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een geïntegreerd jaar- en duurzaamheidsverslag volgens  
de richtlijnen van GRI (Global Reporting Initiative)
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Over het rapport
GRI
Steeds meer bedrijven en organisaties wereldwijd engageren zich om over hun 
activiteiten en resultaten te rapporteren volgens het GRI-duurzaamheidskader 
(Global Reporting Initiative - www.globalreporting.org). Binnen de ziekenhuis-
sector is deze tendens nog pril. az Sint-Blasius kiest voor het derde jaar op rij 
bewust voor een geïntegreerd maatschappelijk jaarverslag, opgesteld volgens 
de GRI-richtlijnen. 
GRI laat ons toe om op een transparante manier te rapporteren aan al onze 
belanghebbenden, om de aantoonbaarheid te verhogen van het kwaliteitsni-
veau van onze kern- en ondersteunende processen, en om de verbetercyclus 
ook voor onszelf scherper te stellen.
Als ziekenhuis wil az Sint-Blasius een sectorspecifieke vertaling maken van 
maatschappelijke verantwoording. De focus ligt hierbij op klinische perfor-
mantie, patiëntgerichtheid en financiële verantwoordelijkheid. 

Scope
Dit verslag bevat de geconsolideerde resultaten van az Sint-Blasius, campus 
Dendermonde en campus Zele (Polikliniek Zele en Geriatrie-Revalidatie Zele).

Verslagperiode
De verstrekte informatie in het rapport heeft betrekking op de periode van  
1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 

Vorm van het verslag
Uit respect voor het milieu wordt het verslag enkel digitaal aangebo-
den, niet gedrukt. Het is voor iedereen raadpleegbaar op onze website  
www.azsintblasius.be/over/jaarverslag. 

Contact
Wij verwelkomen uw feedback en beantwoorden graag uw vragen via  
mvo@azsintblasius.be.

Erkenningsnummer 012

Naam van het ziekenhuis az Sint-Blasius

Uitbater vzw O.L.Vrouw van Troost

Campus Dendermonde Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde

Campus Zele  Koevliet 5/6, 9240 Zele

Gewest Vlaams Gewest

Provincie Oost-Vlaanderen

Type Algemeen ziekenhuis

Statuut Privé

Website www.azsintblasius.be

E-mailadres info@azsintblasius.be

http://www.globalreporting.org
www.azsintblasius.be/over/jaarverslag
mailto:mvo@azsintblasius.be
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Eén ziekenhuis , vier werven
2. We mochten 2012 feestelijk en met enige fier-

heid inzetten. De opening van het C(hirurgisch) 
D(ag)C(entrum) was niet zo maar de ingebruik-
name van een nieuw gebouw. Het dagcentrum 
is vooral bedoeld om patiënten die in dagbehan-
deling kunnen geholpen worden totaal anders 
te onthalen. We zijn er hierbij van uitgegaan 
dat de nieuwe medische mogelijkheden ook de 
kans bieden om meer aandacht te besteden aan 
de manier waarop een patiënt het ziekenhuis 
ervaart. De unieke keuzes inzake architectuur 
en organisatie van de patiëntenstromen laten 
nu toe de doorgaans fitte en vitale dagzieken-
huispatiënt anders te benaderen dan een zwaar 
zieke, “klassieke” hospitalisatiepatiënt. In het 
CDC ervaart de patiënt de omgeving minder 
als een “zieken”huis. Hij/zij blijft op de been en 
zelfstandig tot op de operatietafel en krijgt zo 
spoedig mogelijk na de ingreep weer zelf con-
trole over zijn herstel. 

3. Op het eerste gezicht liet de zesde  staatsher-
vorming de ziekenhuiswereld vrijwel ongemoeid 
“met dien verstande dat (…) de financiering van 
de ziekenhuizen een federale bevoegdheid blijft”. 
De tekst van het zogenaamde vlinderakkoord 
maakt echter een reserve “voor wat betreft A1 
en A3 van de BF], evenals de regels met betrek-
king tot het vastleggen en de verrekening van 
het budget van de financiële middelen van 
de ziekenhuizen”. De financiering van grote 
onderhoudswerken die voorheen vanuit het 
federale budget werden gefinancierd zullen dus 
bij uitvoering van dit akkoord door de gemeen-
schappen ten laste moeten genomen worden.

 Een en ander heeft tot gevolg dat de geplande 
grote onderhoudswerken aan onze gebouwen 
volledig zullen moeten afgewerkt zijn voor het 
einde van het jaar 2013. Daarom is 2012 de start 
geweest van een stofferige periode die jammer 
genoeg ook geluidshinder met zich meebrengt, 
die we onze patiënten graag zo veel als mogelijk 
willen besparen. 

4. Eind 2012 startte federaal minister van Volks-
gezondheid Onkelinckx een ronde tafel confe-
rentie op die zou uitmonden in het Actieplan 
e-Gezondheid 2013-2018. Informatisering 

1. In het activiteitenverslag 2002 werd voor het 
eerst melding gemaakt van het gebruik van 
klinische performantie-indicatoren in az Sint-
Blasius. Twee jaar later is het gebruik hiervan 
veralgemeend in het hele ziekenhuis : “Het is 
aan de hand van deze indicatoren dat elke dienst 
aangeeft welke klinische resultaten worden be-
oogd. Uiteraard zal hierbij gerefereerd worden 
naar de wetenschappelijke standaarden van de 
betrokken discipline. (...) Hierdoor kan immers 
aan een continue verbetering gewerkt worden.” 
(Activiteitenverslag 2004).

 In 2012 startte de Vlaamse overheid het Q(uality) 
I(ndicator)-project op “om de professionals en 
het ziekenhuisbeleid, door het gebruik van valide 
indicatoren op de werkvloer, inzicht te verschaf-
fen in de resultaten van de door hen geleverde 
inspanningen”  (Website Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid). 

 Door hun proactieve inzet hebben onze me-
dewerkers het ziekenhuis tijdig en degelijk 
voorbereid op de terechte verwachtingen van 
de overheid en de publieke opinie. Wellicht heeft 
az Sint-Blasius zelfs de rol van wegbegeleider 
gespeeld in deze evolutie die de sector nu ken-
merkt.

 De volgende stap in dit proces van voortdu-
rende kwaliteitsverbetering zal erin bestaan 
onze performantie te toetsen aan de strengste 
internationale normen. Daarom werd 2012 in 
hoge mate gekleurd door de voorbereidingen 
op een internationale accreditering door de Joint 
Commission International.

Voorwoord
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van de zorg wordt onmiskenbaar hoog op de 
agenda geplaatst, niet alleen door de overheid 
maar ook door de zorgverstrekkers. Het wordt 
immers bijna onmogelijk aan de hedendaagse 
eisen m.b.t. veilige en kwaliteitsvolle zorg te 
beantwoorden indien we niet beschikken over 
performante IT-ondersteuning. Een eerste ver-
eiste is dat alle geautoriseerde zorgverstrekkers 
beschikken over een geïntegreerd E(lectronisch) 
P(atiënten) D(ossier). Om hieraan tegemoet te 
komen, werd in ons ziekenhuis gestart met de 
implementatie van het K(linisch) W(erk)(S)tation 
dat in het UZ Leuven werd ontwikkeld. Het pro-
ject impliceert veel meer dan de ingebruikname 
van een softwarepakket. Het gedeelde gebruik 
van de medische dossiers, maar vooral het samen 
aansturen van de verdere ontwikkeling, vergt een 
veel hogere mate van standaardisatie dan tot 
dusver was bereikt. De informatisering van de 
zorg mag dan al in eerste instantie noodzakelijk 
zijn voor de ondersteuning van de praktijkvoe-
ring; ze zal tegelijkertijd invloed uitoefenen op 
de ontwikkeling ervan.

 Vier werven, die elk op zich zo veel aandacht en 
energie van de medewerkers vragen dat we ze 
veel liever meer gefaseerd hadden zien starten. 
Sommige waren óf onvermijdelijk óf konden niet 
uitgesteld worden; andere wilden we aanpakken 
omdat innovatie nu eenmaal tot het fenotype 
van az sint Blasius is gaan behoren. We kunnen 
alleen dankbaar zijn dat het zich opnieuw ma-
nifesteerde.

Hugo Casteleyn
gedelegeerd bestuurder



Over az Sint-Blasius
Focus op eigen regio
az Sint-Blasius is een middelgroot algemeen zieken-
huis (439 erkende bedden in 2012) met een breed 
en hoogkwalitatief aanbod van specialistische zorg. 
Het ziekenhuis geniet een sterke reputatie inzake 
minimaal invasieve geneeskunde. 

az Sint-Blasius richt zich voornamelijk op de eigen 
regio. De rechtstreekse invloedsfeer strekt zich uit 
over 12 gemeenten, met een potentieel van 220.000 
inwoners. In Dendermonde behaalt az Sint-Blasius 
een patiëntenaandeel van 74%. 

Deze focus op de eigen regio betekent echter niet 
dat wij solisten zijn, integendeel. Het ziekenhuis 
draagt samenwerking hoog in het vaandel. az Sint-
Blasius heeft zich het voorbije decennium ontwik-
keld als een proactieve partner in tal van netwerken. 
Deze intense samenwerking en overleg bestaan on-
der meer met de huisartsen, de thuiszorg, en met 
regionale centra inzake ouderenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg. Met hen willen wij de zorgcon-
tinuïteit voor kwetsbare patiëntengroepen optima-
liseren en, waar nodig, nieuwe lokale structuren 
creëren.

az Sint-Blasius maakt ook deel uit van de zieken-
huisgroepering Aalst-Dendermonde-Ronse. Met 
het OLV Ziekenhuis (Aalst) en met het AZ Glorieux 
(Ronse) wordt voor bepaalde disciplines en organi-
satie-ondersteunende diensten intensief samenge-
werkt, waarbij kennis en expertise worden uitgewis-
seld. Tenslotte maakt az Sint-Blasius deel uit van het 
Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven en participe-
ren we in diverse Vlaamse overlegplatforms. 

We stimuleren excellente samenwerking binnen de 
teams, tussen teams onderling en met zorgpartners 
buitenshuis.

Missie & visie
De opdrachtverklaring van az Sint-Blasius en onze 
visie op het beleid worden samengevat in het missie-
visie schema.

Zes tactische programma’s worden momenteel ont-
plooid. De zes thema’s komen verder in het verslag 
terug.

AWARDS
2005 - Tyco Healthcare Award voor  
Excellentie in Ziekenhuismanagement

2007 - Golden Service Award

2007 - Nominatie Covidien Award voor 
Excellentie in Ziekenhuismanagement

2010 - Prijs Klinische Paden

2011 – Nominatie Belgisch-Nederlandse 
MVO Award

2011 en 2012 – VOKA Milieucharterfiguur 1: Herkomst van onze patiënten

| 6 |

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
11

figuur 2: Marktpenetratie



figuur 3: Missie visie schema

Introductie

1. Maatschappelijke verantwoording
 We willen verantwoording afleggen aan de ge-

meenschap over de kwaliteit van onze zorg en 
van het beleid, over patiëntveiligheid en over de 
gestage integratie van de principes van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Hiertoe 
heeft az Sint-Blasius beslist om zich te laten 
accrediteren (auditen) door Joint Commission 
International. Ook dit duurzaamheidsverslag, en 
de stakeholderdialoog die ermee gepaard gaat, 
maken deel uit van het programma ‘maatschap-
pelijke verantwoording’.

2. Zorgverbreding
 De zorg die wij in az Sint-Blasius verstrekken, 

staat niet los van de zorg die eraan is voor-
afgegaan of die volgt. Het ziekenhuis is een 
schakel in een zorgketen, die zo gestroomlijnd 
mogelijk moet worden georganiseerd. Bovendien 
ontwikkelt az Sint-Blasius samen met de regio-
nale zorgpartners nieuwe initiatieven buiten de 
muren van het ziekenhuis, in het bijzonder voor 
kwetsbare ouderen (zorghotel) en personen met 
psychiatrische aandoeningen (beschut wonen).

3. Zorginnovatie
 az Sint-Blasius wil er over waken dat alle specia-

listische zorg wordt aangeboden conform de 
meest recente, internationaal aanvaarde, weten-
schappelijke inzichten. We gaan actief op zoek 
naar innovatieve technieken en verkennen ook 
mogelijkheden voor een preventief zorgaanbod.

4. Netwerking
 az Sint-Blasius wil haar traditie als proactieve 

netwerker verder verdiepen en uitbreiden. Het 
delen van expertise en knowhow enerzijds, en 
het kunnen benchmarken (vergelijken) van re-
sultaten en indicatoren anderzijds, bieden grote 
voordelen voor alle netwerkpartners.

5. Renovatie en nieuwbouw
 Een masterplan voor de nieuwbouw van een chi-

rurgisch en internistisch dagcentrum (in gebruik 
genomen in januari 2012) en voor de renovatie 
van het hoofdgebouw op campus Dendermonde 
is in volle ontplooiing. 

6. Informatisering
 az Sint-Blasius informatiseert niet enkel de onder-

steunende processen, maar ook de registraties 
in de zorgprocessen. Deze informatisering zal 
bijdragen tot het garanderen van eenduidige 
zorg, waarvan de kwaliteit elektronisch bewaakt 
wordt doorheen het hele zorgtraject.

| 7 |
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Bestuur & Structuur
> Raad van Bestuur op 01.01.2013 
Onafhankelijke bestuurders 
Jozef Schoonjans – voorzitter (m)
Kris Beeckman – ondervoorzitter (m)
Willy Geeraerts – schatbewaarder (m)
Marita De Medts – secretaris (v)
An Beazar (v)
Frederik Berckmoes-Joos (m)
Jozef Borms (m)
Manu De Landtsheer (m)
Prof. Roeland Lysens (m)
Patrick Van Lembergen (m)

> Uitvoerend bestuurder 
Hugo Casteleyn – gedelegeerd bestuurder (m) 

De onafhankelijke bestuursleden hebben geen fi-
nanciële belangen in de organisatie noch andere 
persoonlijke voordelen bij het beleid, die een belan-
genconflict zouden kunnen veroorzaken. De gede-
legeerd bestuurder maakt tegelijk deel uit van de 
directieraad en is bezoldigd.

> Directie op 01.01.2013 
Hugo Casteleyn – gedelegeerd bestuurder (m) 
Karen Pieters – algemeen directeur (v) 
Marc De Paepe – hoofdgeneesheer (m) 
Peter Van Puyvelde – verpleegkundig directeur (m) 
Hugo Van Rumst – adjunct-verpleegkundig directeur (m) 
Sabine Verhofstadt – financieel-administratief  
directeur (v) 
Peter Bisschop – technisch-facilitair directeur (m) 
Marianna Dierickx – HR manager (v) 
Rik Van Oost – ICT manager (m)

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is procesgericht opgebouwd, 
met onderscheid tussen drie soorten processen: 

l Kernprocessen: de zorgprocessen die worden 
uitgevoerd tijdens het traject van een patiënt 
(bijv. van een raadpleging, via medisch-technisch 
onderzoek en eventuele ingreep, naar een verblijf 
op de verpleegafdeling, tot ontslag en opvolging 
door de huisarts). Het beschrijven en beheren van 
deze kernprocessen in zorgpaden en zorgtrajec-
ten behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
zorgcoördinator. 

l Ondersteunende processen: 

 – Zorgondersteunend: de processen waarop 
de zorgunits een beroep kunnen doen om 
het zorgproces te ondersteunen, bijv. de 
dienstverleningsprocessen van medische 
beeldvorming, labo, apotheek, patiënten-
begeleiding,… 

– Organisatieondersteunend: processen die 
de gehele organisatie ondersteunen, bv. 
vanwege de personeelsdienst, de diensten 
informatica, tarificatie, communicatie,… 

Deze ondersteunende processen worden be-
schouwd als dienstverlening aan interne klanten 
en worden beschreven en beheerd via de me-
thodologie van Service Level Agreements (SLAs). 

Ook het management van het ziekenhuis wordt 
procesmatig aangestuurd. De medische en niet-
medische leidinggevenden worden in de beleids-
cyclus betrokken. Ook de jaarlijkse budgetronde is 
hierin geïntegreerd. Het kwaliteits-, veiligheids- en 
duurzaamheidsbeleid worden bij voorkeur gecoör-
dineerd door de departementale directies, liever dan 
door een afzonderlijke coördinator.

Voor een visueel schema van de organisatiestructuur zie  

http://www.azsintblasius.be/over/organisatie-

structuur/ 
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Karen Pieters, algemeen directeur en 

Hugo Casteleyn, gedelegeerd bestuurder

http://www.azsintblasius.be/over/organisatiestructuur/
http://www.azsintblasius.be/over/organisatiestructuur/
http://www.azsintblasius.be/over/organisatiestructuur/%20
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Voortdurend verantwoord  
verbeteren 



Het hoofdstuk ‘Voortdurend verantwoord verbete-
ren’ vormt het hart van ons verslag. Hierin willen we 
rapporteren over hoe en in welke mate az Sint-Bla-
sius in 2012 haar maatschappelijke opdracht heeft 
waargemaakt. 

Transparantie maakt een essentieel deel uit van onze 
missie en visie. Als organisatie die grotendeels gefi-
nancierd wordt met publieke middelen vinden we 
het vanzelfsprekend om verantwoording af te leg-
gen ten aanzien van de gemeenschap over de aan-
wending van deze middelen en over de kwaliteit en 
resultaten van de verstrekte zorg.
az Sint-Blasius heeft het voorbije decennium hierin 
een traditie opgebouwd, in volgende fasen:

l  zelfevaluatie d.m.v. het selecteren en opvolgen 
van beleids- en zorgindicatoren (sinds 2000)

l benchmarking met andere ziekenhuizen via 
diverse platforms 

l publieke rapportering over indicatoren via ge-
integreerde jaar- en duurzaamheidsverslagen, 
opgemaakt conform de GRI-norm (Global Re-
porting Initiative) (sinds 2010)

l deelname aan indicatorenwerkgroepen, onder 
meer van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU 
Leuven

l  start van een kwaliteitsverbeteringstraject dat 
moet resulteren in de accreditering van het zie-
kenhuis door een externe en wereldwijd sterk 
gereputeerde organisatie, JCI (Joint Commission 
International). Het baseline assessment vond 
plaats in maart 2013.

