedkeuringsflow van Obasi.  Zo kunnen we de facturen ten alle tijde traceren en consulteren. 
 
Met een uitvoerige analyse en vergelijking werd binnen de personeelsadministratie beslist om in zee te 
gaan met het sociaal secretariaat van SD Worx.  Met deze beslissing beogen we de toekomstige dienst-
verlening te waarborgen en op termijn te verbeteren. 
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11.5 Informatica 

De VDI-infrastructuur is uitgebreid met twee nodes naar een totaal van vijf.  Deze aanpassing was nood-
zakelijk om een performante omgeving te garanderen voor zowel KEI als Dunecluze.  In het najaar 2018 
was een grote aanpassing / update gepland van de virtualisatie software.  Deze heeft echter voor on-
voorziene problemen gezorgd door incompatibiliteit tussen de verschillende onderdelen en werd daarom 
uitgesteld naar het voorjaar 2019.  Ondertussen zijn noodprocedures uitgewerkt om dergelijke grote 
aanpassingen beter te kunnen opvangen.  Verschillende web-interfaces zijn toegankelijk gemaakt buiten 
de VDI-omgeving en er zijn dagelijkse documenten met betrekking tot medicatie, diëtiek en planning van 
de patiënt. 
 
Een eerste aanzet tot het extern delen van patiëntinformatie is gebeurd via PacsOnWeb en RisOnWeb.  
aanvragen voor medische beeldvorming gebeuren via RisOnWeb.  Daarna zijn deze beelden beschikbaar 
via PacsOnWeb voor zowel patiënt als arts, mits een therapeutische relatie.  Deze beelden zijn zowel 
beschikbaar via het eigen PacsOnWeb systeem als via de hub van CoZo. 
 
Het e-mailsysteem kreeg de afgelopen zomer een upgrade van versie 2010 naar versie 2016 en is nu 
geconfigureerd in een hybride opstelling.  Dit betekent dat we nu zowel mailboxen hebben op de interne 
servers als in de Cloud.  Dankzij de Cloud mailboxen kunnen we nu gebruik maken van Skype For Busi-
ness voor online meetings en is het makkelijker bestanden op een veilige manier met externen te delen. 
 
Het printerpark is verder geconsolideerd en voorzien van een technologie om veilig te kunnen printen.  
Hierdoor blijven gevoelige documenten niet onbeheerd achter op de printer.  Documenten die naar de 
verkeerde printer werden gestuurd worden niet langer automatisch afgedrukt en verdwijnen na 48 uur 
in de wachtrij.  Op deze manier proberen we de ecologische voetafdruk verder te verkleinen en de ver-
spilling tegen te gaan.  Facturen en loonbrieven worden via Ipex gedrukt en automatisch verstuurd.  De 
kost per pagina is lager en het tijdrovende werk van drukken, controleren, plooien en envelopperen ver-
valt.  Extern drukwerk zoals visitekaartjes, enveloppen en briefpapier worden besteld via een online plat-
form.  Zowel de kostprijs als de minimum bestelvoorraad zijn kleiner. 
 
De databases werden verder verhuisd van lokale server naar de cluster omgeving.  Dit om de licenties 
verder te regulariseren en de continuïteit van deze databases te garanderen en te verhogen. 
 
Fase 3 van de verbouwing wordt in gebruik genomen.  De Wifi wordt doorgetrokken en computers en 
printers worden verhuisd en aangesloten.   
 
Voor de komst van het nieuwe ERP/EPD Obasi worden de gegevens uit de verschillende oude pakketten 
geëxporteerd om daarna zorgvuldig opnieuw geïmporteerd te worden in Obasi.  De verschillende kop-
pelingen met andere pakketten als Infohos medicatiebeheer en het dieet- en maaltijdsysteem C-meal van 
Cegeka werden opgezet en gevalideerd. 
 
Aangezien het nieuwe ERP/EPD in het datacenter van Obasi zelf draait, werd een vaste redundante 
MPLS-verbinding opgezet tussen het KEI en het datacenter van Obasi. 
 
Voor het beheer van tablets is een zogenoemd mobile device managementsysteem opgezet.  Deze ta-
blets worden gebruikt voor zowel de logistieke ronde van het Obasi orderbeheer als voor het nieuwe 
zorgdossier van Dunecluze.  Het systeem laat ons toe centraal software te installeren op de tablets en 
deze extra te beveiligen. 
 
Personeels- en loongegevens worden geëxporteerd uit het oude loonadministratiepakket en geïmpor-
teerd in het nieuwe pakket van SD Worx.  De koppeling met Saga wordt opgezet en verder geautomati-
seerd.  Medewerker bewegingen worden dagelijks gesynchroniseerd tussen SD Worx en de verschillende 
subsystemen van Saga en Active Directory. 
 
De koppeling met de nieuwe KUA, kledinguitgifteautomaat, wordt opgezet en in gebruik genomen. 
 
Een nieuwe website voor KEI wordt voorbereid die nog meer voldoet aan de regelgevingen en eisen van 
Vip². 
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11.6 Aankoop 

De dienst speelde o.a. een actieve rol in de finalisatie van de aankoopdossiers inzake beroepskledij, kledij 
uitgifteautomaat, RX, ERP en EPD. 
 
Ook het aankooppakket was een onderdeel van de financieel administratieve pakketeten die mee geïn-
tegreerd werden in het toekomstig elektronisch patiëntendossier en kreeg zo in het najaar de nodige 
aandacht inzake parametrisatie. 
 
