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Definitieve termijnbepaling voor tussentijdse opvolging en verlenging van erkenning opgesteld door het 

Agentschap Zorg en Gezondheid, op basis van inspectieverslag van oktober 2018 opgesteld door Zorginspectie. 

 

TERMIJNEN 

 

Alle non-conformiteiten en tekortkomingen moeten opgelost worden ten laatste voor de volgende audit. Aan 

volgende non-conformiteiten en tekortkomingen (met potentiële risico’s voor de volksgezondheid), dient 

bovendien binnen de vooropgestelde termijn voldaan te worden, te rekenen vanaf betekening van de definitieve 

termijnbepaling.  

De opvolging van de termijnbepalingen zal gebeuren door de afdeling Gespecialiseerde Zorg van het Agentschap 

Zorg en Gezondheid.  

De documenten betreffende de verschillende modules kunnen worden overgemaakt aan het: 
  

Agentschap Zorg en Gezondheid 

Afdeling Gespecialiseerde Zorg 

t.a.v. Elke Frans 

Koning Albert II-laan 35 bus 33 

1030 Brussel 

Email: elke.frans@zorg-en-gezondheid.be 

 

Binnen 3 maanden 

 

3.1. Hoogrisico-medicatie wordt voorzien van een visuele trigger zodat ze gemakkelijk als dusdanig wordt 

herkend. 

3.2. Medicatie dient tot op het moment van toedienen identificeerbaar en controleerbaar te zijn (vervaldatum). 

 

Binnen 6 maanden 

 

6.1. De vorm en frequentie van toezicht door een arts is opgenomen in de afzonderingsprocedure. 

6.2. Er zijn acties ondernomen om de temperatuur binnen de apotheekruimte te beheersen.  
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Binnen 9 maanden 

 

9.1.  Er wordt een procedure uitgeschreven betreffende de controle van de vervaldatum van medicatie op de 

afdelingen. 

9.2. De reden van niet-toegediende medicatie wordt steeds consequent vermeld binnen het 

medicatiedistributiesysteem.  

 

Binnen 12 maanden 

 

12.1. Het ziekenhuis geeft een stand van zaken over de acties die zijn ondernomen om de outcome-monitoring 

breder en meer gestructureerd te implementeren.  

12.2. De hoofdarts heeft voldoende formele tijd om alle taken en verantwoordelijkheden die van hem verwacht 

worden, ten volle op te nemen.  

12.3. De patiëntendossiers bevatten alle relevante informatie (o.a. communicatie met huisarts, betrokkenheid 

van patiënt bij opmaak van behandelplan,…). 

12.4. Het ziekenhuis geeft welke acties er zijn ondernomen om de opmerkingen m.b.t. de infrastructuur van de 

afzonderingskamer op afdeling angst- stemming- en persoonlijkheidsstoornissen (m.b.t. privacy, rookdetector) 

weg te werken.   

 

VOORSTEL VAN OPVOLGINGSPUNTEN 

 

Met betrekking tot de onderstaande opmerkingen wenst het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een 

tussentijdse evaluatieschets te ontvangen: 

 

Binnen 18 maanden 

 

18.1. Opmerkingen m.b.t. het melden van incidenten: alle beroepsgroepen melden; registratie van incidenten 

m.b.t. de werking binnen de apotheek. 

 

18.2. Opmerkingen m.b.t. VTO-beleid: opvolging van gevolgde vormingen en het aanspreken van medewerkers; 

alle medewerkers volgen vorming; systematiek in het voeren van functioneringsgesprekken met het medische 

korps.  
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VERLENGING VAN ERKENNING 

 

Verlenging van erkenning van 197 bedden/plaatsen vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022.  
- verlenging van erkenning van 90 A (d+n)-bedden vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 
- verlenging van erkenning van 5 a (d)-plaatsen vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 
- verlening van erkenning van 5 a (n)-plaatsen vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 
- verlenging van erkenning van 20 K (d+n)-bedden vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 
- verlenging van erkenning van 1 k (d)-plaatsen vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 
- verlening van erkenning van 6 k (n)-plaatsen vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 
- verlenging van erkenning van 60 T (d+n)-bedden vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 
- verlenging van erkenning van 5 t (d)-bedden vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 
- verlenging van erkenning van 5 t (n)-bedden vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 

 

Verlenging van de functie ziekenhuisapotheek vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2022. 

 

 

 


