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BELEID
2017: focus op kwaliteit
Ook in 2017 werd nog verder gebouwd op de vijf strategische beleidslijnen die in 2013 in overleg met de raad
van bestuur werden bepaald, namelijk kwaliteitsverbetering, goede werkgever, groei, partnership van artsen
en efficiëntieverhoging/kostenbeheersing. Het jaar 2017 heeft in sterke mate in het teken gestaan van de JCIaccreditering. De focus op kwaliteit bleef een rode lijn in de meeste projecten waaraan werd gewerkt. Een financieel duurzaam resultaat met een duurzame groei in waardecreatie (Q/€ voor patiënt en maatschappij) vormden de randvoorwaarden waarbinnen werd gewerkt. Het co-governance project met de artsen dat in 2016 werd
gelanceerd liep verder en zal media 2018 worden geëvalueerd. Ook onze werknemers hebben in het kader van
de accreditering enorme inspanningen geleverd. De soms moeilijk te voorspellen variaties in activiteit en de verdere
indichting van de zorg vormden dikwijls een uitdaging.

Nieuwe hoofdarts: dr. Joan Vlayen
Op 16 augustus 2017 startte dr. Joan Vlayen als nieuwe hoofdarts van
het Sint-Trudo Ziekenhuis. Dr. Vlayen (°1972) studeerde geneeskunde
aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij in 1997 met onderscheiding
promoveerde als arts. In 2003 rondde hij zijn opleiding tot specialist in
endocrinologie/diabetologie af. Van 2003 tot 2005 volgde hij een aanvullende opleiding Ziekenhuisbeleid en –management waar hij een masterdiploma behaalde.
Dr. Vlayen werkte voordien als arts-expert voor het Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg (sinds 1/2/2006) en als endocrinoloogdiabetoloog in het Medisch Huis Buizingen (deeltijds sinds 1/9/2013).
Hij was ook zelfstandig consultant (reviews, meta-analyses, richtlijnontwikkeling, kwaliteitsmeting) en redacteur voor het Tijdschrift voor
Geneeskunde.
Zijn werk voor het KCE gaf hem een zeer brede kijk op de gezondheidszorg, wat samen met zijn klinische ervaring een belangrijke troef is voor
de verdere uitbouw van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Kanteling naar één geïntegreerd zorgdepartement met zelfsturende
teams
Om nog beter te kunnen inzetten op kwaliteit en patiëntveiligheid werd
in maart 2017 een nieuwe werkingsstructuur ingevoerd met één geïntegreerd zorgdepartement (medisch en verpleegkundig) opgedeeld in
activiteitencentra (AC) en competentiecentra (CC). In het medisch departement werden medische diensthoofden en medisch managers aangesteld.
Bij deze nieuwe manier van werken ligt de focus op zelfsturende teams
zodat medewerkers dieper in de organisatie en dus dichter bij de patiënt
meer autonomie, meer beslissingsbevoegdheid en dus ook een grotere
verantwoordelijkheid krijgen. Deze zelfsturende teams worden geleid
door een medisch manager en een (coördinerend) hoofdverpleegkundige/afdelingshoofd die als team hun activiteitencentrum ‘runnen’.
Hoe dit exact in zijn werk gaat leggen we in 2 minuten uit via dit filmpje.
Werkingsorganogram

Gestart met capaciteitsmanagement
Via capaciteitsmanagement trachten we twee van onze strategische doelstellingen, namelijk het leveren van
deskundige en kwalitatieve zorg en kostenbeheersing/efficiëntieverhoging, aan elkaar te koppelen. De zorgvraag fluctueert immers – soms met belangrijke schommelingen – tussen de seizoenen. Het is een uitdaging
om deze op een zo objectief mogelijke manier in te schatten. Sinds 2016 maakt de projectgroep capaciteitsmanagement maandelijks een inschatting van het aantal op te stellen bedden per kenletter en per periode.
Dit gebeurt zowel aan de hand van historische activiteitscijfers als verantwoorde activiteit. De personeelsbegroting en de reële personeelsinzet worden hierop vervolgens afgestemd. Hierbij is periodieke bijsturing
noodzakelijk en verwachten we een grote flexibiliteit van medewerkers.