Bij het uitvoerig gebruik van het pakket Liaweb botsten we op de beperkingen van dit pakket.  Het blijkt 
niet alleen KEI te zijn die sukkelt met deze toepassing.  De transitie naar 3P werd in 2017 opnieuw over-
wogen.  Naast de meerwaarde van 3P, stellen we vast dat ook alle aankopers binnen het KOM-netwerk 
3P gebruiken.  In 2018 hakten we finaal de knoop door om Liaweb te verlaten en opnieuw 3P te instal-
leren. 
 
In het najaar 2017 werd een aankoopcomité opgericht.  In dit comité zetelt de directeur patiëntenzorg, 
de financieel en operationeel directeur, de medewerkers aankoop, de beleidscoördinator revalidatie, de 
beleidscoördinator data en infectiepreventie, het diensthoofd technische dienst en de hoofdapotheker.  
Ad hoc kunnen andere personen worden uitgenodigd.  In 2018 ging het aankoopcomité zes keer door. 
 
11.7 Schoonmaak 

Na de vele verbouwingswerken kwam het einde in zicht en was het nodig om de werkplanning grondig 
te analyseren en op elkaar af te stemmen.  De extra m² en het extra sanitair hadden een impact op de 
werking van het team schoonmaak.  Een studie beoogde na te gaan wat de meest efficiënte en effectieve 
aanpak was om het KEI verder proper te houden én ook de medewerkers in het team schoonmaak te-
vreden te houden. 
 
De dienst schoonmaak investeerde tevens in een eerst set van nieuwe ergonomische en gesloten 
schoonmaakkarren. 
 
In het voorjaar werd de Kleding Uitgifte Automaat (KUA) finaal gegund en geïnstalleerd.  Voortaan kun-
nen alle medewerkers van het KEI hun uniform op een vlotte manier met badge bekomen en kan ook alle 
beroepskledij en het gebruik ervan voldoende opgevolgd worden. 
 
11.8 Keuken 

11.8.1 ALGEMEEN 
 
De doelstellingen van de keuken blijven dezelfde als vanouds, met de klemtoon op lekker, veilig en ge-
zonde maaltijden.  Buiten de ongewijzigde vijf grote klemtonen van vorig jaar werd er één klemtoon 
toegevoegd, namelijk aandacht voor voedselverspilling. 
 
De zes grote klemtonen zijn: 
 

- kwalitatieve en gevarieerde voeding aanbieden; 
- grote aandacht voor de algemene voedingsmiddelenhygiëne (HACCP); 
- permanent verfijnen van gezond en evenwichtig opgebouwde menucycli met een moderne toets; 
- goede opvolging van dieet- en consistentiebereidingen op maat van de patiënt; 
- bekwaamheid van de productie optimaliseren; 
- aandacht voor voedselverspilling. 
 
Het gereorganiseerde tweemaandelijks menucomité werd behouden in 2018. 
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Maandelijks overleg tussen aankoop en keuken (vertegenwoordiging: aankoop, diensthoofd keuken, 
diëtisten (2), koks (2) of plaatsvervangers).  Doelstelling: verbeteren van de onderlinge communicatie 
tussen aankoop en keuken enerzijds, en tussen koks en keukenmedewerkers anderzijds. 
Viermaal per jaar wordt dit overleg uitgebreid tot een menucomité (= overleg keuken / aankoop + 
vertegenwoordiging van verpleegafdelingen en Dunecluze).  Doelstelling: multidisciplinair overleg dat 
bijdraagt tot de tevredenheid van de patiënt. 
 
11.8.2 ORGANISATORISCH 
 
Bezetting: keukenteam = 26,3 FTE (23,3 FTE keukenmedewerkers + 2 FTE diëtisten + 1 FTE dienst-
hoofd). 
 
De bestaffing van het keukenteam zit verweven met de bestaffing van logistiek alsook de bestaffing van 
de cafetaria (enkel voor uitschep middagmaal).  De bezetting van het keukenteam is in 2017 verminderd 
met 0,3 FTE ten opzichte van de bezetting van 2016 (afbouw 0,5 FTE keukenmedewerker + verhoging 
diëtisten met 0,2 FTE). 
 
Eind 2018 wijzigt de keukenbezetting nogmaals.  Afbouw van 0,84 FTE (stop wegens medische redenen), 
afbouw van 0,2 FTE (eindeloopbaanvermindering), verhoging van 0,16 FTE (ter compensatie van de ein-
deloopbaanregeling) = 22,42 FTE keukenmedewerkers. 
 
Totaal keukenteam = 25,42 FTE (22,42 FTE keukenmedewerkers + FTE diëtisten + 1 FTE diensthoofd). 
 
Het project “nieuwe vaatwas” werd gefinaliseerd in november 2018.  De vernieuwde werking (vaatwas 
in combinatie met pottenwas) wordt dagelijks opgevolgd en bijgestuurd.  De implementatie van de ver-
nieuwde keukenwerking (samen met de afwaswerking) wordt voorzien voor begin 2019. 
 
11.8.3 HACCP 
 
Het HACCP team had 4 bijeenkomsten in 2018: op 01/03, 14/06, 13/09 en 06/12/2018. 
 
De werking van de keuken op vlak van hygiëne blijft een proces dat constant wordt herbekeken, geëva-
lueerd en verbeterd. 
 
De temperatuurcontrole + ingangscontrole werd over gans de lijn herbekeken.  Hierbij werd er geopteerd 
om in de eerste plaats opnieuw manueel te registeren.  Dit resulteerde in positieve (her)kleuring van het 
FAVV.  Indien ook de volgende keuring positief blijkt dan zou men de markt kunnen verkennen om dit 
proces te digitaliseren. 
 
Een charter (lees: huishoudelijk reglement) werd opgemaakt en ligt ter goedkeuring voor bij de leden. 
 
