2020 : het jaar van corona.
Geachte lezer,
In 2020 heeft de COVID-pandemie ons persoonlijk en professioneel leven overheerst. De
kennis over deze virale besmetting was aanvankelijk zeer beperkt, en het nationaal beleid
hiertegenover wijzigde dan ook regelmatig. Naast de zeer hoge besmettelijkheid en het
gevaar voor de oudere en zwakkere patiënt met multimorbiditeit werd ook de
hardnekkigheid van het virus onderschat. Eind 2020 was de tweede golf ( die hoger was dan
de eerste) nog steeds actief, en diende de derde zich reeds aan.
Dit heeft gemaakt dat COVID de volledige werking van onze organisatie heeft bepaald. Het
opvolgen en communiceren van de wisselende richtlijnen en het steeds aanpassen van het
intern gevoerde beleid met betrekking tot de opname van patiënten, de beperking van het
bezoek, het sluiten van de cafetaria…heeft veel gevraagd van onze medewerkers.
Ondanks de veiligheidsmaatregelen en de tomeloze inzet van onze medewerkers kregen
zowel RevArte, Hof ten Dorpe en Hof ter Schelde te maken met COVID-uitbraken. Cohortafdelingen werden opgericht, bezoekersfaciliteiten en de bewegingsruimte voor bewoners en
patiënten werden beperkt. Overal golden ( en gelden nog steeds) de veiligheidsmaatregelen:
mondmasker dragen, afstand houden, handen ontsmetten.
De medewerking van patiënten, bewoners en familie was overweldigend, en de inzet van het
personeel hartverwarmend. Dit werd ook sterk gewaardeerd, en wij kunnen hiervoor enkel
onze grootste dank en respect uiten.
Alhoewel COVID overheerste, betekent dit niet dat alles stil lag. Dit activiteitenverslag is een
bewijs van de dynamiek en veelzijdigheid van MKL, en van de cultuur van kwaliteit en
zorgzaamheid die in onze voorzieningen tastbaar leeft.
Dit verslag is ook een eerste proeve van verslaggeving, met vele onvolkomenheden. Wij
werken eraan om in de toekomst het activiteitenverslag nog meer toe te spitsen op de
verwachtingen van onze partners en stakeholders, en horen dan ook graag uw feedback.

Veel leesplezier.

Peter De Becker

Jean-Pierre Van hoorickx

Algemeen directeur

Voorzitter Bestuursorgaan
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ALGEMEEN ACTIVITEITENVERSLAG
RevArte

Zoals in de inleiding gesteld heeft de COVID-pandemie een grote impact gehad op de
werking van RevArte. Om deze crisis te lijf te gaan werd er succesvol gewerkt met een
crisiscel, waarin alle geledingen van het ziekenhuizen vertegenwoordigd waren. Dit
multidisciplinair en gelijkwaardig overleg zorgde voor een snelle communicatie en bijsturing.
De aanwezigheid van de hoofdarts en de ziekenhuishygiënist waren bepalend in de
besluitvorming. Er werd zoveel mogelijk beslist op basis van objectieve en wetenschappelijke
criteria.
Na een eerste golf werd één afdeling aangeduid als cohorte-afdeling omwille van de
opgebouwde expertise van de medewerkers. Dit had ook tot gevolg dat permanent een
contingent bedden werd vrijgehouden met het oog op een mogelijke nieuwe uitbraak.
Enerzijds heeft dit voor een leegstand gezorgd, anderzijds ook dat andere afdelingen terug
op volle toeren konden draaien.
De normale patiëntenstroom voor het revalidatieziekenhuis werd zwaar geïmpacteerd.
Aangezien in de acute ziekenhuizen de electieve orthopedische heelkunde op verschillende
momenten in het jaar volledig werd stilgelegd, viel deze aanvoer van patiënten stil.
Anderzijds werden ter ontlasting van de algemene ziekenhuizen andere patiënten met en
minder specifiek revalidatieprofiel versneld opgenomen. Dit leidde tot een wijziging en
verzwaring van de patiëntenpopulatie, en vroeg van de medewerkers, die zelf ook al
vermoeid waren door de aanhoudende golven, bijkomende flexibiliteit en inzet. Onze
medewerkers hebben dit 100 % waargemaakt.
In onderstaande grafiek wordt het effect van de pandemie weergegeven in vergelijking met
een ‘normaal’ werkingsjaar 2019. Daar waar in 2019 alle afdelingen (met uitzondering van
Centrum Herbosch) een gelijke permanente bezetting kenden, zien wij in 2020 een grillig
verloop, aangestuurd door de verschillende golven (maart-mei en november-december). Wat
ook opvalt is de grote veerkracht van het revalidatieziekenhuis , waarbij iedereen zich
ingezet heeft om zo snel mogelijk terug naar een normale situatie te komen, en dit terwijl
het om een andere patiëntenpopulatie ging. Een opmerkelijke beweging van afdeling 3B
(bruine grafiek) toont aan hoe deze afdeling in de eerste golf zeer zwaar geïmpacteerd was,
en in de tweede golf opnieuw een aangepaste werking kende omdat zij fungeerde als
cohorte-afdeling.

In onderstaande tabel wordt het verschil in patiëntenpopulatie weergegeven. De COVIDpandemie heeft vooral invloed gehad op de groep patiënten met locomotorische
problematiek ( - 220 patiënten) terwijl het aantal ‘atypische’ patiënten ( anderen) stijgt met
32. Hierbij gaat het om de versnelde doorverwijzing vanuit algemene ziekenhuizen.

Het effect van de corona-pandemie is duidelijk zichtbaar in de verminderde instroom van
patiënten ( - 189). Dit is vooral te wijten aan het wegvallen van de revalidatiepatiënten met
orthopedische aandoeningen ( - 149) ten gevolge van het stopzetten van de electieve
orthopedische heelkunde in de verijzende ziekenhuizen tijdens de opeenvolgende
besmettingsgolven. We zien hiervan ook een ( beperkter) effect op de dienst geriatrie ( 32). De vermindering in centrum Herbosch (-8) is te wijten aan de effectieve lockdown in de
periode maart-mei, waarbij ook het verkeer beperkt werd. Ze is echter minder uitgesproken
omdat in de tweede golf een verhoogde opname op deze afdeling werd vastgesteld. Dit was
te wijten aan het buiten gebruik stellen van 15 bedden als buffer voor een mogelijke interne
COVID-uitbraak.

Het verschil in opnames op de afdelingen 1A en 3B is enerzijds te wijten aan het feit dat op
deze afdelingen een uitbraak werd vastgesteld ( met een tijdelijke opnamestop tot gevolg),
en dat afdeling 3B aangeduid werd als cohorte-afdeling ( waar de besmette patiënten
werden geconcentreerd). Hiervoor werden permanent 9 bedden vrijgehouden.

19 % van de patiënten is jonger dan 60 jaar, 38 % jonger dan 70 jaar.

De patiënten blijven gemiddeld 1 tot 1.5 maand in het ziekenhuis

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat RevArte ten opzichte van de ziekenhuisnetwerken een
supra-regionale rol speelt, en een quasi gelijk aantal verwijzingen krijgt vanuit het netwerk
GZA/ZNA ( 438 – 43 %) en het Helix-netwerk (581 – 57 %).

In de ambulante zorgverlening stellen we een daling vast in het geriatrisch dagziekenhuis,
dat na de eerste COVID-golf niet meer is heropgestart, en in de ambulante monodisciplinaire
kinesitherapie in RevArte als in Hof ter Schelde. De pluridisciplinaire revalidatie daarentegen
houdt goed stand.

Onderstaande tabel toont an dat er voldoende aan de vraag voor 1-persoonskamers kan
tegemoet gekomen worden, maar dat er een tekort is aan 2-persoonskamers. Hierdoor
komen deze patiênten ongevraagd in een 1-persoonskamer .

I.

Leiderschap in 2016
Medisch jaarverslag
Revalidatieziekenhuis RevArte

Jaaroverzicht 2020

Dat 2020 een buitengewoon jaar was, heeft iedereen geweten. De Coronacrisis heeft een
zware en ongeziene belasting gevraagd van alle medewerkers, inclusief de medische staf.
Daarnaast kwam ook de uitrol van het elektronisch patiëntendossier er als een extraatje
bovenop.

1. COVID-19
In 2020 werden in RevArte 627 ligdagen in isolatie geregistreerd vanwege Covid-19. Tevens
werden in 2020 44 medewerkers besmet met Covid-19.
De grote uitdaging in het begin waren de onbekende eigenschappen van het virus. De
besmettelijkheid ervan en het klinisch verloop bij besmetting waren weinig gekend. Zowel op
organisatorisch vlak als medisch vlak was het een bijzondere uitdaging om van bij het begin
de nodige maatregelen en aanpak te bepalen. De ziekenhuisbrede maatregelen staan eerder
beschreven. De medische follow-up was van zeer intensieve aard. Een goede communicatie
en overleg tussen de verschillende disciplines (artsen, verpleging, paramedici) waren
essentieel om de eerste uitbraak goed onder controle te brengen. De intensiteit en de
uitgebreidheid van de opvolging werden strikt opgevolgd. De inzet en moed van de artsen en
medewerkers om de besmette revalidanten bedside de juiste zorgen te bieden waren
exemplarisch. Zeker rekening houdend met de onbekendheid van het virus en de impact van
de eerste uitbraak ook bij de medewerkers.
Op deze manier konden we een ziekenhuisbrede uitbraak op 2 weken tijd onder controle
brengen. Aangezien er heel wat patiënten vroegtijdig naar huis in ontslag gingen bij de
eerste uitbraak, hadden we de mogelijkheid een afdeling als cohorte te voorzien voor
positieve Covid revalidanten. Eind maart werden hier op het hoogtepunt van de uitbraak 18
revalidanten tegelijk geïsoleerd. Daarnaast werd een tweede afdeling voorzien voor
patiënten met mogelijke besmetting met het virus in afwachting van de uitslag van hun
wisser. Voor elke afdeling werden daarvoor eigen specifieke procedures ontwikkeld. De
maatregelen die werden genomen waren ongezien streng voor een revalidatieziekenhuis:
bezoekverbod, stop ambulante therapie, stop gebruik van de grote therapiezaal, enkel
therapie binnen de mogelijkheden op de kamer, stop gebruik van de buffetten, rigoureus
gebruik van maskers en beschermingsmiddelen, …
Door een geïntensifieerde medische opvolging hebben we slechts een beperkt aantal
revalidanten moeten doorverwijzen naar de algemene en universitaire ziekenhuizen en zo
kunnen bijdragen aan de eerste opvang van Covid-19 patiënten.
De afzondering van de revalidanten van hun familie en vrienden had een zware impact op
hun psychologisch welzijn. Naast de medische intensieve follow up werd er ook veel tijd
gemaakt om het thuisfront van de revalidanten op de hoogte te kunnen houden over hun
evolutie. Er werd tot lang na de zomerperiode, waar er een duidelijke afname was van de
Covid-19 besmettingen, gedurende lange tijd bezoekmogelijkheid toegestaan mits strikte
controle maatregelen. In het najaar werden de maatregelen terug aangescherpt zeker
tijdens de tweede golf, maar ondertussen werden efficiënte procedures uitgerold en was de

uiting van het virus beter gekend, zodat snel kon gereageerd worden op mogelijke
besmettingen bij revalidanten. Ook het ambulant platform kon in de zomer terug herstart
worden, zij het gescheiden van de gehospitaliseerde revalidanten. De uitbraken van Covid-19
waarmee we in het najaar geconfronteerd werden waren dan ook beperkter dan bij de
eerste golf.
Na de eerste golf werd snel duidelijk dat er een nood was om buiten onze doelgroep van
locomotorische revalidatie van NAH, amputatie, dwarslaesie en orthopedische pathologie ook
in te staan voor gehospitaliseerde revalidatie van post-Covid patiënten. Ook hiervoor was de
kennis en evidentie nog zeer beperkt. Door regelmatige follow up en teambesprekingen kon
uiteindelijk vorm gegeven worden aan nieuw klinisch pad dat geheel van de grond op werd
ontwikkeld en zal voorgesteld worden op het najaarssymposium in 2021.

2. EPD
Te midden van deze crisis werd er hard ingezet op de voorbereiding van de uitrol van een
nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het doel ervan wordt elders in dit verslag
besproken. Na configuratie, uitgebreide testing en nauwkeurige implementatie is de opstart
toch met enkele kinderziektes gebeurd die een verdere nauwgezette follow-up vereisen om
het systeem zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de noden van kwaliteitsvolle
revalidatie. Deze uitrol vereiste eveneens een zeer grote inspanning van zowel het medisch,
verpleegkundig als paramedisch korps om de digitale communicatie goed te laten verlopen
en te laten aansluiten bij het hele revalidatiegebeuren (medisch overleg, teamvergadering,
medische toer, verslaggeving, resultaten technische onderzoeken, …) en dit in een
geïntegreerd multidisciplinair zorgdossier.

3. Medische activiteiten
Vanzelfsprekend hebben we in 2020 ook onze reguliere activiteiten uitgevoerd. Onze
beproefde werking en activiteiten om de patiënt zo goed mogelijk op te volgen en te
behandelen werden verder gevolgd: Intake dossiers, ontslagdocumenten, zaalrondes,
multidisciplinaire teamvergaderingen, transdisciplinaire overlegmomenten, therapiedagen,
familiegesprekken, zorgoverleg, raadplegingen en techniciteiten (ECG, EMG, echografie,
infiltraties, bijvullingen baclofenpompen…) De juiste cijfers van de opnames en klinische
paden vindt u eerder terug in dit verslag. Wat ons opvalt, maar niet direct in de cijfers terug
te vinden is, is de toenemende medische complexiteit van de revalidant. De geneeskunde
maakt duidelijk een evolutie door waardoor multipathologie en chronische aandoeningen
veel beter medisch ondersteund kunnen worden, maar ook een nauwgezettere opvolging
vereisen en smallere fysiologische grenzen toelaten. Daarnaast speelt de uitbouw van nietsupergespecialiseerde revalidatie in algemene ziekenhuizen ook een rol om de complexere
pathologie meer geconcentreerd te zien in het revalidatieziekenhuis.
Daarnaast werd verder ingezet in kwaliteitsbeleid door het voldoen aan de
accreditatienormen aan de hand van webinars en online symposia. Het medisch korps heeft
eveneens deelgenomen aan de wettelijk vereiste structurele werkvergaderingen zoals comité
ziekenhuishygiëne, ethisch comité, antibiotherapiebeleidsgroep, revaraad, voorbereidingen
accreditatiecyclus, directiecomité, medisch farmaceutisch comité, formulariumcomité, Covid
crisiscel, medische raad, pluridisciplinair geriatrisch team…

In 2020 hebben we tevens 2 nieuwe, ervaren en capabele medewerkers mogen
verwelkomen: de nieuwe directeur Dhr. P. De Becker en nieuwe kwaliteitscoördinator Mevr.
S. Sambre die ons in 2020 vervoegd hebben en een enthousiaste en professionele dynamiek
meebrengen; volledig passend bij onze waarden: vriendelijkheid, waarderen, integriteit,
verantwoordelijkheid en samenwerken. Samen met hen, de directie, alle medewerkers en
een sterk artsenkorps gaan we zo met vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Paramedisch departement

II.