KWALITEIT

Organisatie van de kwaliteitswerking

Opvolging kwaliteitsdoelstellingen

Om binnen onze gekantelde werkingsstructuur maximaal te kunnen inzetten op het leveren van kwalitatieve zorg voor de patiënt enerzijds en
het overzicht op de kwaliteitswerking te behouden anderzijds, werd het
ziekenhuis opgedeeld in 5 grote zorgtrajecten: chirurgisch traject, internistisch traject, oncologisch traject, geriatrisch traject en traject vrouw &
kind. De processen, procedures en de kwaliteit binnen deze trajecten
worden specifiek opgevolgd door zorgtrajectmanagers, in nauwe samenwerking met de medisch managers die als Q-promotor verantwoordelijk
zijn voor deze trajecten.
Naast de patiëntentrajecten zijn er nog specifieke ziekenhuisbrede kwaliteitsdomeinen zoals bv. medicatiebeheer, ziekenhuishygiëne, patiëntenparticipatie, human resources, veiligheid en preventie en pijnbeleid die
eveneens gecoördineerd worden door een Q-promotor, al dan niet in duo
met een medisch manager. De zorgtrajectmanagers, Q-promotoren en
medisch managers zetten de grote lijnen uit en bewaken de continuïteit
van de kwaliteit in deze trajecten en domeinen. Ze vormen samen het
kwaliteitsteam dat wordt aangestuurd door de directieadviseur kwaliteit
en rapporteert aan het Q-directiecomité dat verantwoordelijk is voor het
programma kwaliteit en patiëntveiligheid.

In de planning en control cyclus werden bij de opmaak van de begroting 2017 deze keer ook kwaliteitsdoelstellingen opgenomen. Om deze
te kunnen opvolgen – naast de klassieke begrotingscyclus – werden per
doelstelling indicatoren (KPI's) geformuleerd. Dit zijn meetbare aspecten
van de organisatie die aangeven waar verbeteringen mogelijk zijn. Via
het indicatorendashboard op de startpagina van het intranet kunnen
medewerkers en artsen de evolutie van de meetbare indicatoren voor
elk van de 5 strategische pijlers van ons ziekenhuis opvolgen, ook op
dienstniveau. In eerste instantie ligt de focus op het uitwerken van
kwaliteitsindicatoren, maar op termijn zullen er ook KPI's onder de andere
pijlers worden bepaald.
Alle activiteitencentra, competentiecentra en ondersteunende diensten
zijn bevraagd om 1 of meerdere kwaliteitsdoelstellingen te ontwikkelen.
De data worden opgevolgd in het indicatorendashboard en zijn tevens
terug te vinden op het verbeterbord van de afdelingen. Hier werd een
eerste aanzet gegeven tot de 'Quality time', een maandelijkse meeting
aan de borden op de verschillende diensten voor de bespreking van de
cijfers. Elke dienst onderneemt zelf de nodige acties om zijn kwaliteitsdoelstelling(en) te bereiken.

Kwaliteitsplan 2017
Het kwaliteitsplan 2017 bestond uit 3 grote onderdelen:
 het project omtrent de JCI-accreditering: de meetelementen van de
verschillende hoofdstukken werden gescoord volgens de JCI-methodiek
en de status werd weergegeven via dashboard op de portaalsite.
 een prospectieve risico-inventarisatie inzake continuïteit, kwaliteit
van dienstverlening, veiligheid m.b.t. de installatie van de nieuwe
SPECT-CT op nucleaire geneeskunde. Deze is operationeel sinds september 2017.
 20 centrale en 16 decentrale verbeterdoelstellingen, met hieraan gekoppeld één of meerdere indicatoren om de verbeteringen op te volgen.
De centrale verbeterprojecten werden bepaald op ziekenhuisniveau
in het kader van de ziekenhuisbrede prioriteiten. Enkele voorbeelden:
toepassing handhygiëne en safe surgery checklist, doorstroomtijden
spoed, onderhoud toestellen en installaties, correcte overdracht ...

De decentrale projecten bevatten minstens 1 verbeterdoelstelling per
activiteitencentrum (AC), competentiecentrum (CC) en ondersteunende
dienst (OD).
Daarnaast werden 3 klinische verbeterprojecten vastgelegd waarbij de
implementatie van actuele klinische richtlijnen tot een hogere kwaliteit
van zorg diende te leiden. Het ging om volgende domeinen: infectiepreventie inzake diepe katheters, antibioticagebruik en mortaliteitsratio.
Voor het project kosten en efficiëntie tenslotte werd de aankoop van
nieuwe antidecubitusmatrassen weerhouden. Hierdoor daalde het aantal decubitus verworven in het ziekenhuis, was er meer comfort voor
de patiënt en werd een belangrijke kostenbesparing gerealiseerd
(minder kosten aan huur en tijdswinst personeel door efficiënter proces).

JCI-proefaudit

JCI-accreditering
Onder begeleiding van een externe consultant van Kerteza en het kwaliteitsteam werd in 2017 verder gewerkt om ons beleid, processen en
procedures JCI-proof te maken. Beleid en procedures werden geschreven
of herschreven, afgetoetst en waar nodig verfijnd. Na de nodige communicatie en teaching zowel via groepssessies (JCI-Carrousels) als individueel op de werkvloer en via e-learningsessies werd het beleid geïmplementeerd. Aansluitend werden vanaf februari 2017 regelmatig interne
audits (tracers) gehouden om te kijken of het afgesproken beleid op de
werkvloer ook effectief werd toegepast. De resultaten van deze tracers
werden teruggekoppeld naar de afdelingen zodat zij in een proces van
continue kwaliteitsverbetering verbeterprojecten konden opzetten. Via
een overzichtelijke indicatorentabel op het intranet en op de verbeterborden op de afdelingen kan iedereen de evolutie van de indicatoren
volgen.