11.8.4 VOEDINGSTEAM 
 
Het voedingsteam had vier bijeenkomsten in 2018: op 15/02, 05/06, 27/09 en 11/12/2018. 
 
De vergaderingen dragen bij tot de interactie tussen keuken en verpleegeenheden.  Processen worden 
herbekeken en geoptimaliseerd.  Hierbij is het belangrijk om blijvend aandacht te houden om bepaalde 
gewoontes die sluimerend in de processen zijn ingebakken niet klakkeloos over te nemen. 
 
De veranderingen gaan gepaard met zowel positieve als negatieve insteek.  Hierbij trachten we om zo-
veel als mogelijk de positieve elementen te weerhouden die ten goede komen voor de patiënt. 
 
Sinds 2009 werkt KEI mee aan het pilootproject voedingsteam van het FOD.  De coördinatie gebeurt 
door de diëtisten.  De voorzitter van het voedingsteam (dr. Hanssens) draagt de eindverantwoordelijk-
heid over het jaarlijks rapport. 
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11.8.5 DIËTIEK 
 
a) Bezetting 

De bezetting van 2 FTE diëtisten werd behouden in 2018. 
 

b) Taakomschrijving 
 
- Continue informatieverzameling m.b.t. verschillende consumenten en samenstellen van indivi-

duele op maat gemaakte diëten. 
- Dagelijkse kookadministratie en communicatie. 
- Kwaliteitscontrole. 
- Advies en educatie. 
 
De “vernieuwde” dagelijkse werking die in 2017 werd geïmplementeerd blijft behouden in 2018.  Er 
is duidelijk een evolutie merkbaar waarbij de diëtisten zich meer gaan toeleggen op administratieve 
taken in plaats van manuele arbeid. 
 

c) Evolutie van het aantal consulten 
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d) Verdeling van het aantal consulten over de verschillende afdelingen 
 

 
 

e) Soorten aanvragen voor voedingsconsult 
- Opstarten calorierijke voeding en bijvoeding. 
- Voeding bij COPD. 
- Uitleg diabetesdieet. 
- Opstarten energiebeperkt dieet. 
- Voeding na gastric bypass. 
- Kiemarme voeding na transplantatie. 

 
11.8.6 GRONDSTOFFENVERBRUIK 
 
In 2018 werd 834.327 euro besteed aan de aankoop van grondstoffen voor de keuken (kosten voor de 
personeelsmaaltijden inbegrepen), wat een stijging betekent ten opzichte van vorig jaar van 17.779 euro 
of  %.  Deze uitgaven bestaan uit 779.143 euro (= 93 %) voor gewone voeding en 55.184 euro (= 7 %) 
voor dieetproducten. 
 
De onderverdeling volgens voedingsgroep is als volgt: 
 

 2017 2018 

Aardappelen, groenten en fruit 140.960 (= 17 %) 132.442 (= 16 %) 

Vlees, vis en gevogelte 250.897 (= 31 %) 242.340 (= 29 %) 

Zuivelproducten  70.500 (= 9 %) 64.384 (= 7 %) 

Koffie, brood, beleg en gebak 233.202 (= 29 %) 258.389 (= 31 %) 

Drank 28.295 (= 3 %) 24.762 (= 3 %) 

Algemene voeding (vetten, suikers en additieven) 76.695 (= 9 %) 97.245 (= 12 %) 

Sondevoeding 15.999 (= 2 %) 14.766 (= 2 %) 

 
Relatieve stijgers zijn koffie / brood /beleg / gebak en algemene voeding.  Relatieve dalers zijn aardappels 
/ groenten /fruit,  vlees / vis/ gevogelte en zuivel.   
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3%

reva 1
58%

reva 2
8%

reva 3
18%

reva 4
13%

Verdeling van de consulten over de 5 REVA diensten
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 2016 2017 2018 

Gewone voeding 724.548 (= - 4,1 %) 761.415 (= + 4,52 %) 779.143 (= + 4,42 %) 

Dieetproducten 53.303 (= - 3,5 %) 55.133 (= + 0,22 %) 55.184 (+ 0,01 %) 

Totaal 777.851 (= - 4 %) 816.548 (= + 4,74 %) 834.327(= + 2,13 %) 

 
11.9 Technisch Onderhoud 

Verschillende aankoopdossiers werden door de technische dienst in goede banen geleid: het RS-toestel, 
de vaatwas, de kledinguitgifteautomaat,..  Ze volgden het technische facet van deze gunningen mee op 
en zorgden voor een vlotte installatie in het KEI. 
 
Ondertussen ging hun aandacht ook ten volle uit naar de afwerking van het gebouw in samenwerking 
me de vele aannemers en de architecten.  Ze hielden het hoofd koel en hebben de vele deadlines in 
goede banen geleid. 
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12 GROOT MATERIAAL 2018 

12.1 In de loop van 2018 werden volgende grote aankopen verricht: 

12.1.1 NIEUW IT-SYSTEEM 
 
- Redcorp 37.430,91 euro 
- Secure Link 40.922,78 euro 
- Phi Data 1.219,73 euro 

 
12.1.2 PC’S, SCANNERS, ED. 
 
- All Modul 30.724,93 euro 
- Lab 9 12.136,87 euro 
- Infohos 17.666,00 euro 
- De Helpdesk  4.235,00 euro 

 
12.1.3 TOEPASSINGSSOFTWARE EN ONDERSTEUNING ALLERHANDE 
 
- Infoland 17.762,80 euro 
- Productive Ward 3.732,12 euro 
- Amaron 1.089,00 euro 
- Telecom-IT 3.763,10 euro 
- Dobco RIS en PACS on web 24.502,50 euro 
- Bricsys 1.306,80 euro 

