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1.

Inleiding

Het ondernemingsplan 2018 – 2022 is een verdere uitbouw van het vorig beleidsplan waarin
alle noodzakelijke basisstructuren gecreëerd werden om de visie van de instelling te
kunnen realiseren. De geïntegreerde elementen van dit ondernemingsplan werden
geselecteerd op basis van:








2.

de huidige know how om een degelijk onderbouwd organisatieplan voor een
zorginstelling op te maken
de criteria van verschillende accrediteringsmodellen
de elementen van leanmanagement
de visie van de Federale en Regionale overheden in het kader van een efficiënte
zorgverlening
zorgstrategisch plan Vlaanderen
visitatie van het revalidatieziekenhuis door de Vlaamse overheid 2016
bemerkingen/suggesties van bestuurders, hiërarchische lijn, werknemers
afvaardiging, medische raad, logoraad en kinéraad.

Het ondernemingsplan 2012 – 2017 als basis voor de verdere uitbouw van het
toekomstig beleid

De hoofddoelstellingen van het ondernemingsplan 2012 – 2017 waren:




2.1.

de opmaak van een organigram als basisstructuur voor een performante indicatoren
set
de aanbevelingen, non conformiteiten en tekortkomingen die werden vastgesteld
tijdens de visitatie van 2010 door de Vlaamse Overheid wegwerken
het bepalen en operationaliseren van de belangrijkste managementdomeinen
waarop het beleid zich moet richten om de gekozen strategische doelstellingen van
de organisatie te realiseren.

Huidig organogram:

Belangrijkste realisaties:



bijkomende staffunctie: zorgcoördinator transmurale zorg
bijkomende ondersteunende operationele zorgfunctie: de zorgcoach
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2.2.

bijkomende ondersteunende operationele functie in het onderhoud (methodologisch
specialist onderhoud )
bijkomende ondersteunende operationele functie in de technische dienst
(methodologische specialist technische dienst)
reorganisatie van het administratief en ondersteunend departement (het aantal
teamleiders binnen dit departement werd gereduceerd tot 1 teamleider facilitaire
diensten, het aantal directieleden werd gereduceerd)
de functie kwaliteitscoördinator werd geschrapt (door een andere beleidsvisie
binnen dit domein)
de functie klinisch expert ergo werd geschrapt
de functie coördinator gezondheidscentrum Koninklijke Villa werd hoger
gepositioneerd in de hiërarchische lijn van het Gezondheidscentrum

Performante indicatorenset

Naast de opvolging van de wettelijk verplichte indicatoren en/of de projectmatige
indicatoren zijn onderstaande meetinstrumenten/methodieken binnen onze organisatie
geïmplementeerd en geborgen :





BSC
boordtabellen
financiële verslagen
werkgroep gebonden indicatoren

2.3. De non conformiteiten en tekortkomingen vastgesteld door de ambtenaren van de
Vlaamse Overheid tijdens de visitatie in 2010 zijn weggewerkt.
2.4. Het bepalen en operationaliseren van de belangrijkste managementdomeinen
waarop het beleid zich moet richten om de gekozen strategische doelstellingen van de
organisatie te realiseren, nl:
 medewerkers en teamgerichtheid
 procesmanagement
 interne Communicatie
 externe communicatie
 in kaart brengen van de workload
 optimale infrastructuur en middelen
 kwaliteit en veiligheid
 uitwerken van een lange termijn visie met betrekking tot de pathologie keuze voor de
gehospitaliseerde en ambulante patiënten.
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samenwerking met externe partners en leveranciers
uitstraling van het ziekenhuis
nieuwe technologie
2.4.1. Medewerkers en teamgerichtheid:

Het behalen van het “investor in people label” was voor dit managementdomein een
duidelijke doelstelling. Het label werd behaald, en er werd beroep gedaan op externe
experten om het beleidsteam hierbij te ondersteunen.
De belangrijkste initiatieven waren:








update van het onthaal nieuwe medewerkers
implementatie van de competentie matrix
invoeren van POP gesprekken
aanpassen van de vormingsstrategie
out take gesprekken met medewerkers die onze organisatie op eigen initiatief
verlaten
opmaak van een agressieprotocol
teamgerichte projecten

Procesmanagement
De sleutelprocessen van het zorgdepartement en ondersteunend departement werden in
kaart gebracht. Door de reorganisatie van de verschillende werkgroepen werd een
basisstructuur opgemaakt om de meeste sleutelprocessen met de interne betrokkenen te
evalueren en waar nodig aan te passen.

2.4.2. Interne Communicatie
Om de interne communicatie te bevorderen werden een aantal informatieve
overlegmomenten opgericht. Zo worden de teamleiders maandelijks ingelicht over interne
en externe evoluties die een gevolg (kunnen) hebben op de werking van de organisatie.
Daarnaast worden voor de medewerkers jaarlijks 2 info momenten voorzien met betrekking
tot beleidsinformatie door de directie
Maandelijks verschijnt er een nieuwsflash voor alle medewerkers.
Aan de hand van de interne audit, uitgevoerd eind 2016 werden verbeteracties
vooropgesteld. De bevraging werd onderverdeeld in 4 items:


informatie over eigen werk en beleid van de organisatie
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informatie behoefte en informatie uitwisseling
tevredenheid over de communicatiemiddelen
kwaliteit van de onderlinge samenwerking

2.4.3. Externe communicatie
De vernieuwde website biedt meer mogelijkheden om te communiceren met de
steakholders en klanten van BZIO. (meer nieuwsberichten, resultaten….) Naast de
tevredenheidsmetingen van de patiënten, residenten en bewoners worden de resultaten
van kwaliteitsindicatoren frequenter gecommuniceerd.

2.4.4. In kaart brengen van de workload
Voor de verpleeg- en zorgkundigen bestaat er sinds geruime tijd een objectief
werkinstrument die de workload meet. Voor de overige diensten binnen het
zorgdepartement en voor de andere departementen werd de workload door middel van
een bevraging van de werkbaarheid in kaart gebracht. Hierbij kunnen we concluderen dat
de gemiddelde personeelsbezetting in de huidige omstandigheden (patiëntenpopulatie,
ziekteverzuim….) haalbaar is.
2.4.5. Optimale infrastructuur en middelen
Er werden tijdens het voorbije beleidsplan heel wat investeringen uitgevoerd om de
infrastructuur en de beschikbaarheid van de middelen op een aanvaardbaar peil te houden:






grote investeringen in de keuken/restaurant (middelen, verbouwingswerken)
zware investeringen in ICT zowel hard ware als soft ware (website, intranet, servers,)
besturingselementen van de liften werden vervangen
rolwagenpark wordt vernieuwd
Wezetstraat werd heraangelegd

Een externe audit heeft de toestand van de infrastructuur en installaties van onze
organisatie in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een meerjarenplan om de
infrastructuur en de installaties van onze organisatie op peil te houden.

Wat de site Gezondheidscentrum Koninklijke Villa betreft zijn de problemen na de
voorlopige oplevering nog niet volledig opgelost zodat de definitieve oplevering op zich laat
wachten.
Door het introduceren van een systeem via jaarlijkse budgetaanvragen worden de
investeringen in toestellen, infrastructuur en materialen beter opgevolgd.
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2.4.6. Visie met betrekking tot de pathologie keuze voor de gehospitaliseerde en
ambulante patiënten.
Hoewel alle patiënten die revalideerbaar zijn in onze organisatie terecht kunnen is de
pathologie gerichte revalidatie toegenomen.
Momenteel richt BZIO zich voornamelijk op de revalidatie van de volgende ziektebeelden
(gehospitaliseerd en/of ambulant):
 revalidatie na het plaatsen van een endoprothese
 revalidatie na NAH
 revalidatie na lidmaatamputatie
 revalidatie van ruggenmergletsels
 revalidatie na traumatische letsels
 oncologische revalidatie
 chronische aspecifieke rugklachten
 move to improve