Voor az Sint-Blasius steunt de realisatie van haar 
maatschappelijke opdracht op drie pijlers. We zien 
deze als de kern van onze missie. Daarom hebben 
we dit verslag rond deze drie pijlers opgebouwd:

1. Klinische performantie

2. Financiële continuïteit

3. Publieke waardering
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Accreditering werkt continue  
kwaliteitsverbetering in de hand 
Accreditering is een vrijwillige  
kwaliteitsaudit door een internationaal 
erkend en onafhankelijk agentschap.  
Het agentschap stelt minimumnormen 
voorop die voortdurende verbetering 
vereisen in alle domeinen van zorg, 
patiëntveiligheid en beleid. Het ziekenhuis 
maakt een analyse van verbeterpunten, 
en standaardiseert en implementeert de 
nieuwe werkafspraken. Wanneer het 
ziekenhuis aan het einde van het traject 
positief geëvalueerd wordt, krijgt het een 
label dat door de overheid en de (inter)
nationale gemeenschap wordt erkend als 
een bewijs van hoogkwalitatieve zorg. 

Klinische performantie
“Voortdurend verantwoord verbeteren”
Klinische performantie – excellente en patiëntveilige 
zorg – is een topprioriteit van az Sint-Blasius. Om de 
kwaliteit van onze zorg en dienstverlening op een 
steeds hoger niveau te brengen, willen we voortdu-
rend verantwoord verbeteren. 
Eind 2009 besliste az Sint-Blasius om voor accredi-
tering te gaan. Met de keuze voor het wereldwijd 
vermaarde accrediteringsinstituut Joint Commission 
International (JCI) legde het ziekenhuis de lat met-
een hoog. In 2012 is de voorbereiding op de ac-
creditering in een stroomversnelling gekomen, met 
het oog op de eerste nulmeting door JCI-experten 
in maart 2013.

Een 20-tal zorgthema’s, zoals pijnbeleid, valpreven-
tie, medicatiebeleid,... werden inhoudelijk voor-
bereid door themaverantwoordelijken. Zij analy-
seerden het zorgproces vanuit het oogpunt van de 
patiënt. Daarbij werden niet alleen de afzonderlijke 
schakels bekeken, maar vooral het globale plaatje, 
inclusief alle zorg- en ondersteunende processen die 
kunnen interfereren met elkaar. 
Na het in kaart brengen van de risico’s en het ver-
beterpotentieel, werkten de themaverantwoordelij-
ken verbeterprocessen uit die beantwoorden aan de 
JCI-normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid. Dit 
telkens met het oog op objectieve zorgkwaliteit en 
een optimale beleving voor de patiënt. 
De verbeterprocessen werden afgetoetst bij medi-
sche en verpleegkundige aanspreekpunten, wat 
maakt dat de voorbereiding op de JCI-accreditering 
intussen ziekenhuisbreed gedragen wordt.

In de aanloop naar de nulmeting vonden ook in-
terne kwaliteitsrondes plaats door eigen collega’s. 
Deze kwaliteitscontroleurs gebruikten hiervoor een 
methodiek die kenmerkend is voor JCI, met name 
de ‘tracermethode’. 
Een stuurgroep en een coördinatiecel bewaakten de 
volledige voorbereiding van de nulmeting. 

Letterlijk betekent ‘tracer’: iets of ie-
mand die een spoor volgt. Bij een pa-
tiënttracer volgen we het spoor van een 
reële opgenomen patiënt doorheen het 
ziekenhuis. We kijken in het dossier van 
de patiënt, observeren de zorg, spreken 
met zijn zorgverstrekkers, en soms met 
de patiënt zelf. Bij een systemtracer vol-
gen we het spoor van een ‘systeem’, een 
reeks werkafspraken rond een bepaald 
thema. Zo bekijken we bijvoorbeeld hoe 
hoogrisico-medicatie bewaard wordt, 
hoe het voorschrift tot stand komt, hoe 
het transport naar de afdeling verloopt, 
evenals de toediening aan de patiënt. De 
tracermethode helpt om zeer gericht de 
kwaliteit van onze zorg te meten en ver-
betermogelijkheden op te sporen. 
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toezichtsmodel van de overheid. Na een grondige 
meerdaagse audit kreeg az Sint-Blasius een zeer 
mooi rapport, met veel sterke punten en zonder een 
enkele ‘non-comformiteit’. De erkenning van het 
ziekenhuis werd dan ook verlengd tot eind 2017.

Het accrediteringstraject gaat gepaard met een in-
terne communicatiecampagne, om medewerkers en 
artsen te sensibiliseren, te informeren en maximaal te 
betrekken. Als visuele rode draad doorheen de cam-
pagne werd gekozen voor een oranje reddingsboei.  
Het gedachtengoed van ‘voortdurend verantwoord 
verbeteren’ is intussen stevig ingebed in de organi-
satiecultuur. 

In 2013, na de nulmeting, worden de bevindingen 
van de JCI-consultants geïntegreerd in een globaal 
verbeterplan. De verbeteracties worden geïmple-
menteerd in de loop van 2013; de finale JCI-audit is 
voorzien voor 2014 en is drie jaar geldig.

Waar mogelijk worden tijdens het accrediterings-
traject synergieën gezocht met andere kwaliteitsini-
tiatieven, zoals het nieuwe toezichtsmodel van de 
Vlaamse overheid, dat in 2013 de focus op heel-
kunde richt. 

In 2012 kreeg az Sint-Blasius overigens voor de 
laatste keer de ‘Visitatie’ over de vloer, het vorige 
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Aantoonbare zorgkwaliteit
Hoewel az Sint-Blasius het in vergelijking met de 
andere 26 ziekenhuizen uit de pool inzake decu-
bitus vrij goed blijft doen, blijft het preventiebe-
leid permanent onder de aandacht. Er is dan ook  
beslist om nog sterker in te zetten op preventie door 
meer procescontrole en een snellere feedback via 
het wondzorgteam. De bijsturing van de preventie-
maatregelen gebeurt dan nog tijdens het verblijf van 
de patiënt in het ziekenhuis.

Een andere zorggevoelige indicator is patiënteniden-
tificatie. Voor deze relatief nieuwe indicator wordt 
gecheckt of opgenomen patiënten een polsbandje 
dragen met daarop twee identificatieparameters 
(volledige naam + geboortedatum). De identificatie-
parameters op het bandje dienen te corresponderen 
met de identiteit van de patiënt. Onze betrachting is 
hierin te evalueren naar 100%. 

  2009 2010 2011 2012

decubitusprevalentie az Sint-Blasius  4,89 4,34 4,8 5,02

Q2 decubitusprevalentie ziekenhuis benchmark  6,4 6,11 6,28 6,44

      2011 2012

%  geïdentificeerde patiënten az Sint-Blasius     80 95

Q2  %  geïdentificeerde patiënten benchmark     87,02 92,2
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Het ziekenhuis voert dan ook al meer dan een de-
cennium een intensief beleid rond meten, opvolgen 
en bijsturen van de zorgkwaliteit. Indicatorensets in 
zowel medische als niet-medische domeinen zijn de 
motor van een voortdurende verbetercyclus. Deze 
meetcultuur positioneert az Sint-Blasius bij de pio-
niers in de sector. Al in 2005 werd het ziekenhuis 
hiervoor bekroond met de Tyco Healthcare Award 
voor Excellentie in Ziekenhuismanagement. Daar-
naast vindt az Sint-Blasius het belangrijk om kwali-
teit meetbaar te maken en hierover verantwoording 
af te leggen aan de maatschappij.
Het vergelijken of benchmarken van performantie-
indicatoren in de zorgsector is evenwel nog pril. 
Ook GRI – de wereldstandaard voor verslaggeving 
over maatschappelijk verantwoord ondernemen – 
beschikt nog niet over sectorspecifieke indicatoren 
voor de gezondheidszorg en voor ziekenhuizen.
az Sint-Blasius heeft het voorbije decennium even-
wel een uitgebreide set aan indicatoren ontwikkeld 
om de medische en verpleegkundige performantie 
te meten. Het betreft indicatoren waarover wereld-
wijd eensgezindheid bestaat. Sommige ervan wor-
den  sinds 2009 eveneens in de benchmark met het 
Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VZNKUL) 
opgenomen.
In het kader van de JCI-accreditering is in 2012 op-
nieuw een grote stap voorwaarts gemaakt op het 
gebied van meetcultuur. Onze indicatorenset werd 
afgestemd met de ‘verantwoordingsindicatoren’ 
(accountability measures) die door de Joint Commis-
sion International worden vooropgesteld. 
Er is onder meer veel aandacht besteed aan systema-
tische metingen op het vlak van nutritie, pijnbehan-
deling, valincidentie en fixatiebeleid. De verhoogde 
aandacht op deze terreinen leidt tot kwaliteitsverbe-
tering. Zo is in 2012 het fixatieprotocol grondig her-
zien, met een afzonderlijk luik over fixatie en isolatie 
van psychiatrische patiënten en veel aandacht voor 
een veilige manier van fixeren en voor een correcte 
communicatie met de familie. Verpleegkundigen 
kregen ook hierover opleiding.
Dankzij de afstemming van de geselecteerde indi-
catoren zal voor az Sint-Blasius de komende jaren 
synergie mogelijk zijn tussen de rapportering via het 
GRI-jaarverslag, de benchmarking binnen het VZN-
KUL en de audit van het JCI-accrediteringsproject.

Verpleegkundige indicatoren

> Decubitusprevalentie en patiëntenidentificatie 

Uit de uitgebreide set verpleegkundige performan-
tie-indicatoren selecteren we voor dit jaarverslag de 
decubitusprevalentie (= het percentage patiënten 
met doorligwonden) en patiëntenidentificatie.

> Incidentie van nosocomiale MRSA/1000  
opnames in klinische gevallen 

MRSA staat voor ‘Meticilline-resistente Staphylococ-
cus aureus’, vaak ten onrechte de ziekenhuisbacterie 
genoemd. De MRSA-incidentie werd tot nog toe ge-
meten per semester. Sinds 2011 wordt het nationale 
rapport enkel nog  jaarlijks gemaakt. Om te kunnen 
vergelijken werden de cijfers van voorgaande jaren 
herrekend naar jaarcijfers. De cijfers tussen haakjes 
laten de nationale mediaan zien voor ziekenhuizen 
van een vergelijkbare grootte.
Infecties met MRSA komen sinds 2011 vaker voor 
dan de voorgaande jaren. Dit heeft te maken met 
het zich verspreiden van CA-MRSA buiten het kader 
van de gezondheidszorg in onze regio. Verscherp-
te opvolging van het toepassen van de standaard 
voorzorgsmaatregelen en het uitvoeren van correcte 
handhygiëne, liggen mogelijks aan de basis van het 
opnieuw dalen van de incidentiecijfers in 2012.

 2009 2010 2011 2012

MRSA in az Sint-Blasius 1.00 1.25 2.00 1.20

nationale mediaan (1.30) (1.35) (1.10) nog niet beschikbaar

incidentie van nosocomiale MRSA in klinische gevallen per 1000 opnames
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> Antibiotica bij heup- en knieprothese chirurgie

Bij heup- en knieprothese chirurgie wordt antibiotica 
opgestart vooraleer de ingreep plaatsvindt om infec-
tie te voorkomen. Het tijdig starten van deze antibi-
oticumtoediening, alsook het tijdig stoppen ervan, 
wordt sinds 2011 jaarlijks gemeten bij 25 patiënten. 
In 2011 en 2012 werd het antibioticavoorschrift bij 
alle 25 patiënten correct toegepast.

> Beroerte - geneesmiddelenvoorschrift bij ont-
slag uit het ziekenhuis

Een aantal geneesmiddelen hebben aangetoond dat 
ze het risico op een nieuwe beroerte kunnen ver-
minderen. Dit zijn: 
• anti-aggregantia (geneesmiddelen die bloed-

klontervorming voorkomen)
• anticoagulantia, ook wel bloedverdunners ge-

noemd, bij patiënten met hartritmestoornissen 
•	 statines (cholesterolverlagers) bij patiënten met 

een verhoogd cholesterol

Het voorschrijven van deze geneesmiddelen bij het 
ontslag uit het ziekenhuis na beroerte wordt door 
de dienst neurologie continu opgevolgd. De doel-
stelling is dat alle patiënten die hiervoor in aanmer-
king komen deze medicatie voorgeschreven krijgen 
bij ontslag uit het ziekenhuis. 

Tabel: % ontslagmedicatie na beroerte

Medische indicatoren

> Hartinfarct – vroegtijdig toedienen van aspirine

Vroegtijdig aspirine toedienen bij een hartinfarct 
vermindert het risico op overlijden. In az Sint-Blasius 
volgt de dienst cardiologie op hoeveel patiënten 
aspirine toegediend krijgen binnen 12 uur na op-
name in het ziekenhuis. De doelstelling is dat dit bij 
gebeurt bij elke patiënt die hiervoor in aanmerking 
komt. Deze doelstelling konden we de voorbije 2 
jaar verwezenlijken. 

Figuur 1 : % patiënten dat binnen 12 uur na op-
name voor hartinfact aspirine krijgt toegediend

% patienten 2010 2011 2012

anti-aggregantia 100 100 96,21

statines 69,67 83,62 78,91

anticoagulantia (bij VKF) 92,08 88,26 96,69

> Beroerte - door-to-needle time trombolyse

Trombolyse is een behandeling die de uitkomst verbe-
tert voor patiënten die worden opgenomen omwille 
van een herseninfarct. Trombolyse is echter niet bij 
alle patiënten mogelijk en is bovendien enkel zinvol 
als het gebeurt kort na het ontstaan van het infarct. 
Als de tijd tussen het optreden van de eerste ver-
schijnselen en de aankomst in het ziekenhuis te lang 
is, is het toedienen van trombolyse niet meer zinvol. 
Om de tijd tussen de aankomst in het ziekenhuis en 
het toedienen van de therapie zo kort mogelijk te 
houden, dienen de noodzakelijke onderzoeken met-
een te gebeuren en dient  het medisch en verpleeg-
kundig team zeer snel te handelen. In 2012 werd bij 
en steekproef van 25 trombolysepatiënten vastge-
steld dat de toediening steeds gebeurde binnen de 
twee uur na aankomst in het ziekenhuis.
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> Palliatieve zorgeenheid

Sinds 3 jaar worden op de palliatieve zorgeenheid op 
continue basis een set van indicatoren opgevolgd.
Deze indicatoren zijn onder te verdelen in zorgin-
houdelijke indicatoren, cliëntgebonden indicatoren 
en een bevraging bij de nabestaanden. De zorgin-
houdelijke indicatoren hebben betrekking op pijn 
en andere symptomen (oa obstipatie, misselijkheid, 
gevoel van kortademigheid,…). De cliëntgebonden 
indicatoren geven een beeld van de tevredenheid 
van patiënten op verschillende domeinen – zowel 
het omgaan met lichamelijke klachten als met psy-
chosociale en spirituele zorg.

Hieronder worden de resultaten van de zorginhou-
delijke indicatoren weergegeven voor de voorbije 
twee jaar. We stellen vast dat dankzij doeltreffende 
medische en verpleegkundige zorg de meeste pa-
tiënten geen pijn ervaren, noch andere lichamelijke 
of psychosoiale symptomen zoals angst en een-
zaamheid. Belangrijk is om de eigen evolutie op te 

geen pijn

geen symptomen  
(muv pijn)

geen psychosoc 
problematiek

volgen en om de resultaten te vergelijken met de te-
vredenheid van de patiënten. 99% van de patiënten 
op de palliatieve zorgeenheid geeft aan tevreden te 
zijn met de wijze waarop met lichamelijke sympto-
men wordt omgegaan.

Figuur 2 : % patiënten met afwezigheid van symp-
tomen
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Nieuw chirurgisch dagcentrum 
De draaglijke lichtheid van een 
hospitalisatie
Maandag 23 januari 2012 opende az Sint-Blasius een 
nieuw chirurgisch dagcentrum in de pas gebouwde, 
aparte vleugel. Het chirurgisch dagcentrum laat toe 
de behandeling van dagziekenhuispatiënten op een 
vernieuwende manier te organiseren, volledig los 
van de andere patiëntenstromen, vlot,  snel, kwali-
teitsvol en comfortabel.
In az Sint-Blasius gebeuren vandaag al meer dan 
drie op de vijf chirurgische ingrepen in dagopname; 
9000 ingrepen per jaar. De evolutie naar meer dag-
opnames is te danken aan nieuwe mogelijkheden 
in de anesthesie, maar vooral aan de ontwikkeling 
van steeds minder invasieve heelkunde, een ten-
dens waarin az Sint-Blasius altijd een voorloper is 
geweest.

In 2005 werd beslist tot de bouw van een volledig 
nieuwe vleugel met een gescheiden en compact cir-
cuit voor dagziekenhuispatiënten, m.a.w. met een 
aparte ingang, eigen onthaal, operatiekwartier en 
nazorg. Dit afgescheiden chirurgisch dagcentrum laat 

toe de dagziekenhuispatiënt - doorgaans fit en vitaal 
- anders te benaderen dan een zwaar zieke patiënt. 
De patiënt die een cataractingreep of een kijkoperatie 
van de knie ondergaat, heeft immers andere noden 
en verwachtingen dan wie opgenomen wordt na een 
beroerte of een levensbedreigend trauma.