 
12.1.4 MATERIAAL VERPLEEGAFDELINGEN 
 
- Heyer 1.873,19 euro 
- VWR meten luchtstalen kamers 8.212,29 euro 
- Sampli 13.417,66 euro 

 
12.1.5 MEDISCHE APPARATUUR 
 
- Tordep 16.755,10 euro 
- Getinge reiniging scopen 24.271,09 euro 
- Arjo 6.079,55 euro 
- MEC 6.474,28 euro 
- Acertys 44.374,32 euro 
- Meditop apparatuur gehoortesten 4.747,68 euro 
- Kiné Gymna 8.151,26 euro 
- Samcon apotheek 713,90 euro 
- Arseus 1.196,79 euro 
- Hitachi echotoestel 41.500,00 euro 
- Laméris 3.448,50 euro 
- Silverfit 900,00 euro 
- Endo Projects 7.078,50 euro 

 
12.1.6 ALLERLEI 
 
- Van Marcke 266,99 euro 
- De Berkel kledij 25.518,72 euro 
- Dumoulin 3.630,00 euro 
- Salens 561.043,40 euro 
- Geldtel 251,44 euro 
- Lecot 7.426,18 euro 
- RSK 840,95 euro 
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- Alpheios 5.616,72 euro 
- Bedrijfswagens 35.630,00 euro 
- Ikea 725,00 euro 
- Maes Luc & Dirk 2.450,10 euro 
- Merlier slijperij 1.342,01 euro 
- Giroflex 5.058,90 euro 
- Multimag 756,01 euro 
- Dreamland 516,90 euro 
- DK Tools 361,94 euro 
- Omco cleaning 3.464,11 euro 
- F&G Safety Products werkkledij 606,80 euro 
- Marvel KUA 108.893,95 euro 
- Lynck inhuldiging 74.398,06 euro 
- Moments furniture 375,10 euro 
- Tente 541,50 euro 
- Dequidt 304,50 euro 
- Van Langendonck beslag ramen 4.700,66 euro 
- Aramis 9.024,30 euro 
- Hobart bandafwasmachine 103.943,76 euro 
- MaKwizien 21.760,51 euro 
- Leirman houthandel 1.490,21 euro 

 
Totaal groot materiaal =  1.366.625,37 euro. 
  
t.o.v. 507.435,41 euro in 2017 
 599.511,00 euro in 2016 
 1.105.449,00 euro in 2015 
 793.859,00 euro in 2014 
 332.150,00 euro in 2013 
 161.530,00 euro in 2012 
  
12.2 Renovatie KEI: 

1. Algemene kosten 
 

 Architect Fast Forward 181.088,61 €   

 B-Law – raadsman vocht- en raamdossier 5.887,14 €   

 Allianz 20.096,59 €   

 Assumax 5.625,59 €   

 Logi-Technic 1.550,66 €   

 HDI verzekering 14.495,76 €   
         
          TOTAAL 228.744,35 €    

 
2. Afwerking fase 3 
 

 Wycor 2.353.645,29 €    

 Licht Letter 8.716,84 €   

 B.G. Sleutel 601,94 €   

 Televic 934,73 €   

 Comm. Ven. Ayse – reinigen gebouw 80.544,86 €   

 Milo-profi fotografie 13.282,41 €   

 Moments furniture 39.884,83 €   
         
          TOTAAL 2.497.610,90 €    
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3. Technieken fase 3 
 

 Siemens 287.966,69    

 Sanitair Deweer 962.583,48 €   

 Elektriciteit Vansteenbrugghe NV 458.252,18 €   

 Heyer Medische gassen 88.160,01 €   

 HVAC Vandewalle 140.451,49 €   
         
          TOTAAL  1.937.413,85 €    

 
4. Ruwbouwwerken fase 3 
 

 THV Furnibo – Van Maercke 598.474,18 €   
         
          TOTAAL 598.474,18 €    

 
5. Tijdelijke kleedkamers fase 3 

  

 De Meeuw 5.466,56 €    
         
          TOTAAL 5.466,56 €    

 
6. Omgevingswerken fase 4 

 

 Declercq 882.228,58 €   

 De Brabander 9.597,72 €   
         
          TOTAAL 891.826,30 €    

 
7. Kleine werkjes 
 

 Wycor 13.025,38 €   

 Grondwerken Blomme 3.178,67 €   
         
          TOTAAL 16.204,05 €    

 
 

Totale kosten renovatie KEI 2018 = 6.175.740,19 € t.o.v. 7.664.348,70 € in 2017, t.o.v 6.062.786 € in 
2016, t.o.v. 10.403.363 € in 2015, 8.719.459 € in 2014, 6.704.519 € in 2013, 5.385.065 € in 2012. 
       
ALGEMEEN TOTAAL = 7.542.365,56 € t.o.v. 8.171.784,10 € in 2017. 
(6.662.297 € in 2016) (11.508.812 € in 2015) (9.513.318 € in 2014) (7.036.669 € in 2013) (5.546.595 € 
in 2012) (6.195.880 € in 2011) (1.999.524 € in 2010). 
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13 EEN BLIK IN DE TOEKOMST 

13.1 Stand van Zaken Strategisch Beleidsplan 

13.1.1 DOSSIER WOONZORGCENTRUM: FUNCTIONELE SAMENWERKING KEI – DUNECLUZE 
 
Dat de verhuis van de RVT-afdeling naar het WZC Dunecluze in 2011 niet het einde van een hoofdstuk 
betekende, maar het begin van een nieuw en zeer uitdagend tijdperk van intense samenwerking tussen 
de twee betrokken instellingen was reeds lang gekend.  Zo leveren heel wat diensten van KEI prestaties 
ten opzichte van Dunecluze: 
 