2.4.7. Kwaliteit en veiligheid
Een degelijk kwaliteitsbeleid bestaat enerzijds uit een kwaliteitsvolle dienstverlening en
anderzijds uit gestructureerd veiligheidsmanagementsysteem voor patiënten, medewerkers
en andere stakeholders.
Tijdens de voorbije jaren werd een Total Risk Managementsysteem geïmplementeerd
bestaande uit de volgende domeinen:








patiëntveiligheid
welzijn en milieu
informatieveiligheid
IT beveiliging
ziekenhuishygiëne
HACCP
interne bewakingsdienst
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Om het management van deze 7 elementen te beheren en te beheersen zijn werkgroepen
opgericht, waarin de belangrijkste actoren bij betrokken zijn. Daarnaast werd een anoniem
registratiesysteem voor foutmeldingen en/of gevaarlijke situaties gecreëerd . Voor
fouten/gevaarlijke situaties met een hoge frequentiegraad of hoge ernstgraad zijn een
aantal RCA methodieken geïmplementeerd die verbeterteams moeten toelaten om op een
gestructureerde wijze pro actieve en retrospectieve maatregelen te implementeren.
De directeur administratie en ondersteunende departementen heeft zich bijgeschoold tot
preventieadviseur niveau 1. Dit heeft geleid tot een hogere professionalisering van het total
risk management
Het handhaven van een goede veiligheidscultuur was een belangrijk aandachtpunt.
De implementatie van interne audits op alle domeinen van het total risk management en op
het welbevinden van de medewerkers en patiënten heeft geleid tot een gerichter
verbeterbeleid.

2.4.8. Samenwerking met externe partners en leveranciers
Externe partners:
Samenwerking met andere ziekenhuizen:












samenwerkingsakkoord met H Serruys ziekenhuis ikv de organieke wet op de
ziekenhuizen
samenwerkingsakkoord met het labo van H Serruys ziekenhuis
samenwerkingsakkoord met de apotheek van H. Serruys ziekenhuis
samenwerkingsakkoord tussen WZC BZIO en AZ St Jan Brugge in het kader van de
externe liaisonfunctie voor patiënten in een persisterende neuro-vegetatieve status
of minimaal responsieve status
samenwerkingsakkoord tussen de dienst Geriatrie van het H Serruys ziekenhuis en
het het WZC BZIO
samenwerkingsakkoord tussen het WZC BZIO en de palliatieve zorgeenheid van het
Damiaanziekenhuis
samenwerkingsakkoord met UZ – Gent met betrekking tot advies en consultatie voor
dwarslaesies
raamovereenkomst met AZ Jan Palfijn Gent
raamovereenkomst met St Rembert ziekenhuis Torhout
raamovereenkomst met KEI
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overeenkomst met AZ Damiaan Patiënten die resideren in het gezondheidscentrum
KV kunnen gedialyseerd worden in AZ Damiaan

Samenwerkingsovereenkomsten met gespecialiseerde artsen:



samenwerkingsovereenkomst met oncoloog (consult in KV)
samenwerkingsakkoord radiologen

Samenwerking met ander zorgorganisaties:









de transmurale zorgcoördinator vertegenwoordigd BZIO in 15 externe
overlegorganen (cfr bijlage 1).
in nauwe samenwerking met de schepen van Volksgezondheid van Oostende worden
rookstopsessies georganiseerd in het gezondheidscentrum voor een duidelijk
afgelijnde doelgroep: ouders van inwonende kinderen .
samenwerkingsovereenkomst met de SEL
er werd een raamakkoord afgesloten met de woonzorggroep GVO. Dit is een koepel
die verschillende woonzorgcentra verenigd (1000 bedden) uit West Vlaanderen
(Oostende, Kortrijk, Bulskamp, Meulebeke, Moorsele, Wakken, Wingene en
Zwevele).
samenwerkingsakkoord met WZC Huize Westerhauwe
voor het gezondheidscentrum blijft ook de samenwerking met de VLK belangrijk.
Deze organisatie selecteert onder andere de patiënten die in aanmerking komen
voor de sponsering (Rotary Club Oostende) voor het verblijf van oncologische
adolescenten in het gezondheidscentrum Koninklijke Villa. De sponsering van de
begeleiders van deze residenten gebeurt door het Steunfonds Koninklijke Villa.

2.4.9. Samenwerking met de leveranciers en het werken met derden:
Het dienstbetoon van de BNVTT werd uitgebreid met een centrale aankoper. Deze functie
heeft ertoe geleid dat er met de meeste leveranciers concrete afspraken werden gemaakt
wat moet leiden tot een betere samenwerking. Deze professionele aanpak resulteert
eveneens tot een betere prijs kwaliteit verhouding.

2.4.10. Uitstraling van BZIO
Het eerste plan om de uitstraling van onze organisatie te verbeteren omvatte volgende
items:


evaluatie van de website
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onderhouden van contacten met de actoren uit de verschillende zorglijnen
organiseren van een 5 jaarlijks congres binnen het domein van de revalidatie
meewerken aan projecten uitgeschreven door de verschillende overheden
vertegenwoordiging van medewerkers, directie, geneesheren in zorg gerelateerde
externe overlegorganen

Evaluatie van de web site
De vernieuwde website werd geanalyseerd door een marketing firma: hieruit bleek dat de
website , 2 jaar na implementatie reeds was verouderd. De website werd aangepast en de
de leesbaarheid op smartphones en de positionering/aanwezigheid op google werd
verbeterd .
Onderhouden van contacten met andere ziekenhuizen, professionelen, en actief deelnemen
aan netwerken (netwerk ZP, netwerk van SP kwaliteitscoördinatoren, netwerk van directies
van SP ziekenhuizen…) (cfr. 2.4.8.)
Organiseren van een 5 jaarlijks congres binnen het domein revalidatie. Dit werd niet
gerealiseerd. Wel werden activiteiten georganiseerd voor geneesheren in kader van de
promotie van de dienst radiologie en het gezondheidscentrum Koninklijke Villa.
Meewerken aan projecten uitgeschreven door de verschillende overheden. BZIO blijft actief
meewerken aan projecten uitgeschreven door zowel de federale als regionale overheid
zodat er regelmatig contact is met deze overheden.
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3. Beleidsplan 2018 - 2022
3.1. Beleidsverklaring en visie
“Het BZIO wil zich profileren als groep die verschillende segmenten van de
gezondheidszorg onder één koepel brengt.”

“Het BZIO streeft ernaar als revalidatieziekenhuis een referentiecentrum te zijn voor
functionele revalidatie en her- conditionering op kwalitatief, veilig en wetenschappelijk
hoogstaand niveau. Het revalidatieziekenhuis en -centrum richt zich op zowel
gehospitaliseerde, semi-residentiële als ambulante patiënten met verworven aandoeningen
in een rustgevend , aangenaam en aangepast kader.
Het BZIO wil als gezondheidscentrum een referentiecentrum worden voor verbeterde
levenskwaliteit door her-conditionering, gezondheidsvoorlichting, en opvoeding op
kwalitatief, veilig en wetenschappelijk hoogstaand niveau in het rustgevend , aangenaam
en aangepast kader van de voormalige Koninklijke Villa.
Het BZIO wil de bestaande (semi-)residentiële verblijfsmogelijkheden verder uitbouwen om
aan de toenemende zorgvraag van de maatschappij te kunnen beantwoorden. De BZIO
groep beschikt hiervoor momenteel over een dagverblijf, een zorghotel en een
woonzorgcentrum.

3.2. Financieel plan
Voor anticiperend financieel ziekenhuisbeleid is het belangrijk de domeinen van de
financiële balans grondig te analyseren om het financieel resultaat te maximaliseren.
Tevens zal de nauw gezette opvolging van de besparingsmaatregelen van de Overheid en de
gevolgen ervan voor BZIO één van de belangrijkste onderdelen zijn van dit plan.

