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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****) 
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2. Strategische beleids- en adviesorganen 
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3. 2020 in cijfers 

 

 
3.1. Algemene gegevens 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

IMBO ZIEKENHUIS               

aantal  opgenomen patiënten 1497 1447 1359 1289 1212 1245 893 

aantal gefactureerde ligdagen 44573 44613 44622 44741 44745 44694 38456 

bedbezetting 97,70% 97,80% 97,50% 98,10% 98,10% 98,00% 84,10% 

gemiddelde verblijfsduur 27,8 27,9 30,2 30,8 32 33,3 35,8 

aantal gepresteerde 
nomenclatuurnummers  

(gehospitaliseerd) 
37098 37060 37378 37821 37148 36944 30683 

aantal gepresteerde 
nomenclatuurnummers  (ambulant) 

76756 73117 68648 63380 63230 63513 38068 

totaal gepresteerde 
nomenclatuurnummers  

116414 110177 106026 101201 100378 100457 68771 

aantal technische prestaties 
beeldvorming 

4225 4321 4636 4274 5015 5177 5639 

GEZONDHEIDSCENTRUM KV               

aantal ligdagen 5954 6027 6818 6056 6561 7065 3578 

gemiddelde dagelijkse  bedbezetting 16 16 18 17 18 19 13 

WOONZORGCENTRUM "HET Verhaal"               

gemiddelde bezetting 99,70% 99,40% 99,4 % 98,60% 99% 99% 96% 
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3.2. Overzicht gemiddeld aanwezige gehospitaliseerde patiënten volgens 

ziektebeeld (%) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

TKP 16,9 18,9 17 19,8 14,3 

THP 19,3 16,3 16,4 16,3 12,5 

TSP 2,9 2,3 3,9 3,5 2,7 

polytrauma (multipele #) 4,5 4,1 3,8 4 3,5 

NAH 22,6 27,9 28,3 26,7 32,9 

Ruggenmergletsel 5,5 9,4 8,4 4,8 5,5 

Polyneuropathie/radiculopathie/   
aandoeningen perifeer 
zenuwstelsel 

5,1 2 2,8 2,1 2,8 

Osteosynthese 7,5 8,1 7,6 8,8 11,3 

Letsel aan groot gewricht zonder 
osteosynthese 

4,1 3,4 2,2 1,8 2 

rugaandoeningen 2,6 1,7 2,7 3,4 3,5 

Ziekte van Parkinson 0,6 0,7 0,7 1,6 0,3 

Schouderletsel 2,9 2 1,9 2,1 0,7 

Amputatie OL 2,9 2,3 1,8 2,1 3,7 

Andere 2,6 0,3 2,3 2,8 4,2 
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3.3. opnames volgens ziektebeeld (%) 

 

  2018 2019 2020 

LOCOMOTORISCHE REVALIDATIE        

REVALIDATIE NA PLAATSTEN VAN THP 27,1 25,5 21,48 

REVALIDATIE NA PLAATSTEN VAN TKP 28,6 32,1 24,43 

REVALIDATIE NA PLAATSEN VAN TSP  2,0 2,2 1,6 

REVALIDATIE NA PLAATSEN VAN ANDERE 
ENDOPROTHESEN 

      

REVALIDATIE NA AMPUTATIE OL 0,8 1,3 2,5 

REVALIDATIE NA AMPUTATIE BL     0,34 

REVALIDATIE NA PLAATSEN VAN EEN 
OSTEOSYNTHESE 

3,1 4,1 5,68 

REVALIDATIE  NA FRACTUREN (exl. 
endoprothesen) 

6,4 4,1 7,05 

HEELKUNDE WERVELKOLOM 2,6 3,4 3,52 

POLYTRAUMATA (meerdere fracturen) 2,6 1,6 2,16 

ANDERE 9,8 6,8 12,3 

        

NEUROLOGISCHE REVALIDATIE 
VOLWASSENEN 

      