Leiderschap
in 2016
Revalidatieziekenhuis
RevArte

Jaaroverzicht 2020
III. Opstart Leertraject “Groeien in Leiderschapstraject“
Samen

III.1 Aanstelling nieuwe algemene directeur MKL vzw
Na een grondige

III.2 6de Staatshervorming
Het Vlaams

III.3 Hernieuwing van onze missie, visie, kernwaarden en
formuleren van strategische speerpunten
In het

Brainstorming en visiebepaling op de Strategiedagen

Transdisciplinaire organisatie
Om transdiscipliniar te faciliteren zijn we overgegaan tot het reorganiseren van de
kinesitherapiezaal en de ergotherapiezaal tot respectievelijk therapiezaal 1 en 2. De
essentie is dat per therapiezaal zowel kinesitherapie als de ergotherapie zich rondom
een bepaalde pathologiegroep organiseren. Het gaat dus om een reorganisatie van de
therapieruimtes in functie van onze kliniekspecifieke werking (gericht op
locomotorische beperkingen, hersenletsels, amputaties en dwarslaesies).
In een eerste fase hebben we dus de zaalindeling gereorganiseerd. In 2021 beginnen
we aan de inhoudelijke afstemming rond transdisciplinaire samenwerking.

Grondige voorbereiding
In de weken voor de ruimtelijke reorganisatie van de therapiezalen werd er knap
werk geleverd achter de schermen ter voorbereiding. Een mooi project waar alle
ergo- en kinesitherapeuten uit RevArte in samenwerking met hun leidinggevenden
hebben aan meegewerkt.

Reorganisatie van de therapiezalen
Zaterdag 29 februari 2020 werden onze therapiezalen dan gereorganiseerd in functie
van het transdisciplinair werken rond onze pathologiegroepen (hersenletsel-kliniek,
amputatie-kliniek, dwarslaesie-kliniek, locomotorische kliniek). Dit was enkel mogelijk
dankzij de geweldige bijdrage van ons team kinesitherapeuten, ergotherapeuten en
sport- en bewegingstherapeuten te samen met heel wat andere ondersteunende
diensten in ons Revalidatieziekenhuis RevArte.

Innovaties
Als kenniscentrum streven we naar een kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk
onderbouwd zorgaanbod. Hiervoor zijn innovaties belangrijk enerzijds via een aantal
demonstraties van nieuwe technologieën en anderzijds door de investering in
specifieke nieuwe innovaties.

Demonstraties
Volgende demosessies werden gegeven:

Myosuit
Op 12 februari werd de "Myosuit" uitgetest in RevArte. De Myosuit is een
multifunctioneel trainingsapparaat voor intensieve en activiteit gebaseerde revalidatieen fysiotherapie training. Het biedt mensen spierzwakte ondersteuning & stabiliteit in
de heup, knieën en enkel, als een uiterlijke laag spieren. Deze exomuscle, faciliteert
het uitvoeren van verschillende functionele bewegingen en trainingsoefeningen,
zonder de bewegingen van de gebruiker te beperken.

Virtuele spiegeltherapie en motorisch leren IVS3
Op 22 november 2020 vond de demo Virtuele Spiegeltherapie in RevArte
plaats. Via het IVS3 toestel (Intensieve Visuele Stimulatie). Het IVS3systeem vervangt het beeld van de verlamde arm door een
bewegingsafbeelding die is gemaakt van de gezonde arm. Door het
herstellen van een samenhang tussen wat de patiënt wil doen, en wat hij
waarneemt, verkrijgt de patiënt "relearning" en motorisch herstel.

Redcord-systeem als nieuwe aanwinst
Redcord therapie is een pijnvrije trainingsmethode gericht op het specifiek activeren
van verzwakte spieren en het verbeteren van hun coördinatie en aansturing. Dit
gebeurt door middel van het eigen lichaamsgewicht en het balancerende systeem van
het lichaam.

Bij aanhoudende pijnklachten, inactiviteit of verstoorde bewegingspatronen gaat het
lichaam door met compenseren. Hierbij worden grote spiergroepen overmatig
gebruikt, waardoor het lichaam in een vicieuze cirkel van pijn, verhoogde spanning en
inactiviteit blijft bewegen. Dit gaat ten koste van stabiliteit en comfort in het bewegen.
Redcord herstelt de steunfunctie van het lichaam. Deze steunfunctie is een
voorwaarde voor normaal en aangenaam bewegen waardoor pijnklachten snel
verminderen en het normale bewegingspatroon kan herstellen.
Bij deze training worden de lokale spieren getraind met behulp van instabiele touwen.
Deze touwen zorgen ervoor dat de globale spieren leren ontspannen en de lokale

spieren worden geactiveerd. Hierdoor ontstaat een ontspannen bewegingspatroon.

De RevArte Visual Search Task en eyetracking
Al enkele jaren geleden ontwikkelden we de RevArte Visual Search Task. Afgelopen
jaar deden we onderzoek naar de mate waarin we in realtime ook oogbewegingen
kunnen mee registeren tijdens de afname van cognitieve trainingstaken. De eerste
resultaten zijn al veel belovend.

Een nieuw ambulant concept: Move@RevArte
Met Move@RevArte heeft Revalidatieziekenhuis RevArte een specifiek sport- en
bewegingsprogramma voor personen met een langdurige fysieke beperking. Het
Move@RevArte programma wil het fysieke activiteitenniveau van onze
uitgerevalideerde revalidanten verhogen onder de professionele en persoonlijke
begeleiding van een ervaren sport- en bewegingstherapeut. Samen met de revalidant
wordt een trainingsprogramma opgesteld en opgevolgd dat volledig is afgestemd op
de revalidant zijn/haar situatie en behoefte. De therapeut geeft advies om beter te
functioneren en een meer actievere en gezondere levensstijl te ontwikkelen op een
verantwoorde manier. Voldoende matig-intensieve fysieke activiteit is immers
essentieel om gezondheidsrisico’s te verminderen.
Concreet wordt er gewerkt aan de algemene conditie, fitheid, spierkracht en
evenwicht. Hierdoor willen we het risico op verdere medische complicaties,
gewichtstoename, depressie, contracturen en een verhoogd valrisico voorkomen.

Meer info: https://www.RevArte.be/nl/patient/move@RevArte/

De impact van COVID-19
De COVID-19 pandemie heeft ook een zware impact gehad op het paramedisch
departement. Hieronder enkele impressies van deze periode.

Vrijdag 13 maart 2020: lockdown
Vrijdag 13 maart 2020 zullen we niet snel vergeten. Op die dag weren een aantal
besmettingen vastgesteld en onmiddellijk werd het noodplan van het ziekenhuis
geactiveerd. Vanaf dan gingen we in lockdown. Ambulante therapieën werden tijdelijk
stopgezet zodat er een afgescheiden ruimte voor de patiënten kon gemaakt worden.
De therapieën aan de gehospitaliseerde patiënten werden verplaatst naar de
verpleegafdelingen.

Opnieuw reorganisatie van de therapiezalen
Na enkele maanden werd de zaal terug in gebruik genomen maar dan wel na de
noodzakelijke reorganisatie van de therapiezalen. De scheiding van de ambulante
patiënten werd gerealiseerd en aparte in- en uitstromen bepaald.

Mondmaskers en afstand nemen
Vanaf de pandemie draagt iedereen een mondmasker en fysieke vergaderingen gaan
enkel door wanneer er voldoende afstand kan gehouden worden. Op de foto hieronder
zie je een dienstvergadering onder deze nieuwe omstandigheden.

Face-shields
Goede veiligheidsmaatregelen zijn nodig. Ingenieur Pieter-jan Note ontwikkelde
faceshields en deed ook een schenking aan RevArte.

Veel hulp van onze vrijwilligers
Afgelopen jaar hebben een 40-tal vrijwilligers zich gedurende 1531 uren belangeloos
en enthousiast voor RevArte ingezet. Omwille van de Corona-pandemie is dit aantal
minder dan vorig jaar, maar anderzijds zijn er juist door Corona ook enkele extra
vrijwilligerstaken ontstaan.
Verschillende taken werden noodgedwongen voor een langere periode afgelast. Zo
kon de begeleiding bij de zondagsvieringen, cafetaria en op de afdelingen, het
zaterdagtransport naar de therapie, het rijden met onze rolwagenbus voor
huisbezoeken, de wekelijkse bibronde en de begeleiding naar externe consultaties niet
doorgaan.

Vele vrijwilligers hebben van thuis hun steentje bijgedragen bij het maken van
mondmaskers voor onze medewerkers en waren blij zo iets voor RevArte te kunnen
betekenen.
Intern ontstond de nood aan andere taken waar een vaste kern van vrijwilligers zich
voor heeft geëngageerd : het tuintoezicht tijdens het warme voorjaar, de uitwisseling
van het wasgebeuren alsook hulp bij de toegangscontrole voor ambulante patiënten
en bezoekers. We hebben veel te danken aan onze vrijwilligers die ons in deze
periode hielpen.

Alle vrijwilligers kijken er erg naar uit spoedig de draad van hun eigen vrijwilligerstaak
binnen RevArte terug op te nemen.

Tuinbezoek onder toezicht
Het tuinbezoek kon enkel nog doorgaan met strikte afspraken en toezicht. Gelukkig
waren er wel veel zonnige dagen tijdens de lente van 2020 zodat heel wat revalidanten
toch van de buitenlucht konden genieten.

Ook moeilijke momenten
De strenge veiligheidsmaatregelen vielen niet steeds in goede aarde. Vaak ontstonden
er ook misverstanden en misnoegde bezoekers staken hun teleurstellingen niet onder
stoelen of banken.

Een mooi initiatief: de knipoog-kaartjes
Via onderstaande knipoog-kaartjes kregen onze revalidanten toch de mogelijkheid
om berichtjes voor hun naasten achter te laten via de knipoog-kaartjes.

Een hart onder de riem
Vele mensen staken onze medewerkers een hart onder de riem.

Op vrijdag 13 april 2020 kwam zelfs de winkelketen “Hema“ paaseieren schenken voor
onze revalidanten. De moeder van Sam (kinesitherapeute) is daar verantwoordelijke.
Elkaar bemoedigen en steunen, is dragend zorgen voor elkaar .

Implementatie van het nieuwe
EPD
Tijdens de Corona-pandemie liep onze implementatie van ons nieuw elektronisch
patiëntendossier vertraging op. Desalniettemin werd er naar alle mogelijkheden hard
aan verder gewerkt.

Klinisch Werk-Station (KWS) ‘Go Live‘
De laatste weken van november waren belangrijke weken. De KWS 'Go Live'.
Na een lange voorbereidingstijd, en ook wat vertraagd door de Corona-situatie, was
het tijd om het EPD-KWS in gebruik te nemen over alle diensten heen. Een ‘big bang'
waar Einstein jaloers op zou zijn.

We kijken uit om haar ware potentieel te benutten als administratiesysteem voor de
multidisciplinaire integratie van onze zorgactiviteiten en -processen. Dit start bij het
registreren van de patiënt, omvat alle registraties tijdens het zorgproces tot aan het
uiteindelijke ontslag.

Waarom een EPD ?
Een EPD wordt ook wel de ruggengraat van een moderne ziekenhuisorganisatie
genoemd (en jullie het brein). Het systeem moet voldoen aan een veelvoud aan eisen
van verschillende zorgspecialismen want wij werken sterk multidisciplinair.
Een groot voordeel van het EPD is dat wij rondom de patiënt over verschillende locaties
heen kunnen samenwerken in een gezamenlijke dossier. Als iedereen op elk moment
op elke plek in het ziekenhuis kan beschikken over het patiëntendossier, leidt dit tot
minder fouten. En patiënten hoeven niet aan elk van ons opnieuw hetzelfde verhaal te
vertellen.
Een EPD omvat alle registraties tijdens het zorgproces tot aan het uiteindelijke ontslag.
Al deze gegevens komen in een database. De gezamenlijke database maakt het
mogelijk om zorg te concentreren op de momentane zorgnoden en verhoogt
tegelijkertijd de kwaliteit van zorg omdat alle data altijd overal beschikbaar zijn.
Elk van jullie draagt eigenaarschap in een deel van het geheel van de beschikbare
informatie voor de revalidant, je deelt je kennis en kunde.
Op deze manier organiseren we ons rondom onze patiënt en nemen we
verantwoordelijkheid op voor het gezamenlijk zorgproces, de verantwoordelijkheid
voor de waardencreatie voor de patiënt.
Het EPD biedt elk van ons een gezamenlijk beeld van het geheel en legt een degelijke
basis voor interprofessioneel en transdisciplinair teamwerk.
De verantwoordelijkheid van het team gaat verder dan alleen het afvinken van taken:
als team trekken we ook de verbetering van de zorg door het formuleren van
gezamenlijke patiëntgerichte doelstellingen. Ook de patiënt heeft eigenaarschap want
je vertegenwoordigt zijn stem.
Door het eigen werk als bijdrage aan dat geheel te zien, zien we ook sneller waar
optimalisatie in de behandeling voor de patiënt mogelijk is. Het is het begin van een
verbetercyclus.
Een belangrijk voordeel is ook dat hierdoor de patiëntveiligheid en de continuïteit van
de zorg voor onze patiënten verder verbetert, want jij als deskundige kan meteen de
gehele informatie overzien.