Ter voorbereiding van onze definitieve accreditering liep er van 19 tot
en met 23 juni 2017 een JCI-proefaudit waarbij drie JCI-consultants
ons ziekenhuis volledig hebben doorgelicht. Vijf dagen lang controleerden ze in welke mate ons beleid, de procedures en de dagdagelijkse
praktijk volgens de JCI-standaarden verlopen en zodoende een kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt gegarandeerd is. Er werd
reeds een grote vooruitgang geboekt, doch er werden ook nog een
aantal problemen vastgesteld. Om voldoende tijd te hebben om deze
op te lossen, werd in overleg met de raad van bestuur beslist om de
finale audit uit te stellen tot mei 2018.

Incident meld– en leersysteem

Kwaliteitsmetingen VIP2
Om de kwaliteit van onze zorg op een objectieve manier vast te leggen
worden verschillende aspecten (bijvoorbeeld patiëntidentificatie, decubitus,
handhygiëne, infecties, valincidenten …) regelmatig gemeten en opgevolgd
zodat – indien nodig – snel de gepaste maatregelen getroffen kunnen
worden. Om de resultaten van deze kwaliteitsmetingen te kunnen vergelijken met deze van andere ziekenhuizen, neemt het Sint-Trudo
Ziekenhuis deel aan de kwaliteitsmetingen van het Vlaams Indicatoren
Platform (VIP2).
U kunt de resultaten van de verschillende kwaliteitsindicatoren sinds
juni 2015 bekijken op de website http://www.zorgkwaliteit.be/. Deze
website wil de kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart
brengen en biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de
Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams
Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.
Voor volgende domeinen zijn de resultaten reeds beschikbaar:
 Borstkanker (diagnose, behandeling, overleving)
 Rectumkanker (overleving)
 Patiëntenervaringen (patiëntgerichtheid website en patiëntentevredenheid)
 Ziekenhuisbrede metingen (o.a. handhygiëne, volledig voorschrift van
geneesmiddelen, identificatie van patiënten, checklijst veilige chirurgie).
E-learning
In het kader van onze JCI-accreditering dienden er bijzonder veel afspraken
gemaakt te worden in de vorm van procedures en beleid. Naast actieve
teaching en de beschikbaarheid van alle procedures en beleidsnota’s in
het procedureboek, kregen medewerkers en artsen sinds november 2017
ook verschillende e-learningmodules aangeboden om de belangrijkste
afspraken door te nemen en onder de knie te krijgen. De modules verschillen afhankelijk van de functie. Medewerkers en artsen hebben ieder
een persoonlijke login en werden via mail uitgenodigd om een specifieke
module te doorlopen.
In 2017 werd gestart met modules rond algemene veiligheid, handhygiëne,
valpreventie en identificatie. Via de resultaten van de e-learning-modules
krijgen we een duidelijker beeld van waar onze medewerkers staan op
het vlak van de kennis van de procedures en het beleid, of er eventueel
nog onduidelijkheden in het afgesproken beleid zijn geslopen en of we
groeien op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Uit de veiligheidscultuurmeting van 2015 bleek dat werknemers de
cultuur (nog) niet ervaren als open en niet-bedreigend. Eind 2016 zijn
we daarom gestart met een nieuwe campagne om ons incident melden leersysteem te promoten. Via een online registratieformulier kunnen
alle voorvallen, falingen of vergissingen tijdens het zorgproces gemeld
worden die de patiënt effectief bereikt hebben en tot schade aan de
patiënt hebben geleid, hadden kunnen leiden of (nog) zouden kunnen
leiden. Deze campagne zorgde ervoor dat er in 2017 50 % meer incidentmeldingen waren dan in 2016. Daarnaast werd in oktober 2017 een
update van het incident meld- en leersysteem gedaan. Daarbij werd
voor elk incidenttype een vaste incidentbehandelaar benoemd. De incidentbehandelaars kregen een opleiding in het analyseren en behandelen van nieuwe incidentmeldingen.