Bij het uitwerken van het nieuwe chirurgisch dag-
centrum lag de focus dan ook zowel op (objectieve) 
klinische kwaliteit als op de (subjectieve) beleving 
van de patiënt. De designers van het chirurgisch 
dagcentrum (chirurgen, verpleegkundigen, logis-
tiekers,…) hebben getracht zich maximaal in het 
perspectief van de ‘dagpatiënt’ te verplaatsen. Wat 
denkt hij, welke verwachtingen of bezorgdheden 
heeft hij, welke nood aan informatie, aan bevesti-
ging? Hoe wil hij de dagopname ervaren? Wanneer 
is deze beleving voor hem een aangename bele-
ving? Ze wilden de dagopnamepatiënt een “VICKS-
ervaring” geven, met gelijktijdige aandacht voor 
Veiligheid, Informatie, Comfort, Klinische kwaliteit 
en Snelheid. De denkoefening leidde tot een aantal 
bijzondere aandachtspunten:
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• Een vlotte dienstverlening. Het circuit is compact 
in tijd en ruimte, waardoor wachttijden en door-
looptijd minimaal blijven.

• Een aangename en comfortabele beleving in 
een aantrekkelijke omgeving met een fris kleu-
renpalet en een doordachte materiaalkeuze. 
Het onthaal doet eerder denken aan de lobby 
van een hedendaags hotel. Voor kinderen is 
er een geïntegreerd kindvriendelijk circuit, met 
kinderboxen en een speelhoek. Ouders mogen 
hun kind vergezellen tot in het operatiekwartier 
en bij hen zijn wanneer ze wakker worden in de 
ontwaakzaal. Voor patiënten die dit wensen zijn 
er privékamers met multimediamonitor en eigen 
sanitair. In de andere naverblijfzone is internet-
verbinding voorzien voor laptops.

• Hoogkwalitatieve zorg: de medische en ver-
pleegkundige processen zijn gestandaardiseerd 
volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

• Bijzondere aandacht gaat naar optimale infor-
matie voor, tijdens en na de opname. Zo wordt 
elke patiënt de dag voor de ingreep thuis gebeld 
door een ziekenhuismedewerker.

In het chirurgisch dagcentrum worden da-
gelijks 50 à 60 patiënten behandeld. De tien 
meest voorkomende ingrepen in 2012:
1. cataractbehandeling
2. varicectomie  
3. trommelvliesbuisjes
4. arthroscopie van de knie
5. extracties tanden
6. heupinfiltratie onder scopie
7. vehandeling Carpal Tunnel 
8. therapeutische hysteroscopie
9. intravitreale injectie (in het oog)
10. laparoscopische liesbreuk

Architectuur
Het gebouw werd opgetrokken tussen de twee be-
staande beddenvleugels, in de groenzone. Om de in-
planting zo weinig mogelijk te laten domineren in de 
grasvlakte koos az Sint-Blasius voor een transparant 
gebouw met een gebogen kopgevel en een glazen 
doorgang naar het huidige gebouw. De inrichting 
is uitgesproken eigentijds dankzij frisse kleuraccen-
ten, sfeervolle verlichting en hedendaags meubilair. 
Grote glaspartijen zorgen voor veel lichtinval en een 
ruimtelijk gevoel. Bijzondere aandacht ging naar het 
comfort van kinderen. Van in de ontvangstlobby tot 
in de ontwaakruimte kregen alle kinderzones een 
aangepaste inrichting met een speels accent. Onder 
de nieuwe vleugel bevindt zich een parkeergarage 
met rechtstreekse toegang tot het dagcentrum.

Het chirurgisch dagcentrum werd feestelijk geopend 
op 3 februari 2012 en kreeg ook nog in dit eerste 
jaar na de opening veel geïnteresseerde bezoekers 
uit andere ziekenhuizen over de vloer.

Bekijk hier de Terzake-uitzending over 
mentale gezondheid en beleving van pa-
tiënten, met een reportage over 20 jaar 

cliniclowns en een reportage over de visie van ons 
chirurgisch dagcentrum. 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRdzrCfGbR_g%20
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRdzrCfGbR_g%20
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRdzrCfGbR_g%20
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRdzrCfGbR_g%20
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRdzrCfGbR_g%20
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRdzrCfGbR_g


| 18 |

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
12

Zorgtrajecten dia-
betes en chronische 
nierinsufficiëntie
De zorgtrajecten voor diabetes en voor chronische 
nierinsufficiëntie werken nu op kruissnelheid. Alle 
chronische patiënten zijn ondertussen in hun traject 
geïncludeerd. Voor een grondige (nationale) evalu-
atie van beide zorgtrajecten is het nog iets te vroeg. 
Toch lijkt het comfort voor de patiënten toegeno-
men, dankzij een betere begeleiding, ook door de 
huisartsen. Allicht zorgt deze betere begeleiding 
ook voor een daling van de ziekenhuisopnames, al 
ontbreken hierover voorlopig cijfergegevens. De sa-
menwerking met de huisartsen in de zorgtrajecten 
verloopt zeer goed; onze regio is nationaal bij de 
best scorende.

Zorginnovatie
> Interne liaisonfunctie diabetes

Sinds april 2012 beschikt az Sint-Blasius over een inter-
ne liaisonfunctie voor diabetes. Het doel is tweeledig: 
enerzijds de invoering van een uniform diabetesbeleid, 
anderzijds een optimale opvolging van de diabetespa-
tiënten over alle afdelingen heen. Diabetespatiënten 
liggen verspreid over het hele ziekenhuis. Hun opna-
me heeft immers vaak een andere oorzaak. Voor elke 
verblijvende patiënt wordt een synthese gemaakt met 
de essentiële bloedwaarden en de insulinegegevens. 
Hierop wordt het medicatiebeleid afgestemd. Deze 
informatie wordt dagelijks opgevolgd door de endo-
crinologen en de diabetesverpleegkundigen.

Op elke afdeling hebben verpleegkundigen bijscho-
ling gekregen. Daarnaast gaat één van de diabetes-

Minister-president Kris Peeters tijdens Dag van de Zorg 2012

educatoren drie keer per week op de afdelingen 
langs om te zien of het protocol correct wordt nage-
leefd. In overleg met de endocrinologen wordt het 
beleid waar nodig bijgestuurd.
De interne liaisonfunctie betekent een sterke on-
dersteuning voor de verpleegkundigen en voor de 
artsen. Dankzij de standaardisatie en de dagelijkse 
opvolging door een team van experten, verhoogt 
ook de kwaliteit van zorg.

> Referentiecentrum voor robotchirurgie

In az Sint-Blasius werd reeds in 2009 de nieuwste   
Da Vinci S robot geïnstalleerd. De robot stelt de chi-
rurg en zijn team in staat complexe en delicate (la-
paroscopische) ingrepen te vereenvoudigen en pre-
ciseren. Het apparaat bestuurt vier robotarmen en 
maakt gebruikt van de 3D en HD beeldtechnologie. 
Met de robot beschikt de chirurg over een superi-
eur instrument om de verschillende weefseltexturen 
beter te beoordelen, waardoor zowel de klinische 
resultaten als het herstel kunnen verbeteren. Zo 
kunnen urologen in het geval van de robotgeassi-
steerde laparoscopische prostatectomie omringende 
zenuwbanen en sluitspiervezels beter in beeld bren-
gen en sparen, zodat de kans op bijwerkingen (in-
continentie, erectiestoornissen) maximaal kan wor-
den beperkt. 
De robot wordt vooral in de urologie gebruikt voor 
nier-, blaas- en prostaatingrepen. az Sint-Blasius is 
erkend als referentiecentrum voor robotgeassis-
teerde prostatectomie en bekleedt de vierde plaats 
op dat vlak in Vlaanderen. Maar ook hysterectomie 
(baarmoederwegname) gebeurt in az Sint-Blasius 
meer en meer robotgestuurd. 

Bijzonder om weten: het was hier in Dendermonde 
dat in maart 1997 de allereerste robotingreep we-
reldwijd plaats vond. Dr. Jacques Himpens, alge-
meen chirurg, voerde toen met de voorloper van 
de huidige robot vier abdominale ingrepen uit en 
haalde daarmee de wereldpers. 
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> Geheugenkliniek: diagnose en revalidatie

De geheugenkliniek van az Sint-Blasius bestaat uit 2 
luiken: de geheugenraadpleging en de geheugenre-
validatie. Hiermee trachten we mensen te helpen op 
2 gebieden, m.n. diagnostiek en revalidatie.

Het doel van de geheugenraadpleging is een juiste 
diagnose te stellen over de oorzaken en de aard van 
de geheugenproblemen, en aanbevelingen te for-
muleren voor een eventuele therapie. Elke patiënt 
wordt door een neuroloog, een psycholoog en een 
geriater gezien. Indien nodig gebeurt ook een neu-
ropsychologisch onderzoek door een psycholoog. 
De verschillende experten overleggen met elkaar en 
komen tot een conclusie, die ze neerschrijven in een 
verslag voor de huisarts.

Daarnaast heeft az Sint-Blasius sinds 2011 als 
enige Oost-Vlaams ziekenhuis een erkenning voor 
geheugenrevalidatie. Deze erkenning mag gezien 
worden als een erkenning voor de interdiscipli-
naire samenwerking van geriaters, neurologen, 
verpleegkundigen en paramedici die elkaar reeds 
jaren vonden vanuit hun klinische interesse voor de 
geheugenproblematiek en maatschappelijke be-
wogenheid. 

2012 was het eerste volledige werkjaar voor het re-
validatieteam. Het aanbod is specifiek voor perso-
nen met beginnende dementie, met als doel deze 
mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis 
te blijven wonen. Neurologen en geriaters werken 
hiervoor samen in een team met een ergothera-
peut, een psycholoog en een verpleegkundige van 
de sociale dienst. In de werking is het contact met 
de mantelzorg en met de eerste lijn erg belangrijk. 
De huisarts wordt uitgenodigd op het multidisci-
plinair overleg om mee het revalidatieprogramma 
voor zijn patiënt te bespreken. De ergotherapeute 
neemt telefonisch contact op met de huisarts voor 
ze op huisbezoek gaat. Dit huisbezoek is een nieuw 
gegeven voor onze ziekenhuismedewerkers; voor 
het eerst treden zij met hun zorg naar buiten.

In 2012 werden 37 personen met dementie op basis 
van dit revalidatieprogramma intens begeleid. Hun 
leeftijd varieerde van 44 tot 90 jaar, met een gemid-
delde leeftijd van 75 jaar. 

De aanpak en werking van de geheugenrevalidatie 
wordt continu gemonitord; de deelnemers worden 
systematisch bevraagd. De reacties zijn zeer positief. 
In het volgende jaarverslag zullen we cijfermateriaal 
kunnen meegeven hierover.

Om na het revalidatietraject verdere begeleiding te 
verzekeren, stelt Expertisecentrum Dementie Mean-
der tijdens een van de revalidatiesessies zijn werking 
voor aan de patiënt en de mantelzorger. Samen 
organiseren az Sint-Blasius en ECD Meander sinds 
november 2011 ook een gespreks- en ontmoetings-
groep voor personen met beginnende dementie.
Het praatcafé dementie bestaat in 2013 vijf jaar. 
Het praatcafé is een regelmatige bijeenkomst voor 
mensen met dementie, familieleden en andere ge-
interesseerden. Elke keer staat een thema centraal. 
Het praatcafé wil dementie bespreekbaar maken en 
wil een plaats zijn waar mensen steeds opnieuw met 
hun vragen en twijfels terechtkunnen. In november 
2013 viert het praatcafé zijn vijfde verjaardag met 
de theaterproductie ‘Hoofd vol mist’.

> Cardiorevalidatiecentrum van start

Eind 2012 kreeg az Sint-Blasius een RIZIV-erkenning 
voor cardiorevalidatie. Het centrum is ondergebracht 
op de dienst fysiotherapie. Patiënten kunnen er na een 
myocardinfarct (hartinfarct) revalideren onder begelei-
ding van een multidisciplinair team met aan het hoofd 
een cardioloog-revalidatiearts. In een programma van 
een zestal weken werken de patiënten op een veilige 
manier aan hun fysieke fitheid. Een psycholoog neemt 
eventuele angsten om te bewegen weg. Een diëtist 
geeft voedingsadvies. Een sociaal verpleegkundige 
neemt indien nodig contact met de werkgever om de 
werkhervatting voor te bereiden. Een kinesitherapeut 
zorgt voor de begeleiding tijdens de cardiotraining. De 
patiënten worden voortdurend gemonitord.

De cardiorevalidatie wordt zo snel mogelijk na de in-
greep opgestart en wordt verdergezet als de patiënt 
uit het ziekenhuis ontslagen is. Door de revalidatie zo 
dicht mogelijk bij huis aan te bieden – in tegenstel-
ling tot de hoogtechnologische hartchirurgie waarvoor 
az Sint-Blasius samenwerkt met het OLV Ziekenhuis in 
Aalst – verhoogt de therapietrouw bij de patiënten. De 
revalidatie gebeurt in groepjes van een achttal patiën-
ten. Op termijn kan het cardiorevalidatiecentrum 400 
patiënten per jaar begeleiden.

> Patiëntgerichte zorg in de geriatrie

Een verblijf in het ziekenhuis zorgt vaak voor onze-
kerheid en heel wat vragen. Ook bij de familie. Die 
moet er immers vaak voor zorgen dat bij het ontslag 
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van de patiënt uit het ziekenhuis hun familielid vol-
doende omkaderd is en dat er continuïteit van zorg 
is. Een goede afstemming met de arts is dan ook be-
langrijk. Tijdens de doktersronde is de familie echter 
meestal niet aanwezig in het ziekenhuis. Voor de fa-
milie lijkt het dan wel heel moeilijk om de arts te spre-
ken te krijgen, terwijl de arts ervaart dat familieleden 
verwachten hem of haar altijd te kunnen aanspreken.

Om hiervoor een oplossing te bieden, hebben de 
geriaters afgesproken om zich op een vast tijdstip 
in de week beschikbaar te houden voor familieleden 
van opgenomen patiënten. Zo kan de communica-
tie efficiënter en effectiever verlopen, in een rustige 
omgeving en zonder tijdsdruk. Uiteraard blijft ook 
de mogelijkheid bestaan om dringende situaties ad 
hoc te bespreken. De praktijk wijst uit dat deze for-
mule sterk gewaardeerd wordt, zowel door de pa-
tiënt en zijn familie als door de geriaters.

Zorgverbreding en 
samenwerking
az Sint-Blasius draagt samenwerking hoog in het 
vaandel. Het leveren van excellente zorgkwaliteit 
kan immers alleen met een bundeling van krachten. 
Het ziekenhuis stimuleert samenwerking binnen de 
teams, maar ook tussen teams onderling en met ex-
terne zorgpartners.

De zorg voor de patiënt wordt in een zorgcontinu-
um aangeboden. Naast de zorg in het ziekenhuis is 
er ook de zorg van de huisartsen, van de thuiszorg, 
de ouderenzorg en zo meer. Het is belangrijk dat alle 
zorgverleners de zorg voor de patiënt optimaal op el-
kaar afstemmen.

Bovendien nopen ook de vergrijzing en andere maat-
schappelijke evoluties tot meer samenwerking. De 
middelen zijn schaars en moeten zo efficiënt mogelijk 
worden ingezet. De gemiddelde verblijfsduur in de zie-
kenhuizen daalt, maar door de ouder wordende popu-
latie zijn er meer intermittente patiënten. De ontwik-
kelingen in de geestelijke gezondheidszorg – met o.m. 
de inzet van mobiele teams voor acute en chronische 
zorg, een actieve samenwerking vanuit diverse orga-
nisaties en een zorg die zo sterk mogelijk maatschap-
pelijk ingebed is – lijkt een beloftevol model.

az Sint-Blasius neemt in deze maatschappelijke evolu-
ties geen afwachtende houding aan, maar engageert 
zich actief in tal van samenwerkingsverbanden.

> Ouderenzorg

Voor bewoners van een woonzorgcentrum die in het 
ziekenhuis opgenomen worden, is het belangrijk dat 
de zorg goed afgestemd is. In het ziekenhuis wordt 
de patiënt omringd door een multidisciplinair team 

van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, 
sociaal verpleegkundigen en andere experten. Maar 
ook in het woonzorgcentrum is een coördinerend en 
adviserende arts en zijn er verpleegkundigen en ander 
zorgpersoneel. az Sint-Blasius heeft daarom in okto-
ber 2012 met 31 woonzorgcentra uit de regio een sa-
menwerkingsconvenant afgesloten. In het convenant 
staan afspraken over communicatie, over noodzake-
lijke documenten, maar bijvoorbeeld ook over het 
voorschrijven en toedienen van medicatie. Wanneer 
een patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt en 
terugkeert naar het woonzorgcentrum, krijgt hij een 
uitgebreide ontslagbrief mee, zodat de zorg in het 
woonzorgcentrum naadloos verdergezet kan worden, 
ook op het vlak van kinesitherapie en ergotherapie. 
Ook over het MRSA-beleid bestaan goede afspraken 
tussen az Sint-Blasius en de woonzorgcentra.

Eerder al sloot az Sint-Blasius ook een samenwer-
kingsconvenant af met de thuiszorgorganisaties.