- de keuken staat in voor alle maaltijden van de bewoners en het personeel, maar ook voor het mid-

dagmaal van de bewoners van de serviceflats Maartenoom die dat wensen en de eenzame bejaarden 
van de gemeente Koksijde; 

- de technische dienst staat in voor de preventie, de begeleiding van bouwprojecten, de kleine her-
stellingen, het tuinonderhoud en de leveringen van de maaltijden en paramedisch verbruiksgoe-
deren; 

- de dienst boekhouding verzorgt de eindafwerking van de boekhouding en verzorgt samen met de 
personeelsdienst het “sociaal secretariaat”; 

- de dienst informatica houdt nauwlettend de werking van het geïntegreerd IT-systeem in de gaten; 
- onze pedicure is maandelijks een tweetal dagen actief in Dunecluze; 
- het sociaal overleg gebeurt gemeenschappelijk: de preventieadviseur volgt beide instellingen op en 

er is één gezamenlijk Comité PBW en één gezamenlijke ondernemingsraad. 
 
Op die manier geniet Dunecluze mee van de schaalgrootte van KEI, en wordt voor KEI het negatieve 
schaaleffect van de opsplitsing van de activiteiten op twee locaties grotendeels gecompenseerd.  Het 
ganse samenwerkingsgebeuren wordt op de voet gevolgd door beide directies zodat tijdig kan ingegre-
pen worden indien nodig. 
 
Om één en ander te coördineren en bij te sturen waar nodig is er een tweewekelijks formeel overleg 
tussen beide directeurs. 
 
Toen eind 2016 door de Raad van Bestuur van KEI beslist werd om de directie uit te breiden met een 
financieel administratief directeur werd onmiddellijk nagegaan hoe deze nieuwe functie kon opengetrok-
ken worden naar Dunecluze toe en op die manier dus dienstig kan zijn voor de “Groep KEI”.  Dit bleek 
een goed initiatief te zijn.  Vandaar dat het functieprofiel in die zin in gezamenlijk overleg werd gefinali-
seerd en de vacature gezamenlijk werd gepubliceerd. 
 
13.1.2 HERCONDITIONERING 
 
13.1.2.1 De werken zelf 

2018 stond volledig in het teken van de verdere afwerking van fase III.  Het was in het kader van een 
vlotte afhandeling van het financieringsdossier bij VIPA van groot belang dat fase III nog in 2017 kon in 
gebruik genomen worden, al was het maar gedeeltelijk.  Groot was de voldoening toen verpleegafdeling 
Reva 4 op 19 december en verpleegafdeling Reva 3 op 21 december 2017 de vernieuwde bijkomende 
ruimte fase III in gebruik kon nemen!  Maar daarmee was de kous nog helemaal niet af.  In januari en 
februari 2018 waren Reva 2 en Reva 1 aan de beurt, in maart de RX (met een spiksplinternieuw toestel 
erbovenop), de consultaties en de Sociale Dienst, in april de directies en de Beleidscoördinatoren, in mei 
de Administratieve Diensten en de Ambulante Therapie, in juni de apotheek en in juli het onthaal. 
 
13.1.2.2 Bouwcomité 

Het bouwcomité kwam in 2018 nog zes keer bijeen.  Naast het opvolgen van de planning van de afwer-
king fase III stonden ook de omgevingswerken op het programma. 
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13.1.2.3 De financiering 

- De Vlaamse Overheid werkte in 2017 een volledig nieuwe VIPA-reglementering voor de ziekenhui-
zen uit.  Voortaan wordt gesproken van een “instandhoudingsforfait” voor het onderhoud van de 
infrastructuur en van een “strategisch forfait” voor de herconditionering en de nieuwbouw van zie-
kenhuizen, passend in het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen.  Er werd wel een overgangsmaatregel 
voorzien voor de “dringende” en “onafwendbare” dossiers, zijnde de “precaire” dossiers, waaronder 
dit van KEI. 

 
- Zorgstrategisch Plan 

Eind 2016 kregen we van de Vlaamse Overheid te horen dat wij in het kader van de nieuwe Vipa-
reglementering die werd ontwikkeld zo snel mogelijk een Zorgstrategisch Plan dienen op te maken.  
Door het dringende en veeleisende karakter van de opdracht werd beslist een externe consultant 
(Möbius) onder de arm te nemen en een stuurgroep onder leiding van onze Voorzitter, dhr. C. De-
coster op te richten.  Naast de voltallige directie maakte ook mevr. E. Verstraete, revalidatiecoördi-
nator deel uit van deze stuurgroep.  En zo waren de eerste 9 maanden van 2017 volledig in de ban 
van de opmaak van ons Zorgstrategisch Plan!  Resultaat een ferm uit de kluiten gewassen baby die 
uiteindelijk ook sterk geïnspireerd leek door de oefening die de Vlaamse Overheid intern aan het 
maken was in verband met de uitbouw van een Vlaams Revalidatiebeleid.  Dit bleek duidelijk uit de 
aandacht voor verdere specialisatie van de revalidatie en de uitbouw van een supraregionale niche-
werking. 
 