3.3. Strategie en beleid
Het beleid wordt opgesplitst in:



een toekomst gericht ziekenhuismodel
een verdere uitbouw van de kernelementen van het bestaand managementmodel
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3.3.1. Een toekomst gericht ziekenhuismodel (volgens de Boston Consulting Group) zet in
op:







efficiëntie verhogen in de administratieve en ondersteunende departementen
patiëntenzorg verbeteren
medische zorg efficiënter organiseren
evolueren naar een Horizontaal managementmodel
logistieke en exploitatiekosten reduceren
aandacht voor alternatieve financiering

3.3.1.1. Efficiëntie verhogen in de administratieve en ondersteunende departementen
Binnen de administratieve en ondersteunende departementen:




zijn de sleutelprocessen in kaart gebracht
is het iip model geïmplementeerd
worden dienst gebonden indicatoren opgevolgd in een BSC

Dit zijn basisvereisten om door middel van inspraak van de medewerkers de werking van
deze departementen nog verder te optimaliseren. In de komende jaren dient er bijzondere
aandacht besteedt te worden aan continu verbeterprincipe:







kritische analyse van de sleutelprocessen in samenspraak met de betrokken
medewerkers uitvoeren en de gefundeerde verbetervoorstellen implementeren
afstemmen van de sleutelprocessen over de departementen heen
nauwere samenwerking tussen de centrale aankoper
de benefits van de informatisering binnen de verschillende diensten optimaal
aanwenden
de weg naar polyvalente medewerkers verder faciliteren
BSC op alle afdelingen nog meer gebruiken als team gebonden KPI’s en op deze wijze
gerichte verbeteracties uitvoeren

3.3.1.2.

Patiëntenzorg verbeteren (cfr ook kwaliteit en TRM)

De paramedische zorg :



gebruik van bsc methodiek om verbeteracties uit te voeren
de infrastructuur en de organisatie van middelen in de therapiezalen kritisch
evalueren en waar nodig geborgen verbeteracties doorvoeren
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de multidisciplinaire samenwerking bewaken/bestendigen tussen de
verschillende paramedische disciplines onderling en met de andere
teamleden
anticiperen op de stijgende zorgzwaarte

Verpleegkundige zorg:




het faciliteren van de zorg door verder structurele en organisatorische werkpunten
te detecteren en te verbeteren
anticiperen op de stijgende zorgzwaarte
de multidisciplinaire samenwerking bewaken/bestendigen met de andere teamleden

Het hygiënisch onderhoud:



de infrastructuur front office dusdanig inrichten dat een efficiënter onderhoud
mogelijk wordt (infrastructurele aanpassingen, organisatorische aanpassingen)
gebruik van bsc methodiek om verbeteracties uit te voeren

3.3.1.3.

Medische zorg efficiënter en vraag gestuurd organiseren

De gevolgen van de 6de staatshervorming en de uitbreiding van het aantal Sp bedden in de
Vlaamse algemene ziekenhuizen heeft voorgevolg dat de strategie met betrekking tot het
aantrekken van bepaalde ziektebeelden moet herzien worden. Uit een recente studie van
de Federale overheid ( m.b.t. onverantwoorde ligdagen in acute setting) blijkt dat voor de
revalidatie van de hieronder vermelde ziektebeelden onvoldoende know how en /of
onvoldoende middelen voorhanden zijn om deze patiënten te revalideren in algemene
ziekenhuizen:








dwarslaesies (omwille van expertisegebrek en onvoldoende therapeutische
middelen in de acute ziekenhuizen)
amputaties (cfr dwarslaesies),
NAH,
traumatologie met of zonder fractuur,
heelkunde van het osteoarticulair systeem en musculatuur,
75+ met herhaaldelijk vallen
kinderrevalidatie eventueel in samenwerking met het zeepreventorium De Haan (na
het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie)
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psychiatrische patn ism psy ZH/dienst (na het uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie)
degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel (MS en de ziekte van Parkinson)

Ondanks de overheid nog geen beslissing heeft genomen omtrent het nieuwe
revalidatielandschap zal BZIO zich voldoende flexibel moeten opstellen om zo nodig andere
ziektebeelden te revalideren als op heden.
Naast de intentieverklaring tot toetreding van het locoregionaal ziekenhuisnetwerk KOM en
het vroegtijdig anticiperen op de eventuele gevolgen hiervan gevolgen voor ons
revalidatieziekenhuis zal het verder afsluiten van samenwerkingsakkoorden met
supraregionale ziekenhuizen (en/of andere ziekenhuisnetwerken) een belangrijk element
worden om tegemoet te komen aan de specifieke noden die andere organisaties hebben
mbt revalidatie.
Voor het revalidatiecentrum zal op het locoregionaal niveau een twee sporen strategie
moeten gehanteerd worden:
Voor de ambulante patiënten: concrete afspraken met AZ Damiaan en AZ St Jan campus H.
Serruys.
Voor gehospitaliseerde patiënten: concrete afspraken met de deelnemende ziekenhuizen
aan het klinisch ziekenhuisnetwerk KOM
Een nauwere samenwerking met het zeepreventorium zou eveneens een meerwaarde
kunnen creëren (brandwonden, diabetes, obesitas….). Het uitbouwen van een
gemeenschappelijke strategie over bepaalde doelgroepen zou hiervan het resultaat moeten
zijn. (uiteraard aangepast aan de zorgnoden van onze regio hieromtrent en na het uitvoeren
van een haalbaarheidsstudie)
Het faciliteren van de aanvragen voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten zou de
toegankelijkheid tot onze organisatie kunnen verbeteren (vb. door het verder digitaliseren
van de opnameaanvragen)

3.3.1.4.

Evolueren naar een Horizontaal managementmodel

In een horizontale management structuur wordt minder uitgegaan van hiërarchische
principes, maar ligt het samenwerken ten grondslag. Functies op gelijkwaardig niveau
worden gesplitst in afzonderlijke deeltaken. Basisprincipe hierbij is dat medewerkers en
managers elkaar nodig hebben om de organisatie verder te laten evolueren . Hierbij zijn een
open cultuur, samenwerking, training en verantwoordelijkheid essentiële voorwaarden.
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De weg van een verticale naar een horizontale cultuur is er één met hindernissen. Dit blijkt
uit de 5 belangrijkste principes van dergelijke structuur, nl.:






een gezamenlijk doel waaraan iedereen wenst bij te dragen
minder afhankelijkheid van een centrale leiding en meer autonomie binnen de teams
meestal een horizontale samenwerking, alsook de bijbehorende onderlinge
afstemming en onderhandeling,
ieder teamlid levert een bijdrage

Dit betekent dat de betrokkenheid van de medewerkers toeneemt en alle teamleden hun
inbreng hebben. Daarnaast dient men rekening te houden dat de beslissingstijd langer
wordt en dat iedereen een zekere verantwoordelijkheid moet kunnen/willen nemen, wat tot
samenwerkingsproblemen kan leiden. Het afstaan van “macht” is voor sommige managers
moeilijk
De teamleider heeft naast zijn controlerende taak op alle functies van zijn/haar teamleden
een belangrijke ondersteunende functie. Naast het managen volgens de iip waarden van de
teamleden zal de teamleider het TRM binnen het team uitvoeren. Uiteraard worden zij
daarin ondersteund door staffunctionarissen.

3.3.1.5.

Logistieke en exploitatiekosten reduceren

Het logistiek gebeuren binnen onze organisatie is verspreid over verschillende
departementen en verantwoordelijken. Centraal binnen het logistiek gebeuren staat het
voorraad beheer. De visie op het voorraadbeheer bepaalt trouwens het aanvoer- en
verdelingsproces. Indien we de logistieke kosten wensen te reduceren moeten we de
“overstock” uit de verschillende voorraden verwijderen zonder daarbij het “just in tiime”
leveringsprincipe negatief te beïnvloeden.

Om de exploitatiekosten te reduceren moet er een verdere analyse gemaakt worden van de
evoluties van de verschillende “grote” kostenelementen
3.3.1.6.

Aandacht voor alternatieve financiering

Om grote of nieuwe projecten te realiseren die niet of onvoldoende in aanmerking komen
voor overheidssubsidies zal BZIO meer aandacht moeten besteden aan gepaste alternatieve
financieringswijzen. Dit kan door middel van crowdfunding, donaties, mecenaat en
sponsering.
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3.3.2. Een verdere uitbouw van de kernelementen van het bestaand managementmodel
3.3.2.1.