Work in progress
Een EPD is nooit voor iedereen perfect en het zal nog veel tijd en energie kosten om
de systemen te verbeteren. EPD’s bevatten (te) veel informatie en zijn niet altijd
gebruiksvriendelijk.
Onze functionele applicatiebeheerders blijven verder werken aan de optimalisatie
ervan. Is het EPD eenmaal in de organisatie verweven, dan is optimalisatie van het
EPD immers de volgende stap. Het is immers de bedoeling dat de tijd die men
spendeert aan het invullen van een EPD een winst oplevert voor de patiënt wat betreft
multidisciplinaire kennisdeling en het bepalen van doelstellingen over het gehele
zorgtraject en daarna (transmuraal).
Het komende jaar zien als een overgangsjaar:
Samen met het multidisciplinair team en de functioneel applicatiebeheerders bekijken
welke gegevens relevant zijn of niet. Zo kunnen we het registreren van gegevens
brengen tot wat absoluut noodzakelijk is voor de patiënt en voor ons als professional.
De implementatie van de klinische paden zal nu nog niet klaar zijn bij de Big Bang,
maar het komend jaar zullen onze klinische paden geïmplementeerd worden. Het
voorbereidende werk van jullie allen staat immers al klaar.
We kunnen samen met de key-users bekijken of we eigen ‘work-arounds’ ontwikkelen.
Work-arounds zijn handelingen die worden bedacht om snelle alternatieve oplossingen
om bepaalde beperkingen of onlogische clicks te omzeilen en alsnog tot het gewenste
resultaat te kunnen komen.
We gaan er dus geen doekjes om winden. De eerste periode na de implementatie van
een EPD is lastig. Vooral omdat de werkdruk al hoog is. En dan is er nog heel de
Corona-situatie. We begrijpen dus dat dit vaak als veel extra werk wordt gezien.
Het EPD houdt een verandering van ons denken en werken in. Vergelijk het met het
vervangen van paard en kar door de auto. Zo’n omschakeling vraagt een heel nieuw
systeem van wegen, verkeersregels, benzinepompen, oplaadbare palen, rijscholen en
noem maar op. Zonder zo’n infrastructuur heb je niks aan een auto. Bij een EPD is dat
vergelijkbaar. Maar als we onze processen en onze denkwijzen aanpassen, dan zullen
we de kracht en mogelijkheden van een EPD-systeem zien, meer bepaald hoe een
andere aanpak en procesflow mogelijk kan worden gemaakt en hoe het ons inter- en
transdisciplinair werken ook zal ondersteunen.

Wetenschappelijk onderzoek
Revalidatieziekenhuis RevArte voert een beleid van wetenschappelijk onderzoek,
innovatie, onderwijs en opleiding in samenwerking met universitaire instellingen en
hogescholen, deskundigen uit andere ziekenhuizen en overheidsinstanties.

Kennis- en expertisecentrum
Binnen het gespecialiseerde revalidatielandschap hebben we de nodige expertise en
competenties opgebouwd op basis van ons kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk
onderbouwde zorgaanbod. Deze zorg en behandeling resulteert in een hoog
percentage van revalidanten die naar hun oorspronkelijke thuissituatie kunnen
terugkeren. Het revalidatieziekenhuis werkt continu aan een ‘best evidence based
practice’ voor het gehele zorgpakket om de optimale zorg voor de revalidant te
waarborgen. Dit proces vergt een afstemming van ons handelen op recente
wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe invalshoeken. Het ziekenhuis wil zich
daarom regionaal en (inter)nationaal onderscheiden als een revalidatieexpertisecentrum ter ondersteuning bij en evaluatie van zorgvernieuwing en
zorgverbetering.

Webinar “Het paradoxale brein“
Op de dag van de wetenschap (24 november 2020) gaf Christophe Lafosse een
webinar met als titel het paradoxale brein. Deze lezing kan nog steeds via Vimeo
herbekeken worden (https://vimeo.com/manage/videos/480922025).

Lopende wetenschappelijke projecten
Therapeutische interventies
•
Sensorimotor upper limb therapy does not improve somatosensory function
and may negatively interfere with motor recovery: a randomized controlled trial in
the early rehabilitation phase after stroke. KU Leuven - Nele De Bruyn
•
Grasp function of the affected hand and stroke severity within the first six
weeks are key predictors of bimanual upper limb performance at six and 12 months
post-stroke. KU Leuven Annick Van Gils
•
Investigating the relation between trunk function and function of the lower
extremities. KU leuven - Liselot Thijs

Robotica
•
Exoscelet-geassisteerde training: een temporale analyse van functioneel
herstel en responsiviteit. UA – Jonas Schröder

VR
•
Spatial inattention and motor functioning after stroke: An in-depth analysis of
the impact of visuospatial neglect on motor recovery. UA- Ellisa Embrechts
•

Immersive Care – Virtuele spiegeltherapie. Thomas More – Romy sels

Wetenschappelijke publicaties
Volgende wetenschappelijke publicaties ism Revalidatie-

ziekenhuis RevArte zijn verschenen in 2020 :




De Bruyn, N., Saenen, L., Thijs, L., Van Gils, A., Ceulemans, E., Essers, B., . . .
Verheyden, G. (2020). Sensorimotor vs. Motor Upper Limb Therapy for Patients
With Motor and Somatosensory Deficits: A Randomized Controlled Trial in the
Early Rehabilitation Phase After Stroke. FRONTIERS IN NEUROLOGY, 11, 13
pages.
Huygelier, H., Schraepen, B., Lafosse, C., Vaes, N., Schillebeeckx, F., Michiels,
K., Gillebert, C. (2020). An immersive virtual reality game to train spatial
attention orientation after stroke: a feasibility study. Applied NeuropsychologyAdult. doi:10.1080/23279095.2020.1821030



Lefeber, N., De Keersmaecker, E., Troch, M., Lafosse, C., de Geus, B.,
Kerckhofs, E., & Swinnen, E. (2020). Robot-Assisted Overground Walking:
Physiological Responses and Perceived Exertion in Nonambulatory Stroke
Survivors. IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE, 27(1), 22-31.
doi:10.1109/MRA.2019.2939212



Verpleegkundig departement
Revalidatieziekenhuis RevArte
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•

Krachtlijn 1: Werken aan een strategische positionering

De strategische positionering van RevArte als een aantrekkelijke stageplaats voor studenten
verpleegkunde werd verstevigd door een gezamenlijk stagetraject ‘Orthopedie’ met het UZA
op te zetten voor vierdejaars Bachelorstudenten. Verder werd de samenwerking met Odisee,
de co-hogeschool bestendigd voor het organiseren van de opleiding ‘Revalidatie
Multidisciplinair’. Deze opleiding zal vanaf 2021 aan een update onderworpen worden,
waarbij een modulair programma concept garant moet staan voor een solide kennisbasis
voor huidige verpleeg-en zorgkundigen.

•
Krachtlijn 2: Uitwerken van een zichtbaar integraal
kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid
We blijven streven naar hoge kwaliteitsnormen binnen het verpleegkundig departement. Zo
ook tijdens de Covid-19 pandemie. Alle kritische processen werden op gebied van
ziekenhuishygiëne doorgelicht en waar nodig aangepast en werden medewerkers
geïnformeerd en opgeleid. We kunnen met gepaste trots zeggen dat de pandemie, mede
door de inbreng van de ziekenhuishygiënist, zeer binnen de parken werd gehouden in
RevArte.

Om de geest van accreditatie en kwaliteitsborging verder te zetten werden er
veiligheidsrondes op de verpleegafdelingen georganiseerd met focus op veiligheidsaspecten,
waarin zelfs de eerste stappen naar patiëntenparticipatie geïntegreerd werden. Knelpunten
werden PDCA opgevolgd of opgenomen in dienstgebonden ‘mini projecten’.

Een vernieuwde flow voor kennisname van nieuwe of gewijzigde procedures werd opgestart
en zorgt voor een transparante check!

Efficiëntie en innovatie zijn eveneens bouwstenen voor kwaliteitsvolle zorg. In deze context
werd de werking van het Geriatisch dagziekenhuis en dagreva kritisch bekeken en werden de
fundamenten voor een vernieuwende werking gelegd: Een upgrade van de verpleegkundige
inbreng, gecombineerd met een nieuwe functie van ‘Case manager’ moeten de ambulante
revalidatie future proof maken. Verder werden de eerste stappen gezet om PICS (Post
Intensive Care Syndrome) als vijfde klinisch pad te ontwikkelen.

•

Krachtlijn 3: Inzetten op groei van medewerkers

De waarderingscyclus 2019-2020 werd afgerond en een nieuwe cyclus zal opstarten in 2021.
De nodige Voorbereidingen werden getroffen ter introductie van de functie ‘Verpleegkundige
Eerst Verantwoordelijke’, dewelke in 2021 op elke verpleegafdeling kan ingevuld worden.
Deze functie biedt een groeiplatform aan verpleegkundigen en zorgt bovendien voor een
betere continuïteit op de afdelingen.

Het PentaPlus project werd opgestart voor een eerste groep zorgkundigen. Met deze eLearning worden vijf extra handelingen aan zorgkundigen aangeleerd en bij welslagen ervan
ook toevertrouwd.

•

Krachtlijn 4: Digitalisering

In het laatste kwartaal van 2020 werd het nieuwe EPD van Nexuzhealth via een ‘Big Bang’
methodiek geïmplementeerd. De voorafgaande opleiding van key users die op hun beurt de
End-users opgeleid hebben heeft er voor gezorgd dat er een vlotte en veilige overgang
mogelijk werd gemaakt!
Ook de simultane introductie van nieuwe ‘COW’s’ (Computer On Wheels) verliep vlot en bood
de zorgverleners een mooie tool om het EPD te raadplegen en aan te vullen.
Ook de aanschaf van een nieuw ECG toestel (ingebruikname 2021) tilt ons dagelijks werk op
een hoger niveau, alsook de exploratie en begrotingsvoorbereiding van de aanschaf van
Multi Parametertoestellen in 2021 zal onze dagelijkse opvolging en behandeling van
revalidanten vergemakkelijken én veiliger maken

•

Aanvullende Beleidsmatige initiatieven VP Dep.

Begin 2020 werd het nieuwe organigram binnen het verpleegkundig departement in de
praktijk gebracht. Naar analogie met de klassieke ziekenhuis-structuur werden de twee
(nieuwe) zorgmanagers verantwoordelijk voor de aansturing van een aantal afdelingen.

Via een EFQM gestructureerd beleids- en overlegmodel vinden er maandelijks ‘Toolboxoverlegmomenten’ plaats waar alle relevante beleidsdomeinen aangehaald worden.
MS OneNote als gedeelde opvolgingsapplicatie werkt hierbij uitstekend en biedt zowel de
hoofdverpleegkundige als Zorgmanager / Verpleegkundig Directeur een permanent overzicht
van de vorderingen in het departement.

Zo ook met de personeelsmatrix. Dit instrument garandeert een exact overzicht van de
historische, actuele en prognostische personeelseffectieven en is daarbij onmisbaar voor de
dagelijkse praktijk!
Een efficiëntere inzet van de mobiele equipe via een dagelijks bestaffingsoverleg resulteerde
in een hogere beschikbaarheid en een efficiëntere inzet op basis van een gereviseerd
zorgzwaartemodel.
Aanvang 2020 werd gestart met een maandelijks ‘HR overleg’ waarbij ism de zorgmanagers,
de hoofdverpleegkundigen en een HR medewerker een checklist werd overlopen waarbij
focus op een evenwichtig werkrooster, verlofspreiding, reductie STW uren, inzet mobiele
equipe, enz…
Deze geformaliseerde aanpak zorgde ervoor dat we successen boekten op alle hierboven
benoemde vlakken! De STW uren werden zelfs gereduceerd van 5478 uur in december 2019
tot maar liefst 1374 uur in maart 2021!

ACCREDITATIE EN KWALITEIT
JAARVERSLAG 2020

Handhygiëne en identitovigilantie
Er werden geen externe metingen rond handhygiëne en identitovigilantie opgenomen in de
hele sector omwille van de pandemie. Ook de interne metingen werden beperkt gezien
mogelijk besmettingsgevaar en de druk op de afdelingen. De leidinggevenden hebben echter
zelf verantwoordelijkheid genomen om via veiligheidsrondes op de eigen afdeling de kwaliteit
en hygiëne te onderzoeken. Enkel van 3B en dagreva zijn geen resultaten bekend, noch
opgenomen. Er werden 13 veiligheidsrondes uitgevoerd tussen augustus 2020 en januari
2021, verspreid over verschillende afdelingen. Een overzicht is terug te vinden in volgende
tabel.

Op elke afdeling werden 5 patiënten gecontroleerd op het dragen van het juiste
identificatiebandje. Van de in totaal 65 (5*13) gecontroleerde bandjes waren er 2 niet in
orde. 96,92% droeg wel een juist identificatiebandje.
Wat betreft handhygiëne werden telkens 4 medewerkers per afdeling gecontroleerd. Van de
in totaal 52 gecontroleerde medewerkers waren er 4 niet in orde met basisvereisten
handhygiëne. 92,31% was in orde met de basisvereisten voor handhygiëne.

Implementatie meld- en leersysteem
Onderstaande grafieken tonen het aantal (bijna)incidentmeldingen per type incident, het
aantal meldingen 2020 en het aantal incidenten per ernstgraad.
In totaal zijn er 367 (bijna)incidenten gemeld in 2020. In 2014 bedroeg dit aantal nog 506,
in 2019 413 meldingen.

Figuur 1. Aantal (bijna) incidenten volgens type in 2020.

De incidenttypes met de meeste aantallen vallen onder “ongeval van de patiënt” (63,7%),
“gedrag van personeel/patiënt” (12%) en “Medicatie/IV vloeistoffen” (8,7%) en in 2020. Dit
zijn dezelfde rubrieken als voorgaande jaren (vergelijkende controle met 2014 en 2019).

