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gedeeltelijk
nageleefd

Meetpunten
niet
nageleefd

Meetpunten
niet van
toepassing

Totaalscore

1196
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4

0
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JCI-accreditering behaald op 17 september 2018.

Bemerkingen en actieplannen
Infectiepreventie
Bemerking
Het ziekenhuis reduceert het infectierisico met betrekking tot medische uitrusting en
medische materialen door te voorzien in een doeltreffende reiniging, desinfectie,
sterilisatie en opslag. Propere en steriele materialen worden opgeslagen in daarvoor
voorziene bergingen; deze zijn proper en droog en worden bescherm tegen stof,
vochtigheid en extreme temperaturen.
Steriele instrumenten opgeslagen buiten het operatiekwartier worden gemonitord voor
temperatuur maar niet voor luchtvochtigheid. Er werd een systeem aangekocht om de
vochtigheid te meten. Dit wordt momenteel getest.
Actieplan
• Verdere implementatie van de temperatuur- en vochtigheidsmetingen op de
verschillende locaties.
• Opvolging van de meetresultaten.
• Opstellen van een plan van aanpak bij overschrijding van de vastgelegde waarden.
• Teaching van de betrokken medewerkers.

Bemerkingen en actieplannen
Gebouwenbeheer en veiligheid
Bemerking
Het ziekenhuis heeft een programma voor de inventaris, het verwerken, de opslag en het
gebruik van gevaarlijke producten en afval.
Er is een plan opgesteld en geïmplementeerd voor de etikettering van gevaarlijke stoffen
en afval.
Het ziekenhuis heeft een plan geïmplementeerd voor etikettering van de poetsproducten
bij opening van flessen, maar de etiketten geven geen vervaldatum aan. Op sommige
plaatsen werd enkel de vervaldatum op de oplossingen aangebracht.

Actieplan
• Vastleggen welke producten dienen geëtiketteerd te worden.
• Vastleggen wat er concreet op het etiket dient aangebracht te worden.
• Teaching van de betrokken medewerkers.
• Opvolging via tracers.

Bemerkingen en actieplannen
Programma preventie en bestrijding brand
Bemerking
Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een programma voor de preventie,
vroegtijdige detectie, bestrijding, vermindering en het veilig verlaten van de faciliteit bij
brand en noodgevallen zonder brand.
Het programma voorziet in de bestrijding van brand in beperking van de
rookontwikkeling.
Het ziekenhuis heeft momenteel een contract met een firma om alle penetraties in het
gebouw opnieuw brandwerend te maken tegen eind 2019. Het ziekenhuis volgt nieuwe
penetraties op.
Actieplan
• Verdere uitvoering van het dichten van alle penetraties.
• Opvolging dat het schema gehaald wordt.
• Controle inlassen op penetraties na uitvoering van werken.

Bemerkingen en actieplannen
Gegevensbeheer
Bemerking
De auteur van de gegevens in een klinisch patiëntendossier en de datum waarop de
gegevens in het dossier zijn opgenomen, zijn geïdentificeerd.
Het tijdstip waarop gegevens in het dossier worden gezet kan worden geïdentificeerd.
In 3 van de 7 patiëntendossiers kan het tijdstip waarop iets werd genoteerd niet worden
teruggevonden.
Actieplan
• Verdere uitrol van het KWS zodat geschreven documenten kunnen worden afgeschaft.
• Op alle papieren onderdelen van het patiëntendossier die blijven, zorgen dat datum en
uur zijn voorgedrukt om in te vullen.
• Opvolging via de gesloten dossieraudits.