Kwaliteit

BZIO zal verder werken aan het huidig gestructureerd kwaliteitsbeleid van zorg en
bedrijfsvoering. Met als doelstelling zo goed mogelijk aan te sluiten aan de wensen en
verwachtingen van de klanten.
Het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op:






management van sleutelprocessen
ziekenhuis brede indicatoren set op de domeinen patiëntveiligheid, kwaliteit van
zorg, financieel beleid, tevredenheid patiënten, residenten en bewoners
BSC methodiek op teamniveau
BSC methodiek per strategische werkgroep
indicatoren per operationele werkgroep

De kwaliteitsborging wordt gerealiseerd door de opvolging van doel gerichte indicatoren,
het uitvoeren van procesanalyses (proactief en retrospectief) en interne kwaliteits- en
veiligheidsaudits verder implementeren. De resultaten van deze werkmethodes vormen de
basis voor gerichte verbeteracties en moeten uiteindelijk leiden tot een continue
verbetercultuur.
Daarnaast worden ad hoc werkgroepen opgericht om problemen in teamverband op te
lossen.
Continu aandacht schenken aan team gerelateerde problemen door een korte evaluatie van
het verloop van de dagelijkse activiteiten bespreekbaar te stellen draagt bij tot het
stimuleren van een verbetercultuur.
Om dit alles te realiseren is er noodzaak aan:
Een strakker indicatorenbeleid
Transparantere communicatie (o. a. zichtbaarheid op het intranet) met betrekking tot de
organisatie brede indicatorenset
3.3.2.2.

Total risk management

Het TRM binnen BZIO omvat :



HACCP
interne bewakingsdienst
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IT beveiliging
ziekenhuishygiëne
patiëntveiligheid
informatieveiligheid
welzijn en milieu

De hierboven opgesomde elementen werden in de voorbije jaren gestructureerd. (cfr
Y/total risk management/actieplan overal BZIO) Naast de verdere opvolging van deze
structuur is de voornaamste opdracht voor de komende jaren toegespitst op het verhogen
van de gedragenheid bij teamleiders en medewerkers .
3.3.2.3.

De bedrijfsvoering

Door het veranderend zorglandschap (veroorzaakt door besparingen, vergrijzing van de
bevolking, toename van de actieve oudere bevolking, herverdeling van het zorglandschap)
zal de bedrijfsvoering moeten gericht zijn op een:





hoge flexibiliteit van medewerkers en beleid
efficiënte organisatie: efficiënte communicatie :nadenken over het samenvoegen van
bepaalde thematische werkgroepen (vb patiëntveiligheid, welzijn op he werk,
ziekenhuishygiëne en HACCP),
aanpassing en opwaardering van de infrastructuur

Met als uiteindelijk doel te anticiperen op de transitie van het zorglandschap:
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3.3.2.4.

De behandeling

De behandeling binnen BZIO situeert zich op 3 zorgniveaus::




De revalidatie (ambulant en gehospitaliseerd)
Het zorghotel/hersteldienst
Het woonzorgcentrum

Revalidatie:
Tijdens de revalidatie doorlopen de patiënten een omschreven zorgtraject met een aantal
fases:




opnamefase
revalidatiefase
ontslagfase

Door middel van de bow tie methodiek zijn er voor ieder zorgpad maatregelen
uitgeschreven om het aantal complicaties gedurende de behandeling zoveel mogelijk te
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voorkomen. Daarnaast zijn de acties die moeten ondernomen worden bij het optreden van
een complicatie duidelijk omschreven .
De jaarlijkse analyse van de zorgprocessen door de betrokken disciplines en de bespreking
ervan met de teamleden van de verwijzende ziekenhuizen moeten verder gezet worden.
Het zorgpad move to improve moet op termijn (afhankelijk van de implementatie van het
preventiebeleid in het gezondheidscentrum Koninklijke Villa) ingepast worden in het
preventief zorgbeleid van ons gezondheidscentrum, en dit onder de deskundige begeleiding
van een kinesitherapeut en een diëtist op doktersvoorschrift
Zorghotel en hersteldienst
Het zorghotel en de hersteldienst moet verder geprofileerd worden als ziekenhuis
vervangend milieu.
Het gezondheidscentrum Koninklijke villa adverteert in Nationale en Internationale catalogi
voor Toerisme met zorg. Deze piste moet intensiever worden geëxploreerd.
Naast het zorgtoerisme blijft de functie van de hersteldienst behouden. In dit kader is het
gezondheidscentrum uniek gezien de aanwezigheid van revalidatieartsen die indien nodig
specialistische revalidatie kunnen aanbieden. Door de aanwezigheid van de
revalidatieartsen kan de oncologische revalidatie in het revalidatiecentrum architectonisch
verbonden aan het zorghotel en hersteldienst verder gezet worden

Tevens moet de mogelijkheid blijven bestaan (indien mogelijk uitbreiden) om educatieve
sessies (al dan niet gecombineerd met een verblijf) voor bepaalde pathologiegroepen te
organiseren
Het woonzorgcentrum
Het woonzorgcentrum bestaande uit 20 RVT bedden en 5 comabedden blijft een belangrijk
zorgniveau binnen BZIO. Het daar aangekoppeld dagrevalidatieverblijf moet niet enkel
blijven bestaan maar moet zodra de infrastructuur het toelaat eveneens uitbreiden.

Binnen dit ondernemingsplan moeten de hieronder vermelde trends ter implementatie
overwogen worden:




algemene preventie: meer bewegen en gezonder eten
specifieke conditieverbetering ter voorbereiding op een medische ingreep
kortdurende verpleging en verzorging als vervolg op een ziekenhuisopname
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begeleiding en instructie van de partner/mantelzorger
betere communicatie met de verwijzende geneesheren
betere communicatie met de huisartsen
patiëntenparticipatie door middel van focusgroepen verder uitbreiden
3.3.2.5.

Vraag/aanbod in perspectief

De verwachting is dat na de heroriëntatie van het revalidatielandschap het
revalidatieziekenhuis en het revalidatiecentrum zich meer zal moeten richten op patiënten
die nood hebben aan zware revalidatie. Niettemin dienen wij, zolang het aanbod het
toelaat en eventueel in mindere mate, ziektebeelden met een lagere revalidatie intensiteit
(vb. gewrichtsprothesen bij patiënten met polypathologie) verder te behandelen. (zowel in
ambulante als in gehospitaliseerde setting)
De infrastructuur van het gezondheidscentrum Koninklijke Villa moet in de toekomst nog
meer aangewend worden voor minder intensieve revalidatie en dit zowel in ambulante
setting als residentieel zonder daarbij de oncologische revalidatie in het gedrang te brengen.
Door de hoge flexibiliteitsgraad van de medewerkers zal het gezondheidscentrum zich
gemakkelijk kunnen aanpassen aan de genoodzaakte strategische wijzigingen door
opportuniteiten die ontstaan door de gewijzigde regelgeving in de zorgsector (vb. reductie
van het aantal ligdagen in de algemene ziekenhuizen, zorgstrategisch plan Vlaanderen)
Het woonzorgcentrum “Het verhaal” moet zich blijven profileren als een kleinschalige
entiteit met als doel een volwaardig en kwaliteitsvol thuis vervangend milieu te zijn
ongeacht de leeftijd van de bewoners en dit aan een maatschappelijk verantwoorde prijs

3.3.2.6.

Management van medewerkers

Door de maatschappelijke evolutie (vergrijzing van de bevolking (( meer potentiële
patiënten, minder beschikbare medewerkers ), meer part time werk en besparingen in de
gezondheidszorg) zullen de medewerkers in de toekomst nog harder moeten werken. Het
creëren van goede, organisatie specifieke arbeidsvoorwaarden is een belangrijke uitdaging
voor het management.
Het verder werken aan de opgestarte initiatieven uit het vorig beleidsplan is een tweede
uitdaging voor het HR beleid:





hogere participatie van de werknemersafvaardiging
consequent uitvoeren van het aanwezigheidsbeleid
competentiemanagement (3 X 3 matrix en pop gesprekken)
empowerment om verbeteringen uit te voeren
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cellulair management
teamwork
multifunctionele medewerkers
zelfdiscipline en timemanagement
orde en netheid
investeren in begeleiden van stagiairs

Een derde uitdaging is het behalen van een derde iip accreditering.
Het realiseren van de werkpunten van de derde meting van de patiëntveiligheidscultuur is
de vierde uitdaging in het kader van het HRM
Daarnaast moet blijvende aandacht gegeven worden aan de samenwerking met derden
(geneesheren en paramedici op zelfstandige basis) Ondanks het verschillend statuut moet
de integratie van deze medewerkers in het ziekenhuisbeleid verder gezet worden.
Tot slot zal het realiseren van het aanwezigheidsbeleid moeten bijdragen tot een nog betere
werkomgeving waarin leiderschap, samenwerking en een goed omlijnde beslissingsvrijheid
van de teams een hoofdrol inneemt

3.3.2.7.