Nieuw documentbeheersysteem/procedureboek
In mei 2017 werden een nieuw documentbeheersysteem en procedureboek opgestart. Het documentbeer werd gedigitaliseerd in SharePoint
en is toegankelijk via een knop op de startpagina van de portaalsite.
Documenten moeten dusdanig niet meer ondertekend worden op papier
maar worden via een automatische goedkeuringsflow gevalideerd.
Hierdoor wordt steeds de laatst aangepaste versie gepubliceerd in het
procedureboek. Ook is er één centrale plaats voor het aanmaken en bewerken van de documenten. Deze kunnen eenvoudig gedeeld worden
met alle stakeholders voor ze gepubliceerd worden.
Het procedureboek zelf is van een HTML-publicatie naar een SharePoint publicatie gegaan met als voordeel dat er makkelijker gewerkt kan
worden met interne linken en een meer uitgebreide onderverdeling en
zoekfunctie beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van het feedbackveld bestaat de mogelijk om feedback te geven op elk item in het
procedureboek (dit wordt centraal beheerd door de documentbeheerder).
Ook is er een uniforme manier van afdrukken beschikbaar en een eenvoudige deeplink functie om in externe documenten eenvoudig hyperlinks te leggen naar het procedureboek.
In april en mei 2017 vond er een uitgebreide opleiding rond het correcte gebruik van het nieuwe documentbeheersysteem plaats voor
alle directieleden, diensthoofden en medische diensthoofden.

ZORG
Huisartsen en specialisten slaan handen in elkaar om osteoporose
aan te pakken

Naar een correcte registratie en validatie van (thuis)medicatie
Veel van onze patiënten nemen dagelijks verschillende geneesmiddelen.
De bevindingen na een observatieperiode en een literatuurstudie leren
ons dat de kennis hiervan bij patiënten beperkt is. Thuismedicatielijsten
zijn ook niet steeds voorhanden of accuraat.
Deze vaststelling vormde de basis voor de implementatie van een systematische bevraging van de thuismedicatie op de dienst spoedgevallen
en de vooropname door hiervoor opgeleide apotheekassistenten (onder
supervisie van een klinisch apotheker). Doel van deze nieuwe, gestructureerde manier van bevragen is te komen tot een meer correcte en
volledige lijst van de thuismedicatie om zo veilig en correct mogelijk
medicatie te kunnen voorschrijven, afleveren en toedienen tijdens opname en bij ontslag.
Daarnaast zal tegelijkertijd ingezet worden op een correct voorschrift en
validatie door artsen zodat medicatie steeds conform de regelgeving
kan toegediend worden.

Osteoporose of botontkalking is een aandoening waarbij de botten
hun stevigheid verliezen. Dit proces verloopt pijnloos zolang er geen
breuken optreden. Daardoor wordt de ziekte vaak pas ontdekt wanneer
een fractuur optreedt. Het risico op osteoporose neemt sterk toe vanaf
65 jaar. De diensten inwendige ziekten, orthopedie en de huisartsen
hebben daarom de handen in elkaar geslagen om de patiënt multidisciplinair op te volgen. Aan patiënten die zich op de gipsraadpleging
aanmelden na een fractuur wordt een botmeting worden voorgesteld.
De dienst inwendige ziekten licht de uitslag van de botmeting toe aan
de patiënt en stelt een therapie in. De huisarts gaat na of de patiënt
de therapie goed verdraagt en de medicatie trouw inneemt. Desgevallend
kan hij de nodige aanpassingen doorvoeren.

Nieuwe SPECT-CT op de dienst nucleaire geneeskunde
Na verbouwingswerken in de zomermaanden nam de dienst nucleaire
geneeskunde op 18 september 2017 een nieuwe SPECT-CT in gebruik.
De SPECT-CT is een hybride toestel dat een nucleair onderzoek en
een CT-scan combineert. Bij het eerste onderzoek ziet de arts hoe een
licht radioactieve stof zich door het lichaam en de organen beweegt
en waar het ziekteproces zich bevindt. Bij het tweede wordt de anatomische locatie in kaart gebracht. Een combinatie van beide zorgt voor
een betere diagnosestelling en is veel aangenamer en tijds- en kostenbesparend voor de patiënt. De dienst nucleaire geneeskunde werkt
hiervoor nauw samen met de dienst radiologie.

Vaatchirurgie

Fysische geneeskunde en revalidatie: studies en projecten

De operatiezaal vaatheelkunde werd in 2017 uitgerust met een floating
carbontafel met loodlamellen om vlotte en meer performante PTA’s en
EVAR’s te kunnen uitvoeren met de nodige aandacht voor radioprotectie.
Dr. Libeer heeft zich binnen de endovasculaire heelkunde gespecialiseerd
in FEVAR en BEVAR, dit zijn gefenestreerde en vertakte aorta endoprothesen voor behandeling van complexe en uitgebreide aortaaneurysma’s
met inbegrip van de viscerale vaten. Na bijscholingen in Frankrijk en
Duitsland biedt VENE nu ook deze behandelingen aan.
Ook worden nu in ons ziekenhuis de iliaca communis aneurysma’s endovasculair (IBD-EVAR) behandeld terwijl deze vroeger overstent werden
na coiling van de arteria iliaca interna. Op deze nieuwe manier blijft er
flow bestaan over de iliacale bifurcatie en hebben patiënten geen last
van gluteale claudicatie wat wel het geval is bij coiling van de iliaca interna.
Dr. Van Loo heeft zich binnen de endovasculaire heelkunde in onze associatie ook toegelegd op de embolisatie, onder andere bij het optreden
van endoleaks na het plaatsen van een aorta endoprotehse of een embolisatie van een vena ovarica bij pelvisch congestiesyndroom. Zij volgde
hiervoor multipele workshops en bijscholingen in binnen- en buitenland.