Bekijk hier de TV-Oost uitzending over de 
plechtige ondertekening van het samen-
werkingsconvenant

Geslaagde oefening  
rampenplan
Als ziekenhuis moet je op alles voorbereid zijn, ook 
op het onverwachte. Op dinsdag 27 maart 2012 
hield az Sint-Blasius daarom een externe rampoefe-
ning, waarbij de interne werking van het ziekenhuis 
werd getest.
Het scenario begon met een auto die inrijdt op een 
groep fietsers. Er vallen twee doden en verschillen-
de zwaargewonden. Simulanten van het Rode Kruis 
spelen de rol van slachtoffers.
Om 19.30 uur komt de melding binnen op de 
spoedgevallendienst. De zorgverleners schieten 
in actie. Niet veel later komen andere figuranten 
opdagen: bezorgde familie en nieuwsgierige jour-
nalisten die snel meer willen weten. Het coördi-
natieteam komt samen, maar wordt bestookt met 
telefoontjes. Hectische toestanden alom. Zoals het 
ook in werkelijkheid verloopt.
De rampoefening was boeiend, geloofwaardig en 
leerrijk. Uit de evaluatie bleek dat het rampenplan 
goed in elkaar zit en dat de verschillende rollen in 
de zorgverlening goed op elkaar afgestemd zijn. Op 
basis van de evaluatie werden ook enkele bijsturin-
gen gemaakt. In de toekomst wil az Sint-Blasius nog 
meer van dit soort oefeningen organiseren.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1S_hHBNvnf4
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1S_hHBNvnf4
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1S_hHBNvnf4
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1S_hHBNvnf4
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> Denk nu aan later

We worden met z’n allen ouder. Onze maatschap-
pij tracht zich te organiseren om goede zorg voor 
hoogbejaarden aan te bieden. Nieuwe woon- en 
zorgvormen zijn in opmars. Tegelijk stelt de dienst 
patiëntenbegeleiding van az Sint-Blasius vast dat de 
oudere mensen vooraf zelden stilstaan bij hoe ze hun 
zorg georganiseerd willen zien op het ogenblik dat 
hun gezondheid en zelfstandigheid achteruit zouden 
gaan. Mensen weten nauwelijks welke verblijfsvor-
men en ambulante zorgmogelijkheden bestaan en 
aan welke criteria ze moeten voldoen om hiervan ge-
bruik te kunnen maken. Vaak moet tijdens een acute 
opname in het ziekenhuis nog snel informatie ge-
zocht worden, nagedacht en beslist worden, meestal 
in overleg met de volwassen kinderen.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ 
wil de dienst patiëntenzorg dit knelpunt samen met 
de lokale zorgpartners en de gemeentebesturen 
preventief aanpakken. Met het project ‘Denk nu 
aan later’ wil de dienst de lokale verblijfs- en zorg-
mogelijkheden in kaart brengen, de bevolking infor-
meren en oudere mensen sensibiliseren om vooraf 

Voortdurend verantwoord verbeteren

na te denken over hun latere verblijfs- en zorgplan-
ning. Hiervoor werkt az Sint-Blasius samen met de 
thuiszorg, de huisartsen en de woonzorgcentra. De 
fundamenten voor dit project zijn in 2012 gelegd. In 
2013 wordt het project officieel voorgesteld. 

www.denknuaanlater.be/

> Zorgcontinuüm geestelijke gezondheidszorg

Sinds de oprichting van de psychiatrische afdeling 
in 1994 is az Sint-Blasius een actieve partner in 
de geestelijke gezondheidszorg. Regionaal bun-
delen verschillende actoren sinds eind 2010 de 
krachten in vzw Pro Mente: Psychiatrisch Centrum 
Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas, het Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg De Drie Stromen en 
az Sint-Blasius in Dendermonde. Samen organi-
seren deze voorzieningen zorg in de samenleving 
voor mensen met een langdurige psychiatrische 
kwetsbaarheid. Dat gebeurt met initiatieven be-
schut wonen, met begeleiding aan huis en met 
dagactiviteiten.

http://www.denknuaanlater.be/
http://www.denknuaanlater.be/
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Informatisering verhoogt patiëntveiligheid
Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een abso-
lute vereiste voor een veilige en kwaliteitsvolle pa-
tiëntenzorg. Het EPD bevordert standaardisatie en 
evidence based geneeskunde. 

az Sint-Blasius koos reeds in 2011 samen met de an-
dere Nexuz Health ziekenhuizen (www.nexuzhealth.
be) voor KWS – het ‘klinisch werkstation’ dat ont-
wikkeld en uitvoerig getest werd in het UZ Leuven. 
De implementatie van KWS in az Sint-Blasius is een 
vijfjarenplan. Nadat in 2011 het afsprakenbeheer, 
de OK-module en de MVG-registratie werden opge-
start, stonden in 2012 de opnameplanning en het 
zorgdossier op de agenda.

De drie diensten geriatrie mochten als eerste kennis-
maken met het ‘zorgdossier’ (verpleegkundig dos-
sier) in KWS. Alle papieren dossiers zijn er vervangen 
door het elektronisch dossier. De verpleegkundigen 
voeren alle registraties in op een laptop, gemonteerd 
op de verpleegkar. De ingevoerde gegevens worden 
via het draadloos netwerk in real time beschikbaar. 
Dataveiligheid is een belangrijk topic. Elke ver-
pleegkundige heeft een eigen login met paswoord. 
Afhankelijk van zijn profiel krijgt de medewerker 

toegang om bepaalde gegevens te bekijken, in te 
voeren of te wijzigen. Naast deze ‘embedded secu-
rity’ is ook de toelating van de patiënt vereist om zijn 
gegevens te delen. 

Het elektronisch zorgdossier wordt in 2013 op de 
andere afdelingen uitgerold. Ook de ‘contactmo-
dule’ (het nieuwe elektronisch medisch dossier, ter 
vervanging van het huidige C2M) zal  hieraan wor-
den gekoppeld.

Naast het zorgdossier is in 2012 de opnameplanning 
in KWS opgestart, wat de registratie van patiënten 
- zeker voor ambulante patiënten en patiënten dag-
kliniek - eenvoudiger en vlotter maakt.

De voordelen van KWS zijn legio. De kans op vergissin-
gen vermindert en alle gegevens blijven traceerbaar. 
Bovendien integreert KWS de procesbeschrijvingen 
en de klinische paden, wat de standaardisatie van de 
zorg en de patiëntveiligheid ten goede komt. De in-
teractie met ons accrediteringstraject is nu reeds dui-
delijk: informatisering en kwaliteitsverbetering ge-
ven elkaar de hand en stimuleren elkaar wederzijds. 
Als KWS in 2016 op kruissnelheid komt, zal het ook 

http://www.nexuzhealth.be
http://www.nexuzhealth.be
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tal van parameters over kwaliteit en patiëntveilig-
heid automatisch genereren. Ook automatische or-
dercommunicatie wordt mogelijk. Dat KWS tegelijk 
in tal van andere ziekenhuizen van het Vlaams Zie-
kenhuisnetwerk geïmplementeerd wordt, biedt als 
bijkomend voordeel dat de dossiers in de verschil-
lende ziekenhuizen raadpleegbaar zijn.

Griepprikactie
Vaccinatie tegen de griep is niet ver-
plicht voor ziekenhuismedewerkers 
en artsen, maar het wordt wel sterk 
aanbevolen. Met een griepprik be-
schermen artsen en medewerkers im-
mers niet alleen zichzelf, maar ook de 
patiënten.

In 2012 organiseerde az Sint-Blasius 
daarom een sensibiliserende campag-
ne om artsen en medewerkers aan te 
zetten zich vrijwillig te laten inenten. 
De campagne bestond uit een luik 
communicatie, maar ook uit mobiele 
vaccinatieteams die op verschillende 
plaatsen en tijdstippen medewerkers 
vaccineerden: op afdelingen, tijdens 
vergaderingen,... En met succes. In 
2011 liet 33% van de medewerkers 
en artsen zich een griepprik toedie-
nen, in 2012 liep dat op tot 45%. Dit 
is een mooi resultaat: het gemiddelde 
in de Vlaamse ziekenhuizen bedraagt 
slechts 35%.

Elektronische communicatie met 
huisartsen
Maandelijks komt in az Sint-Blasius de ICT-beleidscel 
samen, waarin ook de artsen nauw betrokken zijn. De 
ICT-beleidscel bepaalt de prioriteiten en waakt over de 
planning en de implementatie van nieuwe toepassin-
gen. Naast kwaliteit, patiëntveiligheid en een goede 
dienstverlening staat ook een goede communicatie 
met de huisartsen hoog op de agenda van de ICT-
beleidscel.

Een comfortabele service is dat huisartsen actief deel 
kunnen nemen aan interessante studieavonden in het 
UZ Leuven via videoconferencing vanuit az Sint-Blasius 
(de zogenaamde ‘Pentalfa’ avonden). Op termijn zal 
dat ook van thuis uit mogelijk worden.

Nog belangrijker is de dagelijkse communicatie tussen 
het ziekenhuis, de artsen en de huisartsen. az Sint-Bla-
sius hecht veel belang aan een snelle en volledige ver-
zending van verslagen en onderzoeksresultaten naar 
de huisarts. Sinds 2006 kunnen huisartsen het elek-
tronisch ziekenhuisdossier van hun patiënten inkijken 
via MONA; voor het bekijken van radiologiebeelden 
implementeerde het ziekenhuis in 2010 WebRad.

Eind 2012 sloot az Sint-Blasius ook een overeenkomst 
om verslagen te verzenden via  Hector, een nieuw 
softwarepakket gebaseerd op de technologie van het 
overheidsplatform e-Health. Hector wordt als alterna-
tief aangeboden naast Medibridge. Het pakket biedt 
als voordelen o.m. de beveiligde omgeving en de tra-
ceerbaarheid van gegevensuitwisseling. Nieuw is de 
‘time stamping’, een item dat toont op welk tijdstip 
een arts een bericht gelezen heeft. In de toekomst zal 
Hector ook tweerichtingsverkeer mogelijk maken. Dan 
kunnen de huisartsen met Hector een verwijsbrief stu-
ren naar een arts in het ziekenhuis.
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Financiële continuïteit
Om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg 
en de investeringen die hiermee gepaard gaan ook 
in de toekomst te kunnen garanderen, hecht az 
Sint-Blasius veel belang aan een financieel gezonde 
situatie. Financiële continuïteit vormt dan ook de 
tweede pijler in de missie van het ziekenhuis.

Het financieel-economische klimaat zet de midde-
len in de gezondheidszorg steeds meer onder druk. 
Ziekenhuizen halen hun inkomsten uit drie bronnen: 
het budget financiële middelen (BFM), waarmee de 
overheid een deel van de investeringslasten en de 
werkingskosten dekt; de afdracht van artsen op de 
honoraria, en de opbrengsten uit de apotheek. Op 
alle drie deze bronnen zijn overheidsbesparingen 
doorgevoerd, die in 2012 al voelbaar waren, maar 
in 2013 op kruissnelheid komen.

Kerngegevens en jaarcijfers
De activiteit van het ziekenhuis wordt o.a. gemeten 
op basis van volgende twee parameters: de globale 
activiteit (=de som van de klassieke opnames met 
overnachting en de prestaties in het dagziekenhuis) 
en de raadplegingen.

Net als andere ziekenhuizen staat az Sint-Blasius dan 
ook voor grote uitdagingen, vooral omdat die dalen-
de inkomsten gepaard gaan met stijgende kosten. 
Van de uitgaven gaat 40% naar personeelskosten, 
25% naar verbruiksmaterialen en 6% naar afschrij-
vingen. Ook de onderhoudskosten van medische 
toestellen vormen een belangrijke kost.

Toch blijft az Sint-Blasius een financieel gezonde en 
solide instelling, dankzij de activiteitencijfers die ook 
in 2012 stijgen en een zorgvuldig en duurzaam be-
heer van de middelen.

 per 01/01/2011 per 01/01/2012 per 01/01/2013

budget van  € 42.220.058,62 €  41.189.681,93 € 45.100.677,89 
financiële middelen  

procentuele  33,68% 31,96% pas kenbaar 
verhouding op     eind 2013 
omzet 

 2010 2011 2012

omzet 118.663.712 123.718.875 128.866.903

RSZ 10.015.358 10.689.188 11.514.081

bedrijfsvoorheffing 7.624.170 8.323.832 8.952.445

investeringen 11.674.700 11.645.319 17.973.163

inkomsten 125.364.772 130.934.421 136.166.435

operationele kosten 67.387.591 70.562.511 74.101.580

personeels- 34.427.775 36.634.181 39.043.248 
vergoedingen

liquiditeit 
Acid Test Ratio 2,20 2,19 1,98

solvabilitiet 138% 134% 138%

resultaat 3.074.413 6.476.740 3.819.243

continuïteit MVA 2,00 1,83 2,48
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 2010 2011 2012

globale activiteit 33.309 34.585 35.476 
in aantal opnames

 

# klassieke opnames  16.649 17.082 17.380

dagziekenhuis activiteit  16.660 17.503 18.096

   

# gefactureerde 178.332 186.594 198.156 
raadplegingen

Een belangrijke stijging in het aantal activiteiten zien 
we op de consultatieafdelingen (+6,2% tov 2011). 
Ook de klassieke opnames (+ 1,7%) en de dagzie-
kenhuisactiviteiten (+3,4%) nemen licht toe.

Sinds 2006 stijgt ook het aantal patiënten op de 
spoedopname. Hieronder de cijfers van de laatste 
drie jaar:

 2010 2011 2012

# patiënten 20.313 21.326 21.413 
op spoedopname

# MUG-oproepen 1.077 1.108 1230

Tegelijk waakt az Sint-Blasius erover om niet aan 
overconsumptie te doen. In 2012 hoefden op basis 
van de referentiebedragen dan ook geen terugbeta-
lingen te gebeuren voor onverantwoorde onderzoe-
ken of technische acten.

De omzetstijging is minder groot dan de stijging in 
activiteiten. Tegelijk stijgen de kosten sneller dan de 
omzet.

Bovenstaande en andere financiële indicatoren wor-
den frequent opgevolgd om het beleid van het zie-
kenhuis te kunnen bijsturen.
Activiteitsgegevens worden maandelijks vergele-
ken met een groep van 13 andere ziekenhuizen. Zo 
merken we dat de gemiddelde ligduur niet enkel in 
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ons ziekenhuis daalt, doch ook in de groep. Daaren-
tegen is az Sint-Blasius een van de weinige zieken-
huizen waar nog een stijging van het totaal aantal 
opnames wordt waargenomen.

Aankoopbeleid
De aankoop van elk medisch toestel en ander ap-
paraat met een grote verbruikskost wordt getoetst 
aan het TCO-principe (Total Cost of Ownership). 
Zowel de directe als de indirecte kosten worden in 
kaart gebracht op basis van kwantificeerbare criteria 
(kostprijs, opleidings-, verbruiks-, onderhouds- en 
afvalkosten) en niet-kwantificeerbare (milieukosten, 
veiligheid en comfort). De aankoopkeuze wordt ge-
baseerd op een weging van deze criteria.

Door meer uniformisering en standaardisering  van 
verbruiksmaterialen – van kantoormateriaal tot en 
met operatiemateriaal – en door samenaankoop 
met AZ Glorieux in Ronse, kan op het vlak van aan-
koop nog een besparing gerealiseerd worden. In 
2013 wordt dit een expliciet actiepunt in az Sint-
Blasius.

Investeringen
Het masterplan Nieuwbouw & Verbouwingen wordt 
versneld uitgevoerd. Het gaat om een gesubsidieer-
de investering. Alle verblijfsafdelingen worden gron-
dig gerenoveerd. Deze investeringen hebben geen 
impact op het financieel resultaat van het zieken-
huis. Uiteraard wordt erover gewaakt dat de mid-
delen die de overheid ter beschikking stelt optimaal 
worden ingezet.

Het chirurgisch dagcentrum dat in 2012 in gebruik 
genomen werd, is gefinancierd met eigen middelen. 
In 2012 vond hiervoor een eerste afschrijving plaats. 
Het gebouw zelf heeft een afschrijvingstermijn van 
33 jaar, de medische inrichting mag op 5 jaar afge-
schreven worden.

Ook in informatica is veel geïnvesteerd in 2012, zo-
wel in software als in hardware. Dat zal ook het ge-
val zijn in 2013.

ICT-infrastructuur grondig  
vernieuwd
De dienst ICT verving in 2012 alle 450 pc’s in az Sint-
Blasius. Ook het draadloos netwerk, de servers en 
de firewall waren aan vernieuwing toe. 
Voor heel wat programma’s zijn belangrijke upgra-
des doorgevoerd, waaronder PACS, dat de beelden 
van de medische beeldvorming opslaat, beheert en 
ter beschikking stelt, en het labosysteem.

Verdere informatisering in 2013
In 2013 wordt de uitrol van KWS (Klinisch Werk-
station, zie p.22) verder gezet. Daarnaast heeft az 
Sint-Blasius ook geïnvesteerd in een nieuw tarifica-
tie- en facturatiesysteem, Oazis. Een snellere ser-
vice, minder manuele handelingen en een kleinere 
foutenmarge, dat zijn de voordelen van dit nieuwe 
pakket. De introductie ervan werd in 2012 grondig 
voorbereid, om in januari 2013 van start te gaan. 
Oazis houdt de patiëntengegevens bij en koppelt ze 
aan KWS. De software integreert ook de verzeke-
ringsgegevens en de data voor de facturatie.
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Energie-efficiëntie, waterbespa-
ring en duurzame (nieuw)bouw
De totale energiekosten van het ziekenhuis bedra-
gen 1% van de omzet, wat vrij hoog is. Daarom 
volgen we het energieverbruik zorgvuldig op en 
streven we voortdurend naar efficiëntieverbetering.
Maandelijks wordt het energie- en waterverbruik 
van az Sint-Blasius geregistreerd. Om de drie maan-
den worden de indicatorwaarden besproken met 
het diensthoofd van de technische dienst en jaarlijks 
gerapporteerd aan de directie en de raad van be-
stuur. Door de resultaten te toetsen aan drempel-
waarden wordt in kaart gebracht waar verbetering 
nog mogelijk is.
Het energetisch verbruikskengetal (EVK) daalt sinds 
2010 jaar na jaar, ook in 2012. Het EVK brengt het 
elektriciteitsverbruik per vierkante meter en het 
aardgasverbruik per graaddag in kaart. Het is een 
indicator voor rationeel energieverbruik. Er is voor-
lopig geen benchmarking over het EVK mogelijk, 
omdat nog te weinig ziekenhuizen deze indicator 
opvolgen.