Management van middelen

Infrastructuur:
Om een zicht te krijgen op de status van de huidige infrastructuur (zowel gebouwen als
installaties) en op de te verwachten investeringen voor de komende 15 jaar heeft een
extern audit kantoor de opdracht gekregen om voor BZIO de volgende analyse uit te voeren:




status van de gebouwen en installaties.
stand van zaken van het technisch onderhoud.
onderhoudsstrategie (uitbesteden vs eigen beheer)

Het gebouw ter hoogte van de zeedijk dateert uit de jaren 50. Ondanks de grote
renovatiewerken eind vorige eeuw moet er op langere termijn gedacht worden aan een
nieuwbouw/grondige renovatie
De beweegredenen hiertoe zijn:




aandacht voor arbeidsomstandigheden
beleidsvisie met betrekking tot cellulair management
verhogen van de privacy van de patiënt (vnl. in de therapieruimten)
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toename van de zware revalidatie
wettelijke architectonische tekortkomingen van de huidige infrastructuur
slechte staat van het therapie bad (dak en kuip)
tekort aan ruimte door de toename van de activiteit (ambulante zorg en meer
differentiatie van zorg)
belang van de “healing” omgeving in plaats van ziekenhuisomgeving

Energie en middelen besparen:



streven naar een verbruik reducerende mentaliteit
verdere opvolging en waar nodig bijsturen van de indicatoren:
Rationeel E verbruik (water, elektriciteit, gas,…)
Zorg voor het milieu (afvalbeleid,… )

Beschikbaarheid van middelen:
De belangrijkste aandachtspunten hieromtrent :












alle nodige informatie voor het gebruik van de toestellen zijn onmiddellijk
beschikbaar
gebruiksaanwijzingen zijn overzichtelijk en aanwezig
overzicht van problemen en uitgevoerd onderhoud zijn steeds te raadplegen
alle middelen worden optimaal gebruikt
alle middelen steeds beschikbaar zijn gelinkt aan hun gebruik en dit door de juiste
personen (zowel door begeleider (behandelaar) als door de klant)
het preventief onderhoudsschema wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig
bijgestuurd
gebruikers van de toestellen zijn verantwoordelijk voor de goede werking en
beschikbaarheid ervan
problemen met middelen kunnen onmiddellijk gemeld en zo snel mogelijk hersteld
worden
overzicht van de duur van niet beschikbaarheid (zie interventies op intranet)
voor ieder toestel is iemand verantwoordelijk (eigenaarschap)
Structurele controles essentiële apparatuur

Toepassen van doelgerichte technologie:


het materiaal wordt in alle departementen geëvalueerd met alle belanghebbenden
(Waar nodig wordt opleiding voorzien of worden nieuwe technologieën aangewend)
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vóór de aankoop van nieuwe technologieën moet de meerwaarde besproken worden
met de betrokkenen

3.3.2.8.

Management van processen

Één van de doelstellingen van het vorig beleidsplan was alle sleutelprocessen van de
organisatie in kaart te brengen.
De komende 5 jaar moeten deze processen verder geanalyseerd worden met de betrokken
kernteams (streeffrequentie van 1/jaar) met aandacht voor:








het verwijderen van niet-toegevoegde waarde
efficiënte controle (maximale autocontrole nastreven)
continu KLEINE verbeteringen aanbrengen
doorlooptijden reduceren
efficiënte planning van de activiteiten
preventief detecteren van mogelijke procesproblemen en proactief werkwijzen
opmaken om de preventie te borgen (bow tie methodiek)
proactief benoemen van mogelijke procesfalingen en de acties die er desgevallend
moeten genomen worden om de gevolgen tot een minimum te beperken (bow tie
methodiek)

3.3.2.9.

Resultaatsmanagement:

Outcome voor patiënt, bewoner en resident
Door de patiënten, bewoners en residenten structureel te bevragen tijdens de interne audits
is de inspraak van de klanten van BZIO op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid
geborgen.
De schriftelijke bevraging over de belangrijkste patiëntveiligheidsaspecten aan de patiënten
is een bijkomende garantie.
Daarnaast worden door middel van focusgroepen gepeild naar de meningen, percepties of
verbeterideeën van patiënten/residenten.
Het telefonisch, structureel bevragen van patiënten na hun ontslag uit onze organisatie is
een belangrijke outcome indicator binnen de revalidatie
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Outcome voor de medewerkers
Het behalen van de derde iip accreditatie is een belangrijke beleidsdoelstelling om het
welbehagen van de medewerkers nog meer te verbeteren en te borgen.
De opvolging van het aantal medewerkers die hun ontslag krijgen of indienen is een
objectieve indicator en is terug te vinden in de BSC van het directiecomité
De gevolgen op langere termijn van de implementatie van het “aanwezigheidsbeleid “ zal
moeten blijken uit een verdere daling van de hierboven vermelde indicator en van een
positieve evolutie van de bradfordscore
Het doelgericht werken (al dan niet met externe experten) op teams waar er coaching
problemen zijn is een strategie die moet verder gezet worden.
De bevraging, om de 3jaar, van de patiëntencultuurmeting laat niet enkel een
benchmarking toe met andere Belgische ziekenhuizen maar is een weerspiegeling van de
bedrijfscultuur. Ondanks de goede resultaten, in vergelijking met de andere ziekenhuizen,
zijn er een aantal fundamentele werkpunten waaraan het HRM de komende 4 jaar moet aan
werken. Eens het algemeen resultaat 70% heeft bereikt dient er gezocht te worden naar
een ander meetinstrument om een de andere domeinen van HRM te meten
Outcome voor de interne belanghebbenden
De samenwerking met bezoekers, familieleden en mantelzorgers wordt voornamelijk
geborgen door de medewerkers op de werkvloer. Het doelgericht bevragen en/of betrekken
van deze interne belanghebbenden moet verder worden geëxploreerd.
Het beleid rond stagiairs is duidelijk omschreven en wordt geëvalueerd door middel van een
terugkoppelmoment met een afvaardiging van de scholen. Deze evaluaties zijn de basis op
dit beleid verder te verbeteren en aan te passen aan de noden van deze doelgroep
De samenwerking met vrijwilligers verloopt gestructureerd. De directie bespreekt
maandelijks met een afvaardiging van de vriendenkring de activiteiten en de samenwerking.

Outcome voor de externe belanghebbenden
Samenwerking met andere organisaties
De huidige samenwerkingsverbanden moeten geborgen worden door de samenwerking te
operationaliseren op de verschillende niveaus. (vb. samenbrengen van de verschillende
behandelaars om de gemaakte afspraken te evalueren en i.n. aan te passen).

