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1. BZIO structuur 

 

Bundeling-zorg-initiatieven-Oostende bestaat uit een:  

 

 revalidatieziekenhuis/ - centrum met 125 erkende sp – bedden 

die zich richt zich op zowel gehospitaliseerde, semi-residentiële als 
ambulante patiënten met verworven aandoeningen in een rustgevend , 
aangenaam en aangepast kader. 
 

 

 

 woonzorgcentrum met 25 erkende RVT bedden waarvan 5 erkende 

coma bedden 

 
 
 
 

 gezondheidscentrum “Koninklijke Villa” bestaande uit 20 kamers en 

een revalidatiecentrum waar patiënten met zorg kunnen herstellen en/of 
revalideren.  Deze locatie is eveneens “the place to be” voor zorgbehoevende 
personen die al dan niet met familie wensen te genieten van een vakantie aan 
zee. ( erkend hotel****) 

 

 

 

 



 

 

2. Strategische beleids- en adviesorganen 
 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algemene vergadering: 

Dhr. M. Van Roosbroeck – Voorzitter 

Dhr. B. Wattiez – Gedelegeerd bestuurder 

Prof. Dr. B. de Hemptinne 

Dhr. W. Leijs 

Mevr. H. De Coen 

Dhr. E. De Schepper 

Dr. S. Delcroix 

Dr. H. Franckx 

Dhr. J.-F. Montens d’Oosterwijck 

Dr. R. Titeca 
Mevr. R. Van Cutsem 

Dhr. J-P. Vandervondelen 

 

Raad van Bestuur: 

Dhr. M. Van Roosbroeck – Voorzitter 

Dhr. B. Wattiez – Gedelegeerd bestuurder 

Prof. Dr. B. de Hemptinne 

Dhr. W. Leijs 

Mevr. H. De Coen 

Dhr. E. De Schepper 

Dr. S. Delcroix 

 

Directiecomité 

Dhr. P. Osten –  Algemeen directeur -

Voorzitter 

Dr. P. De Neve – Hoofdarts 

Mevr. M. Boeye – Directeur administratie en 

ondersteunde   Departementen 

Dhr. A. Antierens – Directeur patiëntenzorg 

Dhr. B. Wattiez – financieel 

verantwoordelijke 

Dhr. R. Huyghe – ziekenhuisapotheker 

Dr. R. Seurynck – Voorzitter medische raad 

 

Medische raad:                                      

Dr. R. Seurynck – Voorzitter medische raad 

Dr. P. De Neve – Hoofdarts 

Dr. I. Bru – Revalidatiearts 

Dr. H. Maebe – Revalidatiearts 

Dr. B. Casteur – Afdelingsarts 

Dr. I. Deweert – Afdelingsarts 

Dhr. R. Huyghe – ziekenhuisapotheker 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ondernemingsraad: 

Werkgeversafvaardiging: 

Dhr. M. Van Roosbroeck – Voorzitter 

Dhr. P. Osten 

Dhr. A. Antierens 

 

Werknemersafvaardiging: 

Mevr. E. Lepeire – Secretaris 

Mevr. S. Caestecker 

Mevr. K. Glibert 

Mevr. N. Willaert 

Mevr. L. Heirman 

Dhr. P. Claes 

 

Comité preventie en bescherming op het werk 

Preventieadviseur:  

Mevr. M. Boeye 

Arbeidsgeneesheer: 

Dr. E. Deslypere 

Werkgeversafvaardiging: 

Dhr. M. Van Roosbroeck – Voorzitter 

Dhr. P. Osten 

Dhr. A. Antierens 

Werknemersafvaardiging: 

Mevr. E. Lepeire 

Mevr. K. Glibert 

Mevr. N. Willaert 

Mevr. B. Maene 

Mevr. M. Boret 

Dhr. P. Claes 

 

Ethisch Comité: 

Dr. I. Deweert – Voorzitter 

Mevr. A. Gielen – secretaris 

Dr. I. Bru 

Dr. B. Casteur 

Mevr. M. Meerschaert 

Dr. Neuville 

Dhr. M. Vanroosbroeck 

Mevr. P. Wyns 

 

Medisch farmaceutisch comité: 

      Dr. P. De Neve– Voorzitter 

      Dhr. R. Huyghe  

      Dr. R. Seurynck  

       

      Dr. I. Bru  

      Dr. H. Maebe  

      Dr. B. Casteur  

      Dr. I. Deweert  

      Dhr. A. Antierens 

      Dhr. P. Osten 

 