NIET AANGEBOREN HERSENLETSELS 12,7 12,1 14,55 

AANGEBOREN HERSENLETSELS       

POLYNEUROPATHIE en RADICULOPATHIE 0,8 0,7 1,5 

DEGENERATIEVE SPINAAL 
KANAALSTENOSE 

      

ZIEKTE VAN PARKINSON 1,2 0,7 0,68 

RUGGENMERGLETSEL 2,1 2,7 1,02 

MS 0,2 0,1 0 

andere   2,7 1,25 

 

 

 

 

 

 

3.4. herkomst van de gehospitaliseerde patiënten 
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  2019 2020 

algemeen ziekenhuis 82,73 81,75 

algemeen  met universitair karakter 0,56 0,67 

 universitair ziekenhuis 10,6 11,5 

gespecialiseerd ziekenhuis 0,08 0,11 

WZC/ROB 0,16 0,45 

Thuis 5,86 5,26 

 

3.5. gemiddelde verblijfsduur per pathologie in dagen 

 

  2018 2019 2020 

LOCOMOTORISCHE REVALIDATIE        

REVALIDATIE NA PLAATSTEN VAN THP 27,1 25,5 21,48 

REVALIDATIE NA PLAATSTEN VAN TKP 28,6 32,1 24,43 

REVALIDATIE NA PLAATSEN VAN TSP  2,0 2,2 1,6 

REVALIDATIE NA PLAATSEN VAN ANDERE 
ENDOPROTHESEN 

      

REVALIDATIE NA AMPUTATIE OL 0,8 1,3 2,5 

REVALIDATIE NA AMPUTATIE BL     0,34 

REVALIDATIE NA PLAATSEN VAN EEN 
OSTEOSYNTHESE 

3,1 4,1 5,68 

REVALIDATIE  NA FRACTUREN (exl. 
endoprothesen) 

6,4 4,1 7,05 

HEELKUNDE WERVELKOLOM 2,6 3,4 3,52 

POLYTRAUMATA (meerdere fracturen) 2,6 1,6 2,16 

ANDERE 9,8 6,8 12,3 

        

NEUROLOGISCHE REVALIDATIE 
VOLWASSENEN 

      

NIET AANGEBOREN HERSENLETSELS 12,7 12,1 14,55 

AANGEBOREN HERSENLETSELS       

POLYNEUROPATHIE en RADICULOPATHIE 0,8 0,7 1,5 

DEGENERATIEVE SPINAAL 
KANAALSTENOSE 

      

ZIEKTE VAN PARKINSON 1,2 0,7 0,68 

RUGGENMERGLETSEL 2,1 2,7 1,02 

MS 0,2 0,1 0 

andere   2,7 1,25 
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3.6. Bestemming na ontslag (%) 

  2018 2019 2020 

algemeen ziekenhuis 7,4 7 9,36 

 universitair ziekenhuis 0,7 1 2,07 

naar psychiatrisch ziekenhuis 0,1 0,1 0,2 

Pvt en beschut wonen 0,1 0 0 

Rust en verzorgingstehuis 3,4 2,4 5,98 

overleden 0,1 0,3 0,44 

terug naar huis   84,1 77,7 78,67 

andere 3,8 3,5 3,05 

 

3.7. Aantal opgemaakte rolstoel adviesrapporten 

  2019 2020 

aanvragen patiënten behandeld in BZIO   36 29 

andere klanten  42 23 

aanvragen RVT  4 3 

Totaal 82 47 

 

3.8. Vervoersonkosten BZIO in kader van inter - ziekenhuisvervoer 
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3.9. Aanmeldingen we go to work 

  2020 

rugpathologie  5 

NAH  15 

amputatie  2 

Polytrauma  1 

Andere  6 

Totaal            29 

 

                       

 

4.  Strategie  
 

4.1. Oprichting strategisch comité 
4.1.1. Dit comité is paritair samengesteld en bestaat uit: 

Voorzitter van de raad van bestuur BZIO 

Gedelegeerd bestuurder BZIO 

Algemeen directeur BZIO 

Hoofdarts 

Diensthoofd revalidatie  

Voorzitter van de medische raad 

4.1.2. Doelstelling: 

 Verder uitbouwen van een strategisch plan voor BZIO op basis van: 