Bundeling Zorginitiatieven Oostende
Zeedijk 286-288 - 8400 Oostende - Tel. +32 (0)59 70 51 81 – Fax. +32 (0)59 80 31 54

Het verderzetten van de strategie om met alle zorglijnen (-niveau’s) verder samen te
werken.
Samenwerking met de overheid
RIZIV:
op beleidsniveau wordt dit voornamelijk waargenomen door de hoofdgeneesheer en
directeur administratie en ondersteunend departement (projecten), de transmurale
zorgcoördinator
De FOD:
Na de 6de staatshervorming zijn de samenwerkingsdomeinen met de federale
overheidsdiensten/departement volksgezondheid gereduceerd. Niettemin blijven er
samenwerkingsdomeinen (bepaalde financieringen, wetgeving op medicatie…………)
De Vlaamse overheid:
Met de gewestelijke overheid is de samenwerking de laatste jaren sterk geïntensifieerd op
allerlei domeinen.
De Provincie:
worden door de directeur administratie en ondersteunend departement (projecten) en de
coördinator van het gezondheidscentrum uitgevoerd
Stad Oostende
worden door de directeur administratie en ondersteunend departement (projecten) en de
coördinator van het gezondheidscentrum uitgevoerd

Contacten met de financiële instellingen
worden door de financiële cel behartigd
Contacten met de mutualiteiten
worden vnl door de hoofdgeneesheer, transmurale zorgcoördinator, coördinator KV en de
financiële cel waargenomen
contacten met de collega zorgaanbieders
worden door de verschillende leden van de hiërarchische lijn en stafmedewerkers
uitgevoerd afhankelijk van hun taakinvulling
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contacten met de leveranciers
worden afhankelijk van de aard van de bestellingen door verschillende actoren uitgevoerd
(IT, teamleiders, artsen, ziekenhuisapotheker, aankoper……) De strategie, opgesteld door de
aankoper, hieromtrent staat omschreven in bijlage 3
3.3.2.10. Marktanalyse en marketingstrategie
Marktanalyse:
De programmatie van sp ziekenhuisbedden is in onze regio reeds overschreden. De regio
Oostende bevindt zich in de schijf van 100 – 120% aantal Sp bedden tegenover de
theoretische programmatie.
Aan de kust bevindt zich nog een tweede revalidatie ziekenhuis van 165 bedden op aan
afstand van 20 km. (Volgens de geografische spreiding is dit uniek in België). En zijn er in
Oostende 2 regionale ziekenhuizen beiden met een toegenomen aantal aantal sp bedden.
Het zorgbeleid en in het bijzonder het revalidatiebeleid bevindt zich momenteel in een
transitiefase. De overheid wenst het revalidatieconcept te wijzigen zodat normering,
classificatie, financiering, netwerking en programmatie in de nabije toekomst zullen
wijzigen.
Door de toename van het aantal sp bedden in de algemene ziekenhuizen zijn de aanvragen
voor opname in het revalidatieziekenhuis gedaald. Anderzijds is de opname van patiënten
die nood hebben aan intensieve revalidatie gestegen zodat de ligduur verder toeneemt, wat
dan resultaat in minder opname mogelijkheden.
In de algemene ziekenhuizen neemt het aantal ambulante revalidatieprestaties eveneens
toe.
Uit een studie van de Federale Overheid blijken volgende ziektebeelden beter in
gespecialiseerde ziekenhuizen behandeld te worden : Revalideren van patiënten na
amputaties, Revalideren van NAH patiënten, Revalideren van Parkinson patiënten,
Revalideren van patiënten met complexe breuken / problemen na een ongeval en
revalideren van tetra- en paraplegische patiënten/ Kinderrevalidatie ism ZPM/reva
psychiatrische patn ism psy ziekenhuizen

Het beleid van BZIO zal dus strategisch zeer flexibel moeten zijn om de organisatie voor te
bereiden op de continue veranderingen te wijten aan externe factoren en dit tot de
revalidatiesector is gestabiliseerd.
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Daarnaast zal het toekennen van individuele “zorgbudgetten” aan patiënten met
chronische aandoeningen de patiënt in de mogelijkheid stellen te kiezen in welke
organisatie hij wenst verzorgd te worden zodat het profileren van het dienstbetoon een
belangrijker aandeel in de strategie van de zorgaanbieder zal krijgen

Marketingstrategie
Uit voorgaande blijkt dat BZIO zijn dienstverlening actiever aan de potentiële klant zal
moeten brengen door:








Het beter leren kennen van de doorverwijzers: wat zijn hun triggers voor
doorverwijzing met andere woorden wat vinden door verw!jzers belangrijk voor de
keuze van een revalidatiecentrum (wachtlijsten, kwaliteit, eigen keuze van de
patiënt….)
Het inspelen op deze triggers (niet commerciële en persoonlijke mabier van
communiceren) door onder andere e- mail marketing (met de juiste tone of voice)
Het uitstralen van de juiste sfeer en imago en hiermee de betrokkenheid verhogen:
naar partners, familie van patiënten, medewerkers, potentiële medewerkers,
voorschrijvers en andere stakeholders
Organisatie van events
Aanwezigheid op social media

Deze strategie is van toepassing op de dienstverlening van de BZIO groep.

*Een degelijk onderbouwd communicatiebeleid
Meestal beperken wij ons tot de courant opgesomde stakeholders (verwijzers, patiënten,
familie van patiënten en medewerkers). Doch de “license to operate” stakeholders moeten
intensiever betrokken worden binnen de beleidsstrategie van BZIO (Vlaamse Overheid,
Vlaamse overheid, visitatieteams, politiek) naar analogie van de contacten met
opleidingscentra.
De contacten tussen :



(mogelijke) verwijzende specialisten en de revalidatie artsen van BZIO ,
de zorg disciplines van de verwijzende ziekenhuizen en onze teams

hebben in het verleden reeds hun nut bewezen en dienen verder uitgebouwd te worden .
Het officieel bestendigen in raamovereenkomsten en terugkoppelmomenten kan de
samenwerking met de verwijzers verder optimaliseren.
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De contacten die aangegaan zijn met de niet ziekenhuissector moeten zoveel mogelijk
vastgelegd worden in raamovereenkomsten
In de marketingsstrategie zal BZIO meer rekeninghouden met de anekdotische evidentie.Uit
recente onderzoeken blijkt immers dat dit een veel grotere invloed heeft op de statistische
evidentie op de 3 variabelen met betrekking op de houding van de klant ten opzichte van :




De communicatieboodschap,
Het beeld van de organisatie
De keuze intentie van de patiënt

Iets wat in tijden van toegenomen sociale mediavormen steeds belangrijker wordt.
Daarnaast zal BZIO zijn aanwezigheid op patiëntenplatforms activeren

*BZIO moet zijn reputatiemanagement optimaliseren
Tot op heden communiceren wij nog te reactief en te uitvoerend, terwijl een proactief
communicatiebeleid achterwege blijft. Kwaliteit en patiëntveiligheid moeten een
belangrijke plaats hebben als communicatie item en wordt het best proactief omschreven.
Zo kan bij het nadenken over een verbouwing de design for quality en safety extra belicht
worden. (de visie om kleinere therapiezalen te organiseren per afdeling kan een reductie
van het aantal valincidenten en een betere samenwerking tussen de verschillende teams
voorgevolg hebben). Met andere woorden geef aan waarom het ziekenhuis een goede
kwaliteit van totaal zorg aanbiedt in plaats van te vermelden dat men veel belang hecht aan
kwaliteitszorg. Het proactief in beeld brengen van wachttijden, bereikbaarheid en staat van
de voorzieningen hebben een belangrijke invloed op de keuze van ambulante patiënten die
zich in de eerste plaats laten beïnvloeden door een verwijzend arts en een degelijke
website.
*BZIO zal zijn strategie met betrekking tot negatieve publiciteit hernieuwen
Iedereen is van oordeel dat communicatie/marketing belangrijk is doch ondanks de
uitdagingen waarvoor we staan is deze functie in BZIO zeer conservatief ingevuld.
Marketing/communicatie zal een duidelijke vooraanstaande plaats in onze organisatie
krijgen.
Concurrentieanalyse:



Vlaamse revalidatie ziekenhuizen
Algemene ziekenhuizen

*Vlaamse revalidatieziekenhuizen
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In bijlage 2 is een vergelijking terug te vinden van de werkzaamheden van alle Vlaamse
revalidatieziekenhuizen, nl.:








Algemeen overzicht
Personeelsoverzicht
Medische technische diensten
Aantal opnames, ligduur, bezettingsgraad
Overzicht van de prestaties
Herkomst van de patiënten
Bestemming van de patiënten na ontslag