En toen was het bang afwachten hoe ons “huiswerk” zou onthaald worden.  De opluchting was groot 
toen wij bij het bezoek van de VIPA-administratie aan KEI op 28 maart, de bevestiging kregen dat 
ons dossier was goedgekeurd en dat tegen het zomerverlof een volledig gedetailleerd en uitgewerkt 
aanvraagdossier tot het bekomen van een “strategisch forfait” ingediend moest worden.  Het was 
dus meteen alle hens aan dek, ook voor het architectenbureau, daar heel wat info over het concept 
en het bouwproces zelf in het dossier diende opgenomen te worden.  Op die manier zou het voor 
VIPA mogelijk zijn om in het najaar een eerste maal ons strategisch forfait uit te betalen.  Daar er 
onderweg toch hier en daar toch wat vertraging opgelopen was tijdens de opmaak en de beoordeling 
van ons dossier duurde het toch tot 17 december vooraleer wij de officiële goedkeuring vanwege 
minister Jo Vandeurzen mochten ontvangen. 
 
Groot was onze verbazing echter toen wij op 24 december konden vaststellen dat het bedrag reeds 
op onze rekening stond!  Van een kerstcadeau gesproken! 
 

13.2 Toekomst van de Sp-diensten 

A. De Vlaamse Regering heeft tijdens de legislatuur 2014-2019 de opdracht om de nieuwe bevoegd-
heden, verkregen door de Zesde Staatshervorming, “in te kantelen” binnen het Vlaamse Overheids-
beleid.  Welnu wat de Gezondheidszorg betreft kan men de politieke beslissingen in verband met de 
Zesde Staatshervorming moeilijk als een “geschenk” voor het kabinet Vandeurzen en het Agentschap 
Zorg en Gezondheid beschouwen…  Het wordt een hele boterham niet alleen voor de betrokken 
overheidsinstanties, maar ook voor alle spelers binnen de gezondheidszorg! 
Wat de revalidatieziekenhuizen, zijnde de “geïsoleerde Sp-diensten” betreft: iedereen is positief ge-
bleven en in 2017 werd verder werk gemaakt van de voorbereiding van de concrete invulling van de 
nieuwe bevoegdheden door de Vlaamse overheid. 
 
Zo werd beslist om voor de revalidatieziekenhuizen een specifiek “forum” op te richten met als doel 
concreet werk te maken van de opmaak van de nodige wetteksten voor het waarborgen van de 
continuïteit van onze werking na het einde van de “transitieperiode” op 31/12/2018. 
 
Deze werkgroep kwam in 2018 driemaal bijeen.  Het werden zeer vruchtbare en open vergaderingen 
waar alle revalidatieziekenhuizen bij betrokken werden, samen met onze koepelorganisatie Zorgnet- 
Icuro.  Uiteindelijk bleek de Vlaamse overheid mooi op tijd klaar met alle wetteksten en regelingen 
en gingen we op 01/01/2019 naadloos over van de transitieperiode naar de “intervalfase”.  Ook de 
uitbetaling van de budgettaire twaalfden van het BRZ (Budget Revalidatieziekenhuizen) gebeurde 
zoals beloofd een eerste keer reeds begin januari 2019.  Van een huzarenstukje gesproken! 
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Daarnaast bleef de in 2016 opgerichte financiële werkgroep verder functioneren met als doel om 
tegen 01/01/2019 een sterk doorgedreven administratieve vereenvoudiging van het BFM (Budget 
Financiële Middelen) te bekomen via de invoering van het BRZ (Budget Revalidatieziekenhuizen).  
Tevens wenst Vlaanderen vanaf 01/01/2019 eveneens zelf in te staan voor de betaling ervan en niet 
langer daarbij een beroep te doen op de bestaande federale procedure. 
 

B. KOM-netwerk 
Zowel BZIO als KEI hadden in 2016 reeds interesse getoond om deel te nemen aan het binnen het 
beleid van de Federale Overheid opgerichte locoregionaal klinisch netwerk Noord- West-Vlaande-
ren, bestaande uit AZ West Veurne, AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Rembert Torhout, AZ Sint-Lucas 
Brugge, AZ Zeno Knokke en AZ Sint-Jan Brugge / Oostende.  Doch aanvankelijk werd de boot nog 
wat afgehouden.  Pas toen begin 2017 AZ Sint-Rembert besliste te fusioneren met AZ Delta Roese-
lare stak het Netwerk Noord- West-Vlaanderen een tandje bij en werd beslist tot de oprichting van 
het Netwerk KOM (Kust – Ommeland – Meetjesland) waarbij AZ Sint-Rembert Torhout vervangen 
werd door AZ Alma uit Eeklo en de twee revalidatieziekenhuizen KEI en BZIO als volwaardige part-
ners in het netwerk werden opgenomen.  Eind juni 2017 werd de intentieverklaring daartoe plechtig 
ondertekend in de Koninklijke Villa te Oostende.  Ondertussen zat het Netwerk niet stil en werden 
heel wat werkgroepen opgericht teneinde de werking concrete invulling te geven.  In 2018 werd 
vooral werk gemaakt van de opmaak van een passend governance-concept voor het nieuwe net-
werk. 

 
C. BZIO 

Niet alleen met de zeven andere Vlaamse revalidatieziekenhuizen werd in 2017 verder intens overleg 
gepleegd, doch ook met onze buren uit Oostende werd diverse keren rond de tafel gezeten met als 
doel na te gaan hoe wij ons het beste kunnen wapenen in deze turbulente tijden van staatshervor-
ming en ziekenhuisnetwerken…  Zowaar even boeiend als het Vlaamse verhaal doch veel minder 
slopend, want een tripje naar Oostende is wel wat anders dan een helse expeditie naar het binnen-
land vol onbekende file- of treinvertragingsgevaren…  Dit alles leidde tot de ondertekening van een 
kaderovereenkomst in 2017 en de oprichting van een aantal concrete werkgroepen. 
 