 Vlaams zorgstrategisch plan 

 Opdrachten van de Vlaamse Overheid aan de revalidatie 

ziekenhuizen 

 Zorgstrategisch plan KOM 

 Eigen expertise 

 Supra regionale activiteit 

 Bestaande SWOT 

 Toezien op en een strategie bepalen in kader van de bestaande 

samenwerkingsovereenkomsten met andere ziekenhuizen en de eerste lijn 

 Uitbouw/heroriëntering van de medische activiteit (regionaal, 

gehospitaliseerde zorg, ambulante zorg…..) 

 Contacten met de belangrijkste stakeholders 

 Samenwerking ZPM – BZIO 

 

4.2. Upgrade van het huidig zorgmodel naar “regie verpleegkundigen” 
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Binnen het zorgdepartement hechten we veel belang aan geïntegreerde zorg. Het biedt de 

meeste garantie op verantwoordelijkheid, autonomie en zingeving vanuit de medewerker en 

zorgt bij de patiënten voor continuïteit wat de kwaliteit en efficiëntie ten goed komt. Het 

zorgmodel van de TGV (toegewezen verpleegkundige) gebaseerd op deze pijlers heeft in 

BZIO bijna 15 jaar zijn meerwaarde aangetoond. Verschillende outcome metingen 

(tevredenheid, patiëntveiligheid, VOW,…) geven aan dat dit zorgmodel zijn verdienste heeft. 

De maatschappelijke veranderingen die steeds sneller plaatsvinden noodzaken ons om 

verder te evolueren naar een meer up to date zorgmodel . Naast de schaarste op de 

arbeidsmarkt, zien we binnen de verpleegkundige een shift plaatsvinden van zorgplanning en 

-uitvoering door de verpleegkundige naar zorgregie. Binnen zorgregie wordt zorguitvoering 

minder essentieel bij de verpleegkundige en wordt beroep meer gedaan op anders 

gekwalificeerden (zorgassistenten, zorgkundigen en logistiek medewerkers) om de zorgtaken 

onder regie van de verpleegkundige uit te voeren. Het functieprofiel van de regie 

verpleegkundige wordt aantrekkelijker en ook de anders gekwalificeerden kunnen hun 

vaardigheden en competenties ten volle ontplooien. 

Daarnaast blijft de voornaamste sterkte van ons huidig TGV model (het kennen van de 

patiënten) fundamenteel blijft binnen onze zorgomgeving. 

De uitdaging ligt in het vinden van een gezond evenwicht tussen taakdifferentiatie, integratie 

en regie. Een voorwaarde om te evolueren naar een Regie model is de aanwezigheid van de 

nodige verpleegkundigen met de competenties om de regie op dag basis op zich te nemen. 

Binnen de vierjarige opleiding van de Bachelor Verpleegkunde wordt hier sterk op ingezet, 

maar alvorens er voldoende “nieuwe” Bachelors op de werkvloer zullen zijn, gaan er hier nog 

heel wat jaren over heen gaan. De vrees leeft dat Bachelors Verpleegkunde zich in het begin 

vooral zullen aangetrokken voelen tot de meer complexe zorg van de algemene ziekenhuizen 

en dat de revalidatieziekenhuizen en de WZC wat in de kou zullen blijven staan. Anderzijds 

moeten we ons de vraag stellen of in een laag variabele zorgomgeving anderen (HBO5 

Verpleegkundigen) dan de Bachelors de zorgregie op zich kunnen nemen. Er dient een nieuw 

functieprofiel opgemaakt te worden met competentiematrix geënt op de zorgregie. Wie kan 

aantonen dat hij de regie op zich kan nemen (Bachelor of HBO5) kan door de teamleider in 

samenspraak met de reva-coach als zorgregisseur worden aangeduid. 