Figuur 2. Aantal incidenten per ernstklasse in 2020

Van alle meldingen valt 50% onder geen schade (t.o. 48% in 2019), 41,42% onder lichte
schade (gelijkaardig als in 2019), 7,36 % onder matige schade (8,72% in 2019) en 3,27%
onder ernstige schade (2% in 2019).
Figuur 3. Aantal (bijna) incidenten per afdeling

Het grootste aantal meldingen betrof afdeling 2A, gevolgd door 1B en 2B. In verhouding
werd er ook meer gemeld op 2A in vergelijking met 2019 (51 meldingen), meer op 2B (29
meldingen in 2019) en minder op 3A (44 meldingen in 2019). Op 1B en CH blijft het aantal
meldingen gelijk in vergelijking met 2019 (toen respectievelijk 54 meldingen en 12
meldingen).

Tevredenheidsenquête
Jaaroverzicht
Het bevragen van de ervaringen van de patiënt is een middel om een beeld te krijgen over
de kwaliteit van de zorgverlening binnen onze instelling. De vragenlijst wordt doorheen het
hele jaar ter beschikking gesteld van elke patiënt.
Voor 2020 worden de resultaten hieronder in de tabellen weergegeven.
Samengevat kunnen we stellen dat er een gemiddelde responsgraad was van 39%1. Op 3B is
er zelfs een responsgraad van 57%. De laagste responsgraad op een afdeling bedraagt 21%.
1

39,2% in 2013 en 43,4% in 2014.

De patiënten die de vragenlijsten hebben ingevuld zijn voornamelijk vrouwen, met een
opleidingsniveau secundair of hoge school en zijn tussen de 65 en 84 jaar oud.
Op vlak van informatieverstrekking is er nog een groei wenselijk. 76 tot 86% van de
bevraagden geeft aan dat ze verteld kregen wat er zou gebeuren. 74-83% werd
geïnformeerd waarom iets (verzorging, behandeling) nodig was. 64-69% kreeg naar eigen
zeggen informatie over de mogelijke gevolgen. 54-70% werd aangespoord om mee te
beslissen. Gemiddeld werd er, volgens de patiënt, een begrijpelijke uitleg gegeven door
artsen en verpleegkundigen. Maar liefst 93 tot 99% van de bevraagden voelden zich in
goede handen. Het cijfer van 99% is terug te leiden tot het laatste kwartaal waarbij we ons
terug in een coronagolf bevonden. Het is een geruststelling om te merken dat patiënten zich
ondanks dit gegeven toch in goede handen voelden.
Onze medewerkers respecteren de privacy van de patiënten goed en dit is terug te vinden in
de resultaten van de bevraging. De patiënten ervaren wel dat medewerkers zichzelf niet
altijd voorstelden. Vooral in het vierde kwartaal van 2020 ervaarde de patiënt dit minder
(63% gaf aan dat medewerkers zichzelf voorstelden met naam en functie). De pijn wordt
regelmatig bevraagd volgens de bevraagde patiënten en ze ervaarden ook voldoende
betrokkenheid bij de beslissing om al dan niet in ontslag te gaan.
Gemiddeld zou 79% van de bevraagden RevArte zeker wel aanbevelen aan familie en
vrienden. Van de bevraagde patiënten zou gemiddeld 19% RevArte waarschijnlijk wel
aanbevelen.
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In onderstaande grafiek wordt de evolutie van afgelopen 3 jaar weergegeven (2017-2020)
op de vraag of de patiënt RevArte zeker wel, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk niet of zeker
niet zou aanbevelen.
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VIP²
In het tweede semester van 2020 werd er terug een steekproef gedaan van de
patiënttevredenheid binnen de Vlaamse ziekenhuizen. In onderstaande tabel zijn enkele
cijfergegevens opgenomen. Op geriatrie werden 42 vragenlijsten geïncludeerd. Op de SP
diensten ging het om 123 vragenlijsten. Op geriatrie geeft het grootste aandeel van de
patiënten (33,33%) een 10 op 10 voor hun verblijf in het revalidatieziekenhuis. 26,19% van
hen een 9 op 10 en 16,67% een 8 op 10. Op de SP afdelingen geeft het grootste aandeel
van de patiënten (41,46%) zijn/haar verblijf een 9 op 10. Daarop volgend geeft 22,76%
zijn/haar verblijf een 8 op 10. 21,14% geeft het verblijf een 10 op 10. Ook bij de vraag of
men het ziekenhuis zou aanbevelen, is er een verschil tussen gehospitaliseerde patiënten op
geriatrie en de gehospitaliseerde patiënten op SP. Op geriatrie zou 88,10% het ziekenhuis
zeker wel aanbevelen aan vrienden en familie. Gevolgd door 9,52% die het waarschijnlijk
wel zouden aanbevelen. Op de SP afdelingen beveelt 72,36% het ziekenhuis zeker wel aan,
22,76% waarschijnlijk wel en 4,88% waarschijnlijk niet.
Dit zijn de resultaten die op zorgkwaliteit.be zullen gepubliceerd worden.

Contract “coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid”
Voor de algemene ziekenhuizen is dit niet meer in voege. Dit is het federale contract
kwaliteit en patiëntveiligheid. Er zijn drie meerjarencontracten geweest (steeds met een
duurtijd van 4 jaar). De intentie was vooral om ziekenhuizen ertoe aan te zetten om een
veiligheidsmanagementsysteem te installeren in hun organisatie. Enkele jaren geleden is het
contract voor AZ vervangen door Pay for quality. In de GGZ-sector werkt men wel nog met
die contracten.
Het kwam er op neer dat er van de ziekenhuizen een aantal acties verwacht werden (vb.
inrichten van een meldsysteem, het uitvoeren van een risico-analyse, het opvolgen van
patient-safety indicatoren). Hierover moest gerapporteerd worden (jaarlijks) en het
ziekenhuis kreeg daar een vergoeding voor (vast bedrag per erkend bed).
Dit is niet meer actief, maar het leeft nog wel, omdat van daaruit heel veel in beweging is
geraakt in de sector.

Zorgpaden
Een zorgpad is een methode om opeenvolgende stappen en beslissingsmomenten in een
zorgproces te standaardiseren, transparant te maken en continu op te volgen voor een
patiëntengroep. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve
en efficiënte zorgverlening te verzekeren. Het is een middel om een patiëntgericht
programma op een systematische wijze te plannen en op te volgen.
Binnen RevArte zijn vier zorgpaden uitgewerkt: zorgpad revalidatie na een heupprothese,
zorgpad revalidatie na een knieprothese, zorgpad beenamputatie, zorgpad cva en zorgpad
dwarslaesie.

In 2020 werd de beslissing genomen om de mogelijkheden van een 5e klinisch
pad te onderzoeken.

Het zorgpad PICS (post intensive care syndroom) zal in 2021 verder ontwikkeld worden door
een multidisciplinaire werkgroep die ernaar streeft op basis van evidentie, klinische expertise
en de materiële mogelijkheden van de instelling multidisciplinaire en transdisciplinaire
afspraken te maken om een efficiënte en kwalitatief hoogstaande zorgverlening te kunnen
garanderen. Ook de verwachtingen van de patiënt zullen worden meegenomen bij de
ontwikkeling van het zorgpad. Zo loopt informatieverstrekking van de zorgverleners, zowel
mondeling als via een infomap, als rode draad doorheen het zorgpad. De revalidant weet
gedurende het ganse verblijf wat hij van de zorgverstrekkers mag verwachten.

NIAZ wordt Qualicor
In de staart van 2020 werd beslist om het accreditatietraject verder te bewandelen met
Qualicor (nieuwe naam van NIAZ). Er werd echter geopteerd om te werken met een
overbruggingsaudit, gevolgd door sequentiële audits over 5 jaar tijd ipv 1 grote audit om de
4 jaar. De accreditatiestatus die geldig was tot oktober 2021 wordt automatisch verlengd tot
oktober 2022. Wanneer RevArte slaagt voor de overbruggingsaudit zal de instelling zijn
accreditatiestatus behouden tot en met het einde van de cyclus van sequentiële audits,
december 2027. Zie onderstaande figuur ter illustratie van het volledige traject. Deze
beslissing past in ons gedachtengoed dat kwaliteit een onlosmakelijk deel is van onze
professionaliteit binnen RevArte waaraan dagelijks gewerkt en verbeterd wordt. Er is oog
voor de druk op onze medewerkers en systemen zowel op macroniveau (werken met
sequentiële audits en dus minder hoge audit “piek”) als op mesoniveau (methodologie op
basis van positieve psychologie), als op microniveau (geen letter van de norm, maar wel
interpretatie in de geest van de norm).
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1. De organisatie van de Algemene diensten
1.1. Ondersteuning RevArte – Hof ten Dorpe – Hof ter Schelde
& 3OAKS

De afdeling algemene diensten werkt voor de drie vestigingen van MKL. De afdeling bestaat uit een
technische dienst, een dienst IT, de hoteldiensten waaronder de schoonmaak, de linnendienst, het
intern transport, de keuken en de cafetaria, alsook de diëtisten, een projectleider bouw en
verbouwingen, de aankoopdienst en een preventieadviseur. De algemene diensten ondersteunen de
werking van het Revalidatieziekenhuis RevArte, de Zorgcampus Hof ter Schelde en het
Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe en doen dat op de meest kostenefficiënte manier.

Het bedrijvencentrum 3OAKS, gelegen naast de gebouwen van
Revalidatieziekenhuis RevArte in de Drie Eikenstraat, is de
thuishaven voor kleine, jonge en/of groeiende ondernemingen die
zich in een rustige omgeving willen ontplooien en/of verder
ontwikkelen. Deze bedrijven zijn actief in verschillende sectoren: IT,
chemie, juridisch advies, … . Hiervoor worden een 30-tal private
lokalen ter beschikking gesteld, uitgerust als kantoor-, werk-, labo- of
opslagruimte. Als eigenaar van de gebouwen zorgt MKL er, naast de grote onderhoudswerken, o.a.
ook voor dat het complex aan de eisen inzake wettelijke controles en keuringen voldoet.

2. Realisatie doelstellingen Algemene diensten
2.1. Duurzaam bouwen en verbouwen
2.1.1. Bouw zorgflats Zorgcampus Hof ter Schelde
Begin maart 2020 werd het nieuwe gebouw in Hof ter Schelde in gebruik genomen. Op de 1ste, 2de en
3de verdieping werden 20 assistentiewoningen ter beschikking gesteld voor personen die graag meer
zorgzekerheid hebben dan thuis en waar het evenwicht tussen zorg en zelfstandigheid door hen wordt
bepaald.
Na een jaar van zeer intensieve besprekingen werd op 29 juni een erfpacht getekend met de
Huisartsenpraktijk Gloriant. Deze huisartsenpraktijk die reeds op Linkeroever gevestigd was, verhuisde
midden 2020 naar onze campus en nam op een stuk van het gelijkvloers hun intrede. Deze nieuwe en
mooie huisartsenpraktijk maakt ook dat zij hun aanbod kunnen uitbreiden waardoor de zorgcampus
nog meer een zorgcampus werd.
De dienst 112 die in het verleden in
enkele kamers op de eerste verdieping
van de WZC gehuisvest was, nam in het
resterende deel van het gelijkvloers z’n
definitieve intrek. Omwille van de
aangepaste indeling en zeer goede
ligging zal het deze collega’s lukken om
nog sneller hun interventies te kunnen
aanvangen.

2.1.2. Bouwplannen Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe
In 2020 werden, in opdracht voor de RvB, verschillende eigenaars gecontacteerd op zoek naar nieuwe
gronden om de nieuwbouw in HTD te realiseren. Het vinden van een gelijkaardig perceel, liefst onder
de kerktoren bleek verre van evident en quasi onhaalbaar. Indien dan toch een geschikt perceel
gevonden werd, bleek de inkleuring van de bestemming niet toe te laten om een WZC op die gronden
neer te zetten.
Na enkele gesprekken met de gemeente werd opnieuw gekozen om het potentieel van de huidige
grond te onderzoeken en de zoektocht naar nieuwe gronden te staken. Uit vorig studiewerk was het al
wel duidelijk geworden dat het bouwvolume dat aanvaard zou worden door de overheid niet te
verzoenen was met het volume dat nodig was voor de
nieuwbouw van de bestaande WZC.
De enige mogelijkheid om toch een bouwproject op de
huidige grond te kunnen organiseren was dan ook enkel
mogelijk door het huidig aantal bedden te verminderen.
In samenwerking met de architect werd de opdracht
omgedraaid en werd het maximum volume dat de
gemeente kon aanvaarden ingevuld om te bekijken
hoeveel bedden en andere functies dan mogelijk waren in
dit volume. Uiteraard blijft het de bedoeling om een
gebouw te realiseren in lijn met de andere gebouwen van
MKL, dat aangepast is aan de behoeften van de huidige
en toekomstige bewoners en waar topkwaliteit geboden wordt.

2.1.3. Kleinere (ver)bouwprojecten voor MKL
Naast de grotere bouwprojecten hebben er ook vele kleinere (ver)bouw(ings)projecten in de diverse
vestigingen van MKL plaatsgevonden.

3OAKS
In 2019 werd een update van de signalisatie in functie van de
veiligheid op het programma gezet en werd in 2020 volledig
up-to-date gebracht aan de huidige normeringen. De
alarminstallatie werd volledig vernieuwd en het toekennen van
de alarmcodes gebeurt nu door het secretariaat algemene
diensten.

Revalidatieziekenhuis RevArte
Om de ervaring van onze patiënten aangenamer te maken werden enkele kleine aanpassingen
uitgevoerd. In de kinezaal, voorzaal therapiezaal 1, werd de
akoestiek grondig verbeterd en werden geluidsabsorberende
platen aangebracht aan het plafond alsook werden er lamellen
geplaatst om de zon buiten te houden.
Op 3A werden twee kamers voor dwarslaesiepatiënten voorzien
van zonwerende folie. De deuren in de dagreva werden
aangepast met magneten opdat deze bij brand kunnen
dichtvallen en we eventuele bijkomende schade kunnen
beperken.
Tot slot, om incidenten te voorkomen en mede door de bemerkingen van onze patiënten, werd de
inrit aan de inkom uitgevlakt opdat deze toegankelijker is voor rolstoelgebruikers. Ook aan de laad- en
loskade werden de drempels aangepast om hier gemakkelijker met karren over te kunnen.