Zowel de dienst Sp-revalidatie (Z2) als de ambulante revalidatie nemen
deel aan de studie i-ACT (‘Intelligent Activity-based Client-centred
Training). Het betreft een studie van de PXL, expertisecentrum zorg in
innovatie. Met behulp van een aangepaste Xbox kunnen patiënten op
een alternatieve manier zelfstandiger en gerichter oefenen.
Daarnaast werkt de dienst ook mee aan een onderzoek naar het objectief in kaart brengen van de gezondheid van een revalidant, in
samenwerking met studenten verpleegkunde van de PXL.
Tenslotte neemt de verpleegafdeling Sp-revalidatie nog steeds deel
aan het project ‘Patchwork, made by students’ in samenwerking met
PXL, PIVH en UHasselt. Naast studenten ergotherapie, verpleging, kinesitherapie en sociale dienst, worden nu ook studenten geneeskunde
betrokken.

Dienst neurologie
De dienst neurologie heeft in 2017 ingezet op de vernieuwing van de
medische apparatuur. Zo werd een nieuw state-of-the-art EMG-toestel
in gebruik genomen en een 24 u EEG toestel met camerafunctie om
epilepsiepatiënten nog beter te behandelen. Op het vlak van kwaliteit
hebben werd in 2017 gewerkt aan een verbetering van de door-to-needle
tijd. Met de opstelling van een uniek (prehospitaal) draaiboek doen we
duidelijk beter dan de vooropgestelde benchmark. Tenslotte blijft de
praktijk groeien met steeds meer ge(sub)specialiseerde zorg tot gevolg.

Start nieuwe Limburgse associatie urologie: Kliniek voor Urologie
Samen met de urologen van het Jessa Ziekenhuis Hasselt, het SintFranciscusziekenhuis Heusden en het az Vesalius Tongeren bundelen
dr. Jan Vanderkerken en dr. Bert Goossens sinds 1 januari 2017 hun
expertise tot één grote associatie: Kliniek voor Urologie. De dienst
bestaat nu uit 12 urologen en 5 assistenten in opleiding en is een van
de grootste urologiediensten in de Benelux. Deze samenwerking garandeert een gespecialiseerde en toegankelijke urologische zorg op
een locatie dicht bij de patiënt waarbij kwaliteit centraal staat. Sinds
begin januari wordt binnen de associatie een innovatieve Da Vincirobot gebruikt voor robotgeleide kijkoperaties ‘van de volgende generatie’.

Symposium ouderenmis(be)handeling

Fysische geneeskunde en revalidatie: uitbreiding aanbod
Met de komst van 3 nieuwe gynaecologen werd het aanbod pre- en
postnatale kinesitherapie sterk uitgebreid.
In 2017 werd ook het project cognitieve revalidatie opgestart waarbij de
therapeuten mensen met cognitieve problemen na een hersenletsel helpen
om via specifieke revalidatieoefeningen hun dagelijkse taken en gewoontes
opnieuw op te nemen. Dit is een samenwerking tussen de artsen fysische
geneeskunde en neurologie, de dienst revalidatie en de verpleegafdelingen
Sp (Z2) en neurologie (G30). Elke betrokken partij volgde hiervoor eerst
een specifieke opleiding, die intern georganiseerd werd.
Er werd in 2017 nog meer ingezet op ontwikkeling, opleiding en kennisoverdracht. In totaal volgden 11 studenten kinesitherapie, 9 studenten
ergotherapie en 1 student logopedie op de dienst een belangrijk deel
van hun opleiding. Daarnaast volgden nog tientallen studenten kijk- en
inleefstages in ons revalidatiecentrum.
Samenwerkingsprotocol Seksuele Agressie Set (SAS)
Het Sint-Trudo Ziekenhuis heeft een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen de Limburgse algemene ziekenhuizen, de dienst forensische
geneeskunde van het UZ Leuven, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (specifiek de daartoe opgeleide schouwartsen)
en het Parket van de Procureurs des Konings van het arrondissement
Limburg. Dit protocol optimaliseert reeds bestaande samenwerkingsverbanden zodat het onderzoek van de slachtoffers van seksuele
agressie, en van de bewijsstukken, zonder vertraging in optimale
omstandigheden en door getrainde onderzoekers kan gebeuren en de
beste garantie kan gegeven worden voor het achterhalen van de
waarheid in deze vaak delicate dossiers. Deze onderzoeken kunnen in
alle discretie uitgevoerd worden op de materniteit.