We blijven opteren om aan iedere patiënt een toegewezen verpleegkundige (TGV) te 

koppelen. De TGV blijft voor de patiënt, de familie en de andere disciplines het centrale 

aanspreekpunt. Anderzijds zal de TGV mogelijk minder dan nu instaan voor de zorguitvoering 

van de hem/ haar toegewezen patiënten. De TGV is voorbehouden voor die 

verpleegkundigen die op basis van de 3x3 matrix aantonen dat ze zorg regie kunnen 

opnemen. 

Het zal evolueren naar een bewaken of alle afspraken en doelstellingen op microniveau 

worden opgevolgd. Het al dan niet kunnen fungeren als TGV is voorbehouden voor die 

verpleegkundigen die op de competentiematrix hebben aangetoond dat ze de functie van 

regie verpleegkundige aankunnen. 

In het Regie model wordt meer gewerkt vanuit een team denken (waar nu sterk vanuit het 

individu wordt vertrokken) en wordt de verpleegeenheid verdeeld in 3 zorgzones. De basis 

van het zorgmodel is patiënt gerichte zorg in teamverband, waarbij de drie regie 
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verpleegkundigen eindverantwoordelijk zijn voor een zorgzone en hierin worden bijgestaan 

door zorgactoren met verschillende achtergrond (verpleegkundigen, zorgkundigen, 

paramedici, logistiek medewerkers,…) 

Om de taken tussen de regie verpleegkundige en de zorgactoren te kunnen differentiëren 

wordt per zorgeenheid de “Skill Mix” in kaart te worden gebracht, m.a.w. welke 

functieprofielen hebben we nodig om de zorg kwaliteitsvol en veilig te organiseren en de 

andere niet zorg gebonden taken af te werken. Er dient in kaart te worden gebracht hoe de 

verhouding basis vs complexe taken zich verhoudt. De complexe verpleegkundige taken zijn 

voorbehouden voor de regie verpleegkundigen., want de regie wordt per definitie als 

complexe taak gezien. De basis taken zijn voor de andere zorgactoren. Bij de samenstelling 

van de teams op dag basis wordt gestreefd om zoveel mogelijk integratie te verzekeren. Dat 

betekent dat een verpleegkundige die als zorgactor is aangeduid bij de door de regie 

verpleegkundige toegewezen patiënten instaat voor alle verpleeg technische handelingen (vb 

bloedafnames, wondzorg, …). De zorgkundige staat in voor de hem of haar toegewezen 

taken die binnen het wettelijk kader beschreven zijn. Idem voor de logistiek assistenten en 

paramedici. De regie verpleegkundige volgt op of alles volgens de zorgplanning werd 

uitgevoerd. 

Vanaf 2021 zal in samenspraak met de artsen gewerkt worden aan de implementatie van dit 

zorgmodel 

 

 

 

4.3. Patiënt- en extramurale zorggerichtheid 

 
4.3.1.  Nieuwbrief voor ambulante patiënten 

 Om de band te versterken met de ambulante patiënten en hen beter te informeren 

heeft de transmurale zorgcoördinator het initiatief genomen om per kwartaal hen 

een nieuwsbrief te bezorgen. 

 

4.3.2. Casemangement zorg in reïntegratie van arbeid (individuele begeleiding en 

coördinatie) 

De  transmurale zorgcoördinator  en het diensthoofd revalidatie zijn de drijvende 

krachten achter dit project. 

Doel: 

Werkzoekenden voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is door 

belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale 

aard en bij wie men aanneemt dat doorstroom naar betaald werk (met of zonder 

ondersteuning) opnieuw mogelijk wordt na deelname aan het activeringstraject. 

Taken van de Casemanager: 
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 Informatie bezorgen aan de deelnemer van een activeringstraject over het 

beoogde einddoel van het traject, de looptijd, de mogelijkheden van zorg en de 

samenwerking tussen de casemanagers Zorg en Werk. 

 Aandacht hebben voor de rechten van de deelnemer en uitdiepen en verkennen 

van de zorgnoden met het oog op een realistisch zicht van de deelnemer op de 

eigen zorgproblematieken. 

 Uitwerken van een trajectplan samen met de deelnemer en de casemanager 

Werk. Het trajectplan opvolgen, evalueren en bijsturen als nodig, in overleg met 

de deelnemer en de casemanager Werk. 

