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Inleiding
Beste artsen en medewerkers
De ingebruikname van onze nieuwe campus in Rumbeke komt nu heel dichtbij. Met deze brochure
willen we u informatie en duiding geven bij de nieuwe organisatie en werking die onvermijdelijk
gepaard zal gaan met de verhuis.
Het is een spannend moment, waar we jaren naar uitgekeken hebben, maar het is ook een moment
van grote intensiteit en daardoor ook van bezorgdheid. We gaan patiënten in een totaal nieuwe
omgeving opnemen en de best mogelijke zorg geven, we gaan dat doen in een totaal nieuwe omgeving,
met nieuwe apparatuur en uitrusting, met nieuwe procedures op tal van vlakken …
U zal het met mij eens zijn dat de voorbereiding hiervan van groot belang is, niet in het minst om de
veiligheid van onze patiënten te kunnen garanderen, zowel tijdens de verhuis, als tijdens de zorg in de
nieuwe campus. Twee perspectieven dienen hierbij op de best mogelijke wijze geïntegreerd te
worden:
-

-

Los van de verhuis is het noodzakelijk dat iedereen goed mee is met onze interne procedures,
ze kent, weet waar hij/zij ze kan consulteren en hoe ze in de praktijk moeten gerealiseerd
worden. De kennis van HiX is daarvan een voorbeeld en we stellen vast dat er hieromtrent nog
verschillen zijn in kennis en kunde. We verwachten van alle artsen en medewerkers dat ze
vaardig zijn in het werken met HiX en als dat nog niet het geval is dat ze dit kenbaar maken
aan hun leidinggevende zodat er met bijkomende opleiding gewerkt kan worden naar het
vereiste niveau.
Daarnaast is het noodzakelijk om voor de verhuis voldoende vertrouwd te raken met de
nieuwe werkomgeving, de nieuwe uitrusting en de nieuwe procedures die van toepassing
worden door de verhuis naar campus Rumbeke. Hiervoor worden er specifieke opleidingen
aangeboden, worden er bezoeken ter plaatse georganiseerd, zijn er werkgroepen om dit in
goede banen te leiden en hierbij hoort ook voorliggende brochure. Dank om ze grondig door
te nemen en spreek uw leidinggevende gerust aan als er hieromtrent nog specifieke vragen of
bezorgdheden zijn.

U kan specifieke vragen of bezorgdheden naar aanleiding van de ingebruikname van de nieuwe campus
in Rumbeke ook steeds stellen via verhuis@azdelta.be.
Op woensdag 11 maart 2020 is er een uitgebreide test en simulatie-dag gepland. Dan gaan we in de
praktijk toetsen of alles op punt staat: apparatuur en uitrusting, interne procedures, kennisniveau,
logistieke processen, noodprocedures, … we doen dit met externe deskundigen uit de ziekenhuissector
om bedrijfsblindheid te vermijden en maximale feedback te bekomen. Dat is dus de dag waarop we
nu de focus richten en waarbij we trachten klaar te zijn voor de daadwerkelijke verhuis.
Op woensdag 25 maart 2020 worden alle artsen en leidinggevenden om 19.00 u verwacht in het
nieuwe auditorium van de campus Rumbeke. Op die avond zal gerapporteerd worden in welke mate
we er in geslaagd zijn om de doelstellingen van 11 maart 2020 te behalen. We maken daarbij
transparant de status op en communiceren daar duidelijk over. Dan zal, in overleg met de raad van
bestuur, beslist worden of de verhuis met het geplande scenario vanaf 14 april 2020 effectief kan
opstarten en/of welke bijsturingen nog noodzakelijk zijn.
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Om zeker te zijn dat iedereen op de nieuwe campus goed opgeleid is en vertrouwd is met de nieuwe
context, wordt het toekennen van de toegangsbadge gekoppeld aan het doorlopen van het vereiste
traject. Maak er dus tijd voor, het is van groot belang, voor uzelf én voor de patiënt.
Met goede voorbereiding en samenwerking maken we samen een succes van de ingebruikname van
onze nieuwe campus in Rumbeke.
Hartelijk dank voor uw medewerking en uw engagement in ons ziekenhuis!
Johan Hellings
Algemeen directeur