Het Geriatrisch Support Team organiseerde op 9 februari 2017 een
symposium rond Ouderenmis(be)handeling. Door de vergrijzing van de
bevolking, besparingen in de gezondheidzorg en de verhaasting van de
maatschappij worden we als zorgverlener meer en meer met ouderenmis(be)handeling geconfronteerd. Dit symposium wil het thema bespreekbaar maken en handvaten aanreiken om hiermee op een professionele
manier om te gaan. Het symposium richtte zich tot artsen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, sociaal werkers, zorgkundigen en andere zorgmedewerkers.

Nieuwe digitale zaal op radiologie
Eind 2017 nam de dienst radiologie een nieuwe digitale zaal van Fuji in
gebruik. Full leg en full spine opnames kunnen hierdoor volledig digitaal
ontwikkeld worden.
Om de wachttijden voor een MRI-onderzoek te verkorten, wordt sinds
november 2017 op weekdagen gescand tot 21.30 uur, in het weekend
van 7.00 tot 14.30 uur.

Uitbreiding medische staf
In 2017 werd de medische staf
uitgebreid met 8 artsen:
 Dr. David Strybol
anatomopathologie
 Dr. Elien Dewaele
oncologie
 Dr. Stéphanie Petermans
gynaecologie
 Dr. Marie Bogaerts
NKO
 Dr. Wendy Dendas
gynaecologie
 Dr. Senne Knaepen
gynaecologie
 Dr. Falconieri
liaisonpsychiatrie
 Dr. Véronique Bulens
geriatrie

In 2017 waren in ons ziekenhuis
13 arts-assistenten en 33 artsstagiairs werkzaam.
De arts-assistenten werden
gecoacht door dr. Geyskens
(abdominale heelkunde),
prof. dr. Lauweryns (heelkunde/
orthopedie), dr. Martens
(geriatrie) en dr. Nijs (inwendige).
De stagecoördinatoren voor de
arts-stagiairs zijn dr. Giart
(urgentiegeneeskunde), dr. Joosen
(geriatrie), dr. De Vooght
(neurologie), prof. dr. Lauweryns
(heelkunde), dr. Van Mieghem
(inwendige), dr. Beullens
(pediatrie), dr. Michiels
(verloskunde) en dr. Geyskens
(abdominale heelkunde).

Symposia
 23/03/2017: Borstsymposium (organisatie: borstcentrum)
 10/05/2017: Lezing door Manu Keirse (organisatie: ethisch comité)
 27/04/2017: Symposium rond obesitas en bariatrische heelkunde
(organisatie: dienst abdominale heelkunde en endocrinologie)
 27/09/2017: Symposium rond allergie (organisatie: labo klinische
biologie en dienst pneumologie)
 18/11/2017: Symposium orthopedie rond sportletsels
(organisatie: dienst orthopedie)
Daarnaast werd ook maandelijks een wetenschappelijke lezing
(’s avonds) en een medische krans (’s middags) georganiseerd.

KOSTENBEHEERSING EN EFFICIENTIEVERHOGING

Callexcell neemt telefoonverkeer ziekenhuis over

KWS als centraal EPD

Sinds juni 2017 heeft het ziekenhuis haar algemene telefonie uitbesteed
aan het extern call- en contactcenter Callexcell uit Sint-Truiden. Doel
van deze samenwerking is om het service level van de binnenkomende
telefoons te optimaliseren in het kader van een kwalitatieve dienstverlening en een klantvriendelijk onthaal. We wensen hierbij een service level te bereiken waarbij 90 % van de oproepen binnen de 30 seconden
worden beantwoord, met een bereikbaarheid van minimum 95 % en
prioriteit voor de aparte huisartsenlijn. Naast de algemene telefoonlijn,
willen we Callexcell op termijn ook inschakelen voor het afsprakenbeheer.

In 2017 werd het KWS als centraal elektronisch patiëntendossier voor
afspraken en medische dossiervoering uitgerold voor het artsenkorps
in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Daarnaast werd er ook van start gegaan
met de uitrol van de KWS zorgmodule op de eerste verpleegeenheden.
Einde 2017 startten ook de medisch technische diensten radiologie en
nucleaire geneeskunde met het KWS en werd de KWS ACTA module
voor het aanvragen van onderzoeken geïmplementeerd binnen het
ziekenhuis. Om onze laboresultaten binnen KWS beschikbaar te kunnen
stellen naast de resultaten van andere labo’s en om deze ook via e-health
te kunnen delen, coderen de klinisch biologen voortaan alle laboonderzoeken door middel van een Loinc-code. De KWS-impers gaven
de nodige opleidingen aan verpleegkundigen, artsen en andere key-users.