 Een beroep doen op een penhouder met een netwerk van dienstverleners voor 

een aanbod van de nodige zorg die kadert in het trajectplan. 

 Coördinatie van de zorg in het trajectplan. Overleggen en afstemmen met de 

casemanager Werk zodat de zorg en de werkacties in het trajectplan goed op 

mekaar afgestemd blijven. 

 Het opstellen van een eindverslag en een eindadvies op basis van de evaluaties, 

samen met de casemanager Werk. Het eindverslag en eindadvies registreren in 

het elektronisch dossier van de deelnemer. 

 Deelnemen aan het zesmaandelijks netwerkoverleg dat georganiseerd wordt 

door VDAB, van de regio waar de casemanager werkzaam is. 

 

 

4.3.3. WE GO 2 WORK@ BZIO 

 Voor het project We Go 2 Work werd dit jaar een nieuwe aanvraag ingediend bij ESF 

(Europees Sociaal Fonds).wat resulteerde in een verderzetting van het project tot eind 2022.  

Dit project heeft als doel   om via een  blijvende duurzame samenwerking de beoogde 

doelgroep beter te activeren naar werkbaar werk. In functie van de klantvraag/nood kan er 

vanuit een methodische 'menu'kaart een outreachend aanbod op maat ingezet worden. In 

2019 is onze eerste klant van We Go 2 Work terug aan het werk . Kandidaat – patiënten 

kunnen zich aanmelden bij Naomi Steenacker (naomi.steenacker@gtb.be) of Caerels Karolien 

(ergotherapeut in BZIO Karolien.Caerels@BZIO.be)  

 
4.3.4. G-SPORT : DUIKACTIVITEIT IN ZWEMBAD KONINKLIJKE VILLA  

 
Donderdag 16 januari zijn een aantal 
revalidanten letterlijk het sportjaar 2020 
ingedoken.  
 
Het duiken was een super activiteit waar 9 

deelnemers ondergedompeld werden in de 

onderwaterwereld van de Koninklijke Villa. De 
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initiatie werd gegeven door Dive+. Deze duikclub staat in voor duiken voor mensen met een 

beperking en heeft hierin reeds jarenlange ervaring. Er was bijna een 2-1 begeleiding 

voorzien, iedereen voelde zich veilig en was duidelijk blij. Deze activiteit was een succesvolle 

samenwerking tussen de ergotherapeuten van het BZIO en Ksenija Vande Voorde, de G-

sportcoach aangesteld door Parantée-psylos. 

 

4.4. Veiligheid en kwaliteit 

 De patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg werd in 2020 voornamelijk bepaald door de continue 

dreiging van een mogelijke  COVID 19 besmetting van bewoners en patiënten. Binnen onze 

organisatie werd  onmiddellijk een crisisteam opgericht met als doel: de uitbraken van een COVID 19 

besmetting enerzijds te vermijden, en anderzijds bij een COVID uitbraak de gevolgen voor de 

patiënten en medewerkers zo veel mogelijk te reduceren. 

Dit crisisteam  werd omgedoopt tot het COVIDTEAM en bestaat uit: 

 Alle artsen werkzaam in BZIO 

 De verpleegkundige ziekenhuishygiëniste 

 De ziekenhuisapotheker 

 De directeur patiëntenzorg - ondervoorzitter 

 De zorgmanager 

 De algemeen directeur – voorzitter 

Aantal overlegmomenten tussen 13 maart 2020 – 1/1/2021:  98. 

Aantal informatieberichten naar de medewerkers: 121. 

Aantal uitgevoerde screenings bij patiënten en bewoners: 460 waarvan 42 positief op COVID 19 

(9.1%) 
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Aantal uitgevoerde screenings bij medewerkers BZIO: 591 waarvan 31 positief op COVID 19 (5.2%) 

 

 

Tijdens de eerste COVID 19 golf waren het aantal besmettingen bij zowel patiënten als medewerkers 

zeer laag.  Er werden 3 bewoners van het WZC positief bevonden,  waarvan er 2 stierven in een 

algemeen ziekenhuis, terwijl er op de Sp diensten geen enkele besmetting werd gedetecteerd bij de 

patiënten.   