Pagina | 4

1. Patiëntgerichte zorg, een uitdaging voor ons allemaal
We worden ook zelf wel eens patiënt of we ervaren dat van heel dichtbij, als een naaste opgenomen
wordt in een ziekenhuis. Wat verwachten we dan?
‒
‒
‒
‒

De best mogelijke diagnose en behandeling, steeds meer vanuit een multidisciplinair aspect,
en met een sterk team.
Veilige zorg conform de richtlijnen en procedures, wat in een complexe organisatie, zoals een
ziekenhuis, permanente aandacht vraagt.
Goede informatie en begrijpelijke uitleg, over diagnose, behandeling en nazorg.
Vriendelijkheid doorheen alle processen van ons ziekenhuis, van onthaal, opname en zorg tot
en met ontslag. De wereld wordt anders in een omgeving met vriendelijke, behulpzame
mensen.

Dat willen we samen realiseren in ons ziekenhuis. Daar hebben onze patiënten recht op en ze
verwachten dat ook van ons. We hebben allemaal en eensgezind de ambitie om dit waar te maken in
de praktijk voor onze patiënten, elke dag opnieuw. De ingebruikname van de nieuwe campus in
Rumbeke is hét moment om dit nog beter te realiseren.

2. Adres en telefoon
Deltalaan 1
8800 Roeselare
051 23 71 11

3. Badge
Je badge is onmisbaar in campus Rumbeke. Je krijgt een badge na het doorlopen van de nodige interne
opleidingen. Het is noodzakelijk dat je je badge steeds bij je hebt. De badge identificeert je en geeft je
toegang en autorisatie voor specifieke handelingen.

3.1 Hoe werkt de badge?
De in- en uitritten, parking, fietsenstalling, kleedkamers, vergaderzalen en verschillende andere
kamers/diensten in het ziekenhuis zijn enkel toegankelijk met badge.
Iedereen actief op campus Rumbeke krijgt een badge. Je krijgt de toegangsbadge van de
personeelsdienst enkele weken voor de opstart in het nieuwe ziekenhuis. De badge wordt enkel
geactiveerd als de arts of medewerker in orde is met alle verplichte opleidingen in kader van de veilige
ingebruikname van de campus. De badge is persoonlijk en mag niet uitgewisseld of doorgegeven
worden. De badge geeft automatisch toegang tot de zones verbonden aan je functie.
Daarnaast is het dragen van de fotobadge verplicht ter identificatie voor zowel patiënten als collega’s.
Bij problemen met het badgegebruik kan je mailen naar security.roeselare@azdelta.be met de
vermelding van je naam, badgenummer en het probleem.

3.2 Badge kwijt of vergeten? Wat doe ik nu?
Bij het verliezen van je toegangsbadge kan je enkel een nieuwe verkrijgen op de personeelsdienst (bij
je dossierbeheerder ofwel via de onthaalbalie). Daarnaast moet je bij het verlies een incidentmelding
‘datalek’ aanmaken via infoland. Op die manier kan de oude badge gedeactiveerd worden. Als je je
fotobadge verliest, kan je een nieuwe laten afdrukken op de personeelsdienst.
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Indien je je badge vergeten bent, kan je een tijdelijke (bezoekers)badge afhalen aan het onthaal door
je gegevens na te laten. Deze badge bezorg je na afloop van de shift terug.

4. Ingang en uitgang van onze campus Rumbeke
Er zijn 3 soorten in- en uitgangen op campus Rumbeke. Deze kan je terugvinden op onderstaand
plannetje:

De campus is voor fietsers en voetgangers en voor motorvoertuigen (lijnbussen, auto’s, moto’s en
brommers) toegankelijk. Alle parkings hebben slagbomen met een parlofoonverbinding. Er zijn 2
betaalterminals voor bezoekers en patiënten aan het onthaal, 1 aan de ingang oost en 2 buiten aan de
parking.
Voor de fietsers en voetgangers zijn er 4 toegangswegen naar het ziekenhuis.
-

Via de Burgemeestersstraat (komende vanuit richting Oekene)
Via de Sint-Martinusstraat (komende vanuit richting Oekene)
Via de Deltalaan (komende vanuit richting Rumbeke)
Via de Rijksweg (komende vanuit richting Izegem)