Zorgcampus Hof ter Schelde
De ondergrondse parking werd voorzien van een automatische poort dat ‘s avonds sluit en ook werd
de tuin rondom de nieuwbouw afgewerkt.

Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe
Omdat het soms heel warm kan worden in de keuken werd er hier zonwerende folie voorzien. Dit
heeft het werkcomfort van het keukenpersoneel verbeterd. Ook werden er 14 kamers in Beukenhof
voorzien van een nieuwe vloerbekleding.

MKL
Voor MKL zijn duurzaamheid en
energiebesparing enorm belangrijk. In
2019 werden er zonnepanelen
geïnstalleerd en deze investering
heeft opgebracht. Zo werd er in Hof
ter Schelde 216.670 kWh opgewekt
via de zonnepanelen, in RevArte was
dit 171.333kWh. Tezamen werd er in
2020 voor 300 ton aan CO2 bespaard
door deze technologie.

2.2. De werkomgeving is veilig
2.2.1. Arbeidsongevallen
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds arbeidsongevallen & weg-werkongevallen en
anderzijds de periode van arbeidsongeschiktheid (tijdelijk, blijvend, zonder gevolg).
Wat vooral opvalt, is dat in 2020 zeer weinig ongevalsaangiftes werden geweigerd. Het aantal
arbeidsongevallen is voor de 2de maal dalend, dit zowel voor de arbeidsongevallen met tijdelijke als
blijvende ongeschiktheid.
Het aantal arbeidsongevallen op de
werkplek en onderweg van en naar het
werk is het laagste in 5 jaar tijd.
Waarschijnlijk is de lagere verkeersdrukte
mee één van de oorzaken waarom het
aantal arbeidsongevallen van en naar de
weg gedaald zijn. Uit de cijfers blijkt ook
dat de vergoedingen die uitbetaald
werden opmerkelijk hoger liggen bij een
woon-werkongeval dan bij een ongeval op
de werkplek.

2.2.2. Verzuimcijfers
Het ziekteverzuim van de algemene diensten ligt gemiddeld gezien iets hoger dan de cijfers voor heel
MKL. Voor 2020 lag het percentage kortdurend ziekteverzuim op 4,35%, het langdurend ziekteverzuim
op 6,29%. Vooral het langdurend ziekteverzuim is binnen de algemene diensten gestegen.
In vergelijking met de sector zijn dit nog steeds aanvaardbare cijfers, die net onder het
sectorgemiddelde (cijfers 2019) liggen.
Echter in een jaar dat gedomineerd werd door Covid-19 is het niet evident om een concrete
vergelijking te maken met de voorgaande jaren en hieromtrent de nodige initiatieven te nemen.

2.3. Technische problemen worden snel en kwaliteitsvol
opgelost
Waar er in 2019 in totaal nog
7972 meldingen (zowel
aanvragen als storingen)
werden geregistreerd, daalde
dit aantal in 2020 tot 6678. We
zoeken de verklaring hiervoor
bij de coronacrisis. Er werd
volop ingezet op veiligheid en
werkbaarheid waardoor
alledaagse ‘kleinere’ problemen minder snel werden gemeld of opgemerkt.
Door de daling in het aantal meldingen, konden we
volop inzetten op het wegwerken van andere (lang
openstaande) meldingen. Hierdoor werd er ook
een stijging in responstijd van 3% waargenomen
t.o.v. 2019. In gemiddeld 77% van de gevallen
werd een werkbon binnen de vooropgestelde
responstijd behandeld. Het verschil tijdens de
verschillende kwartalen is veelal te wijten aan de
aard van de opdracht.

De gemiddelde doorlooptijd van afgeronde meldingen
wordt in grote mate beïnvloed door de
moeilijkheidsgraad van de opdracht: eenvoudige
eerstelijnsmeldingen t.o.v. meer complexe of
tijdrovende meldingen. We zien in 2020 een sterke
stijging van het gemiddelde aantal werkuren die
nodig zijn om een melding volledig af te werken. Dit
komt doordat er meer tijd vrijkwam om grotere, lang
uitgestelde werken uit te voeren.
In 2020 werden er 8429 meldingen gegenereerd door
het gebouwbeheersysteem (GBS). We zien een duidelijke daling in het aantal meldingen tijdens de
eerste lockdown. Externe partijen waren geruime tijd niet welkom gezien de geldende
veiligheidsmaatregelen waardoor er veel geplande onderhoudswerken en keuringen dienden
uitgesteld te worden. Tijdens het derde en vooral het vierde kwartaal zien we een duidelijk stijging in
de cijfers: de versoepelde maatregelen maakte het weer
mogelijk om onderhoud en keuringen te laten uitvoeren
(door externen) waardoor er veel meer meldingen
werden gecreëerd door het gebouwbeheersysteem.
Figuur 18: Aantal meldingen GBS
2020

Tijdens het laatste kwartaal werd de samenwerking met
Siemens (leverancier van het GBS systeem) verder op
punt gesteld en werden de hiaten en tekortkomingen
van het systeem in kaart gebracht door één van de
medewerkers van de technische dienst. De sterke
stijging in het aantal meldingen kunnen we dus ook
hierop verhalen.

De optimale beschikbaarheid van de technische
dienst, waarbij we ernaar streven dagelijks
minstens drie techniekers op de werkvloer te
voorzien, werd gemiddeld in 97% van de tijd
behaald. Dit is een stijging van maar liefst 5%
t.o.v. 2019. We kunnen dus wel stellen dat de
technische dienst de coronacrisis goed heeft
doorstaan! Ondanks het onvermijdbare
ziekteverzuim slaagde we er toch in de werking
van onze dienst te verzekeren.

2.3.1. Coronacrisis
De coronacrisis had uiteraard ook gevolgen voor de werking van onze technische dienst. Waar we
normaal gezien een roulatie hebben van medewerkers (met elk hun eigen vakgebied) tussen de
verschillende vestigingen, werden we gedwongen om onze medewerkers vast in te plannen op sites
om zo (kruis)besmettingen tot een minimum te beperken. Ook werd er één vaste medewerker
gekozen om op de besmette afdeling(en) te werken.
Als rasechte all-around teamplayers werden de medewerkers van de technische dienst voortdurend
ingeschakeld bij het implementeren van de continu aanhoudende maatregelen en aanbevelingen. Zo
waren ze o.a. de spilfiguren tijdens deze noodzakelijke werkzaamheden:
 Afsluiten van bepaalde delen van de gebouwen die (tijdelijk) niet mochten gebruikt worden:
afsluitingen/afspanningen voorzien (zowel binnen als buiten)
 Opzetten COVID-afdeling(en)
 Bewegwijzering aanbrengen / aanpassen
 Plaatsen van coronaschermen

De steeds veranderende maatregelen dwongen ons ertoe om ons uiterst flexibel op te stellen bij het
uitvoeren van (geplande) werken. Toch hebben we dit ook in ons voordeel kunnen ombuigen: zo
werden er o.a. veel schilderwerken (noodzakelijke opfrissingen) uitgevoerd in delen van het gebouw
die tijdelijk waren afgesloten voor het publiek. Ook hebben we er tijdens de kalmere zomermaanden
van geprofiteerd om het aantal openstaande werkbonnen drastisch te verminderen en enkele lang
openstaande meldingen af te werken. Al was dit uiteraard niet vanzelfsprekend aangezien ook vele
van onze leveranciers/externe partners te kampen hadden met de gevolgen van de crisis (o.a.
aanleveringen van voorraad) en werden er lange tijd geen externe techniekers in de verschillende
vestigingen toegelaten. Daar onze moderne systemen en apparatuur dikwijls specifieke kennis
vereisen zijn we veelal afhankelijk van hen voor het oplossen van (complexere) problemen.

2.4. De IT-systemen zijn performant, veilig en toegankelijk
In 2020 werden 1748 meldingen door de helpdesk verwerkt wat een verlaging is van 19.6%
tegenover 2019. Er werden geen veiligheidsinbreuken gemeld. De daling in de meldingen is deels te
wijten aan het feit dat meldingen ‘zonder actie’ niet meer worden opgenomen in de gerapporteerde
cijfers. Dit omdat deze meldingen quasi onmiddellijk worden afgesloten. Dit zorgt ervoor dat de
nieuwe doorlooptijd m.b.t. het afhandelen van meldingen groter is. De optimale beschikbaarheid van
IT service desk is beperkt verbeterd t.o.v. 2019. De externe firma, Rank 1, werd aangesteld om één
extra dag per week het IT team te versterken en geplande vakantieperiodes te overbruggen. Eind
2020 werd er nog steeds gezocht naar twee extra voltijdse collega’s om de optimale beschikbaarheid
en de goede werking van de IT servicedesk te verzekeren.
Covid-19 heeft eveneens een impact gehad op onze technologische werking. Er werd een
registratiesysteem voor bezoekers tijdens de lockdown opgezet via onze website. Diverse servers en
databases werden gemigreerd met name Citrix, ELO, Quarto kassasysteem, SAP, etc.. Tablets werden
ter beschikking gesteld om digitale meetings in te plannen over de drie vestigingen heen en de
verdere uitrol van O365 was een feit. Ook werd er een nieuwe Citrix VDI WIN10 omgeving op pijl
gezet en de KWS (nieuwe EPD) – technische aspecten o.a. koppelingen, LIS en RIS integratie,
datamigratie Oxygen en MCB, …

2.5. Het eten is lekker en aangepast aan de wensen van de
revalidant / bewoner
Door de uitbraak van de coronacrisis moesten we onze werking
voortdurend herbekijken en aanpassen. De cafetaria werd
ontoegankelijk gemaakt voor de bewoners en patiënten, dit om
ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk in contact konden komen
met elkaar en zo eventuele besmettingen te voorkomen. Er werd
geopteerd om de maaltijden niet langer aan te bieden in de
gemeenschappelijke eet/zitruimtes maar de maaltijden aan te
bieden op de kamers. Een systeem waarmee de hoteldienst veel
ervaring had. Tot 2016 werden de maaltijden op bord
aangeleverd en niet in bulk. De 15 jaar oude maaltijdkarren
werden uit de kelder gehaald, nagekeken en hersteld waar nodig.
Opwarmboxen werden opnieuw geprogrammeerd zodat we de situatie vóór 2016 zo goed mogelijk
opnieuw konden benaderen.
Om de overschakeling van bulk naar bord verder mogelijk te maken werd door de diëtisten in een
recordtijd aanpassingen gedaan aan het bevragingssysteem. Het opwarmen en uitscheppen in het
bijzijn van de patiënt op de afdeling was immers niet langer mogelijk en de portionering voor alle
patiënten werd voortaan door de eigen keukenmedewerkers en de cafetariamedewerkers gedaan, die
laatste hadden ruimte vrij gekregen in hun takenpakket omdat de cafetaria verplicht gesloten was
voor externen. Dit alles heeft natuurlijk een enorme impact op de normale werking, maar dankzij de
flexibiliteit en de inzet van alle teams is dit gelukt.
Wij willen dan ook alle betrokken teams bedanken voor de vlotte en aangename samenwerking!

RevArte
In het eerste kwartaal van 2020 konden we een stijging noteren in de tevredenheid bij de patiënten
betreffende de kwaliteit van het ontbijt en het avondmaal. Hoewel het assortiment hetzelfde was
gebleven, konden we beter inspelen op eventuele tekorten en kon er sneller aangevuld worden.
De stijging zette zich ook door tijdens het tweede kwartaal waar het ontbijt en het avondmaal op
plateau’s in de kamers werden geserveerd. In kwartaal 3 werd er gestart met het uittellen van de
voedingswaren op basis van de keuzes van de patiënt. De opstart hiervan vroeg enkele aanpassingen
waardoor er soms tekorten waren.
De tevredenheid over de kwaliteit van het middagmaal ligt helaas nog steeds beduidend lager. Wel
zien we een stijgende lijn t.o.v. 2019. We merkten op dat er minder klachten waren inzake tekorten
en dat de vraag naar extra componenten of het rechtzetten van veranderingen minder frequent
voorkwamen. Na de overschakeling op portionering op het bord door de keukenmedewerkers stijgt de
tevredenheid naar maar liefst 66%, het hoogst behaalde resultaat sinds 2018!

Zorgcampus Hof ter Schelde
Hoewel we de voorbije jaren steeds de maximale score kregen van de bewoners voor de kwaliteit van
het ontbijt en het avondmaal zien we in 2020 jammer maar toch een vermindering van enthousiasme
en dit eveneens voor de middagmaaltijden.
Deze grote terugval is het resultaat van de wijziging in vraagstelling. Waar we in het verleden de
keuze gaven te antwoorden met ‘tevreden’ of ‘ontevreden’, werken we nu met een schaal van ‘waar’
tot ‘niet waar’ en ‘neutraal’. De daling van de cijfers hangt samen met de verandering van methodiek
en geeft een meer realistisch beeld over de globale tevredenheid.
Gedurende een groot deel van 2020 konden er geen bevragingen meer worden uitgevoerd vanwege
de coronapandemie en een opnamestop. De vaste bewoners werden niet bevraagd omwille van
isolatiemaatregelen en het vermijden van onnodige contacten.
Onze doelstelling is om steeds meer bewoners te bevragen al is het niet altijd evident gezien de
gezondheidstoestand van sommige onder hen.

Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe
Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe werd zwaar getroffen door het coronavirus. Ook hier werd er een
opnamestop ingevoerd en mochten de bewoners zo min mogelijk contact hebben met anderen
waardoor de bevraging ook in 2020 amper kon plaatsvinden.
Een goede communicatie tussen het zorgteam en de keukenmedewerkers zorgt er wel voor dat
eventuele klachten of bemerkingen tot bij de verantwoordelijke van de keuken terechtkomen waarna
men hiermee aan de slag kan gaan en kan bijsturen en/of verbeteren waar nodig.