Tijdens de tweede golf was het juist het omgekeerde.  In het WZC werden er geen besmettingen bij 

de bewoners vastgesteld, terwijl er op 3 sp afdelingen meer positieve COVID patiënten werden 

ontdekt dan tijdens de eerste golf.  Ook in de tweede golf stierven er 2 patiënten in een algemeen 

ziekenhuis. 

Door  de COVID 19 pandemie werd de paramedische zorg in de combizalen en op de 

verpleegeenheden volledig georganiseerd. Zo werd de ambulante zorg in de combizalen fysisch 

gescheiden van de gehospitaliseerde zorg.  De  ambulante paramedische zorg in de combizalen werd 

verdeeld over de site IMBO en de site koninklijke Villa. Dit resulteerde in minder drukte ter hoogte 

van  de therapieruimtes.  Daarnaast werd der ergotherapie en logopedie voor de gehospitaliseerde 

patiënten op afdelingsniveau georganiseerd.   

 

5. Personeelsbeleid  
5.1.  IIP accreditatie 

 

is sinds 2014 geaccrediteerd door IIP (investors in People) Iip staat voor continu werken aan een 

mensgerichte en ondernemende cultuur, met een focus op de ontwikkeling en prestatieverbetering 

bij medewerker, team en organisatie. Tijdens de maanden augustus/september werd onze 

organisatie opnieuw doorgelicht door Dhr J. Hendriks met als doel een objectieve evaluatie/analyse 

te verkrijgen van het personeelsbeleid binnen onze organisatie. Het accreditatieniveau is gestegen 

tegenover het resultaat van 2017 door onderstaande sterktes:  

 Optimale en lineaire samenwerking 
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  Een degelijk hedendaags personeelsbeleid 

  Aandacht voor techniek en innovatie / vernieuwing 

  Competente, creatieve en betrokken medewerkers  

 Het handelen volgens hedendaagse normen.  

Willen we echter het hoogste niveau van de iip-keuring bereiken dan moet er op onderstaande 

elementen naar een hogere versnelling worden geschakeld:  

 Hoge performantie erkennen en belonen op medewerkers niveau 

  Competentie verder ontwikkelen door het leren en ontwikkelen te faciliteren en de juiste mensen 

in te zetten op de juiste plaats  

 Innovatie verder stimuleren (het gevoel creëren dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen 

voor verbeteringen en vertrouwen krijgen om nieuwe zaken uit te proberen)  

 Duurzaam succes nastreven door toekomst gericht te werken en verandering te omarmen. 

 

5.2. CAO  betreffende het algemeen beleid inzake het verminderen en 

voorkomen van stress, burn-out, agressie en andere 

psychosociale risico’s op het werk en het bevorderen van re-

integratie en de mogelijkheden  voor progressieve 

werkhervatting na ziekte of ongeval. 

 Doelstelling Een instellingsgebonden beleid uitwerken op 2 vlakken: 

 Enerzijds het voorkomen en verminderen van psychosociale risico’s op het werk, 

waardoor stress en agressie, zodat burn out en langdurige afwezigheid zoveel mogelijk 

kunnen vermeden worden en werknemers langer in goede en gezonde omstandigheden 

kunnen werken.  Met als principe: 

Nauwgezet opvolgen van de reeds bestaande maatregelen genomen in het kader van: 

 Het charter van leidinggevende 

 De deontologische code voor de medewerkers 

 Het aanwezigheidsbeleid 

 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 Second victim en secundaire traumatisering 

 Agressie door een patiënt 

 Agressie door een bezoeker of medewerking 
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 Opvolging van de pestwet 

 Opvolging van de registraties door medewerkers in het kader van: 

Medewerkersveiligheid en second victim 

Uitwerking van een team gebonden- en organisatie breed beleid 

Op basis van de uitgevoerde VOW meting in 2019 op teamniveau in nauwe samenwerking 

tussen de hiërarchische lijn en de werknemersafvaardiging werden de werkpunten, 

aangebracht door de teamleiders en medewerkers per afdeling geanalyseerd. Het 

meerjarenplan situeert zich op 2 niveaus: ziekenhuisbreed en team gebonden 

 

 Anderzijds het bevorderen van re-integratie en de mogelijkheden voor progressieve 

werkhervatting na ziekte of ongeval, zodat werknemers die toch uitvallen, zo snel 

mogelijk terug aan de slag kunnen in werk op maat. 