 

 

3. 2017 in cijfers 

 

 

 

IMBO   

AANTAL OPNAMES 1289 

AANTAL GEFACTUREERDE LIGDAGEN 44741 

BEDBEZETTING (IN %) 98,1 

GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR (IN DAGEN) 30,8 

AANTAL GEPRESTEERDE  
NOMENCLATUURNUMMERS (AMBULANTE 
SETTING) 63380 

AANTAL GEPRESTEERDE  
NOMENCLATUURNUMMERS 
(GEHOSPITALISEERDE SETTING) 37821 

AANTAL GEFACTUREERDE TECHNISCHE 
PRESTATIES BEELDVORMING 4274 

WZC   

AANTAL  LIGDAGEN 8996 

BEDBEZETTING (IN %) 98,6 

GEZONDHEIDSCENTRUM KV   

AANTAL  LIGDAGEN 6056 

GEMIDDELDE KAMERBEZETTING IN % 85 

GEMIDDELDE BEDBEZETTING IN % 45 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Overzicht gemiddeld aanwezige gehospitaliseerde patiënten volgens ziektebeeld 

(%) 

  2016 2017 

TKP 16,9 18,9 

THP 19,3 16,3 

TSP 2,9 2,3 

polytrauma (multipele #) 4,5 4,1 

NAH 22,6 27,9 

Ruggenmergletsel 5,5 9,4 

Polyneuropathie/radiculopathie/   
aandoeningen perifeer 
zenuwstelsel 

5,1 2 

Osteosynthese 7,5 8,1 

Letsel aan groot gewricht zonder 
osteosynthese 

4,1 3,4 

rugaandoeningen 2,6 1,7 

Ziekte van Parkinson 0,6 0,7 

Schouderletsel 2,9 2 

Amputatie OL 2,9 2,3 

Andere 2,6 0,3 

 

 

 

  



 

 

4. Strategie  
4.1. Netwerking 

4.1.1. BZIO heeft een intentieverklaring ondertekend om toe te treden tot het 

klinisch ziekenhuisnetwerk KOM.  

 
 

Minister van volksgezondheid Maggie De Block wil dat ziekenhuizen meer 

samenwerken in netwerken om zo de zorg optimaler te organiseren en de 

zorgkwaliteit te verbeteren. 

                       Het KOM netwerk telt 8 ziekenhuizen: 

 AZ St Jan Brugge AV (incl. campus H. Serruys 

 AZ Lucas Brugge 

 AZ Zeno Knokke 

 AZ Alma Eekloo 

 AZ Damiaan Oostende 

 AZ West Veurne 

 Revalidatieziekenhuis KEI 

 Revalidatieziekenhuis BZIO 

 
 

*Het netwerk kreeg de naam ‘KOM’, met als baseline ‘een zee van mogelijkheden’.  
‘KOM’ staat voor ‘Kust-Ommeland-Meetjesland’.  
‘KOM’ verwijst naar het werkwoord “komen”: de patiënt is in dit netwerk  welkom.  
‘KOM’ verwijst tevens naar een geografisch gebied/een regio.  
 
Op dinsdag 30 juni 2017 werd er in het gezondheidscentrum Koninklijke Villa een 
persmoment georganiseerd naar aanleiding van deze intentieverklaring 

 

4.1.2. Raamovereenkomst tussen BZIO en AZ Damiaan 

In februari 2017 werd een akkoord ondertekend tussen BZIO en AZ Damiaan 

inzake samenwerking, complementariteit, verwijzingen en wederzijdse 

ondersteuning 

 

 

 

4.1.3.  Raamovereenkomst tussen BZIO en KEI 

Deze overeenkomst heeft tot doel afspraken te maken inzake samenwerking, 

complementariteit en wederzijdse ondersteuning om zodoende beter te 



 

 

beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en de kwaliteit van de 

gezondheidszorg te verbeteren. 

 

4.1.4. Samenwerking met “Eerstelijnszone Brugge Oostende” 

 

BZIO heeft als verplichte partner van de eerstelijnszone Brugge Oostende een 

engagementsverklaring ondertekend met betrekking tot een aanvraag van 

een eerstelijnszone aan het agentschap Zorg en gezondheid Vlaanderen.  Deze 

aanvragen zijn een onderdeel van de reorganisatie van het zorglandschap 

Vlaanderen 

 

 

4.2. Uitbreiding team revalidatie artsen  

BENOEMING VAN Dr. HANNE MAEBE DOOR DE RAAD VAN BESTUUR  

Dr. Maebe behaalde het diploma geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van 

Gent in 2012 en vervolgde de opleiding tot specialist fysische geneeskunde 

en revalidatie.  