2.6. Cafetaria
Ondanks het feit dat de cafetaria meerdere malen (langdurig) werd gesloten ten gevolgde van de
(opgelegde) coronamaatregelen was in 2020 toch bijna 88% van de revalidanten tevreden over de
inrichting, de bediening & variatie en de kwaliteit van het aanbod aan eten en drinken in de cafetaria
van RevArte. We zien dat de globale tevredenheid het hoogst ligt tijdens kwartaal 3. Naar alle
waarschijnlijkheid is dit te wijten aan het feit dat de cafetaria tijdens dit kwartaal opnieuw even de
deuren mocht openen en de patiënten opgelucht waren dat ze toch, weliswaar in beperkte kring,
konden gebruik maken van de faciliteiten.
Onze doelstellingen om de cafetaria in 2020 nog aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers,
patiënten als medewerkers viel een beetje in het water wegens de coronacrisis. Hier werd bewust de
keuze gemaakt om vooral in te zetten op veiligheid en werkbaarheid.
De winstgevendheid van de cafetaria was vanzelfsprekend beduidend minder dan de vorige jaren. Ook
wij kregen financiële klappen door de verplichte sluiting van horecagelegenheden. En ook tijdens de
periodes dat we wel open konden, was het aanbod en de capaciteit beperkt wat ook z’n weerslag had
op de omzet. Zolang we geen vooruitzichten hebben op een heropening zullen de cijfers in het rood
gaan.
De vrijgekomen uren van de cafetariamedewerkers werden aangewend om eventuele overuren weg te
werken alsook werden sommige medewerkers ingezet voor andere taken. Zo hebben we ervoor
kunnen zorgen dat niemand in de tijdelijke werkloosheid terecht is gekomen.
Dit alles heeft ons er echter niet van weerhouden om toch enkele nieuwigheden in te voeren zoals
bijvoorbeeld:
 QR-codes met allergeneninformatie
 Update menukaart
 Vernieuwde PowerPoint menu
 Renovatie terrasmeubilair door de technische dienst
Personen die overgevoelig zijn voor bepaalde voedingsbestanddelen (allergenen), moeten voldoende
geïnformeerd worden over de mogelijke aanwezigheid ervan in voedingsmiddelen. Het voorzien van
deze informatie is ook bij wet verplicht op niet-verpakte etenswaren, zoals bijvoorbeeld voor voeding
dat in restaurants en kantines wordt verkocht. Om hieraan te voldoen werden er voor de drie sites QR
codes aangemaakt die terug te vinden zijn op de
menukaarten in de cafetaria’s.
Daarnaast opteerde we om ook de allergenen per artikel
bij op de kaarten te vermelden zodat ook personen
zonder smartphone over de juiste informatie kunnen
beschikken.
Covid-19 zorgde er ook voor dat de inrichting van de cafetaria grondig aangepast diende te worden:
 Tafels en stoelen werden zodanig opgesteld dat er ten allen tijde 1,5m afstand kan
gegarandeerd worden
 Plexiglasschermen werden aangekocht voor de bescherming van de cafetariamedewerkers en
geplaatst op alle tafels
 Er werd extra bewegwijzering en een afspanning voorzien zodat we de inkomende en
uitgaande stroom kunnen scheiden
 Mobiele wanden werden aangekocht om de indeling/scheiding tussen de verschillende tafels
te optimaliseren en ook de afruimzone aan het zicht te onttrekken. Deze scheidingswanden
werden opgesmukt om zo de eetervaring tijdens Covid-19 wat kleurrijker te maken.

2.7. De patiënten zijn tevreden over de hygiëne/properheid in
MKL
Om de doelkaders en calculaties betreffende schoonmaak
overzichtelijk en beheersbaar te houden werd in 2019
beslist om op zoek te gaan naar een nieuw
schoonmaakprogramma. Na heel wat onderzoek,
plaatsbezoeken bij concullega’s en gesprekken met
verschillende externe firma’s werd er in 2020 uiteindelijk
gekozen om met The Cleaning System (TCS) in zee te
gaan.
Door de invoering van dit nieuwe systeem voor heel MKL
willen we een overzichtelijk, visueel beheer van onze
schoonmaakorganisatie met een mensgerichtere visie
bereiken. De te verbeteren punten ten opzichte van het
oude systeem zijn vooral:
 Duidelijk beeld creëren van wat er dient te
gebeuren, met taakomschrijving en het aantal
uren die hiervoor nodig zijn
 Mogelijkheid om dit in de toekomst volledig te
digitaliseren
 Er wordt niet enkel rekening gehouden met het aantal vierkante meters die dienen
gepoetst te worden maar ook met de methodiek
Ondanks het feit dat de samenwerking tijdelijk werd uitgesteld omwille van corona konden we toch de
voorbereiding en inventarisatie voor RevArte en Hof ten Dorpe zo goed als afronden. We hopen hier in
2021 een volledige doorstart te kunnen maken.
Vanaf 13 maart 2020, de start van de eerste lockdown in België, stond alles in het teken van Covid19. Er werden onder andere nieuwe procedures opgesteld voor het poetsen op isolatieafdelingen
en/of kamers van besmette patiënten:
 Het continu schoonmaken van ‘high touch’ oppervlakken kreeg prioriteit
 Schoonmaakwagens van quarantaineafdeling 3B (RevArte) bleven ter plaatste staan en er
werd gebruik gemaakt van wegwerpmaterialen
 Introductie nieuw ontsmettingsmiddel ‘tristel fuse’
 De maaltijden werden niet meer in de gemeenschappelijk eetruimtes geserveerd maar op
de kamers: tijdelijk herzien van de oorspronkelijke procedures voor de buffetmaaltijden
 Extra opleiding personeel voor het gebruiken van nieuwe materialen, het poetsen van
besmette kamers, …
 Wassen van gordijnen met een desinfecterend product dat bij het spoelwater van het
wasproces kan gevoegd worden
Doordat ook de procedures voor andere afdelingen (zoals ergo, kine, …) continu werden bijgestuurd,
moesten ook wij ons voortdurend reorganiseren. Al deze aanpassingen maakten dat we in de
beginfase van de pandemie voor schoonmaak- en buffetmedewerkers dagelijks tot zelfs per uur, de
planning dienden aan te passen.
Van de nood hebben we een deugd gemaakt door een aantal werkplekken te schrappen (door de
tijdelijke opnamestop patiënten/bewoners, dus minder bezette kamers) en medewerkers flexibel in te
zetten (o.a. cafetariamedewerkers inzetten bij schoonmaak in RevArte) zodoende ervoor te zorgen dat
eventuele overuren konden worden weggewerkt en verlof kon worden opgenomen.
Tijdens het 3de kwartaal van 2020 werd er een interne audit ‘schoonmaak high touch oppervlakken’
gerealiseerd door onze ziekenhuishygiënist. We doorstonden deze interne toetsing met vlag en
wimpel! Hierbij dan ook een bijzondere vermelding voor alle medewerkers die dit mogelijk hebben
gemaakt, zeker tijdens deze moeilijke tijden.

De aankoop van vier nieuwe schrobzuigmachines ‘I-mop’ (kwartaal 4) voor RevArte zal zorgen voor
meer werkconform en ergonomie voor onze medewerkers. Deze innovatieve machines zorgen voor
360° flexibiliteit, wegen minder dan 20kg, zijn gebruiksvriendelijk en zorgen voor een hoog praktisch
rendement (1000 m²/uur).

Tevens zijn we volop bezig met het testen van een nieuw systeem voor de vloerdoeken zodat het
stofwissen in de toekomst volledig zou geëlimineerd kunnen worden.

Revalidatieziekenhuis RevArte
Ondanks dit bijzondere jaar konden we toch wederom schitterende resultaten voorleggen wat betreft
de tevredenheid van de patiënten over de hygiëne en netheid in RevArte!
Enkel tijdens het eerste kwartaal van 2020 konden we een daling vaststellen van 3% t.o.v. de
resultaten tijdens hetzelfde kwartaal in 2019. Tijdens deze periode lag het ziekteverzuim ook
beduidend hoger dan anders. Er werden 5 nieuwe medewerkers ingezet die van hun meter/controleur
de nodige opleidingen kregen. Daar de meters/controleurs ook mee werden ingezet in de schoonmaak
(ter vervanging van zieke collega’s) werden de gebruikelijke periodieke controles op een lager pitje
gezet. Dit resulteerde in een mindere tevredenheid bij de patiënten en ook enkele klachten. Hands on
als we zijn gingen we hiermee meteen aan de slag en werden er enkele analyses gemaakt die verder
opgevolgd worden via PDCA.
Onze werkpunten blijven:
 Opfrissen van procedures bij de medewerkers
 Blijven investeren in het controleren op het juist toepassen van de schoonmaakprocedures
 Het juiste evenwicht vinden tussen de nodige bezetting en het te presteren werkvolume
Uit eerdere enquêtes konden we vaststellen dat er vanuit de patiënten vraag was naar meer
verduistering in de kamers en een soepeler glijden van de gordijnen. Er werden testen uitgevoerd met
verschillende kleuren zodat we een gestaafde eindbeslissing konden nemen. Op afdeling 3A bleken de
nissen kleiner te zijn dan op andere afdelingen waardoor de ramen tegen de gordijnen zouden komen
wanneer deze openstaan. Om schade aan de gordijnen te voorkomen werden de gordijnrails door
onze eigen technische dienst verplaatst. De nieuwe verduisterende gordijnen werden uiteindelijk in
alle patiëntenkamers opgehangen. Deze hebben tijdens de uitzonderlijke warme zomermaanden al
meteen hun doeltreffendheid kunnen bewijzen.
De levering van de 200 nieuwe dekbedden (ter vervanging van oude dekbedden die niet meer warm
genoeg waren na de vele wasbeurten) was gepland voor begin 2020 maar liep vertraging op door de
pandemie. Op 5 mei 2020 was het dan zover en konden we ze in ontvangst nemen. De dekbedden
werden vervolgens aan Cleanlease bezorgd om ze te voorzien van een barcodelabel waarna ze
definitief in gebruik konden genomen worden. De komende 3 jaar zullen alle dekbedden vervangen
worden (+/- 200/jaar).

Zorgcampus Hof ter Schelde en Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe
We beschikken over onvoldoende cijfers om hier een correct beeld weer te geven. Door onder andere
de geldende maatregelen, besmettingen en opnamestop(s) konden er niet voldoende bewoners
bevraagd worden. De nauwe samenwerking met de verschillende disciplines zorgt er wel voor dat
eventuele klachten toch snel bij de juiste mensen terechtkomen. Zij gaan hiermee dan aan de slag en
sturen bij waar nodig. Daar de mening en beleving van de bewoners voor ons van groot belang is
hopen we in 2021 opnieuw periodiek feedback te ontvangen.

2.8. Er is voldoende propere en comfortabele kledij beschikbaar
In 2019 was er een groot tekort aan passende en propere kledij voor medewerkers die een uniform
dragen. Voor RevArte en Hof ter Schelde waren deze tekorten veelal te wijten aan problemen met de
kleurvastheid van de vesten voor de hoteldiensten. Om deze problemen aan te pakken vond er een
overleg plaats tussen Cleanlease (was) en Dutra (leverancier kledij). Beide partijen kwamen overeen
om wastesten voor te leggen, om aan te tonen of het probleem nu te wijten is aan het wasproces dan
wel aan de kleurvastheid van de stof.
Vermits er van beide firma’s geen afdoende verklaring kwam betreffende de abnormale verkleuring,
besliste MKL eind maart 2020 om een onafhankelijke test te laten uitvoeren bij Centexbel. Het resultaat
van dit initiatief was dat Cleanlease uiteindelijk z’n fout heeft toegegeven en dat er een 100-tal
kledingstukken werden vergoed.
Tijdens het 2de kwartaal van 2020 was onze doelstelling om te allen tijde voldoende kledij te kunnen
voorzien en om de eventuele tekorten gerichter bij te sturen. We konden helaas constateren dat er zich
geen zichtbare daling voordeed in de cijfers, integendeel. We zien hier een zeer sterke stijging van de
tekorten ten gevolge van de coronacrisis:
 Er werden een 100-tal depannage operatieschorten gehuurd om onder de wegwerp
beschermingsschorten te dragen
 Er werden 600 wasbare beschermende overschorten (100 stuks voor HTS en 500 stuks voor
RevArte) aangekocht
 Het dagelijks frequenter vervangen van gedragen kledij
 In tegenstelling tot het verleden werd er besloten om ook kledij ter beschikking te stellen van
stagiair(e)s
Er werd beslist om stagiair(e)s en studenten in de toekomst ook kledij van de instelling te laten dragen,
hiervoor werd er een extra bestelling (500 stuks) geplaatst. De levering hiervan liep echter vertraging
op door schaarste bij de stofleveranciers, confectielanden in lockdown en de jaarlijkse zomersluiting van
vele bedrijven. Eens de kledij werd geleverd, moest deze eerst nog voorgewassen en ingezet worden
door Cleanlease. Nu de extra kledij volop in roulatie is verwachten we voor 2021 opnieuw dalende
cijfers!
Het 3de kwartaal werd gekenmerkt door een groot tekort bij de polo’s van de paramedische diensten in
maat XS. Na enig onderzoek bleek dat de chip, die onderaan in de boord van de shirts genaaid is, er
door slijtage uitvalt. Dit heeft als gevolg dat elke polo die geen chip meer heeft, naar de hersteldienst
van Cleanlease dient gestuurd te worden. Eens daar dient het shirt hersteld te worden en teruggestuurd
naar RevArte. Dit alles neemt helaas veel tijd in beslag en het duurt dus steeds enige tijd alvorens we
de kledij opnieuw in dienst kunnen nemen.