Relevante cijfers binnen ieders bereik op de site beleidsinformatie
Definiëren, verzamelen, analyseren en rapporteren van beleidsondersteunende informatie wordt steeds belangrijker binnen ieder ziekenhuis. Om
relevante cijfers voor iedereen toegankelijk te maken, werd daarom op
de portaalsite een nieuwe site beleidsinformatie gecreëerd waar via het
datawarehouse informatie uit tal van bronsystemen zoals Oasis, SAP,
Orline … op een gestructureerde manier ontsloten kan worden. De site
is opgesplitst in drie onderdelen:
 Rapporteringen: dit zijn kant-en-klare rapporten in de vorm van een
Excel of pdf, zoals bijvoorbeeld de maandelijkse activiteitscijfers,
kwartaalcijfers, verantwoorde activiteit …
 Datawarehouse: hier kunnen medewerkers rapporten consulteren
over een bepaalde afdeling, discipline … De structuur is gebaseerd op
de nieuwe werkingsstructuur (AC’s, CC’s en OD’s).
 Knop beleidsinformatie: hier kunnen medewerkers terecht met vragen
rond beleidsinfo.

MEDEWERKERS (HR)
Personeel
De personeelsbegroting bedroeg voor 2017 in totaal 651 FTE. Door de vastgestelde daling in activiteit
werd deze niet volledig ingevuld. Het effectief betaalde personeelseffectief bedroeg 643,71 FTE. De
bestaffing was 9,22 FTE hoger dan in 2016. De uitbreiding in personeel (9,2 FTE) concentreerde zich
vooral in het kader van het project thuismedicatie. Ondanks de activiteitsdaling werd gekozen om
slechts beperkt af te bouwen in verpleegkundig personeel met het oog op meer handen aan het bed.
We staan echter wel voor een aanzienlijke uitdaging in de toekomst met 128 medewerkers in het leeftijdssegment tussen 55 en 59 jaar en het beperkt aantal afstuderende verpleegkundigen in 2019.

OP WEG IN HET
SINT-TRUDO ZIEKENHUIS

Introductiedagen nieuwe verpleegkundigen uitgebreid van 3 naar
5 dagen
Sinds september 2017 werden de introductiedagen voor nieuwe verpleegkundigen uitgebreid naar 5 dagen. Alle nieuwe medewerkers volgen
sowieso de eerste introductiedag waar naast een rondleiding algemene
informatie wordt gegeven (o.a. missie/visie, veiligheid, privacy, opleidingen, communicatie …). Dag 2 is voor verpleegkundigen, paramedici
en zorgkundigen (info rond patiëntendossier, internationale patiëntveiligheidsdoelen). Op dag 3 tot en met 5 krijgen nieuwe verpleegkundigen
opleiding rond o.a. Cybertrack, BLS, zorgmateriaal en technologie, KWS,
MCB en POCT. Per kwartaal is er een terugkomnamiddag voorzien voor
de nieuwe medewerkers van de zorg (verpleegkundigen, zorgkundigen,
paramedici). De introductiedagen worden gecoördineerd door de medewerkers van het opleidingscentrum.

Sociale activiteiten personeel

Via een modern en personeelsvriendelijk beleid bouwen we continu aan
een plek waar het fijn is om te werken. Tevreden en enthousiaste medewerkers zijn immers de beste garantie voor een kwaliteitsvolle en hartelijke
zorg. Om de goede werksfeer te bevorderen, worden jaarlijks een aantal
activiteiten georganiseerd voor onze medewerkers. Zo was er in 2017
de traditionele nieuwjaarsreceptie, een event voor leidinggevenden rond de
JCI-accreditering, een event op de dag van de verpleging rond de missie/
visie/waarden en de lancering van de nieuwe werkingsstructuur, een
etentje voor jubilarissen en gepensioneerden en een gezellig samenzijn
op en rond de schaatsbaan op de Truiense kerstmarkt.

PR

Preventie decubitus in de kijker

Wereld Diabetes Dag: STZH sensibiliseert rond gezonde voeding

Decubitus, in de volksmond beter bekend als 'doorligwonden', is een
veel voorkomend probleem bij mensen die langdurig in het ziekenhuis
of woonzorgcentrum zijn opgenomen. Naar aanleiding van de 'World
wide pression injury prevention day' op 16 november werd decubituspreventie de hele week in de kijker gezet met gerichte opleidingen voor
verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici. Ook familie en mantelzorgers werden gesensibiliseerd: in de inkomhal werd een infostand geplaatst met bed en zetel en kregen bezoekers meer uitleg over het ontstaan van decubitus en wat ze zelf kunnen doen om doorligwonden te
voorkomen. Alle preventieve maatregelen werden gebundeld in een
handige brochure die de bezoekers mee naar huis kunnen nemen.