Tijdens deze opleiding was zij actief in het Rijndam Revalidatiecentrum te 

Rotterdam.  

Zij vervoegt sedert 21 augustus 2017 dr. Inge Bru en dr. P. De Neve en heeft 

een bijzondere interesse voor patiënten met een  niet-aangeboren 

hersenletsel.  

 

 

4.3. Patiëntgerichtheid 

4.3.1. Ergotherapeuten starten project mobiliteit op 

Tijdens de maand januari werd een testnamiddag mobiliteit georganiseerd.  

Onder mobiliteit verstaat de werkgroep ‘het zich zelfstandig verplaatsen 

binnen- en buitenshuis, al dan niet met een hulpmiddel’.  

 

 

 



 

 

De bedoeling van deze namiddag was om mensen te laten proeven van het 

fietsen en de verschillende vaardigheden die hierbij nodig zijn (bv. op- en 

afstappen, sturen, uitwijken, éénhandig rijden, drempels oprijden, over de 

schouder kijken,…) in te oefenen. Zo kunnen de mensen zich zelfzeker en 

veilig in het verkeer begeven. Dit project sluit aan bij de wekelijkse 

balansgroep, waarbij wij de overstap willen maken voor de mensen die wij 

klasseren als niveau 4 (goede evenwichtsreacties, hoog niveau dynamisch 

evenwicht en minimale begeleiding noodzakelijk tijdens het stappen op 

oneffen terrein). De reacties van de deelnemers  waren alvast positief. 

 

4.3.2. Deelname aan de week van de valpreventie 

 

 

 

863 organisaties hebben deelgenomen aan de zesde editie van de Week van 
de Valpreventie, zo ook BZIO met een programma rond “Blijf in beweging”.  

 

4.3.3. Organisatie van de G-sport DAG  

Op maandag 28/08 werd deelgenomen aan een Outdoor Challenge 
aangeboden door de firma Wellspect. Het evenement ging door in het Klim & 
Avonturenbos bij Natuurpoort de Roovertsche Leij in Goirle (Nederland). De 
activiteiten werd zodanig aangepast dat iedereen deel kan nemen  (ook in  
een(elektrische) rolstoel)  
 

 



 

 

 
 
Patiënten en medewerkers van BZIO namen deel aan :  

 Rolstoel high-rope parcours met tokkelbaan  

 Free fall: een vrije val vanaf 12 meter hoogte.  

 Big swing: vanop 15m zichzelf loskoppelen en vrij slingeren tussen de 
bomen  

 Een spannend schiettoernooi  
 

4.3.4. Ontmoetingskansen in gezondheidscentrum Koninklijke Villa  

De activiteit van ontmoetingskansen ging op 16 mei 2017 voor de eerste keer 
door in Oostende. Onder leiding van een diëtiste werden er gezonde hapjes 
bereid. Smoothies, wraps, fruitgerechten het kwam allemaal aanbod. Dankzij 
de medewerkers van de ergotherapie en de vrijwilligers gingen de 11 
deelnemers met aangepast materiaal aan de slag. De reacties waren lovend. 

 

 
 

4.3.5. Oprichting van focusgroepen 

BZIO streeft naar een vraag gestuurde zorg. Een methodiek om aan deze 
vraag gestuurde zorg tegemoet te komen zijn focusgroepen. Bij dergelijke 
metings discussieert een vooraf geselecteerde patiëntengroep (en 
mantelzorgers) over een afgebakend aantal organisatie gebonden 
onderwerpen.  
De gekozen onderwerpen zijn: 

 Herkenbaarheid van medewerkers 

 Therapie: (continuïteit van therapie, motivatie en variatie, open 
versus gesloten therapie ruimte, therapieontrouw, therapiespreiding, 
therapie op maat, informatie….) 

 Transmurale zorg 
  
Het doel van een focusgroep is de service verbeteren voor zowel de 
gehospitaliseerde als de ambulante patiënten en hun mantelzorgers. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het opstellen van een proactief 
zorgbeleid, rekening houdend met de autonomie van de patiënt en zijn/haar 
waarden en voorkeuren.  