In 2018 werd de aandacht vooral toegespitst op het zoveel mogelijk innemen van gezamenlijke 
standpunten zowel ten opzichte van het KOM-netwerk als ten opzichte van de Vlaamse overheid. 
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14 EVENTJES LEKKER NAGENIETEN… 

14.1 Officiële Inhuldiging “KEI in het NIEUW” 

14.1.1 PANELGESPREK MET VLAAMS MINISTER JO VANDEURZEN 
 
Op 07/11/2018 werd het vernieuwde KEI ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister Jo Vandeur-
zen, tal van lokale prominenten, externe partners en een aantal medewerkers van het KEI.  We mochten 
zo’n 200 genodigden verwelkomen. 
 
Het geheel werd aan elkaar gepraat door Jan Hautekiet en er werden drie filmpjes getoond: 
 
- eentje met de historiek van het KEI in vogelvlucht; 
- eentje met getuigenissen van patiënten die door Michiel Hendryckx gefotografeerd werden; 
- eentje met sfeerbeelden uit de dagelijkse werking van het KEI. 
 

Dhr. Christiaan Decoster, voorzitter van onze 
Raad van Bestuur, beet de spits af met zijn ope-
ningstoespraak.  Hij verwees naar het verleden 
maar focuste vooral op de toekomst en ver-
wees naar het zorgstrategisch plan 2017-2027 
van het KEI.  Tal van uitdagingen wachten op 
ons en alle andere ziekenhuizen, niet in het 
minst inzake financiering.  Het beleid inzake de 
revalidatieziekenhuizen is sinds de 6de staats-
hervorming Vlaamse bevoegdheid geworden, 
maar sommige zaken vallen nog steeds onder 
federale bevoegdheid.  De voorzitter nodigde 
alle actoren uit om samen te werken in het be-
lang van de patiënten.  Enkel op die manier kan 

een samenhangend revalidatie-aanbod uitgewerkt worden.  Het KEI wil lokaal en binnen het ziekenhuis-
netwerk KOM (https://komnetwerk.be/) zijn rol blijven spelen, maar ook voor patiënten in andere regio’s 
een belangrijk revalidatieziekenhuis zijn, zoals het dat bijvoorbeeld nu al het geval is inzake pulmonaire 
revalidatie.  Ook de mogelijkheid van nieuwe domeinen zoals dagrevalidatie of een meer uitgebreid am-
bulant aanbod zullen verkend worden.  Het gebouw is er alvast op voorzien. 
 
Dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, kwam het KEI feliciteren 
met de visie die het ontwikkeld heeft en de realisatie van de vernieuwbouw.  De minister sprak zijn 
oprechte waardering uit voor alle artsen en medewerkers – zonder onderscheid – voor wat zij doen in 
de directe patiëntenzorg of in de ondersteunende diensten.  Hij nodigde ons uit om op de ingeslagen 
weg verder te gaan. 
 
Tijdens het panelgesprek waar ook dhr. Marc Vanmeenen, algemeen directeur, en dr. Henri Monbailliu,  
hoofdarts, aan deelnamen werd duidelijk dat revalidatie een sector voor de toekomst is.  Daarbij zal het 
een kwestie zijn van de opgebouwde expertise verder uit te diepen en effectief goed samen te werken, 
met de 1ste lijn en de andere ziekenhuizen.  Bij een ouder wordende bevolking, die steeds langer leeft 
maar met vaak meer aandoeningen, zal het belang van multidisciplinaire revalidatie groeien.  Zo kunnen 
we mensen leren omgaan met functieverlies en hen helpen om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn en 
thuis te kunnen verblijven.  Er werd ook verwezen naar een rol inzake preventie die het KEI zou kunnen 
opnemen. 
 
Tenslotte werd door minister Vandeurzen een foto van Michiel Hendryckx onthuld, bij wijze van plech-
tige afsluiting van het officiële gedeelte.  De foto’s die Michiel Hendryckx nam, sieren ondertussen de 
muren van het KEI. 
 

https://komnetwerk.be/
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Daarna konden de genodigden genieten van een korte rondleiding en een walking dinner, voorzien van 
een streepje muziek.  Bij het verlaten van het KEI kregen ze een fotoboekje aangeboden als aandenken 
aan deze mooie dag. 
 
14.1.2 WETENSCHAPPELIJKE AVOND 
 

Op 08/11/2018 ging een symposium door, dat focuste op en-
kele domeinen waar het KEI actief is: longrevalidatie, beroer-
terevalidatie en orthogeriatrie.  Zo’n 100 deelnemers – in 
hoofdzaak artsen en andere zorgprofessionals zoals kinesithe-
rapeuten en ergotherapeuten – waren aanwezig.  Vooraf-
gaand aan het inhoudelijke gedeelte konden de deelnemers 
genieten van een rondleiding en een hapje en een drankje. 
 
Dr. Henri Monbailliu trapte als hoofdarts van het KEI de we-
tenschappelijke avond op gang.  Daarna namen dr. Kristel De 

Paepe, dr. Hilde Deldycke en ook de hoofdarts achtereenvolgens het woord.  Ze brachten elk een korte 
maar krachtige presentatie omtrent hun focusgebied.  Na elke presentatie volgende een panelgesprek 
waardoor prof. dr. Koen Peers van UZ Leuven , prof. dr. Dominique Van de Velde van UZ Gent, dr. Jan 
De Neve en dr. Geert Vanhooren van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende aan deelnamen. 
 
Jan Hautekiet nam opnieuw de rol van moderator waar. 
 