EVK (energetisch verbruikskengetal) in MJ/m2

Het elektriciteitsverbruik is in 2012 weliswaar ge-
stegen, maar het verbruik per vierkante meter is 
gedaald. Het elektriciteitsverbruik gaat voor 45% 
naar verlichting en is dus sterk afhankelijk van de 
oppervlakte van het ziekenhuis. De ingebruikname 
van de nieuwe vleugel zorgt voor een stijging van 
het verbruik. De daling per vierkante meter is het 
gevolg van genomen maatregelen. In de nieuw-
bouw en gerenoveerde afdelingen wordt zoveel 
mogelijk LED-verlichting gebruikt en worden ook 

Elektriciteits- en gasverbruik
Het gasverbruik toont de jongste jaren een dalen-
de curve. Om een correcte vergelijking mogelijk te 
maken, wordt het verbruik per graaddag berekend. 
Deze methode laat toe om genomen maatregelen 
te evalueren, onafhankelijk van weersomstandig-
heden. In een strenge winter wordt immers meer 
gas verbruikt dan in een zachte winter. Het verbruik 
wordt ook per vierkante meter berekend. In 2012 
is een nieuwe vleugel aangebouwd, wat uiteraard 
een invloed heeft op het energieverbruik. Toch is het 
energieverbruik voor verwarming in de nieuwe vleu-
gel beperkt: het gebouw is opgetrokken in glas met 
een hoge isolatiewaarde. 
Wat het gasverbruik betreft, zien we in 2012 een 
verdere daling, dankzij maatregelen die in 2011 ge-
nomen zijn en een blijvend effect hebben in 2012.

  verbruik  "kosten/10" graaddagen

2010 27.131 24.874 2.703

2011 22.358 24.953 1.928

2012 21.379 24.579 2.327

Verbruik gas
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Alternatieve energiebronnen
Tijdens academiejaar 2011-2012 onderzocht een 
masterstudent industriële wetenschappen, richting 
elektromechanica, de haalbaarheid van alternatie-
ve energiebronnen in az Sint-Blasius. Onderzocht 
werden: warmtepompen, de opslag van thermische 
energie in de bodem, thermische zonnepanelen, 
biobrandstof, een hoogrendementsketel en warm-
tekrachtkoppeling. De meest optimale oplossing 
bleek warmtekrachtkoppeling te zijn. Hierbij drijft 
een aardgasmotor een generator aan die elektrici-
teit maakt. De warmte van de aardgasmotor wordt 
gebruikt om het gebouw te verwarmen. az Sint-Bla-
sius wil in 2013 zijn stookinstallatie vervangen door 
nieuwe ketels met warmtekrachtkoppeling. Een las-
tenboek is in de maak. Het nieuwe systeem zou een 

Verbruik elektriciteit

bewegingsdetectie en dimmers geïnstalleerd. Ook 
maatregelen van voorgaande jaren blijven vruchten 
afwerpen: de energiezuiniger liften die in 2010-
2011 geïnstalleerd werden; het gebouwenbe-
heersysteem dat luchtgroepen, verwarmingsinstal-
laties en koeling optimaliseert; de bundeling van 
de diverse koelgroepen tot één virtuele koelgroep 
met een beter rendement als gevolg. In het geb-
ouwenbeheersysteem zijn er in 2012 voor elektric-
iteit een 100-tal deelmeters in gebruik genomen, 
waardoor een gedetailleerde analyse mogelijk is 
van de grootverbruikers en de verbruiksprofielen. 
Ten slotte werkt az Sint-Blasius samen met het eco-
team aan een voortdurende sensibilisering van zijn 
medewerkers. Energiebewust en duurzaam han-
delen behoort ondertussen tot de cultuur van het 
ziekenhuis.

Elektriciteit evolutie verbruik

V
er

b
ru

ik
 in

 k
W

h

ve
rb

ru
ik

 p
er

 m
2

2010 2011 2012
6,175,356 6,074,428 6,830,173

155.56 153.01 149.08

Dendermonde

per m2

Jaren

Dendermonde

per m2

7,000,000

6,800,000

6,600,000

6,400,000

6,200,000

6,000,000

5,800,000

5,600,000

158

156

154

152

150

148

146

144

Water
Waterverbruik/ligdag  
(= gerelateerd aan de activiteit)

water- 
verbruik

600

500

400

300

200

100

0

l/
lig

d
ag

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

381
414 440 429 425

479 474

398 391

Performantie-indicator milieu

verbruik Dendermonde per m² 
elektriciteit

2010 6.175.356 155,56

2011 6.074.428 153,01

2012 6.830.173 149,08

Groene stroom
az Sint-Blasius schakelde op 01.01.2011 over op 
100% groene stroom. In 2012 sloot het ziekenhuis 
aan bij een economisch samenwerkingsverband voor 
energie. Dit samenwerkingsverband zal de energie-
kosten verder drukken. Het houdt bij de aankoop van 
energie steeds rekening met de wet op de overheids-
opdrachten.

Bij de renovaties van de verpleegafdelingen wor-
den waar mogelijk waterbesparende technieken 
gebruikt. Zo zijn de toiletten voorzien van een 
kleine en grote spoelbeurt en hebben de douches 
waterbesparende douchekoppen. Op alle afdelin-
gen wordt gebruik gemaakt van waterbesparende 
bedpanspoelers. Ondanks een stijgende activiteit in 
het ziekenhuis is het waterverbruik opnieuw licht 
gedaald.

daling in de energiekosten kunnen teweegbrengen 
van 10,74% in de jaarlijkse kost aan elektriciteit en 
16,15% in de jaarlijkse kost aan aardgas. Na tien 
jaar zou dit een besparing van 2.091.286 € kunnen 
betekenen.

waterverbruik in absolute cijfers (in m³) 

2010 49.729

2011 40.946

2012 38.813

Waterverbruik in absolute cijfers
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Duurzame infrastructuur
Samen met de bouw van de nieuwe vleugel, die be-
gin 2012 geopend werd, vormt de renovatie van de 
gebouwen één van de zes programma’s voor 2010-
2015 (zie p.33).

Het comfort van patiënten en medewerkers is een 
belangrijk aandachtspunt in het beleid. En al is het 
gebouw op campus Dendermonde nog relatief jong 
(1994), toch drongen vernieuwende en verfrissen-
de renovatiewerken zich op. Bij deze renovatie zijn 
ruimtelijkheid, functionaliteit, duurzaamheid en een 
doordacht design sleutelbegrippen. De lat ligt hoog.

In alle gerenoveerde afdelingen krijgen de kamers 
nieuw vast meubilair, nieuw sanitair en een nieu-
we vloerbedekking. De muren worden fris geverfd. 
Elke patiënt krijgt een eigen multimediamonitor met 
verschillende toepassingen voor zorgregistratie, ont-
spanning en informatie.

De topkoeling zorgt voor een aangename tempe-
ratuur in de warme seizoenen. De vensters worden 
vervangen door dubbele beglazing met een betere 
isolatiewaarde. De zonnewering wordt vernieuwd. 
Zo wordt gezorgd voor minder opwarming in de ka-
mer in de zomer en minder warmteverlies naar bui-
ten tijdens de winter. In 2013 worden ook nieuwe 
glaspartijen geplaatst in het technisch blok. Op die 
manier gaat meer comfort voor de patiënt hand in 
hand met een duurzaam energiebeleid en financiële 
continuïteit.

Wagenpark
Het ziekenhuis heeft een beperkt aantal wagens in 
dienst: een MUG, twee wagens voor de technische 
dienst en de bode, en een 6-tal directiewagens. 
Het dieselverbruik in liter van het eigen wagenpark 
steeg naar 15.343 liter in 2012 wegens uitbreiding 
van het wagenpark.

Brandstofverbruik wagenpark in liter

2010 9.362

2011 12.050

2012 15.343
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Rubriek 2010 2012 2012-2010
verpleegkundige zorg (informatie,  
respect, aandacht voor pijn,  
inspraak, bedbel) 92,2 92,9 0,7
medische zorg  
(informatie, respect,  
aandacht voor pijn, bereikbaarheid) 84,8 85,3 0,5
samenwerking arts-verpleegkundige  
(eenduidige info, samenwerking) 89,0 89,6 0,6
ontslagregeling (ontslagmoment,  
ontslagvoorbereiding) 89,0 88,7 -0,3
sociale dienst (dienstverlening) 88,4 89,5 1,1
kine (zorg) 90,6 93,6 3,0
opname (vlotheid,  
respect, nuttige info) 86,4 86,4 0,0
financiële informatie  
(bij opname en ontslag) 78,9 71,6 -7,3
spoedopname (vlot verloop, respect) 89,2 90,1 0,9
intensieve zorgen  
(informatie, respect) 90,2 89,9 -0,3
radiologie (informatie, respect) 86,6 88,5 1,9
operatiekwartier (informatie, respect) 90,7 94,0 3,3
pastorale dienst  
(beschikbaarheid) 85,1 92,6 7,5
voeding (keuze, smaak, advies) 79,8 79,3 -0,5
bezoek en stilte 84,6 85,7 1,1
kamer 90,0 91,1 1,1
herstellingen (tijdig) 86,3 87,3 1,0
schoonmaak (respect,  
onderhoud kamer) 93,3 95,3 2,0
aanbeveling aan anderen 90,1 90,1 0,0

Publieke waardering
De derde pijler in het beleid van az Sint-Blasius 
richt zich op publieke waardering. Dit betekent in 
de eerste plaats dat we zorg willen dragen voor de 
patiënten en bezoekers, maar ook voor de ruime 
bevolking, voor onze leefomgeving, kortom voor de 
maatschappij, binnen onze actieradius.
Daarnaast willen we actief luisteren naar al onze 
belanghebbenden. We willen hun noden en ver-
wachtingen bevragen en behartigen, en op een 
transparante manier rapporteren over onze verbe-
terinspanningen en resultaten.

De betrokkenheid van de stakeholders en het luis-
teren naar hun verwachtingen vormt een essentieel 
onderdeel van onze maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. Op 27 maart 2012 organiseerde az Sint-
Blasius een tweede stakeholdersoverleg. Hierop 
kregen de aanwezigen toelichting bij de beleidsin-
tenties, alsook bij de vorm en de inhoud van het 
duurzaamheidsrapport. De partijen in het schema 
hieronder waren uitgenodigd op dit overleg.
De stakeholders formuleerden een aantal nuttige 
verbetersuggesties, waar rekening mee gehouden is 
bij de opmaak van onderliggend jaarverslag. Verder 
spraken de stakeholders hun appreciatie uit over de 
transparantie en de ver doorgedreven meetcultuur.

Ook in 2013 organiseert az Sint-Blasius een stake-
holdersoverleg. Dit jaar zal het overleg in het najaar 
plaatsvinden en zal naast een terugblik op 2012 ook 

een vooruitblik op 2014 worden gegeven aan de 
stakeholders. 

Daarnaast doet az Sint-Blasius in het dagelijkse be-
leid inspanningen om zijn stakeholders te betrekken 
bij besluitvormingsprocessen en om zijn aanbod af 
te stemmen op de noden in de maatschappij.

Patiënten-
tevredenheid
Patiëntentevredenheid is een van de drie pijlers van 
de missie van az Sint-Blasius. Het meten ervan is 
een belangrijke sleutel tot continue verbetering. Het 
ziekenhuis neemt daarom al acht jaar deel aan het 
vergelijkende Delta-tevredenheidsonderzoek van 
het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingsweten-
schappen van de KU Leuven. Een gevalideerd meet-
instrument peilt in 18 Vlaamse ziekenhuizen naar 
de ervaring van patiënten op het gebied van dienst-
verlening. Dat gebeurt aan de hand van 50 criteria, 
waaronder zowel algemene aandachtspunten als 
verpleegkundige en medische items. Met de resulta-
ten kan az Sint-Blasius zich positioneren tegenover 
de andere deelnemende ziekenhuizen (fig. 1).

Fig. 1: resultaten Delta patiëntentevredenheids-

onderzoek

Stakeholdergroep Vertegenwoordiger

Raad van Bestuur:  Gedelegeerd Bestuurder

Directie:  Leden directieraad

Medewerkers:  Afvaardiging Ondernemingsraad

Patiënten:  Afvaardiging Vlaamse 
 Patiëntenvereniging (verontschuldigd)

Leveranciers:  Afvaardiging ISS – Afvaardiging Sodexo

Artsenkorps:  Afvaardiging Medische Raad

Huisartsen:  Afvaardiging Vehamed

Partners Woon-en Zorgcentra:  Afvaardiging WZC Sint-Jozef Hamme

Partners Thuiszorg:  Afvaardiging CM Waas en Dender

Partners Geestelijke Gezondheidszorg: Afvaardiging Pro Mente

Overheden:  Afvaardiging intermutualistisch comité

Media:  Afvaardiging Radio Eén
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Rubriek 2010 2012 2012-2010
verpleegkundige zorg (informatie,  
respect, aandacht voor pijn,  
inspraak, bedbel) 92,2 92,9 0,7
medische zorg  
(informatie, respect,  
aandacht voor pijn, bereikbaarheid) 84,8 85,3 0,5
samenwerking arts-verpleegkundige  
(eenduidige info, samenwerking) 89,0 89,6 0,6
ontslagregeling (ontslagmoment,  
ontslagvoorbereiding) 89,0 88,7 -0,3
sociale dienst (dienstverlening) 88,4 89,5 1,1
kine (zorg) 90,6 93,6 3,0
opname (vlotheid,  
respect, nuttige info) 86,4 86,4 0,0
financiële informatie  
(bij opname en ontslag) 78,9 71,6 -7,3
spoedopname (vlot verloop, respect) 89,2 90,1 0,9
intensieve zorgen  
(informatie, respect) 90,2 89,9 -0,3
radiologie (informatie, respect) 86,6 88,5 1,9
operatiekwartier (informatie, respect) 90,7 94,0 3,3
pastorale dienst  
(beschikbaarheid) 85,1 92,6 7,5
voeding (keuze, smaak, advies) 79,8 79,3 -0,5
bezoek en stilte 84,6 85,7 1,1
kamer 90,0 91,1 1,1
herstellingen (tijdig) 86,3 87,3 1,0
schoonmaak (respect,  
onderhoud kamer) 93,3 95,3 2,0
aanbeveling aan anderen 90,1 90,1 0,0

In 2012 scoorde az Sint-Blasius op 37 van de 
50 items boven de mediaan van de pool van 18 
Vlaamse ziekenhuizen. In 2011 was dat het geval 
voor 35 van de 50 items. Van de 32 items over de 
medische en paramedische zorg, waren er in 2012 
26 met een waarde boven de mediaan van de pool. 
az Sint-Blasius blijft het met deze resultaten jaar 
na jaar erg goed doen in vergelijking met de an-
dere ziekenhuizen. Een minpunt in 2012 was de 
rubriek ‘bezoek en stilte’, waarop het ziekenhuis 
ook in 2011 al zwakker scoorde door de omvang-
rijke bouwwerken. De financiële informatie bij ont-
slag kreeg in 2012 een minder goede beoordeling 

dan voorheen. Dat had dan weer te maken met 
de patiëntenflow die vorig jaar werd bijgestuurd, 
waardoor een informatiemoment op de dag van 
ontslag kwam te vervallen. Nochtans scoren we als 
ziekenhuis hier nog steeds zeer goed binnen de 
benchmark.

az Sint-Blasius neemt de resultaten van de patiën-
tentevredenheidsmeting ernstig. Ze worden niet 
alleen besproken op directieniveau, maar ook in 
de raad van bestuur, in het college van medische 
diensthoofden en op dienstniveau ook tijdens de 
kwartaalbesprekingen met de leidinggevenden.

Voortdurend verantwoord verbeteren
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Het jaar door peilt az Sint-Blasius daarnaast ook 
naar de tevredenheid van patiënten met het ‘beoor-
delingsdocument’ bij elke opname en via focusgroe-
pen. Deze focusgroepen laten een meer diepgaande 
bevraging van een bepaalde patiëntengroep toe. In 
2012 organiseerde het ziekenhuis focusgroepen 
over rugpathologie, bevalling, heupchirurgie en pe-
diatrie. Een focusgroep richt zich op de persoonlijke 
ervaringen van elke patiënt, maar ook het proces 
of het zorgpad wordt grondig geëvalueerd. Uit de 
focusgroep rugpathologie kwam bijvoorbeeld naar 
voren dat een postoperatieve CT-scan omwille van 
het patiëntencomfort beter in de tweede helft van 
het verblijf kan plaatsvinden. Op die manier betrekt 
az Sint-Blasius patiënten bij een continue verbete-
ring van de processen, van de kwaliteit en de pa-
tiëntveiligheid.
In 2013 willen we hierin nog een stap verder gaan 
en patiënten ook betrekken bij het ontwikkelen van 
nieuwe zorgpaden, vanuit hun beleving van de be-
staande zorg.

Ook het Vlaams Patiëntenplatform is voorstander 
van het actief betrekken van patiënten bij het uit-
tekenen of evalueren van klinische paden en wil hier 
in 2013 een aandachtspunt van maken. De voor-
trekkersrol van az Sint-Blasius blijkt uit de deelname 
van algemeen directeur Karen Pieters als spreker 
op het congres over patiëntenparticipatie van het 
Patiëntenplatform en koepelorganisatie Zorgnet 
Vlaanderen in november 2012. Ook onze  ‘heup- en 
knieklas’ werd er als één van de vijf ‘best practices’ 
voorgesteld. De heup- en knieklas is een initiatief 
van het multidisciplinair heup- en knieteam dat pa-
tiënten in groep voorbereidt op alle aspecten van 
een heup- of knieoperatie, van de voorbereiding 
tot en met de nazorg, van medische en verpleeg-
kundige elementen tot en met sociale en financiële 
aspecten. 