Uit de performantie indicatoren blijkt dat BZIO een goede score behaald en deze dient te
bestendigen (vb hoogste bezettingsgraad, en het hoogst % patn die na ontslag terug naar
hun thuissituatie keren)
*Algemene ziekenhuizen:
Het aantal sp bedden in de algemeen ziekenhuizen is de laatste jaren spectaculair gestegen.
Ook in de regio Oostende is de revalidatie activiteit binnen de algemene ziekenhuizen
toegenomen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de algemene ziekenhuizen als concurrenten
beschouwd worden maar eerder als partners . Hiervoor moeten duidelijke afspraken
gemaakt worden (wie , welke patiënten zal revalideren.) Het afsluiten van
samenwerkingsakkoorden op dienstniveau kan hierbij een hulpmiddel zijn .
Er moet meer aandacht geschonken worden aan het kenbaar maken aan de verwijzers van
de inclusie en exclusie criteria voor de revalidanten en daarnaast moet onze doelpopulatie
beter kenbaar gemaakt worden.
Tot slot moet een bewustwording gerealiseerd worden dat het werken aan de uitstraling
van onze organisatie de taak is van iedereen De uitstraling van onze organisatie mag zich
niet enkel beperken tot de cor business. Ook de medeverantwoordelijkheid voor de
omgeving (inbedding in de buurt, milieubeleid , samenwerking met andere bedrijven enz.)
moeten naar de toekomst toe beter worden uitgebouwd.
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Bijlagen:
Bijlage 1: Vertegenwoordiging van de coördinator
transmurale zorg in volgende externe overlegorganen:
















VAPH: Vlaams Platform van Verwijzende Instanties voor personen met een handicap
ROG : regionale overlegnetwerken gehandicaptenzorg
CRZ: Centrale Registratie van Zorgvragen
RPC: regionale prioriteitencommissie
DOP dienst ondersteuningsplan
Vlaamse Gemeenschap lokale gezondheidsnetwerken
Lokaal Multidisciplinair Netwerk
West-Vlaams samenwerkingsverband omtrent de problematiek van personen met
een “Niet-aangeboren Hersenletsel
Samenspraak en ontmoetingskansen NAH
NAH netwerk West Vlaanderen
Lokaal sociaal overleg
Werkgroep verkeer
Project Zon, Zee, Zorgloos
Commissie voor personen met een handicap van Stad Oostende
Transmurale zorg werkgroep federale overheid

Bijlage 2: overzicht van de Vlaamse
revalidatieziekenhuizen
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Naam

Revarte
951 conventie

Adres

Drie Eikenstraat
659
2650 Edegem

Inkendaal
771, 774, 7895,7892,785,
790 conventies
Partiële daghospitalisatie
kinderen

Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek

Kei

De Wittelaan 1
8670
Oostduinkerke

951 conventie

Nationaal MS
Centrum (NMSC)
771 conventie

Erkende
bedden

194

178

Van Heylenstraat
16
1820 Melsbroek

165

25 Sp-cardio/pulmonair
30 Sp-locomotorische
123 Sp-neurologische

20

Sp-cardio/pulmonair

60
50
35

Sp-locomotorische
Sp-neurologische
Sp-psychogeriatrie

134 Sp-neurologische

125

125 Sp-locomotorische

120 Sp-neurologische

Revalidatie & MS centrum
(RMSC)

Boemerangstraat
2
3900 Overpelt

120

Pulderbos

Reebergenlaan 4

101

2242 Zandhoven

Salisburylaan 100

dagziekenhuisplaatsen

134

Zeedijk 286
8400 Oostende

Provinciaal Zorgcentrum
Lemberge

Sp-locomotorische
(waaronder 20
142 revalidanten)
52 G

60

BZIO
950 conventie

7765 conventie

Waarvan

65,
7
30,
3
5

Neurologie
Pulmonaire
Respijtzorg Limmerik

63

6
3

Sp-chronische

38

3
8

Sp-psychogeriatrie

9820 Merelbeke

De Dennen vzw

Nooitrust 18
2390
Malle
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Tabel 4. Overzicht van het personeel in de revalidatieziekenhuizen (FTE).
Revarte Inkendaal BZIO

Geneeskundige staf
Verbonden artsen
- Arts specialisten
- huisarts
Toegelaten arts
-Arts specialist
-Huisarts
-Artsen in opleiding
Verpleegkundige
staf
-middenkader
-verpleegkundigen
-zorgkundigen
Therapeutische staf
Apotheek
Apotheker
Assistent
Administratie
Overige

KEI

RMSC

NMSC Dennen Lemberge Pulderbos

5,5
-

7,50
-

2,60
0,50

3,00
2,70

3,50
0,80

4,79
-

0,20
-

-

5,70
-

1,00

1,40
0,40
1,00

1,80
-

1,20
-

0,20
0,50

1,50
2,00

0,30
-

0,50
-

3,00

1,80
86,39
44,44

1,20 0,84 3,00
64,78 67,08 77,44
78,57 19,24 48,88

1,80 2,30
67,10 72,00
27,59 44,70

0,80
12,17
17,00

1,00
23,35
18,55

50,12
35,44

60,78

92,99 34,57 36,35

42,08 59,21

4,80

6,38

27,22

2,00
2,80
89,56

1,30
1,74
52,56

0,50 1,00
1,00 1,75
0,50
46,29 52,16

0,50
11,69

0,5
0,75
3,05

0,50
0,50
29,25

1,00 1,00
1,00 2,80
67 23,02

Tabel 5. Medisch technische diensten revalidatieziekenhuizen
Naam

Medische
beeldvorming

Klinische biologie

Apotheek

Revarte

Eigen dienst
Samenwerking
GZA

Samenwerking privé labo

Eigen apotheek met unit-dose
robot

Inkendaal

Eigen dienst
Samenwerking
RZ Halle of UZ
Brussel

Samenwerking UZ Brussel

Eigen apotheek

BZIO

Eigen dienst

Samenwerking met AZ St Jan
Brugge Campus H. Serruys
ziekenhuis

Eigen apotheek

Kei

Eigen dienst en
samenwerking
met AZ SAV

Fusie met labo AZ Sint Augustinus
Veurne

Eigen apotheek
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RMSC

Samenwerking
met Maria
ziekenhuis
Overpelt

Samenwerking met Maria
ziekenhuis Overpelt

Associatie met Maria
ziekenhuis Overpelt

NMSC

Eigen dienst

Samenwerking met UZ Leuven

Eigen apotheek

De Dennen

Samenwerking
AZ Sint Jozef
Malle

Samenwerking AZ Sint Jozef
Malle

Eigen apotheek

Provinciaal
Zorgcentrum
Lemberge

Samenwerking
AZ Maria
Middelares
Gent

Samenwerking AZ Maria
Middelares Gent

Eigen apotheek
Wachtdienst AZ MM Gent

Revarte

Inkendaa
l

Aantal bedden
Aantal
opnames

194

178

1.371

950

Aantal ligdagen

65.006

52.734

Daghosp.dagen

14.856

BZIO

KEI

125

RMSC

165

1.497 1.118
44.57
3 53.473
-

-

120

NMSC

134

Denne
n

Lemberg
e

Pulderbo
s

38

63

101

811
917
246
36.17
0 34.047 13.142

396 495
21.106

-

-

-

-

48,8
47,98
27,8 47,83
41,2
92,79
88,79
% 81,16% 97,1%
% 82,5%
Basisdienst en
Samenwerking AZ sint Jozef
samenwerking Malle
met AZ Sint
Jozef Malle

39,77
69,61
%

46,27

47,86

23.918
48,32

Verpleegduur
Bezetting
Pulderbos

95% 91,78%
Eigen apotheek

90%

Tabel 7. Overzicht van het aantal multidisciplinaire revalidatieprestaties in 2014 (amb + hosp).
Revart
e

Inkendaa
l

BZIO

KEI

RMSC

NMSC

Denne
n

Lemberg
e

Pulderbo
s
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Consultaties
Dagziekenhuis
K30-K45-K60
K15-K20
M
Revalidatieforfait
s

505

4.349

1.258

2.822

3.149

6.602

325

-

5.390

14.856

357

-

-

30.588
2.647

25.93
8
4.628

1.392

37.767
6.627

24.91
1
359

-

19.241

10.74
2

-

913
72
14.83
0
23.54
6

-

17.193

6.739
7
24.36
2
20.08
9

7.699

11.957

3.844

6.263

-

23.918

-

-

Tabel 8. Herkomst van de patiënten (in percentages)
Revarte Inkendaal

BZIO

KEI Overpelt

NMSC

Dennen Lemberge

Van thuis
1,46 37,3(*) 1,40
8,0
52,6
79,83
6,0
AZ 73,89
32 82,34 77,5
44,2
4,58
85,0
UZ 24,58
15,3 8,36
5,0
1,8
12,32
22,4
RVT/ROB
0,07
0,8 0,07
2,0
0,1
1,09
3,3
Andere
0,2 7,83
0,5
1,3
2,18
3,3
Heropname
- 14,4(**) 1,00
7,0
0
0
0
(*) inclusief kortverblijf (o.a. oppuntstelling patiënten conventies NMRC of AOT)
(**) inclusief integratieverlof