Binnen BZIO zal in nauwe samenspraak met de arbeidsgeneesheer en de betrokken 

medewerker zoveel mogelijk de arbeidsre-integratie en progressieve werkhervatting  na ziekte 

of ongeval worden toegepast. Krijtlijnen voor werkpostaanpassing - arbeidsduur : 

- de dienstverlening en continuïteit van zorg / werkproces moet gewaarborgd blijven; 

- Functionele competenties, kennis, diploma, softskill gedragscomponenten - 

vaardigheden moeten aanwezig zijn; 

- Arbeidsrechtelijke minimale werktijden / arbeidsduur moeten te realiseren zijn. 

 

6. Bevorderen van de ICT veiligheid: 

3 laatste jaar ICT studenten hebben de opdracht gekregen om de ICT structuur van BZIO 

proberen te hacken en hebben de studenten de toelating gekregen om in het gebouw 

pogingen te ondernemen om gegevens uit computers te halen of malware te installeren. 

Deze oefening heeft geleid tot een strenger paswoorden beleid binnen BZIO en de 

implementatie van geëncrypteerd stick gebruik. 

 

7. Bijkomende netwerking in 2020 

Deelname bestuurders BZIO aan de algemene vergadering van het KOM netwerk: 

o Marc Van Roosbroeck 

o Walter Leijs 

o Bruno Wattiez 
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Deelname bestuurders BZIO aan de raad van bestuur van het KOM netwerk: 

o Marc Van Roosbroeck 

o Bruno Wattiez 

Bijkomende deelname van de transmurale zorgcoördinator en algemeen directeur aan 

bestuursorganen binnen de eerste lijn: 

 

De transmurale zorgcoördinator is lid van bestuursorganen van 2 eerste lijnszones  

(Oostende en Bredene, Westkust en Polder) en voorzitter van de werkgroep van 

mantelzorgverenigingen. 

Daarnaast is de algemeen directeur van BZIO lid van de raad van bestuur van het 

regionaal platform ”Brugge” 

 

 

8. Belangrijkste investeringen 
8.1. Infrastructuur radiologie: 

Het echografie toestel werd vervangen.  De radiologie is nu volledig aangepast 

aan de hedendaagse eisen inzake kwaliteit en veiligheid. 

  

 

8.2. Brandcentrale IMBO werd vervangen 

8.3. Verfraaiingswerken  gezondheidscentrum Koninklijke Villa 

De therapieruimten is de Koninklijke Villa werden uitgebreid omwille van de 

social distancy problematiek  in het kader van COVID.  Door het toepassen van 

deze maatregel moest het aantal ambulante patiënten gereduceerd worden 

op de site IMBO.  Er werd uitgeweken naar de Koninklijke Villa.  Daarnaast 

werd de therapiezaal die zich in een onvoldoende geventileerde ruimte in de 

kelder bevond verplaats naar het gelijkvloers.  Alle zalen werden eveneens 

voorzien van een nieuwe vloerbekleding. 

Tijdens de sluiting van het zorghotel werden alle kamers opgefrist en werd de 

wellness ruimte voorzien van nieuwe toestellen.   Ook deze ruimte werd 

heringericht. 

Tot slot werd in alle kamers een hedendaags beloproepsysteem geïnstalleerd. 
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8.4. Nieuwe toestellen voor de behandeling van chronische aspecifieke 

rugklachten 

De nieuwe toestellen in een betere locatie zijn een grote meerwaarde voor de 

behandeling van patiënten met rugklachten 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