Dit topic willen we graag eindigen met een positieve noot. In ons vorige jaarverslag berichtten we
jullie nog dat er zeer veel kledij onbruikbaar werd door
inktvlekken ten gevolge van achtergebleven schrijfgerief in
de zakken van de uniformen. Een 100-tal van deze
beschadigde kledingstukken werden tijdens de eerste
lockdown gerecupereerd door vrijwilligers en medewerkers
om hier mondmaskers van te maken. Zodoende hebben we
elke medewerkers van RevArte twee zelfgemaakte, wasbare
Onbruikbare kledij
mondmaskers cadeau kunnen doen. Sterk werk!
wordt omgevormd
tot wasbare
mondmaskers

2.9. Nieuwe contracten
Daar het belangrijk is om zowel de goed als de eventueel minder goedlopende samenwerkingen
continu te (her)evalueren wordt elk afgesloten contract op frequente basis onder de loep genomen.
Onze handige service management software Topdesk helpt ons hierbij door ons op de hoogte te
houden van de einddatum van de contracten. Op een door ons vooraf bepaalde signaleringsdatum
worden we er via mail aan herinnerd dat we een bepaald contract moeten (her)beoordelen.
Volgende zaken komen hierbij o.a. aan bod:
- Is dit contract nog aan de orde?
- Zullen we het contract (stilzwijgend)
verlengen?
- Moeten er aanpassingen/toevoegingen
gebeuren aan het contract?
- Moeten we opnieuw onderhandelen
over prijzen? Overheidsopdracht?
- …
Dit alles gebeurt in nauw overleg tussen onze
verschillende diensten en we volgen hierbij ook
de adviezen van de aankoopfunctiehouder.
In 2020 werden onderstaande contracten afgesloten. Het gaat hier zowel over reeds bestaande
contracten die werden verlengd als over nieuwe contracten en overheidsopdrachten:
 Abati: Onderhoud verwarming 3Oaks – looptijd: 1 jaar
 All Modul bvba: COW’s RevArte – looptijd: 4 jaar (Aanbesteding door aankoopdienst)
 Ambulancecentrum Antwerpen bvba: Niet-dringend patiëntenvervoer MKL – looptijd: 4 jaar
(Aanbesteding door aankoopdienst)
 Ambulancecentrum Antwerpen bvba: Huurovereenkomst Hof ter Schelde – looptijd:
onbepaalde duur
 Aqualex bvba: Onderhoud waterdispensers MKL – looptijd: 1 jaar (jaarlijks stilzwijgend
verlengbaar)
 Aralea vzw: Groenonderhoud Hof ten Dorpe – looptijd: 1 jaar
 Atos Worldline NV: Bankcontact onthaal RevArte – looptijd: onbepaalde duur
 Atos Worldline NV: Bankcontact Hof ter Schelde – looptijd: onbepaalde duur
 Besam België NV: Onderhoud automatische deuren Hof ter Schelde – looptijd: 1 jaar
 Boerman NV: Huurovereenkomst 3Oaks – looptijd: onbepaalde duur
 BOMA Antwerpen: Onderhoud schrobzuigmachines MKL – looptijd: 1 jaar (jaarlijks
stilzwijgend verlengbaar)
 Brouwerij De Arend: Levering alcoholische en niet-alcoholische dranken MKL – looptijd: 4 jaar
(Aanbesteding door aankoopdienst)
 Bumaco bvba: Onderhoud koelcellen Hof ten Dorpe – looptijd: 1 jaar
 BV Green Birds Transport: Huurovereenkomst 3Oaks – looptijd: onbepaalde duur
 Cegeka: kaderovereenkomst Citrix MKL – looptijd: 1 jaar
 Coca-Cola Enterprises Belgium: Huur drankenautomaat RevArte – looptijd: onbepaalde duur
 Coca-Cola Enterprises Belgium: Huur drankenautomaat Hof ten Dorpe – looptijd: onbepaalde
duur
 Corel UK Limited: Licentie Mindmanager – looptijd: 1 jaar
 Econocom: Microsoftlicenties – looptijd: 3 jaar (Aanbesteding door aankoopdienst)
 Engie Electrabel: Levering elektriciteit en aardgas MKL – looptijd: 3 jaar
 IC Verzekeringen: brandverzekering en alle risico’s MKL – looptijd: 1 jaar (jaarlijks
stilzwijgende verlenging)
 IceFree North-West: Winterdienst Hof ter Schelde en Hof ten Dorpe – looptijd: 1 jaar (jaarlijks
stilzwijgende verlenging)









LDL group: Onderhoud wasmachines MKL – looptijd: 1 jaar
Meysmans Johan: Groenonderhoud Hof ter Schelde – looptijd: 3 jaar
Orange Belgium NV: Mobiele telefonie – looptijd: 2 jaar
R&T Security bvba: bewaking RevArte – looptijd: 4 jaar (Aanbesteding door aankoopdienst)
Rank 1 NV: ICT Consultancy MKL – looptijd: onbepaalde duur
Socomec: Onderhoud UPS Hof ter Schelde – looptijd: 1 jaar (jaarlijks stilzwijgende verlenging)
Solucious: Algemene voeding – diepvriesproducten MKL – looptijd: 4 jaar (Aanbesteding door

aankoopdienst)






The Belgian NV: Onderhoud brandcentrale, toegangscontrole en camera’s Hof ter Schelde –
looptijd: 1 jaar (jaarlijks stilzwijgende verlenging)
The Cleaning System (TCS): Onderhoud software schoonmaakprogramma MKL – looptijd: 1
jaar (jaarlijks stilzwijgende verlenging)
Topdesk: Onderhoud en Service Software – looptijd: 3 jaar
Vanbreda Risk & Benefits: Verzekering Financiële risico’s – Cyber – looptijd: 1 jaar (jaarlijks
stilzwijgende verlenging)
VAWI nv: Levering groenten en fruit MKL – looptijd: 4 jaar (Aanbesteding door

aankoopdienst)




Verathon Medical BV: Onderhoud bladderscans RevArte – looptijd: 3 jaar
VOF De Privé Kok: Huurovereenkomst 3Oaks – looptijd: onbepaalde duur
Wouters Brood en patisserie: Algemene voeding: vers brood en gebak – looptijd: 4 jaar
(Aanbesteding door aankoopdienst)

3. Diversen
3.1. Personeelsfeest MKL
Helaas konden we dit jaar, gezien de geldende veiligheidsmaatregelen i.v.m. Covid-19, geen
uitgebreid personeelsfeest voor MKL organiseren. Toch werd er met een werkgroep naar een
creatieve oplossing gezocht om de personeelsleden de kans te geven een beetje te vieren, zei het in
hun eigen bubbel, en hen te bedanken voor hun onuitputtelijke inzet tijdens dit bijzondere jaar.

Het werd een smulbox met Italiaanse specialiteiten waarin ook een bedankkaart niet mocht
ontbreken. Iedere collega kreeg een maaltijdbox aan huis geleverd, de vrijwilligers kregen elk een
kleinere versie van de box.
Hoewel dit alternatief zeer positief werd onthaald door iedereen en de complimentjes rijkelijk vloeiden,
hopen we op 19 november 2021 weer een heus dansfeest te mogen organiseren. Smeer jullie benen
al maar in!

3.2. Diverse festiviteiten
Zorgcampus Hof ter Schelde
Zoals elk jaar werd er ook in 2020 een Valentijnslunch
georganiseerd voor de bewoners van Hof ter Schelde. Dit
jaar kon men kiezen tussen heerlijk stoofvlees of lekkere
mosseltjes.

Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe
In Hof ten Dorpe kon men ook genieten van lekkers tijdens de
restaurantdag. Helaas konden de familieleden van de bewoners er dit
jaar niet bij zijn wegens de coronapandemie.

Revalidatieziekenhuis RevArte
Tijdens de Covid-19 pandemie heeft de directie door onder andere vele
kleine traktaties hun appreciatie geuit voor de moeilijke
werkomstandigheden. Eén van deze initiatieven was dat de
verpleegkundig directeur en het verpleegkundig middenkader op 11 juni
voor elke medewerker pannenkoeken heeft gebakken. Hiervoor konden
ze uiteraard rekenen op de steun van de hoteldienst wat betreft de
aankoop van de producten, de opstelling van de materialen en de opkuis.
Bedankt collega’s!

3.3. Q-Guard
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of FAVV hanteert een strenge
wetgeving rond allergenen, voedselveiligheid en hygiëne. Om aan al deze eisen te voldoen werd
Quality Guard (een automatisch controlesysteem voor allergenen en voedselveiligheid) in de loop van
2019 geïntroduceerd in RevArte. Zorgcampus Hof ter Schelde en Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe
zullen hier later op aansluiten.
De verdere integratie in 2020 liep helaas vertraging op wegens de vele andere en meer dringende
werkzaamheden ten gevolge van Covid-19. Toch werden er verscheidene stappen gerealiseerd:

Revalidatieziekenhuis RevArte





Staatscontroles geïmplementeerd (werking, temperatuur,…) op de
koelingen
Invoeren van data om de HACCP-autocontrole te digitaliseren
Uitvoeren van 2 interne audits
Inplannen 3de interne audit + externe audit met als doel het behalen
van Smiley-label

Zorgcampus Hof ter Schelde & Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe




Invoeren data
Opleiding personeel
Inplannen interne audits en externe audit

ZORGCAMPUS
HOF TER SCHELDE

1.

WOONZORGCENTRUM HOF TER SCHELDE
ALGEMEEN

Zowel in 2019 als in 2020 beschikte het woonzorgcentrum over 57 RVT-bedden en 88
ROB-bedden. Ook zijn er 10 woongelegenheden voor kortverblijf in gebruik.
Gedurende de periode die weergegeven wordt in dit verslag, werden twee van de ROBbedden in gebruik genomen door ambulanciers die verder niet opgenomen worden in
onderstaande gegevens.

1.1 OPNAMES
1.1.1

Woonzorgcentrum

Voor het WZC werden in 2019 in totaal 62 residenten (14 mannen en 48 vrouwen)
opgenomen. In 2020 ging het om een opname van 43 residenten waarvan 16 mannen
en 27 vrouwen.
Op 12 maart 2020, bij het begin van de COVID-19 pandemie, woonden er 147
bewoners in ons woonzorgcentrum. Op 31 december 2020 verbleven er 124 bewoners
in het woonzorgcentrum.

Doorverwijzing
Zowel in 2019 als in 2020 blijkt uit de beschikbare gegevens (*) dat meer dan de helft
van de bewoners die opgenomen zijn in het WZC doorverwezen werden door een
mantelzorger. Daarnaast hebben ook ziekenhuizen een belangrijke rol in de
doorverwijzing van bewoners.

Doorverwijzende
instantie WZC
Mantelzorger
Ziekenhuis
Familie
Bewoner zelf
Huisarts
Kennis

2019
13 (59,09%)
5 (22,73%)
2 (9,09%)
1 (4,55%)
1 (4,55%)
0

2020
15 (62,50%)
5 (20,83%)
2 (8,33%)
1 (4,17%)
0
1 (4,17%)

Reden tot opname
De belangrijkste reden tot opname blijft, zoals ook terug te vinden is in vorige
jaarverslagen, een verminderde zelfredzaamheid.
Reden tot opname WZC
(Tijdelijk)
verminderde
zelfredzaamheid
Ontlasting mantelzorger
Proefperiode voor definitieve opname
Andere

2019
22 (100%)

2020
21 (87,50%)

0
0
0

1 (4,17%)
1 (4,17%)
1 (4,17%)

(*) niet alle gegevens werden geregistreerd.

Reden keuze voor Hof ter Schelde
Het advies van een kennis of familie en de eigen voorkeur zijn de grootste redenen
om voor Hof ter Schelde te kiezen. In 2020 had de huisarts/ziekenhuis een grotere
invloed op deze beslissing dan in 2019.
Reden keuze voorziening
Op advies kennis/familie
Eigen voorkeur
Dicht bij eigen woonplaats
Op advies van huisarts/ziekenhuis
Partner reeds aanwezig in de
voorziening

2019
10 (45,45%)
8 (36,36%)
3 (13,64%)
1 (4,55%)
0

7
8
4
3

2020
(29,17%)
(33,33%)
(16,67%)
(12,50%)
1 (4,17%)

Thuissituatie bij opname
Zowel in 2019 als in 2020 komt ongeveer 70% van de bewoners naar het WZC na een
ziekenhuisopname of na een periode in kortverblijf.

Thuissituatie bij opname
Ziekenhuisverblijf
Woonzorgcentrum/Kortverblijf
Alleen
Met partner
Met familielid
Ander woonzorgcentrum

8
7
5
1
1
0

2019
(36,36%)
(31,82%)
(22,73%)
(4,55%)
(4,55%)

7
9
4
3
0

2020
(29,17%)
(37,50%)
(16,67%)
(12,5%)
1 (4,17%)

Centrum voor kortverblijf
In 2019 vonden er voor het CVK 85 opnames plaats (22 mannen en 63 vrouwen). In
2020 waren er 59 opnames in CVK, waaronder 30 mannen en 29 vrouwen.
In 2019 werden 7 bewoners (2 mannen en 5 vrouwen) uit CVK aansluitend opgenomen
in het WZC. In 2020 werden er 11 bewoners uit CVK aansluitend opgenomen in het
WZC, waaronder 3 mannen en 8 vrouwen.

1.2 ONTSLAGEN
1.2.1
Woonzorgcentrum
In 2019 zijn 51 bewoners overleden (18 mannen en 33 vrouwen). Van deze
overledenen is 94,12% in het woonzorgcentrum gestorven en 22 van de overleden
bewoners hadden een palliatief dossier. In het jaar 2020 zijn 54 bewoners
overleden, waarvan 18 mannen en 36 vrouwen. Van deze bewoners stierf 90,74 %
in het WZC en hadden 25 bewoners een palliatief dossier.

Plaats van overlijden 2019
Woonzorgcentrum
48 (94,12%)
Ziekenhuis
3 (5,88%)

2020
49 (90,74%)
5 (9,26%)

De gemiddelde leeftijd van de overledenen was 87,73 jaar in het jaar 2019 (87,64
voor mannen en 87,80 voor vrouwen). In 2020 bedroeg deze gemiddelde leeftijd
87,17 jaar met een gemiddelde leeftijd van 83,58 jaar voor mannen en 89,24 jaar
voor vrouwen.

1.2.2

Centrum voor Kortverblijf

De situatie bij ontslag van de bewoners uit CVK werd niet geregistreerd. De meeste
bewoners uit CVK gingen na opname opnieuw naar huis. De bewoners die
overleden tijdens CVK, werden mee opgenomen in de cijfers van het WZC.