0,75
97,7
0,75
0,75
0

Pulderbos

2,05
18,88
65,30
0
13,77
0

Tabel 9. Bestemming van de patiënten bij ontslag (in percentages)
Revarte Inkendaal BZIO

Naar huis
AZ,UZ
RVT/ROB
Overleden
Andere
Tijdelijk ontslag

77,64
71,7
13,17
2,9
6,66
8,3
0,43
1,9
2,10
0,8
- 14,4(**)

KEI

87,7 63,5
6,85
3
3,49 11,0
0 4,5
1,95 8,5
0 9,5

Overpelt

NMSC

79,8
10,6
4,5
1,3
3,8
0

82,6
11,03
3,88
0,65
1,84
0

Dennen

32,9
19,7
36,6
9,6
1,2
0

Lemberge Pulderbos

43,8
26,5
22,2
2,8
4,6
0

97,58
1,01
0
0,4
1,01
0

BIJLAGE 3 :Strategie mbt de leveranciers
De strategie mbt de leveranciers is een onderdeel van inkoop. Gezien een
leveranciersstrategie pas kan werken mits een aantal andere voorwaarden vervult zijn, heb
ik dit eerst een stuk onderbouwd.
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Het inkoopaandeel, zijn de kosten van inkoop, de facturen die door de instelling aan de
leveranciers betaald worden. Afhankelijk van de focus kan dit aandeel stijgen of dalen.
Hiermee bewegen de personeelskosten van de ondersteunende diensten tot in zeker mate
mee in tegenovergestelde lijn. Is de focus meer de core-business: het bieden van zorg, dan
bestaat de mogelijkheid dat een aantal (niet kern)l activiteiten geoutsourced kunnen
worden: BV: het technisch onderhoud van apparatuur, schoonmaak, beveiliging ed.
Hierdoor dalen de personeelskosten en zullen de inkoopkosten stijgen want voor die
uitbestede diensten wordt er een factuur ontvangen. Of wensen we een grote graad aan
flexibiliteit te behouden waardoor we de diensten in huis willen houden, dan zal de
personeelskost hoger liggen en het inkoopaandeel lager.
Afhankelijk van de strategie kunnen er een aantal lijnen uitgezet worden:
-

Realiseren van besparingen
Zekerstellen van leveringen en vergroten van logistieke flexibiliteit
Minimaliseren van strategische kwetsbaarheid

1. Realiseren van besparingen:
a. de knip houden op de uitgaven, goede afspraken, weten wat gewenst is en
wat geleverd wordt / geen overshooting/
b. GEEN PUUR BEJAG OP WINSTMARGE LEVERANCIER – wel een TCO of total
cost of ownership: een goedkoper product aankopen die tal van interventies
nodig heeft of een goedkoper product kopen die procesmatig de stappen
verhoogt, kan een resultaat zijn van enkel naar prijs te kijken. Waarom wil je
besparen: veelal betekent dit als je wilt besparen bij je leverancier, vooraf
eerst naar je eigen processen en organisatie moet kijken. Waarom hebben we
deze voorraad, waarom bestellen we niet op hetzelfde moment, waarom
moet dat binnen de 2 uur geleverd worden, waarom hebben we deze eisen.
(de 5 W’s: wie wat waar wanneer waarom)
2. Zekerstellen van leveringen en vergroten van logistiek flexibiliteit.
Dit sluit wellicht het meest aan op uw initiële vraag: In de allereerste plaats is het de
taak van de inkoopfunctie om te zorgen dat goederen en diensten ter beschikking
van de instelling komen, zodat het proces in de organisatie, voortgang kan vinden.
Het zal duidelijk zijn dat de goederenlogistiek een bijdrage kan leveren aan de steeds
meer vereiste flexibiliteit in de zorgketen. Het is de taak van de inkoper om met
behulp van een goede leveranciersstrategie, een goed leveranciersselectieproces
(wat verwacht je van de leverancier), een helder contractmanagement, een betere
ketenaansturing te doen.
Binnen onze organisatie is er nog een gans voortraject te gaan. Hierbij trachten we
overzichten te krijgen in het type goederen, aanwezig in de instelling.
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Momenteel in uitvoering bekijken we de economaat en technische goederen
artikelen. Deze goederen worden momenteel opgenomen in het bestelsysteem. In
een volgende fase worden de keuken artikelen bekeken in welke mate dit kan
opgenomen worden in obasi.
Het bestelsysteem , voorraadsysteem is vrij eenvoudig maar tijdrovend.
Eenmaal de goederen opgenomen zijn, dienen we de aanwezige voorraden te
bepalen. Het beheersen van de voorraad kan op 2 manieren: enerzijds door
“automatisch “ een bestelvoorstel naar voor te laten komen, anderzijds de voorraad
zelf visueel gaan controleren en een bestelling te genereren.
Het logistieke verdeel apparaat (de interne bestellingen), is heel wat complexer. Het
toekennen van verschillende bestelniveaus, interne rondes definiëren vergt heel wat
kennis van het systeem.
Barcode systemen zitten in de kinderschoenen binnen obasi, maar waar men nu wel
verder wil “brainstormen” om dit op te nemen.
Leveranciers beoordeling toe, is dit niet ondersteund binnen obasi.
Niet voorraadartikelen , Arbeidsmiddelen, investeringen, machines worden pas na
goedkeuren en controle preventiedienst besteld.
Diensten worden eveneens besteld. Hierbij wordt er een gedragscode contractant
ondertekend terug verwacht voor uitvoering van de werken. Hier zijn nog een aantal
verbeterpunten: centraliseren en controle gedragscodes, meldpunten voor
leveranciers, herkenbaarheid van de leveranciers, risicoanalyse en centralisatie van
de documenten, opmaak van verslagen na opleveren werk

3. Minimaliseren van strategische kwetsbaarheid.
Dit kan een impact zijn / keerzijde van de medaille bij het aangaan van veel
“geoutsourcde activiteiten” is het strategische belang van de leverancier binnen de
organisatie steeds groter (kwaliteit, leverbetrouwbaarheid). Goede afspraken en
contracten zijn hier cruciaal.

Waar zijn we vandaag en waar gaan we naartoe?
Inkoop is versnipperd, er zijn een groot aantal leveranciers. Een beslissing wordt vaak
genomen zonder expertise en of management informatie. Na het uitwerken van puntje 2
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hierboven, wil ik werken naar het structureren van inkoop, beheersen van het proces met als
doel het aantal leveranciers terug te dringen, het maken van raamcontracten en de kennis
van de leverancier als toegevoegde waarde trachten mee op te nemen. Het kiezen van de
juiste leverancier en het managen van hun prestaties is van belang (zal niet lukken via obasi).
In een volgende stap trachten we te kijken naar de opgezette samenwerkingsverbanden,
nastreven van integrale kostenverlaging, supply chain optimalisatie en tenslotte het creëren
van schaalvergroting samen met het zeepreventorium (dit zal wellicht na 2020 zijn).
Onderstaande figuur toont aan wat de verschillende niveaus zijn binnen aankoop.

Het coördineren van inkoopstromen kan soms de interne klanten ontevreden maken –
gezien dit kan botsen met de belangen van de gebruiker of budgethouder. Hierbij trachten
we zoveel mogelijk de goederen te standaardiseren en trachten we alle zaken mee op te
nemen voor het bepalen van een beslissing voor het kiezen een bepaalde leverancier. Hierbij
worden de voorschrijvers ter zake nauw betrokken zodoende ook een draagvlak te creëren
binnen de organisatie.
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Verder heeft de wet overheidsopdrachten de ‘vrije’ keuze van het leveranciersbestand doen
inkrimpen. De parameters van een overheidsopdracht dienen steeds nageleefd te worden.