Bekijk hier de best practice Heup-en knieklas

Informatieverstrekking is een belangrijke pijler in 
patiëntentevredenheid en –participatie. De website 
www.azsintblasius.be werd in 2012 stelselmatig uit-
gebreid en verbeterd en werd begin 2013 bekroond 
als één van de vijf meest patiëntvriendelijke zieken-
huiswebsites. 

Daarnaast zette de dienst communicatie in 2012 
ook volop in op social media. Twitter, LinkedIn, You-
Tube en vooral Facebook stimuleren patiënten en 
bevolking om een online community te vormen en 
feedback te geven op onze zorg en dienstverlening.  

Incidenten en bijna-incidenten in de patiëntenzorg 
vormen eveneens een bron van continue verbete-
ring. Het meldingssysteem voor artsen en mede-
werkers is erop gericht om zoveel mogelijk uit er-
varingen te leren. Elk (bijna-)incident wordt grondig 
geanalyseerd en waar nodig worden processen bij-
gestuurd.
Ten slotte is ook binnen az Sint-Blasius een ombuds-
dienst actief. De ombudspersoon rapporteert jaar-
lijks zowel intern (aan raad van bestuur, directie en 
medische raad) als extern (aan de federale overheid) 
over de bemiddelingen en opvolgingen.
In 2012 werden 361 dossiers geregistreerd, bespro-
ken en opgevolgd. 
Maandelijks is er een ombudsoverleg waarop de 
ombudspersoon leerpunten en concrete dossiers 
onder de aandacht kan brengen. Elk jaar wordt een 
grondige analyse van de klachten gemaakt op diver-
se domeinen: medisch, verpleegkundig, administra-
tief/financieel, organisatorisch, technisch/facilitair 
en paramedisch/sociaal.

Volgende tendensen zetten zich ook in 2012 verder:
l De kennis over het bestaan van de ombudsdienst 

verbetert stelselmatig, mede dankzij de inspan-
ningen van az Sint-Blasius om via folders, website 
en opnamebrochure de dienst kenbaar te maken.

Ombudsdienst op de website

l Het aandeel medische klachten neemt toe; men-
sen aarzelen minder om de dienstverlening van 
een arts (behandeling of bejegening) in vraag te 
stellen;

l Patiënten en familie hebben het soms moeilijk 
om een onderscheid te maken tussen een com-
plicatie en een medische fout. 

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBjlrQbGFGxw
http://www.azsintblasius.be
http://www.azsintblasius.be/patienten/ombudsdienst/%3B
http://www.azsintblasius.be/patienten/ombudsdienst/%3B
http://www.azsintblasius.be/patienten/ombudsdienst/%3B
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBjlrQbGFGxw
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Bouwen voor de 
toekomst
Als gevolg van een wijziging in de overheidsfinan-
ciering besliste az Sint-Blasius om het masterplan 
‘Nieuwbouw en Verbouwingen’ versneld uit te voe-
ren. Het masterplan omvat zowel nieuwbouw en 
noodzakelijke renovaties als verbeteringen op het 
vlak van het comfort voor de patiënten.

Een van de mijlpalen van 2012 was de ingebruik-
name van de nieuw gebouwde vleugel aan de west-
kant van campus Dendermonde. De nieuwbouw 
huisvest het chirurgisch dagcentrum (zie pag. 16-
17), een uitbreiding aan de polikliniek en een inter-
nistisch dagcentrum. Het is een architecturale verta-
ling van onze VICKS-visie op ambulante zorg, met 
als centrale waarden veiligheid, informatie, comfort, 

klinische kwaliteit en snelheid.

Intussen drong ook een grondige renovatie van het 
hoofdgebouw (°1994) zich op. Knelpunt hierbij blijft 
de wettelijke verplichting om het gebouw op 33 jaar 
af te schrijven. Dat betekent dat de investeringen 
in het ‘oude gebouw’ nog vele jaren afgeschreven 
moeten worden, terwijl ondertussen nieuwe inves-
teringen nodig zijn. Dat legt een grote financiële 
druk op de zorgvoorzieningen. Gelukkig verkeert 
az Sint-Blasius in een financieel gezonde situatie (zie 
ook pagina 24). 

In 2012 is zowat de helft van de verpleegafdelingen 
gerenoveerd. Nadat de materniteit en de afdeling 
intensieve zorgen in vorige jaren aan bod kwamen, 
werden nu onder meer het thoracaal centrum en de 
afdeling hart- en vaatziekten helemaal vernieuwd. 
Nieuwe vloeren en plafonds, nieuwe ramen met 
zonnewering, nieuw sanitair en verlichting. Maar 
ook nieuwe technologie. Zo beschikt elke patiënt 
over een multimediamonitor met tal van toepas-
singen en is er topkoeling op elke kamer. De kleur-
loze gangen van weleer maakten plaats voor een 
fris kleurenpalet. Het geheel straalt rust, comfort en 
vriendelijkheid uit. Tegelijk wordt ook een standaar-
disatie van de verpleegafdelingen doorgevoerd, wat 
zorgt voor een grotere patiëntveiligheid.

Bij alle bouwprojecten gaat bijzondere aandacht 
naar duurzame materiaalkeuzes en naar de nieuw-
ste inzichten rond energiezuinig en milieuvriende-
lijk bouwen. Kwaliteit en duurzaamheid blijven de 
leidraad doorheen het hele masterplan. Dit beleid 
hoort thuis in de strategie van het ziekenhuis: we 
willen zorg dragen voor mensen in de brede beteke-
nis van het woord en een bijdrage leveren aan een 
duurzame, gezonde omgeving. 

Kinderafdeling in het nieuw
In het najaar 2012 opende de nieuwe kinderafde-
ling. Het concept beantwoordt aan de hedendaagse 
noden en verwachtingen. Een mooi voorbeeld zijn 
de faciliteiten voor ouder-kind-opvang. Ouders wor-
den aangemoedigd om ook ’s nachts bij hun kind te 
blijven. Dat heeft gevolgen op het gebied van inrich-
ting en infrastructuur. Zo beschikt elke kamer in de 
nieuwe pediatrie over een eigen douche en over een 
extra zetelbed voor de ouder.
Net als bij de andere renovaties koos az Sint-Blasius 
ook op de kinderafdeling voor duurzaamheid die 
rendeert. De kasten op de kamers zijn gemaakt van 
volkernhout. Een bewuste keuze voor kwaliteit dus. 
Hetzelfde geldt voor de vloerbekleding met recy-
cleerbaar pvc. Een investering die rendeert door het 
onderhoudsgemak en de lange levensduur. Kiezen 
voor duurzaamheid gaat in az Sint-Blasius hand in 
hand met kiezen voor comfort.
De basiskleur op de kinderafdeling is oranje, net 
als de andere afdelingen op de tweede verdieping. 
Maar de aankleding en de uitwerking zijn uiteraard 
aangepast aan de kinderen. 
Vanaf 2013 zal een ontwerp van de kunsthoge-
school Gent, vakgroep interieurvormgeving, onze 
kinderafdeling opvrolijken. In 2014 komen vlakbij de 
nieuwe kinderafdeling ook het pediatrisch dagcen-
trum en de consultaties kindergeneeskunde.

Modulair gebouw voor A-dienst
Om de renovatie van de verpleegafdelingen vlot te la-
ten verlopen, is in 2012 in het verlengde van de bed-
denvleugel Noord  een extra, modulair gebouw opge-
trokken. Hier krijgt de A-dienst tijdelijk onderdak.
Dat net de A-dienst in het modulair gebouw wordt 
ondergebracht, is geen toeval. In de A-dienst worden 
patiënten met een psychiatrische problematiek behan-
deld. Hiervoor is een aangepaste infrastructuur nodig, 
die afwijkt van een gewone ziekenhuisafdeling. De 
dienst is in oppervlakte bijna verdubbeld (1.200 m2) en 
biedt een aangename verblijfsomgeving. Elke patiënt 
heeft een ruime individuele kamer met een eigen dou-
che. Verder is er een gezamenlijke, gezellige leefruimte 
en een ruimte voor activiteiten en therapie.
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Internistisch dagcentrum
Nog in 2012 is ook het internistisch dagcentrum van 
az Sint-Blasius vernieuwd. Hier komen patiënten 
voor een niet-chirurgische dagbehandeling. Voor 
het overgrote deel zijn dit patiënten met kwaad-
aardige aandoeningen, die chemotherapie of een 
andere behandeling krijgen. Ook andere patiënten 
kunnen hier een dagbehandeling krijgen, bijvoor-
beeld een bloedtransfusie of een ijzerinfuus. Het 
aantal posities is uitgebreid van 13 tot 22, waarvan 
9 bedden, 2 bedden onder toezicht en 11 aange-
paste zetels. Maar vooral het comfort is verbeterd. 
Zo is er een eethoek met een open keuken, waar pa-
tiënten een soepmaaltijd kunnen gebruiken. Ook de 
partner of een familielid kunnen mee aanschuiven. 
Om het de patiënten zoveel mogelijk naar de zin 
te maken, is gekozen voor een huiselijke sfeer met 
veel buitenlicht. De patiënten hebben er een mooi 
uitzicht op de schapenweide naast het ziekenhuis. 
Het dagcentrum biedt volop mogelijkheden tot lot-
genotencontact, terwijl tegelijk de privacy optimaal 
gerespecteerd wordt.

Uitbreiding polikliniek
In de nieuwe vleugel, naast het nieuwe internistisch 
dagcentrum, heeft ook de polikliniek gastro-ente-
rologie en urologie een nieuwe, ruime locatie ge-
kregen. De aankleding is modern, kleurrijk en rust-
gevend. Voor deze diensten gebeuren nu zowel de 
raadplegingen als de aansluitende technieken, de 
medische beeldvorming en de endoscopieën in de 
polikliniek. Onderzoeken met en zonder sedatie kun-
nen er plaatsvinden. De endoscopieruimtes ogen als 
een modern operatiekwartier, met alle voorzieningen 
van medische beeldvorming en een recoveryruimte 
vlakbij. Met de nieuwe infrastructuur werd ook geïn-
vesteerd in een hypermodern geautomatiseerd desin-
fectieapparaat.

30 jaar endoscopie in gastro- 
enterologie 
In 2012 bestond de dienst gastro-enterologie, voor 
aandoeningen aan maag, darmen, galwegen, gal-
blaas en pancreas, dertig jaar. 
In 1982 was endoscopie nog uitzonderlijk. Een en-

doscopie (letterlijk ‘binnenin kijken’) is een onder-
zoek van het inwendige van de patiënt, om te kij-
ken wat er aan de hand is, een biopsie te nemen 
of een operatie uit te voeren. Dit gebeurt met een 
endoscoop: een flexibele buis met camera. Dertig 
jaar geleden werd endoscopie enkel op aanvraag 
uitgevoerd, door artsen van buitenaf, ofwel werd de 
patiënt naar een universiteit verwezen. Vanaf 1982 
werden in az Sint-Blasius, voor het eerst in de re-
gio, routine-endoscopie als diagnose en endoscopie 
als behandeling opgestart. We waren hiermee een 
voorloper in de regio. Doordat de endoscopische 
procedures minimaal-invasief zijn, is de hersteltijd 
en het verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk. 
Endoscopie is dan ook een eerste vorm van mini-
maal-invasieve geneeskunde, waarbij men geen of 
minimale hinder veroorzaakt bij de patiënt. az Sint-
Blasius is hierin altijd een koploper geweest. Van-
daag, dertig jaar later, wordt de techniek ook in tal 
van andere disciplines toegepast. De techniek heeft 
zich de voorbije decennia uiteraard verder verfijnd. 

2013 brengt nieuw digitaal  
operatiekwartier
In april 2013 starten de werken voor een nieuw, 
digitaal uitgerust operatiekwartier (OK) in az Sint-
Blasius. Het nieuwe OK komt op het gelijkvloers 
en zal het huidige OK op de derde verdieping 
vervangen. De ligging op het gelijkvloers biedt tal 
van voordelen, onder meer door de nabijheid van 
het chirurgisch dagziekenhuis, de dienst centrale 
sterilisatie en de spoedgevallendienst. Er wordt ge-
streefd naar een synergie voor de ondersteunende 
diensten achter de schermen, terwijl de patiën-
tenflows van dag- en hospitalisatiepatiënten strikt 
gescheiden worden.Het nieuwe OK zal net als het 
huidige uit zes zalen bestaan, met een iets grotere 
oppervlakte. Het zal beantwoorden aan de streng-
ste normen van hygiëne en beschikken over een 
state-of-the-art recovery en voorbereidingsruimte. 
Als alles volgens plan verloopt, kan het nieuwe 
operatiekwartier eind 2013 in gebruik genomen 
worden.

Ook laboratorium kijkt uit naar 2013 
Eind 2013 starten renovatiewerken in het labora-
torium van az Sint-Blasius. De renovatie van het 
laboratorium zal in verschillende fasen verlopen, 
zodat de werking ervan op geen enkel moment in 
het gedrang komt. Het lab wordt met circa 300 m2 
uitgebreid en wordt technisch uitgerust om aan de 
modernste noden te voldoen. Belangrijk hierbij is 
de afstemming van de infrastructuur op de organi-
satorische workflow; een goede inrichting kan de 
efficiëntie van de flow ten goede komen. Allicht 
zal het vernieuwde laboratorium eind 2014 hele-
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VOKA Milieucharter 
Gezondheid en duurzaamheid gaan hand in hand. 
De samenleving vraagt om verantwoordelijke on-
dernemingen, ook in de zorg voor het milieu.
In juni 2012 behaalde az Sint-Blasius voor het twee-
de opeenvolgende jaar het VOKA Milieucharter 
Oost-Vlaanderen. Hieraan ging een grondige audit 
vooraf, met aandacht voor het actieplan en de ge-
boekte resultaten inzake 9 thema’s:

l het voeren van een coherent milieubeleid en het 
integreren van milieuzorg in het bedrijfsbeleid;

l een rationeel gebruik van water en beperking 
van waterverontreiniging;

l de beperking van luchtverontreiniging;
l het beperken van hinder door licht, lawaai en 

trillingen;
l een milieuverantwoorde opslag en gebruik van 

gevaarlijke producten;
l het stimuleren van afvalpreventie en –recuperatie 

en het beperken van verpakkingsafval;
l het rekening houden met milieuaspecten bij 

inkoop en investeringen;
l een rationeel gebruik van energie;
l het beperken van negatieve impact op de om-

geving.
De acties van directie en ecoteam werden doorge-
licht en geëvalueerd door een auditcommissie van 
deskundigen en beloond met een nieuwe toeken-
ning van het charter. 

Om het VOKA Milieucharter te be-
halen moeten bedrijven aan twee 
voorwaarden voldoen, namelijk 
werken conform de geldende mi-
lieuwetgeving en, gedurende het 
actiejaar, minstens vier acties uit-

voeren in verschillende milieuthema’s. Basisprin-
cipe hierbij is dat de acties niet alleen een meer-
waarde hebben voor het leefmilieu, maar ook 
economisch lonend zijn voor het bedrijf.

schap te lezen dat az Sint-Blasius voor de tweede 
maal het VOKA Milieucharter behaalde. Er was een 
attentie voor alle medewerkers, artsen en stagiairs: 
een fruitbakje met 3 stukken fruit, maar ook een 
inlegblad met informatie over het milieucharter en 
de uitgevoerde acties. Er werd ook een kleine, sensi-
biliserende kwis georganiseerd.
Sensibilisering gebeurt verder ook door de driemaan-
delijkse rondgang van de milieucoördinator. In 2012 
vonden vier rondgangen plaats, telkens met een 
concreet aandachtspunt: ophaling van papier en 
karton; de kelder en de technische ruimtes; de juiste 
sortering van het afval in campus Zele en de juiste 
sortering van het afval in campus Dendermonde.
Bij de samenstelling van dit jaarverslag is intussen 
bekend dat az Sint-Blasius in juni 2013 ook voor de 
acties in het jaar 2012, het Milieucharter zal uitge-
reikt krijgen, voor het derde jaar op rij.

Afvalpreventie en 
afvalrecuperatie
Het huidige afvalprotocol bestaat al sinds 2009. Het 
protocol is aan een herziening toe door wijzigingen 
in de wetgeving op het gebied van het sorteren en 
scheiden van PMD-afval en houtafval. Daarnaast 
noopten ook interne veranderingen tot een herzie-
ning van het afvalprotocol. Zowel de inhoud als de 
vorm van het protocol worden bijgestuurd. In 2012 
is hiermee begonnen, in 2013 wordt dit afgewerkt.

Zowel in campus Zele als in campus Dendermonde 
werd de correcte toepassing van afvalsortering in 
2012 tijdens een actiedag nagegaan. Bijzondere 
aandacht ging naar het scheiden van risicohoudend 
en niet-risicohoudend medisch afval. Uit de steek-
proef bleek dat nog teveel afval onterecht bij het 
risicohoudend afval wordt gesorteerd. Ook aan de 
gescheiden ophaling van papier en karton moet blij-
vend aandacht geschonken worden. Hiervoor werd 
gestart met de ontwikkeling van een nieuwe affiche 
over afvalsortering en de diverse circuits.