1.3 BEZETTING
1.3.1
Woonzorgcentrum
Het bezettingspercentage in 2019 is 93,74 % o.b.v. het aantal verblijfsdagen
(bewonersfactuur). In het jaar 2020 ging het om 87.94 % o.b.v. het aantal
verblijfsdagen (bewonersfactuur).
We zien dat er in 2020 een merkelijk lagere bezetting werd gerealiseerd dan in
2019.
Aangezien het aantal overlijdens ongeveer gelijk bleef, is deze lagere bezetting
duidelijk te wijten aan de lockdownperiode en de negatieve beeldvorming omwille
van COVID-19.
1.3.2
Centrum voor kortverblijf
In 2019 realiseerden we een bezetting van 69.63 % en in 2020 was dit 68.29 %.
Aangezien er in 2020 minder mensen in kortverblijf werden opgenomen, was de
verblijfsduur dus opmerkelijk langer.

1.4 ZORGPROFIEL
1.4.1

Woonzorgcentrum

Leeftijd
Op 1 januari 2020 was de gemiddelde leeftijd van de bewoners 86,5 jaar. Op 1
januari 2021 was dat 86,6 jaar.

Ziekenhuisopnames
In 2019 werden 43 bewoners van het WZC opgenomen in het ziekenhuis, wat
leidde tot een totaal van 657 ziekenhuisdagen. In 2020 ging het om 39
ziekenhuisopnames met een totaal van 584 ziekenhuisdagen.

De gemiddelde duur van een ziekenhuisopname was 14,09 dagen in 2019 en 13,82
dagen in 2020.

Zorggraad
Onderstaande tabel toont de gemiddelde verdeling van de aanwezige zorgprofielen
van het WZC op 1 januari 2020 en 1 januari 2021
Profiel
O
A
B
C
Cd
D

1 januari
2020
24 (18,18%)
20 (15,15%)
41 (31,06%)
16 (12,12%)
21 (15,91%)
10 (7,58%)

1 januari
2021
19 (15,97%)
19 (15,97%)
35 (29,41%)
13 (10,92%)
20 (16,81%)
13 10,92%)

1.4.2 Centrum voor kortverblijf

Ziekenhuisopnames
In 2019 werden 7 bewoners van het CVK opgenomen in het ziekenhuis, wat leidde
tot een totaal van 29 ziekenhuisdagen. In 2020 ging het om 6 ziekenhuisopnames
met een totaal van 61 ziekenhuisdagen.

De gemiddelde duur van een ziekenhuisopname was 4 dagen in 2019 en 7,5 dagen
in 2020.

Zorggraad
Onderstaande tabel toont de verdeling van de aanwezige zorgprofielen in het CVK
op 1 januari 2020 en 1 januari 2021.

Profiel
O
A
B
C
Cd
D

1 januari
2020
3 (42,86%)
3 (42,86%)
1 (14,29%)
0
0
0

1 januari
2021
0
2 (50%)
0
0
1 (25%)
1 (25%)

2.

DAGVERZORGINGSCENTRUM

In 2019 realiseerden we een totale bezetting van 99,71% waaronder een bezetting
van 90,8% met een F-forfait.
In 2020 realiseerden we een bezetting van 58,26% voor het F-forfait (15
erkenningen) en 59,31% in totaal. Omwille van COVID-19 was het
dagverzorgingscentrum gedurende 2,5 maanden gesloten. Hier merken we dus een
duidelijke impact van COVID-19 waarbij mensen zich onveilig voelden om naar het
dagverzorgingscentrum te komen.
Personeel werd, in de periode dat het centrum gesloten was, ingezet in het
woonzorgcentrum.

3.

DE STROMING

In totaal beschikken we in De Stroming over 20 woongelegenheden voor personen
met een Niet Aangeboren Hersenletsel of Multiple Sclerose.
In 2020 vertrok één bewoner terug naar huis en één bewoner ging naar een andere
voorziening dichter bij de familie wonen.
Beide woongelegenheden werden opnieuw bewoond. Doordat de ontslag- en
opnameperiodes niet aansloten, realiseerden we een bezetting van 99,6 %.

4.

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN

In maart 2020 openden we het gebouw waarin 20 assistentiewoningen ter
beschikking zijn.
In de periode vóór de oplevering werden er 10 assistentiewoningen “verhuurd”.
Op het moment van de opening was één bewoner overleden en de zelfredzaamheid
van één bewoner was zodanig verminderd waardoor een opname in het
woonzorgcentrum meer aangewezen was.
Eén bewoner gaf in de loop van het jaar 2020 haar opzeg omwille van het feit dat
de keuken niet aan de persoon was aangepast.
Op 1 januari 2021 zijn er 7 assistentiewoningen in gebruik waarin er 10 personen
verblijven (3 koppels).

5.

KWALITEIT

5.1

Kwaliteit in het woonzorgcentrum

Eind 2019 werd vooropgesteld om in 2020 verder bijzondere aandacht te
schenken aan:
-

wonen en leven
valpreventie
palliatieve zorg
dementie

Bijkomend zouden we in 2020:
-

-

acties plannen op basis van de welzijnsbevraging (augustus 2019):
o werkdruk: arbeidsorganisatie bekijken.
o bijscholing: voorbereiding opleiding bijkomende handelingen voor
zorgkundigen
o steun leidinggevenden
accreditatie
hef- en tilbeleid
respectvol omgaan met materiaal en mensen
ecologisch werken

Jammer genoeg kwam in maart COVID-19 in het campusleven waardoor we heel
wat goede voornemens moesten opbergen.
Door COVID-19 hebben we veel tijd besteed aan het maken van procedures, een
uitbraakplan, zorg voor materiaal, bezoekregeling, informeren en ondersteunen
van medewerkers, het managen van twee uitbraken, communicatie met familie
en bewoners, het evalueren en actualiseren van genomen maatregelen en
coördinatieoverleg.
De directie is van mening dat we op een goede manier zijn omgegaan met
COVID-19 maar dat deze periode, zowel voor bewoners, familie als medewerkers,
emotioneel zwaar is geweest.
Men heeft veel steun gehad aan elkaar en de feedback die we kregen, ook vanuit
het agentschap Zorg en Gezondheid, was globaal genomen positief en
ondersteunend.
In 2021 pikken we de dagelijkse draad terug op met de focus op:
-

het opvolgen van het welzijn van de medewerkers
bewonersparticipatie in het kader van bewonerstevredenheid
het meten van de bewonerstevredenheid

5.2 Kwaliteit in De Stroming
In De Stroming hield men zich in het jaar 2020 eveneens voornamelijk bezig met
COVID-19. Meer bepaald met preventieve maatregelen, bezoekregeling en het
actualiseren van maatregelen.
Daarnaast organiseerde men een groepsvorming rond verbindende communicatie
en omgaan met roddelen. In 2021 zal ook rugscholing en verplaatsingstechnieken
op de vormingsagenda staan. Dit laatste zal voor de ganse campus georganiseerd
worden.
In 2020 werden, vanuit de welzijnsbevraging en de bewonersraden, werkpunten
gedetecteerd waarvoor in 2021 actieplannen zullen worden uitgewerkt. Deze
punten zijn: 1) ervaring van hoge werklast, 2) personeelsverloop en 3)
kleinschaligheid.
In 2021 bestaat De Stroming 5 jaar en er zal rond de zomer een kleinschalige
viering georganiseerd worden voor de betrokken personen.
Een belangrijk aandachtspunt blijft de financiële situatie van De Stroming. Hiervoor
werden/worden contacten gelegd met het kabinet Beke en volgen we de evolutie
van de evaluatie van de Persoonsvolgende Financiering van nabij op. We blijven
aandringen op een correcte financiering van o.m. de onregelmatige prestaties van
medewerkers.
Na een jaar onderbreking, en na de positieve ervaringen van de Spanjereis in 2019,
gaat men in 2021 met enkele bewoners op binnenlandse reis en wil men opnieuw
externe activiteiten organiseren.
Tot slot wil men vanuit de bekommernis om kwaliteit dit jaar een methodiek
ontwikkelen om de kwaliteit van bestaan bij bewoners te meten.

5.3 Kwaliteit op de Campus
In 2021 wordt verder gekeken hoe het WZC en De Stroming elkaar kunnen
ondersteunen op campusniveau.
Dit gaat dan in eerste instantie over:
-

de samenwerking tussen therapeuten en de activiteitenbegeleiders
opvang van afwezigheden

Tevens willen we ons verder positioneren en ons zorgaanbod bekend maken
door:
-

-

Nog meer gebruik te maken van sociale media, de website aantrekkelijker te
maken en een Huis Aan Huis krantje (einde mei via Adrem) te maken dat in
de regio wordt verspreid.
Een opendeurdag te organiseren.

-

Ons aanbod onder de aandacht te brengen bij andere zorgverstrekkers en de
ELZ.

We kijken na of het organiseren van een dienst thuisverpleging ons
marktaandeel kan vergroten en kan ingezet worden voor de bewoners van de
assistentiewoningen.
Ook andere opportuniteiten moeten geëxploreerd worden om verder een
financieel gezonde entiteit te blijven.
Een belangrijk deel van onze aandacht zal gaan naar de voorbereiding van de
certifiëring (Qualicor Europe) met een fit-gap analyse in mei 2021 en een
certifiëring in 2023.

WZC HOF TEN DORPE

1.

WOONZORGCENTRUM HOF TEN DORPE

Het woonzorgcentrum beschikt over 67 RVT-bedden en 33 ROB-bedden. Er zijn 5
woongelegenheden voor kortverblijf in gebruik.

2.

OPNAMES

2.1. Woonzorgcentrum
In 2011 werden er in totaal 32 residenten opgenomen in het woonzorgcentrum, waarvan
16 mannen en 17 vrouwen.

Bijna de helft van de bewoners opgenomen in het woonzorgcentrum werden in 2020
doorverwezen door een mantelzorger. De afgelopen jaren komen de meeste doorverwijzingen van mantelzorgers, al merken we in 2020 een stijging op van doorverwijzingen
vanuit het ziekenhuis. Mogelijks heeft dit te maken met de corona pandemie.
Doorverwijzende instantie

2020

%

Mantelzorger

14

43,75%

Ziekenhuis

10

31,25%

Familie

5

15,63%

Andere

3

9,38%

De belangrijkste reden tot opname blijft een verminderde zelfredzaamheid. Al zijn de redenen
tot opname vaak met elkaar verweven en is er niet altijd één hoofdreden om over te gaan tot
opname in het woonzorgkracht. Een combinatie van de beperktere draagkracht van de
mantelzorger en een te zware draaglast ligt bijna altijd aan de oorzaak.
Reden van opname

2020

%

Verminderde zelfredzaamheid

25

78,13%

Afwezigheid mantelzorger

2

6,25%

Woning is onvoldoende aangepast

2

6,25%

Andere

2

6,25%

Crisisopvang

1

3,13%

Ontlasting mantelzorger

0

0,00%

Herstel na ziekte

0

0,00%

De keuze voor WZC Hof ten Dorpe wordt in bijna in de helft van de gevallen gemaakt op advies
of aanbevelen van familie, kennissen of de huisarts. Ook de nabijheid van de eigen woonplaats
blijft een belangrijke factor in de keuze voor het woonzorgcentrum. Doorverwijzingen vanuit
ons eigen centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum waren er in 2020 opmerkelijk
minder dan in andere jaren. Vermoedelijk heeft dit met de corona pandemie te maken, waarbij
doorverwijzingen vaker gebeurden vanuit het ziekenhuis, de huisarts en het
dagverzorgingscentrum vaak gesloten is geweest.

2.2. Centrum voor Kortverblijf
In het centrum voor kortverblijf vonden er in 2020 25 opnames plaats voor 25 personen,
waarvan 12 mannen en 13 vrouwen. Het totaal aantal opnames lag in 2020 aanzienlijk lager
dan andere jaren. Dit was volledig te wijten aan de corona pandemie. Kortverblijvers die
doorgaans meerdere malen per jaar gebruik maken van ons centrum voor kortverblijf kwamen
ofwel niet, ofwel verbleven zij één lange periode in het woonzorgcentrum omwille van de
lockdown.

Ook in 2020 was de belangrijkste doorverwijzer de mantelzorger. Dit is vergelijkbaar met
andere jaren.
Doorverwijzende instantie

2020

%

Mantelzorger

11

44%

Ziekenhuis

6

24%

Familie

3

12%

Huisarts

3

12%

Kennis

2

8%

Net zoals de voorbije jaren, zijn een (tijdelijk) verminderde zelfredzaamheid of de afwezigheid
van de mantelzorger de belangrijkste redenen om in kortverblijf te komen.
Reden van opname

2020

%

(Tijdelijk) verminderde zelfredzaamheid

8

32%

Afwezigheid van de mantelzorger

6

24%

Ontlasting mantelzorger

4

16%

Herstel na ziekte

3

12%

In afwachting van definitieve opname

2

8%

Crisisopvang

1

4%

Eigen woning is onvoldoende aangepast

1

4%

De gebruikers kiezen in bijna de helft van de gevallen voor ons centrum voor kortverblijf op
advies van anderen. Hetzij kennissen of familie, maar ook op aanraden van het ziekenhuis of
de huisarts. In tweede instantie kiezen ze voor Hof ten Dorpe omdat het centrum voor
kortverblijf dicht gelegen is bij hun woonplaats.
Keuze Hof ten Dorpe

2020

%

Op advies kennis / familie

9

36%

Dicht bij eigen woonplaats

7

28%

Op advies ZH / huisarts

5

20%

Reeds gebruik makend van DVC / KV

3

12%

Eigen voorkeur

1

4%

Het grootste deel van de gebruikers van het centrum voor kortverblijf verbleef net voor
opname bij een familielid of in de thuissituatie.
Verblijfssituatie voor opname

2020

%

Bij familie

10

40%

Thuis

8

32%

Verblijf in ziekenhuis

7

28%

3.

ONTSLAGEN

3.1. Woonzorgcentrum
In 2020 zijn 54 bewoners overleden in WZC Hof ten Dorpe, waarvan 20 mannen en 34
vrouwen. 98% van de overledenen is in het woonzorgcentrum gestorven.

3.2. Centrum voor kortverblijf
De meeste bezoekers van ons centrum voor kortverblijf keerden na hun verblijf opnieuw terug
naar de thuissituatie. We merken een lichte procentuele stijging op van rechtstreeks
doorstroming naar het woonzorgcentrum in 2020. Vermoedelijk ligt er een verband met de
corona pandemie.
Er overleed één bezoeker tijdens het verblijf in ons centrum voor kortverblijf en dit ten gevolge
van COVID-19.