Naar schatting heeft 1 op 12 volwassen Belgen diabetes en men schat
dat dit verder zal oplopen tot 1 op 10 tegen 2030, vooral van type 2
diabetes, de meest voorkomende vorm. De stijging van het aantal
mensen met diabetes hangt nauw samen met een onvoldoende aandacht voor een gezonde levensstijl. Een gezonde en evenwichtige
voeding samen met voldoende beweging vormen immers de basis
voor preventie en behandeling van diabetes. In het kader van Wereld
Diabetes Dag konden bezoekers op 14 november in de hal van het ziekenhuis deelnemen aan een quiz over gezonde voeding en beweging,
evenals aan een korte bewegingsproef. De actie werd georganiseerd
door het diabetesteam i.s.m. de lokale afdeling van de Diabetes Liga.

Revacenter koopt Smart Glove dankzij schenking door Oudervereniging Sint-Rita en carnavalsgroep Drop en dreuver

Kerstkaartenactie ten voordele van VLOCO

De Oudervereniging van de Sint-Rita school en de carnavalsgroep Drop
en dreuver uit Sint-Truiden schonken 2.300 euro aan het revalidatiecentrum ten voordele van de behandeling van patiënten met MS. Het
revalidatiecentrum maakte dankbaar gebruik van deze storting als eerste
aanzet voor de aankoop van een Smart Glove (kostprijs 11.000 euro).
Dit is een innovatieve handschoen met sensoren die tijdens de handrevalidatie de kracht en beweeglijkheid van de pols en vingers registreert
tijdens doelgerichte taken die gevisualiseerd worden op het scherm
(bv. een glas wijn inschenken, een citroen persen, vlees grillen op de
BBQ ...). Het Sint-Trudo Ziekenhuis was het eerste ziekenhuis in België
dat gebruikmaakte van de Smart Glove.

Infobeurs ‘Van bolle buik tot
baby’
Op zondag 11 juni en zondag
19 november 2017 vond in de
inkomhal van het Sint-Trudo
Ziekenhuis de infobeurs 'Van
bolle buik tot baby' plaats. Aanstaande en pas bevallen ouders
konden op de verschillende
standen en via workshops informatie verkrijgen over zwangerschap, arbeid, bevalling, postpartumzorg en opvoeding van
het jonge kind. Deze beurs vindt
tweemaal per jaar plaats en is
een gezamenlijk initiatief van
het Huis van het Kind, Kind &
Gezin, het Wit-Gele Kruis Limburg,
Solidariteit voor het Gezin, het
Centrum voor Kinderzorg en
Gezinsondersteuning, het Expertisecentrum Kraamzorg Limburg
en het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Printversie jaarverslag 2017

Week van de pijn
Om medewerkers te sensibiliseren rond het belang van een
correcte en regelmatige pijnmeting gingen de medewerkers
van het algologisch team tijdens
de Week van de pijn (27-31
maart 2017) langs op de verschillende afdelingen, hingen
ze poster op en stelden ze in
de inkomhal een infostandje
op met posters en patiëntenbrochures rond pijn.

In december 2016 organiseerden het Geriatrisch Support Team en de
pastorale dienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis een speciale kerstactie
waarbij originele kerstkaarten werden verkocht ten voordele van het
Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO). Als
expertisecentrum sensibiliseert VLOCO burgers en professionelen over
ouderenmis(be)handeling in de privésfeer teneinde deze problematiek
bespreekbaar te maken en te voorkomen. Tijdens het symposium rond
ouderenmis(be)handeling overhandigde het Geriatrisch Support Team
aan VLOCO een cheque van 2.322 euro. Het Geriatrisch Support Team
wilde de organisatie hiermee een hart onder de riem steken en hen extra
middelen geven om acties op te zetten om de aandacht voor ouderenmis(be)handeling te vergroten.
De kerstkaarten waren het resultaat van een originele kerstfotoshoot
met een aantal enthousiaste 75+ (ex)-patiënten in de hoofdrol. Via deze
kerstactie ontvingen zo’n 200 bewoners in rusthuizen uit de regio SintTruiden bovendien een persoonlijk kerstkaartje met warme kerstwensen.

Levensloop Sint-Truiden
Voor de zevende maal op rij nam
ons ziekenhuis deel aan Levensloop.
Met een ruim team van lopers en
wandelaars konden de 24 uur op
het parcours makkelijk overbrugd
worden. In totaal kon het Levensloopteam uit ons ziekenhuis de
mooie som van 2.525 euro overmaken voor de strijd tegen kanker.

Dag tegen Kanker: SintTrudo Ziekenhuis zoomt in op
borstkanker en seksualiteit
Naar aanleiding van de Dag tegen
Kanker (19 oktober) nodigde het
Sint-Trudo Ziekenhuis in samenwerking met Listel en Stad SintTruiden 100 kankerpatiënten
uit in de Academiezaal voor de
theatervoorstelling Amazone.
Het stuk is een creatie van
Theater Aardpaard waarin het
taboe doorbroken wordt om te
praten over ‘borstkanker en
seksualiteit'. 's Avonds werd
een extra voorstelling georganiseerd voor zorgverleners uit
de eerste lijn.

Printversie balans 2017
Printversie resultatenrekening 2017