De wetgeving voorziet een verplichte afzonderlijke 
ophaling van PMD vanaf 1 juli 2013. az Sint-Blasius 
heeft hierop niet gewacht en doet al sinds oktober 
2011 aparte ophalingen, zij het op een beperkt aan-
tal locaties. In 2012 werd de manier van PMD-opha-
ling geëvalueerd en bijgestuurd, om ze in 2013 over 
het hele ziekenhuis in te voeren. Hieraan gekoppeld 
zal een sensibiliseringsactie worden gevoerd voor de 
medewerkers. 

  overig GFT risicohoudend  niet-risicohoudend papier en karton keukenafval 
 (ton*) (*) medisch afval (*) medisch afval (*) (*) (*)
2010 56 68 110 282 68 57
2011 39 64 106 289 85 55
2012 41 66 115 294 82 46

Voortdurend verantwoord verbeteren

Intern wordt de werking van het ecoteam verder-
gezet. Het team is multidisciplinair samengesteld 
en komt maandelijks samen. Het ecoteam volgt de 
actiepunten in het kader van het Milieucharter op 
en organiseert sensibiliserende acties over een duur-
zaam milieubeleid in het ziekenhuis. Zo was op 7 juni 
2012 op de infoschermen aan het onthaal de bood-
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Emissies 
l Wateremissie – kwaliteit van het afvalwater 

(EN21) 

overig (ton)

keukenafval (ton)

GFT (ton)

papier en karton (ton)

risicohoudend medisch afval (ton)

niet-risicohoudend medisch afval (ton)

 BZV 176 335,2 377,8 212,6 mg O
2
/l

  CZV 717,6 1011,1 952,6 509,3 mg O
2
/l

  ZS 181,4 324,4 225,1 129,7 mg/l
  N 57,7 73,562 67,1 46,1 mg/l
  P 10,18 11,38 10,37 8,2 mg/l
  As* 0 0 0 0,03 mg/l
  Ag* 0 0 0 0,001 mg/l
  Cr* 0 0 0 0,05 mg/l
  Zn* 0,0774 0,1031 0,1658 0,2 mg/l
  Cu** 0,0768 0,109 0,0898 0,2 mg/l
  Cd* 0 0 0 0,001 mg/l
  Pb* 0 0 0,0122 0,05 mg/l
  Hg* 0,0002 0 8,30E-05 0,0005 mg/l
  Ni* 0 0 0,0017 0,05 mg/l
  Ba*** 0,1538 0,0364 0,1094 10 mg/l
  Cl*** 480,4 396 403,2 1000 mg/l
  AOX*** 0,8746 1,48 1,362 2 mg/l
  Form*** 0 0,9167 0,026 2 mg/l

waterkwaliteit 2010 2011 2012 drempel- EH
afvalwater    waarde

Een open huis

l Emissie broeikasgassen (EN16)

Ook in de communicatie wil az Sint-Blasius duur-
zaamheid nastreven. Duurzame communicatie is 
helder, relevant, tijdig, controleerbaar, volledig en 
afgestemd op de belanghebbenden. Duurzame 
communicatie houdt rekening met de draagkracht 
van de doelgroep, laat vraagstelling en reacties toe 

en creëert betrokkenheid. Met een minimum aan 
middelen streeft az Sint-Blasius met zijn communi-
catie een maximum aan effect na. Dat gebeurt door 
de juiste doelgroepen aan te spreken, voor elke situ-
atie de juiste media te kiezen en geen overbodige 
informatie te verspreiden.

2012   Dendermonde DPZ GRZ 

  eenheid grens- Ketel 1 Ketel 2 Ketel 3 "W52 “W52 Modulaire Ketel 1 Ketel 2 Ketel 3 Ketel 1 Ketel 2 
   waarde    Ketel 1" ketel 2" bouw 

type   Ferroli Ferroli Ferroli Vaillant Vaillant  Viessmann Buderus Buderus Buderus Buderus Buderus 
      Eco-tec + Eco-tec +

nominaal  kW  2907 2907 2097 24 24 150 572 572 572 419 419 
vermogen*

bouwjaar   1990 1990 1990 2006 2011 2011 1990 1990 1990 1975 1975

brandstof   aardgas aardgas aardgas aardgas aardgas stookolie aardgas aardgas aardgas aardgas aardgas

CO2-gehalte vol %   9,12 8,84 9,01 8,91 8,97 12,67      
in rookgas op droog 
  gas  

*   De installatie met een nominaal thermisch vermogen van 300 
kW tem 5 MW is een kleine installaties. De na te leven frequen-
tie voor installaties t.e.m. 1 MW is tenminste om de 5 jaar. De 
na te leven frequentie voor installaties van meer dan 1 MW is 
tenminste om de 2 jaar.
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az Sint-Blasius wil een open huis zijn voor de lo-
kale bevolking en een langdurige relatie met hen 
opbouwen. We streven naar lage drempels, niet al-
leen financieel, maar ook op het vlak van de com-
municatie. az Sint-Blasius nam meermaals deel aan 
Openbedrijvendag en in 2012 ook aan de Dag van 
de Zorg. Het ziekenhuis organiseert geregeld bezoe-
ken voor verenigingen en staat open voor reizende 
tentoonstellingen. Regelmatig zijn er infosessies en 
infostands voor het publiek, onder meer ter gele-
genheid van werelddialysedag, de week van het 
hartritme, de internationale dag tegen tabak,… Ook 
de Borstkliniek was in 2012 opnieuw erg actief en 
organiseerde onder meer een netwerkdag en een 
mode-evenement. 

Zorginnovatie op Dag van de Zorg
Op zondag 18 maart 2012 nam az Sint-Blasius deel 
aan de eerste editie van de Dag van de Zorg. Van 10 
tot 17 uur was iedereen welkom op de opendeur-
dag met zorginnovatie als centrale thema. De focus 
lag op de pas in gebruik genomen nieuwe vleugel 

en het chirurgisch dagcentrum. Maar ook innovatie 
op medisch-technologisch gebied en op het vlak van 
zorgorganisatie werd onder de aandacht gebracht. 
Zo konden bezoekers onder meer kennismaken met 
robotheelkunde en met tal van nieuwe behandelin-
gen. Vlaams minsiter-president Kris Peeters gaf om-

streeks 9.30u de officiële aftrap voor de Dag van de 
Zorg. Later op de dag zouden er meer dan 1500 be-
zoekers in zijn voetsporen treden.

Dag tegen Kanker ook in  
az Sint-Blasius 
Op 13 september 2012 nam az Sint-Blasius voor 
de vijfde maal deel aan de Dag tegen Kanker, een 
initiatief van de Vlaamse Vereniging tegen Kanker 
(VLK). Het ziekenhuis organiseerde een themadag 
‘gezond verwennen’ voor kankerpatiënten en hun 
naasten, met diverse verwenactiviteiten, work-
shops en een gezonde kookdemonstratie door een 
vermaarde topchef. Verscheidene infostands en 
de koffie- en praathoek waren doorlopend vrij te 
bezoeken. De artsen, ziekenhuismedewerkers en 
vrijwilligers droegen die week het ‘gele lintje’, sym-
bool voor solidariteit met kankerpatiënten. 

Bekijk hier de TV-Oost reportage over onze 
deelname aan Dag tegen Kanker

Leven met Pijn? Dendermonde 
voelt mee! 

In 2012 heeft az Sint-Blasius 
opnieuw i.s.m. het stadsbe-
stuur van Dendermonde en de 
huisartsenkring Vehamed ge-
zamenlijk campagne gevoerd 
rond een gezondheidsthema. 
Ditmaal was het thema chro-
nische pijn, een onderschat 
probleem. Dankzij de infocam-
pagne hebben we een grote 
groep pijnpatiënten en hun fa-
milie kunnen informeren over 
wat chronische pijn is en hoe 
we ermee kunnen omgaan. 
Met het multidisciplinaire 
team van de pijnkliniek wil-
len we vooral door een snelle 
diagnose en een individuele 
totaalaanpak de pijn leefbaar 
maken en voorkomen dat pa-
tiënten in een negatieve spi-
raal belanden.
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2012   Dendermonde DPZ GRZ 

  eenheid grens- Ketel 1 Ketel 2 Ketel 3 "W52 “W52 Modulaire Ketel 1 Ketel 2 Ketel 3 Ketel 1 Ketel 2 
   waarde    Ketel 1" ketel 2" bouw 

type   Ferroli Ferroli Ferroli Vaillant Vaillant  Viessmann Buderus Buderus Buderus Buderus Buderus 
      Eco-tec + Eco-tec +

nominaal  kW  2907 2907 2097 24 24 150 572 572 572 419 419 
vermogen*

bouwjaar   1990 1990 1990 2006 2011 2011 1990 1990 1990 1975 1975

brandstof   aardgas aardgas aardgas aardgas aardgas stookolie aardgas aardgas aardgas aardgas aardgas

CO2-gehalte vol %   9,12 8,84 9,01 8,91 8,97 12,67      
in rookgas op droog 
  gas  

DPZ: Dialyse en Polskliniek Zele
GRZ: Geriatrie en Revalidatie Zele

http://www.tvoost.be/nl/2012-09-13/dag-tegen-kanker/
http://www.tvoost.be/nl/2012-09-13/dag-tegen-kanker/
http://www.tvoost.be/nl/2012-09-13/dag-tegen-kanker/
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Voor mensen, door mensen 
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Voor mensen, door mensen 
Een duurzame relatie

Eind 2012 telde az Sint-Blasius 1.178 medewerkers, 
tegenover 1.120 eind 2011. Dat is een aanzienlijke 
groei met 5%. 
De leeftijdsmix blijft zo goed als ongewijzigd. Ook 
de verhouding voltijds en deeltijds werkenden is 
stabiel. Minder dan 40% van de werknemers werkt 
voltijds. Dat is een breed gekend fenomeen in de 
zorgsector, waarin aandacht is voor de werk-leven 
balans. De crisis heeft voorlopig geen invloed op het 
aandeel deeltijds werkenden. az Sint-Blasius streeft 
een duurzame relatie na met zijn medewerkers. 
Meer dan 95% heeft een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur.

159 nieuwe mensen traden in dienst tijdens 2012, 
tegenover 101 uitdiensttredingen. Deze verhouding 
toont dat az Sint-Blasius een aantrekkelijke werkge-
ver blijft. Er is weinig verloop en de uitstroom blijft 
beperkt. 
Aan de instroom wordt actief gewerkt, onder meer 
door goede contacten met de (hoge)scholen, met 
wie een partnerschap op lange termijn uitgebouwd 
wordt. Veel belang hecht az Sint-Blasius aan een 
goed stagebeleid, ook op het niveau van de afde-
lingen. Er is een intense begeleiding door stage-
mentoren en door collega’s en leidinggevenden op 
de diensten. Daarnaast is het ziekenhuis actief aan-
wezig op jobbeurzen en organiseert het een eigen 
jobevent. Vacatures publiceren in bladen gebeurt 
daarentegen minder frequent dan vroeger omwille 
van economische reden (kosten-baten).

Het ziekenhuis ondervindt voorlopig weinig proble-
men om vacatures in te vullen. Het beschikt dan ook 
over een aantal mooie troeven. az Sint-Blasius biedt 
als middelgroot ziekenhuis voldoende uitdagingen 
voor ambitieuze professionals, terwijl het tegelijk 
een familiale sfeer koestert waarin iedereen nog ie-
dereen kent.

Sinds 2009 is az Sint-Blasius actief betrokken bij 
regionale en Vlaamse campagnes om het verpleeg-
kundig beroep te promoten. In 2009-2011 als coör-
dinator van de campagne “Het zit in je genen!” in 
de regio Waas & Dender; sinds 2011 als deelnemer 
van de denktank rond zorgambassadeur Lon Holtzer 
met de campagne “Ik ga ervoor!” Want werken in 
de zorg, is werken met je hoofd, handen en hart!

www.ikgaervoor.be

LA1 - totale personeelsbestand - 2008 2009 2010 2011 2012

totaal aantal werknemers  1048 1086 1109 1120 1178   
       

totaal aantal werknemers < 30 jaar 215 219 221 210 224
totaal aantal werknemers tussen 30 en 50 jaar 631 603 643 646 663
totaal aantal werknemers > 50 jaar 202 264 245 264 291   
       

totaal aantal fulltime werknemers  408 408 439 444 466
totaal aantal parttime werknemers  640 678 670 676 712   
       

totaal aantal arbeidsovereenkomsten  
onbepaalde duur 965 1030 1048 1071 1115
totaal arbeidsovereenkomsten bepaalde duur  82 55 60 49 63
totaal aantal vervangingsovereenkomsten  1 1 1 0 0

Voor mensen, door mensen

www.ikgaervoor.be
www.ikgaervoor.be
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Aanwezigheidsbeleid
az Sint-Blasius voert een actief ‘aanwezigheidsbe-
leid’ en gebruikt dan ook liever die term dan het 
gangbare ‘verzuimbeleid’. Dankzij een doorgedre-
ven beleid met kleine maatregelen en een actieve 
opvolging is het absenteïsme (betaald en onbetaald) 
met 7,3% relatief laag, zeker in vergelijking met de 
benchmark met andere ziekenhuizen. Enkele jaren 
geleden bedroeg het verzuimcijfer in az Sint-Blasius 
nog bijna 10%. Het bereikte verschil is goed voor vijf 
voltijdse equivalenten.
Maandelijks wordt de Bradford Factor berekend. 
Medewerkers die opvallend vaak afwezig zijn – drie 
keer meer dan het gemiddelde – worden uitgeno-
digd voor een gesprek en van nabij opgevolgd. Er 
zijn ook strikte procedures voor ziektemelding. Te-
gelijk is als positieve maatregel in 2011 de ‘Z1-dag’ 
ingevoerd. Iedereen kan één dag per jaar ziek afwe-
zig blijven zonder een doktersattest in te dienen. In 
2012 hebben 170 medewerkers de Z1-dag opgeno-
men. Dit geeft werknemers de mogelijkheid om 1 
dag afwezig te zijn wanneer men zich wat minder 
goed voelt, zonder daarvoor een arts te moeten 
raadplegen. 

Vorming en opleiding
Het ziekenhuis hecht veel belang aan een voortdu-
rende ontwikkeling en bijscholing van de medewer-
kers. In officiële cijfers hierover wordt on-the-job-
training niet meegeteld. Toch wint deze manier van  
effectieve en efficiënte opleiding aan belang. Ook 
in az Sint-Blasius wordt meer en meer voor deze 
training op de werkvloer gekozen, ook al is hierover 
niets terug te vinden in de officiële registraties.
Veel vormingsmomenten worden trouwens niet 
geregistreerd. Het is een bekend fenomeen in de 
zorgsector. Op elke afdeling vinden tal van heel 
specifieke opleidingen plaats, die niet georgani-
seerd worden door de HR-dienst en vaak ook niet 
geregistreerd worden. Hierrond wordt in 2013 actie 
gevoerd. Tegelijk zal het vormingsbeleid zowel ad-
ministratief als beleidsmatig meer gestuurd worden. 
Dat is nodig, onder meer in het kader van de kwa-
liteitsverbeterprojecten en het accrediteringstraject.

  ziekte-uren betaalde VTE ziekte-uren beweging  
 excl externen per betaald VTE  

2009 110.033,09 777,31 141,56  
2010 108.754,53 799,48 136,03 -3,90%
2011 108.658,22 823,27 131,98 -2,98%
2012 108.271,67 856,71 126,38 -4,25%

  AO-uren betaalde VTE AO-uren  
  excl externen per bet VTE

2009 2.698,97 777,31 3,47
2010 2.746,90 799,48 3,44
2011 4.003,27 823,27 4,86
2012 3223,64 856,71 3,76
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VORMING 2008 2009 2010 2011 2012

aantal personeelsleden 1048 1086 1109 1120 1178

aantal uren vorming 13312 18388 26768 24323 23679 

gemiddeld aantal uren  
vorming per werknemer 13 17 24 22 20

gemiddeld aantal uren vorming naar aard werknemer: 

administratief 9 15 16 14 17

andere  15 13 12 20 10

loontrekkend  4 3 3 3 4

paramedisch 14 16 22 20 21

verplegend 16 22 33 29 26

In 2012 ging bijzondere aandacht naar de vorming 
en coaching van de leidinggevenden. In mei 2012 
vond in Brugge een interactieve tweedaagse rond 
veranderingsmanagement plaats. Deze tweedaagse 
wordt in 2013 herhaald. 

In het najaar 2012 werd het leiderschapstraject 
heropgestart, als vervolg op het project ‘Clinical 
Leadership’ van het Centrum voor Ziekenhuis- en 
Verplegingswetenschappen (CZV) van de KU Leu-
ven. Dat gebeurde samen met het OLV Ziekenhuis 
Aalst en AZ Glorieux in Ronse. Alle nieuwe leiding-
gevenden nemen deel aan dit programma, verspreid 
over zes volle dagen en een afsluitmoment, lopend 
van september tot april. Tien leidinggevenden van 
az Sint-Blasius hebben in 2012 dit traject aangevat. 
Het programma besteedt aandacht aan verande-
ringsmanagement, coaching, communicatie en an-
dere managementtopics voor leidinggevenden.



| 41 |

In 2013 wordt ook werk gemaakt van een evalua-
tiecyclus. Doelstelling is om met elke medewerker 
jaarlijks een tweerichtingsgesprek te voeren rond 
thema’s als evaluatie, doelstellingen en coaching, 
afgestemd op de normen van het accrediterings-
traject. Nog vanaf 2013 worden aan elk functie-
profiel competenties verbonden op basis van de 
DAS-waarden van az Sint-Blasius: Deskundigheid, 
Aandacht en Samenwerking. Het is onze intentie 
stap per stap een evaluatiecultuur op te bouwen in 
alle departementen.

Jobbeurs 2012
In februari vond in az Sint-Blasius de 11de editie 
plaats van de jaarlijkse jobbeurs. Het thema van 
de beurs was ‘az Sint-Blasius groeit. Groei met ons 
mee!’ az Sint-Blasius is inderdaad de grootste werk-
gever in de regio en groeit nog steeds. Werken bij 
az Sint-Blasius, is werken bij een dynamische en in-
novatieve organisatie in eigen streek. Het “groeien” 
uit de thematitel refereerde ook naar persoonlijke 
groei en ontwikkeling, één van de stokpaardjes van 

az Sint-Blasius besteedt veel aandacht en energie aan de begeleiding en vorming van sta-
giairs verpleegkunde. In het voorjaar van 2012 vond een opmerkelijk en succesvol initiatief 
plaats, dat in 2013 en volgende jaren zal worden verder gezet.