 



 

 

4.4. Veiligheid en kwaliteit 

4.4.1. Implementatie van een nieuw incident meldsysteem 

4.4.2. Patiënten participatie:  

de inspraak van de patiënt in het patiëntveiligheidsbeleid werd verhoogd.  

Sedert 1/2017 zijn de richtlijnen aan de patiënten met betrekking tot het 

helpen beheren van hun veiligheid uitgebreid.  Vanaf dit jaar worden de 

kernelementen van alle patiëntveiligheidsdomeinen gecommuniceerd 

(voordien enkel medicatieveiligheid) : medicatieveiligheid, handhygiëne, 

identitovigilantie en valpreventie.  De patiënten hebben ook de 

mogelijkheid om de correcte toepassing van deze elementen te 

beoordelen. 

 

4.4.3. Er werd een verbeterteam opgericht met als  doel een draagvlak te 

creëren om aanpassingen aan de infrastructuur, organisatie en educatie 

met betrekking tot de omgang met agressieve patiënten met als 

uiteindelijk doel te weerbaarheid van de medewerkers dienaangaande te 

faciliteren. 

 

4.4.4. Interne audits 

Er werden bij  2 teams interne audits verricht  met als  bedoeling de 

doeltreffendheid van systemen na te gaan en verbeterpunten te 

realiseren. 

Volgende elementen werden tijdens de audits beoordeeld: 

a) Controle van de werkomgeving 

 

b) Risicobeoordeling: 

 Identificatie van de risico’s:  domeinen van het veiligheidssysteem van 

BZIO (patiëntveiligheid, interne bewakingsdienst, IT beveiliging, 

patiëntveiligheid, welzijn en ziekenhuishygiëne); 

 De beheersing van de risico’s  moeten op de afdeling - gebonden BSC 

terug te vinden zijn.   

 De controlemaatregelen en risicobeheersing  

c) Kwaliteit van de dienstverlening: De kwaliteit van de dienstverlening 

wordt geëvalueerd door een bevraging van de patiënten aanwezig op 

een verpleegafdeling (gehospitaliseerde patiënten, bewoners van het 

WZC en residenten in de Koninklijke Villa).  tevens worden de 

ambulante patiënten bevraagd in de therapieruimten.  Naast de 

bevraging van de patiënten kan de kwaliteit van de zorg geobserveerd 

worden  (persoonlijke hygiëne, hygiëne van de hulpmiddelen).   

d) Welbevinden van de medewerkers: 



 

 

 Evaluatie van de werkklimaat  

 Evaluatie van de werkposten Hierbij worden de medewerkers 

bevraagd d.m.v. een checklist.  Naast het bewaken van de  anonimiteit 

moeten de verschillende professies worden bevraagd.   

 

 

4.4.5. Tevredenheidsmetingen in het kader van VIP² 

 

Sedert 2016 neemt IMBO deel aan de kwaliteitsmetingen opgezet door de 
Vlaamse Overheid (VIP²).  Op deze wijze wordt ons ziekenhuis op een aantal 
domeinen vergeleken met andere ziekenhuizen en zijn onze resultaten te 
raadplegen op de website van de Vlaamse overheid. 
 

 

% patn die het ziekenhuis 
zouden aanbevelen 

% patn die een 9 of 
10/10 score toekennen 

BZIO 96% 68,30% 

GEMIDDELDE REGIONALE ZH 70% 57% 

 

4.4.6. Externe audit FAVV 

“Smiley”toekenning ,ter erkenning van de toepassing van de HACCP 
wetgeving,  in keuken IMBO : is een label dat aantoont dat het BZIO een 
geloofwaardig systeem van hygiëne toepast en waardoor de jaarlijkse heffing 
FAVV vermindert. 

 

4.4.7. Externe audit Vlaamse Overheid in WZC “het verhaal” 

Er werd een inspectie uitgevoerd rond de mate dat de dienst RVT ‘Het 
Verhaal’ zich conformeert aan de gestelde wettelijke normering van het 
woonzorgdecreet en de andere vigerende wetgevingen in ouderenzorg. 
Globaal scoort het WZC zeer goed, maar toch werden er ook een aantal non-
conformiteiten vastgesteld: 

 Inzet van een zelfstandig kinesitherapeut 

 Afwezigheid van een gemeenschappelijke badkamer met bad en tillift 

 Afwezigheid van een vlot toegankelijke en volwaardige 
rookgelegenheid 

 Fixatiebeleid 
 

 

 

 

 



 

 

4.5. Personeelsbeleid 

4.5.1.  IIP ASSESSEMENT – evaluatie van het personeelsbeleid  
 

 
 

In overeenstemming met de richtlijnen van Investors in People International 

en Investors in People België, voldoet BZIO voor de tweede keer ruimschoots 

aan de negen indicatoren van de Investors in People Standaard.  