Na afloop onthouden we in ieder geval dat revalidatie een werkwoord is en dat de twee sleutelwoorden 
“actief en inclusief” vrij cruciaal zijn om goede resultaten te boeken.  Bewegen is de boodschap!  Verder 
werd aangetoond dat (secundaire) preventie een thema is waarop best veel ingezet wordt.  Het ICF dat 
als leidraad gebruikt wordt binnen de revalidatiesector biedt een goed kader, maar is niet steeds even 
handig in de dagelijkse praktijk.  Mogelijks biedt het instrument BELRAI wel wat mogelijkheden ter aan-
vulling.  Tevens werden boeiende inzichten geboden over begrippen als multidisciplinariteit, interdisci-
plinariteit en transdisciplinariteit. 
 
Ook het filmpje met getuigenissen van patiënten die door Michiel Hendryckx gefotografeerd werden, 
werd vertoond. 
 
Na afloop konden de aanwezigen verder van gedachten wisselen tijdens een walking dinner met ander-
maal een fijne muzikale omkadering.  Voor de deelnemers werd opnieuw een fotoboekje voorzien bij het 
buitengaan. 
 
14.1.3 FAMILIEDAG 
 
Op zaterdag 10 november werd de Officiële Feestweek dan afgesloten met een heuse familiedag voor 
alle medewerkers. 
 
Ruim 200 volwassenen en 50 kinderen namen enthousiast deel aan het veelzijdige programma dat door 
de werkgroep onder leiding van Caroline Verplancke werd uitgewerkt.  
 

Zo waren ook de onvermijdelijke paardenvissers te gast 
met een volledig “garnalenprogramma” van vangen, ko-
ken tot en met lekker degusteren!  Dat was slechts één 
van de randactiviteiten.  Daarnaast konden jong en oud 
genieten van heel wat leuke en verrassende animatie 
doorheen het gebouw.  Het begon al met de ontvangst in 
een mooi aangekleed decor en geëntertaind door een 
Pierrot, waardoor je je meteen welkom voelde.  Verder 
was er de grimestand met leuke tattoo, de gekke kapsters 
die je haar versierden met allerlei attributen zoals lolly’s, 
tekenpotloden, enz.  In de workshop “windmolentjes te-
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kenen en maken” kon je je creatief uitleven.  De blikvanger bij uitstek was de fotoprint, zodat de herin-
nering aan dit event vereeuwigd blijft.  Er was een duinenwandeling rondom het KEI onder deskundige 
begeleiding van een natuurgids en tot slot kon je in de cafetaria een goochelaar aan het werk zien, je 
laten tekenen en nagenieten van een verfijnd hapje en deugddoend drankje. 

 
Maar ook aan de recente evoluties binnen KEI werd voldoende 
aandacht geschonken.  Zo werden de nieuwe “technieken” en 
evolutie ervan in de catacomben van het KEI toegelicht en ge-
toond aan menig geïnteresseerde partner.  Sommigen kregen er 
niet genoeg van. 
 
In de moderne keuken werd uitzonderlijk een inkijk toegestaan, 
zodat ook deze werkplek kon bezichtigd worden.  Tot grote ver-
rassing van iedereen werd dit afgerond met lekker grote en sma-

kelijke speculaas.  De linnenkamer demonstreerde de nieuwe kledingautomaat met de backstage ruimte 
als blikvanger, wat op veel interesse kon rekenen. 
 
Het KEI is meer dan enkel residentiële revalidatie, vandaar dat de behandelingen in de ambulante thera-
pie (kiné en ergo) in de kijker werd gezet en dat het openstellen van de consultaties waar onderzoeken 
plaatsvinden zoals RX, echografie, botdensitometrie, enz. soms ongekend terrein was voor menig bezoe-
ker. 
Op de afdeling was de kamer en badkamer toegankelijk, zo kon je meteen genieten van het zeezicht. 
 
Onze vrijwilligerswerking en de samenwerking met het Rode Kruis werd aan de hand van reanimatie-
technieken gedemonstreerd en indien je het wou, kon je zelf oefenen… 
 
En inderdaad: iedereen was aangenaam verrast door het mooie KEI! 
 
14.2 Werkbezoek Koningin Mathilde 

De absolute kers op de taart van het werkjaar 2018 was zonder dis-
cussie het werkbezoek van Koningin Mathilde op 4 september. 
 
Het is ongetwijfeld een hoogtepunt in de geschiedenis van KEI.  De 
Koningin werd voor dit bezoek uitgenodigd naar aanleiding van de 
volledige renovatie van KEI.  Hare Majesteit wou geen academische 
zitting maar wou wel contact hebben met patiënten en personeelsle-
den, wat haar siert. 
 

We hadden enerzijds een rondetafelgesprek met een aantal personeelsleden waarbij de opname van een 
patiënt werd toegelicht zodat de Koningin een concreet beeld kreeg van de werking van KEI, zowel vanuit 
het oogpunt van de patiënt als vanuit de gezichtshoek van de verschillende disciplines die interdisciplinair 
samenwerken.  De Koningin was erg geïnteresseerd en stelde vanuit haar achtergrond van logopediste 
en psychologe heel wat vragen. 
Na afloop van het rondetafelgesprek deed ze een rondgang in het nieuwe gebouw waarbij ze heel wat 
persoonlijke contacten legde zowel met patiënten als met personeelsleden. 
 
De aanwezigheid van schoolgaande jeugd en van een delegatie van bewoners van Dunecluze was ook 
voor hen een belevenis. 
 
De paardenvissers die aan de nieuwe ingang van KEI opgesteld stonden gaven kleur aan het bezoek. 
 
De talrijke aanwezigheid van de pers was voor KEI ongetwijfeld een opportuniteit qua positieve commu-
nicatie naar de buitenwereld. 
 
Bij haar vertrek zei de Koningin dat we fier morgen zijn op KEI en zijn werking.  Het is duidelijk dat dit 
bezoek voor KEI een steun is geweest waar we nog lang zullen naar terugblikken.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