Studenten nemen Thoracaal Centrum over

Tweemaal daags kwam een lector van KAHO Sint-
Lieven langs om het project  mee te begeleiden. 

Leerproces voor iedereen
“We krijgen hier meer kansen dan op een gewone 
stage om te ervaren wat het is om een echte ver-
pleegkundige te zijn. We kunnen patiënten volgen 
van opname tot ontslag en krijgen hierin veel ver-
trouwen van het ziekenhuis. De afgelopen weken 
hebben mijn keuze om verpleegkundige te worden 
alvast opnieuw bevestigd. Het valt nog veel beter 
mee dan gedacht!”, vertelt Matthias Loverie, stu-
dent verpleegkunde. “

Bekijk hier de TV-Oost uitzending over de 
Leerwerkplaats 

18 laatstejaarsstudenten verpleegkunde van 
de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven runden 
van 9 mei tot 6 juni het Thoracaal Centrum van 
az Sint-Blasius. Een student-hoofdverpleeg-
kundige zorgde voor een vlotte organisatie. 
Dit project “leerwerkplaats”, een organisa-
tie van KAHO Sint-Lieven en az Sint-Blasius, 
moest de studenten beter voorbereiden op de 
arbeidsmarkt.

“Afgestudeerde studenten verpleegkunde hebben 
vaak nog een lange inlooptijd nodig vooraleer ze 
100% op een dienst kunnen meedraaien”, aldus 
Marion Boriau, lector aan KAHO Sint-Lieven. “Het 
project ‘leerwerkplaats’ wil afgestudeerden beter 
voorbereiden op de praktijk.”
De studenten konden zich ook opgeven voor de 
functie van hoofdverpleegkundige. De studenten 
die zich voor het profiel van hoofdverpleegkundige 
inschreven moesten een sollicitatiegesprek voeren 
en werden door de HRM-afdeling onderworpen aan 
enkele tests. Rutger Puttaert stond een hele maand 
aan het hoofd van een team van 18 studenten. “Ik 
vind het een unieke ervaring. We worden goed be-
geleid, zowel door onze docenten als het zieken-
huispersoneel zelf. We worden nu ook niet bij het 
handje genomen, we hebben een grote vrijheid en 
verantwoordelijkheid. We staan zelf echt voor alles 
in. Het leuke aan dit project is dat we de veelzijdig-
heid van de job kunnen ervaren alsof we al écht in 
het werkveld staan”. 

Opmerkelijke evolutie
“We hebben de studenten zien groeien en open-
bloeien”, vertelt Marion Boriau. De studenten ston-
den steeds onder toezicht van een coachende ver-
pleegkundige. “Deze coach stuurde bij waar nodig. 

Voor mensen, door mensen

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC7knCCb3uxE
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC7knCCb3uxE
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC7knCCb3uxE
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het huidige HR-beleid. De aanwezigen krijgen ook 
de gelegenheid om een bezoek te brengen aan het 
nagelnieuwe chirurgisch dagcentrum. De voorbije 
jaren kwamen telkens gemiddeld  150 sollicitanten 
naar de jobbeurs. In 2013 wordt een nieuwe formu-
le geïntroduceerd.

loon stonden de jongeren af aan een project rond 
kwaliteitsonderwijs in de sloppenwijken van Caracas 
(Venezuela). az Sint-Blasius steunt de Zuiddag actief 
omdat het als ziekenhuis wil investeren in de ge-
meenschap, in onderwijskansen en in de toekomst. 
Het ziekenhuis wil hiermee ook zijn goede band met 
de lokale scholen verstevigen.

Met belgerinkel naar het werk
az Sint-Blasius moedigt het fietsverkeer aan bij haar 
medewerkers. Het ziekenhuis verhuurt ook zelf fiet-
sen aan de medewerkers.
Op 25 september 2012 organiseerde het ecoteam 
de fietsactie “Met belgerinkel naar het werk” met 
verschillende activiteiten. Fietsers kregen een fees-
telijke ontvangst met een ontbijt en aangepaste 
muziek. In samenwerking met de politie van Den-
dermonde konden ze hun fiets laten graveren. En in 
samenwerking met de fietsenherstelplaats van het 
OCMW Dendermonde werden ook een nazicht en 
kleine fietsherstellingen uitgevoerd.

Zuiddag
In 2012 nam az Sint-Blasius voor het eerst deel aan 
de Zuiddag. Op 18 oktober werkten zes scholieren 
één dag in het ziekenhuis tijdens de schooluren. Ze 
werkten op de dienst communicatie, in de keuken, 
bij de schoonmaakdienst en op de HR-dienst. Hun 

Nieuwe structuur voor  
personeelsdienst
De personeelsdienst is in volle ontwikkeling 
van een eerder administratief gerichte dienst 
naar een veel bredere dienst die alle domeinen 
van het hedendaagse human resourcesbeleid 
bestrijkt. Om deze ontwikkeling te stimule-
ren werden twee cellen in het leven geroepen: 
HR-Administratie en HR-Ontwikkeling. De me-
dewerkers bij de cel HR-Ontwikkeling zetten 
zich optimaal in voor de begeleiding, vorming en 
coaching van de medewerkers. Hiermee wil az 
Sint-Blasius meer dan ooit investeren in mensen 
en in de ontwikkeling van talent.
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MVO en GRI



> ISO 26000
In 2011 voerde az Sint-Blasius een ISO 26000 duur-
zaamheidsanalyse uit. ISO 26000, de sinds 2010 
gelanceerde richtlijn voor maatschappelijk verant-
woord ondernemen, biedt een internationaal vast-
gesteld kader voor MVO. Ook GRI (Global Reporting 
Initiative) nam vanaf de start actief deel aan het sta-
keholderoverleg over ISO 26000 en steunt dit kader 
als zijnde een beleidsinstrument voor MVO. Het is 
een inhoudelijke norm met 37 thema’s gegroepeerd 
rond zeven kernonderwerpen (zie figuur 1). 

Bij de ISO 26000 duurzaamheidsanalyse toetste az 
Sint-Blasius af in welke mate de processen reeds 
conform ISO 26000 georganiseerd worden en waar 
zich het verbeterpotentieel bevindt inzake het ver-
duurzamen van onze beleidsvoering. Uit de analyse 
vloeiden een aantal relevante verbeteracties die wer-
den geïntegreerd in het businessplan 2012-2015. 

> Maatschappelijke verantwoording
In 2012 verschoof de MVO-focus meer en meer 
naar maatschappelijke verantwoording: een logisch 
vervolg op een jarenlange meetcultuur en open 
bedrijfscultuur. Het JCI accrediteringstraject is een 
belangrijke stap om de voortdurende kwaliteitsver-

Historiek van een MVO-verhaal
De waarden van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zitten al jaren vervat in onze op-
drachtverklaring en in onze beleidsvisie. 
Het werken met indicatoren en de focus op 
procesverbetering laten ons toe om maatschap-
pelijke verantwoording af te leggen. 
Hoe de integratie van de MVO-waarden in 
het dagdagelijks beleid werd opgevat en vorm 
kreeg, leest u in het Duurzaamheidsverslag 
2010, in het hoofdstuk ‘Historiek van een 
MVO-verhaal’. 

Historiek van een MVO-verhaal
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https://www.azsintblasius.be/pdf/Duurzaamheidsverslag_2010_a1.pdf
https://www.azsintblasius.be/pdf/Duurzaamheidsverslag_2010_a1.pdf
https://www.azsintblasius.be/pdf/44685/Duurzaamheidsverslag_2010_a1.pdf
https://www.azsintblasius.be/pdf/44685/Duurzaamheidsverslag_2010_a1.pdf
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betering aantoonbaar en objectiveerbaar te maken. 
Ook in het stakeholderoverleg wil het ziekenhuis 
een stap verder gaan dan de vorige jaren. Vanaf ok-
tober 2013 zal ook de Algemene Vergadering – het 
hoogste beslissend orgaan – het jaarlijkse panelge-
sprek met de stakeholders bijwonen. Zo wil az Sint-
Blasius haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
institutionaliseren. 

Meer weten over het MVO-beleid van az Sint-Blasi-
us? Als voortrekker in de zorgsector werden direc-
tie- en stafleden van az Sint-Blasius al meermaals 
geïnterviewd, onder meer voor de website van MVO 
Vlaanderen. 

Lees hier de interviews op 
www.mvovlaanderen.be

Op de pagina’s hierna leest u de voor dit jaarver-
slag relevante GRI-indicatoren en hun bijhorende 
waarden. Zij bepalen de kwantitatieve kern van dit 
rapport en bieden de mogelijkheid tot zelfevaluatie 
en –verbetering. 

Klik hier voor info over GRI 
(Global Reporting Initiative)

MVO en GRI

Figuur 1

www.mvovlaanderen.be
www.mvovlaanderen.be
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
www.mvovlaanderen.be
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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1. Strategie en Analyse  
§ Omschrijving Rapporteringsniveau
1.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame volledig (pg. 4) 
 ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.  
1.2  niet

2. Organisatieprofiel  
§ Omschrijving Rapporteringsniveau
2.1 Naam van de organisatie. volledig (pg. 2)
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. volledig (pg. 6)
2.3 Operationele structuur van de organisatie volledig (pg. 8)
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie volledig (pg. 2)
2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor  volledig (pg. 2) 
 de duurzaamheidskwesties). 
2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. volledig (pg. 2, 8)
2.7 Afzetmarkten  volledig (pg. 6)
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. volledig (pg. 24, 39)
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, geen 
 structuur of eigendom 
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend. volledig (pg. 6)

3. Verslagparameters  
§ Omschrijving Rapporteringsniveau
3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. 2010-2012
3.2 Datum van het meest recente verslag.  07/06/2012 (pg. 10)
3.3 Verslaggevingscyclus jaarlijks (pg.2)
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. volledig (pg. 2)
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van: volledig (pg. 2, 4, 30) 
 relevantie, materialiteit en stakeholders. 
3.6 Afbakening van het verslag volledig (pg. 2)
3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag volledig (pg. 2)
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen  volledig (pg. 6, 7, 18, 20, 21, 22, 37) 
 in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten 
 of andere entiteiten 
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes geen 
 ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden van het verslag 
3.12 Inhoudsopgave volledig
3.9, 3.10, 3.13 niet

4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid  
§ Omschrijving Rapporteringsniveau
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies volledig (pg. 8) 
 die vallen onder het hoogste bestuurslichaam . 
4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens volledig (pg. 8) 
 een leidinggevende functie heeft. 
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal volledig (pg. 8) 
 en het geslacht van de onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van 
 het hoogste bestuurslichaam. 
4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen volledig (pg. 8, 30) 
 of medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam. 
4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en volledig (pg. 7, 44, 45) 
 uitgangspunten met belang op vlak van mvo. 
4.12 Extern ontwikkelde mvo handvesten, principes of andere initiatieven die Nvt 
 de organisatie onderschrijft. 
4.13 Lidmaatschap van verenigingen volledig (pg.6)
4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie. volledig (pg. 30)
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders. volledig (pg. 30)
4.16 Benadering van het betrekken van belanghebbenden volledig (pg. 30)
4.17 Voornaamste feedback van belanghebbenden volledig (pg. 30)
4.5-4.7,4.9-4.11 niet

GRI G3 inhoudsopgave

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profiel



Economisch     
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau, 
  incl. managementbenadering 
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd. volledig (pg. 24)  

EC4 Significante financiële steun van de overheid. volledig (pg. 24)  

EC2, EC3, EC5-EC9 niet 

Milieu      
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau   
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron. volledig (pg. 26) 

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron. gedeeltelijk (pg. 27)   

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen. volledig (pg. 24-27)  

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik  volledig (pg. 26)  
 en reeds gerealiseerde verlaging. 

EN8 Totale wateronttrekking per bron.  volledig (pg. 27)

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. volledig (pg. 36)  

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. volledig (pg. 36) 

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen  volledig (pg. 36)  
 en gerealiseerde verlagingen.     

EN20 NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en gewicht. gedeeltelijk (pg. 36) 

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. volledig (pg. 36) 

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire  0 
 sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en regelgeving.       
EN1, EN2, EN6, EN9-EN16, EN19, EN21, EN23-EN27, EN29, EN30 niet   

Sociaal: Arbeidsomstandigheden en Volwaardig Werk     
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau  
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst volledig (pg. 39, indicatorentabel) 
 en regio opgesplitst volgens geslacht.

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, volledig (indicatorentabel) 
 geslacht en regio.

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst volledig (indicatorentabel) 
 valt.

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen,  conform wetgeving 
 inclusief of dit wordt gespecificeerd in collectieve overeenkomsten. 

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal  gedeeltelijk (pg. 40) 
 werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht.  

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan  gedeeltelijk (pg. 40) 
 opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie en per geslacht.  

LA11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de gedeeltelijk (pg. 40) 
 blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen 
 bij het afronden van hun loopbaan. 

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- volledig (indicatorentabel)

 en loopbaanontwikkeling. 

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers  gedeeltelijk (pg. 8) 
 per medewerkerscategorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren  
 tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren  
 van diversiteit.     

LA2-LA4, LA6, LA8, LA9, LA11, LA12, LA14 niet     
  

GRI G3 inhoudsopgave

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL III: Prestatie-indicatoren

>



Sociaal: Mensenrechten      
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau  

HR1-HR11  niet    

Sociaal: Maatschappelijke indicatoren     
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau  

SO6 Bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land. volledig (indicatorentabel)

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, volledig (indicatorentabel) 
 antikartel-, en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten 
 van deze rechtszaken. 

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet- volledig (indicatorentabel) 
 monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving. 

SO1-SO10  niet    
 

Sociaal: Productverantwoordelijkheid       
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau  
PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige  volledig (indicatorentabel) 
 codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van 
 producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat.  

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van  gedeeltelijk (pg. 30)  
 resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid.     

PR1-PR4, PR6-PR9 niet

>



Indicatorentabel

* 1 l diesel * 0,036455743 = 1 GJ

  2010 2011 2012
EC 1 Totale inkomsten  € 125.364.771,00 € 130.948.000,00 € 136.166.000,00
EC 1 Omzet € 118.663.712,00 € 123.718.875,00 € 128.866.903,00
EC1 Resultaat € 3.074.413,00 € 6.476.740,00 € 3.819.243,00
EC 1 Personeelsvergoedingen € 34.427.775,00 € 36.634.181,00 € 39.043.248,00
EC1 Investeringen € 11.674.700,00 € 11.645.319,00 € 17.973.163,00
EC1 RSZ € 10.015.358,00 € 10.689.188,00 € 11.514.081,00
EC1 Bedrijfsvoorheffing € 7.624.170,00 € 8.323.832,00 € 8.952.445,00
EC 4 Significante financiële steun 
 van de overheid € 42.220.058,62 € 41.189.681,93 € 45.100.677,89
EC4 Procentuele verhouding overheidssteun  
 op totale inkomsten 33,68% 31,45% 33,12%
EN 3 Brandstofverbruik bedrijfswagens* (in GJ) 341,29 439,29 559,34
EN 3 Gasverbruik (in GJ) 33.610,48 27.914,13 26.677,71
EN 4 Elektriciteitsverbruik (in GJ) 23.438,89 23.083,55 25.809,59
EN 8 Totale wateronttrekking per bron (in m³) 53.171 45.035 43.965
EN 16 CO2-uitstoot transport (in ton CO2  
 equivalenten) 25 NB NB
EN 16 CO2-uitstoot faciliteiten (in ton CO2  
 equivalenten) 3.390 NB NB
EN 28 Monetaire waarde van significante  
 boetes en totaal aantal niet-monetaire  
 sancties wegens het niet naleven van  
 milieuwet- en regelgeving.  0 0 0
LA 1 Totaal aantal personeelsleden 1.109 1.120 1.178
LA 1 waarvan onbepaalde duur 1.048 1.071 1.115
LA 1 waarvan voltijds 439 444 466
LA 1 waarvan deeltijds 670 676 712
LA 1 waarvan man 150 149 149
LA 1 waarvan vrouw 959 971 1029
LA 2 Totaal aantal uit dienst  
 leeftijdscategorie < 30 jaar 29 36 40
LA 2 Totaal aantal uit dienst  
 leeftijdscategorie 30-50 jaar 48 46 43
LA 2 Totaal aantal uit dienst  
 leeftijdscategorie > 50 jaar 26 22 18
LA 2 Totaal aantal in dienst  
 leeftijdscategorie < 30 jaar 58 68 87
LA 2 Totaal aantal in dienst  
 leeftijdscategorie 30-50 jaar 61 46 61
LA 2 Totaal aantal in dienst  
 leeftijdscategorie > 50 jaar 7 4 11
LA 4 Percentage medewerkers  
 dat onder OLVT valt 94,05% 94,55% 95,08%
LA 4 Percentage medewerkers  
 dat onder OCMW valt. 5,95% 5,45% 4,92%
LA 7 Afwezigheidsdagen wegens  
 arbeidsongeval 440 697 487
LA 7 Afwezigheidsdagen wegens ziekte 18.115 18.203 17.979
LA 10 Gemiddeld aantal uren dat een werk- 
 nemer per jaar besteedt aan opleidingen 17,05 21,7 20,1
LA12 Percentage medewerkers dat jaarlijks  
 geëvalueerd wordt 10,28 11,16 5,69
SO 7 Bijdragen aan politieke partijen, politici  
 en gerelateerde instellingen per land. 0 0 0
SO 8 Rechtszaken vanwege concurrentie- 
 belemmerend gedrag, antikartel-,  
 en monopolistische praktijken. 0 0 0
SO 9 Boetes/sancties wegens het niet naleven  
 van wet- en regelgeving. 0 0 0
PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving  0 0 0 
 van regelgeving en vrijwillige codes  
 betreffende gevolgen voor gezondheid  
 en veiligheid van producten en diensten  
 gedurende de levensduur, naar type resultaat. 
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