 

Een overzicht van de resultaten:: 

 

 
 

 

  



 

 

4.5.2. BZIO Back-up team, uw peer support na een patiëntveiligheidsincident.  
 

Een plotse en onverwachte gebeurtenis op het werk kan aanleiding geven tot 

een schokkende ervaring, zoals het maken van een veiligheidsincident, een 

valincident, agressie ...  Opvang door collega’s in deze situatie  is zeer 

belangrijk !  

Uit recent onderzoek blijkt dat één op de tien medewerkers in de zorg ooit 

betrokken was bij een patiëntveiligheidsincident.  Deze ‘Second Victims’ 

hebben een hoger risico op burn-out en medicatiegebruik, soms 

gecombineerd met angst, twijfel of schaamte.  

Enkele medewerkers van BZIO volgden een opleiding ‘persoonlijke 

begeleiding na een schokkende gebeurtenis’. Zij staan klaar voor de 

individuele opvang van ieder die hier nood aan heeft. 

Medewerkers kunnen contact nemen met een lid van het Peer Support team.  

Meldingen kunnen via het Intranet > Registraties >Registraties 

arbeidsveiligheid > Melding Second Victim en secundaire traumatisering (deze 

meldingen komen enkel bij het Peer Support team terecht !)  

Peer Support team BZIO :  
 

 An Gielen, Psychologe en vertrouwenspersoon BZIO (Coördinator Back-up 
team)  

 Patrick Claes, Ombudsman BZIO / verpleegkundige  

 Marc Leniere, Begeleider intreders / verpleegkundige  

 

4.5.3. Project “Pendelfonds” 
 

10 West-Vlaamse bedrijven kregen via de 10de oproep van het Pendelfonds 

financiële steun van de Vlaamse Overheid om werknemers te stimuleren om 

meer gebruik te maken van de fiets in woon-werkverkeer. Het BZIO diende 

een project in voor waardering van medewerkers bij duurzaam fietsgebruik in 

woon-werkverkeer en het voorzien in een aantal structurele initiatieven ter 

ondersteuning. Concreet zal in de komende 4 jaar voorzien worden in :  

 De plaatsing van een overdekte fietsenstalling van 28 plaatsen indien 

het aantal fietsende medewerkers voldoende stijgt, op de open plaats 

tussen modulair DB-lokaal en de Duinenstraat;  

 Enkele proeffietsen;  

 De beloningsstrategie ‘fietsonderhoud’ voor het meest gereden km; 

prijzen voor de top ‘10’ van de meest gereden dagen. (enkel duurzame 

overstappers kunnen binnen dit project gesubsidieerd worden)  

  



 

 

4.5.4. Implementatie van een aanwezigheidsbeleid: 
 

De maatschappelijke druk  op organisaties en individuen wordt steeds groter 

(besparingen, langer werken….). Om onze organisatie en medewerkers te 

behoeden voor de negatieve gevolgen van deze  toenemende druk heeft de 

directie, samen met de medewerkers,   een aantal initiatieven  gerealiseerd 

Een degelijk aanwezigheidsbeleid bestaat uit een verzameling van initiatieven  

die niet  enkel het preventieve en  curatieve domein omvatten maar eveneens 

zorg dragen voor een  adequate re-integratie  en begeleiding  van de zieke 

medewerker.  

Doelstelling 

 Voor het ziekenhuis zijn er minder verspilde loonkosten 

 Tot stand brengen van een gestandaardiseerd objectief  

aanwezigheidsbeleid dat voor iedereen duidelijk  en aanvaardbaar is  

 Duidelijke richtlijnen voor de zieke medewerkers 

 Opsporen van werk gerelateerde oorzaken  van ziekteverzuim 

 Door minder ziekteverzuim zijn er voor de aanwezige medewerkers 

minder negatieve  gevolgen die ontstaan door de opvang van afwezige 

medewerkers 

 

  



 

 

5. Belangrijkste investeringen 
5.1. Implementatie EPD 

5.2. Herinrichting therapiezaal gelijkvloers  

5.3. Gevelrenovatie site IMBO 

5.4. Verfraaiingswerken grootkeuken 