De hoofdingang voor motorvoertuigen bevindt zich langs de Deltalaan (zijstraat van de N36) waar
verschillende inritten een opsplitsing maken tussen de beoogde bestemmingen voor de
motorvoertuigen. Hierbij is er een traject naar de diverse parkings voor spoed, kiss & ride, ingang oost,
bezoekers, patiënten, artsen, medewerkers en het kinderdagverblijf.
De tweede inrit ligt in de Kwadestraat voor het logistieke gebouw met de bijbehorende parking voor
de motorvoertuigen.
De derde inrit ligt in de Sint-Martinusstraat en is enkel in noodscenario’s van toepassing voor
spoedeisende hulpverlening waarbij andere in- of uitvalswegen belemmerd zijn.
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5. Parking
5.1 Auto’s (bezoekers en medewerkers)
Er zijn acht parkings in totaal. Op onderstaand plan zijn ze genummerd van 1 tot en met 8 ter illustratie.

Parking 1: patiënten en bezoekers: ticket nodig om in en uit te rijden
Parking 2: artsen: toegankelijk via badge
Parking 3: medewerkers twee etages: toegankelijk via badge
Parking 4: logistiek blok: toegankelijk via badge
Parking 5: patiënten ingang oost: ticket nodig om in en uit te rijden of via badge
Parking 6: patiënten spoed: ticket nodig om in en uit te rijden
Parking 7: kiss & ride zone: vrij in en uit rijden
Parking 8: kinderdagverblijf: vrij in en uit rijden
Op de parking gelden er ook regels voor de circulatie om de veiligheid te verhogen. Er moet een vaste
route gevolgd worden om op en van de parking te rijden.
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Medewerkersparking
Hieronder het traject voor de medewerkersparkings (inclusief parking voor logistiek blok):

Artsenparking
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Bezoekersparking

Traject kiss & ride zone + parking voor mensen met een beperking
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Traject parking spoed

5.2 Fietsen, bromfietsen & moto’s
Fietsenstalling
1. Er is een gesplitste parking A voor patiënten en bezoekers gelegen nabij de hoofdingang van het
ziekenhuis. Patiënten en bezoekers kunnen bij de hoofdingang parkeren en de medewerkers bij een
aparte personeelsingang. Voor de medewerkers is de fietsenstalling enkel toegankelijk met badge. Er
zijn stopcontacten beschikbaar voor het opladen van elektrische fietsen.
2. Er is een parking B voor de medewerkers bij het logistiek gebouw. De fietsenstalling voor het de
medewerkers is enkel toegankelijk met badge. Er zijn stopcontacten voor het opladen van elektrische
fietsen.
3. Er is een parking C voor patiënten en bezoekers bij ingang oost.
Iedere fietsenstalling is overdekt!
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Fietsroutes
Er zijn veilige en aangename fietsroutes naar het ziekenhuis uitgetekend startend vanuit nabijgelegen
gemeenten (Hooglede, Gits, Torhout/Lichtervelde, Koolskamp, Beveren, Ardooie, Sint-Eloois-Winkel,
Sleihage, Beitem). Als je hierover graag meer info wil, kan je dit opvragen bij de personeelsdienst of
terugvinden via intranet of in een infobrochure.

5.3 Openbaar vervoer
Aan de hoofdingang van het ziekenhuis zal een bushalte zijn. Er zal een bus vanuit centrum Roeselare
(met halte aan het station) rijden naar het ziekenhuis. Stopplaats is de hoofdingang van de campus.
Het gaat om onderstaande lijnen.
Lijn 4: frequentie 1x per uur (reistijd 16 minuten)
Lijn 6: frequentie 2x per uur (reistijd 22 minuten)
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6. Rookvrij ziekenhuis
Voor campus Rumbeke is gekozen voor een rook- en dampvrij ziekenhuis. Een dergelijk beleid
beschermt de patiënten, bezoekers en medewerkers tegen de gezondheidsgevaren van passief roken.
Dit alles past binnen het project ‘Generatie Rookvrij’ waarbij het ziekenhuis zich inzet om alle kinderen
en jongeren te laten opgroeien in een rookvrije omgeving.
Rondom en binnen in het ziekenhuis is roken niet toegestaan. Dit gebied is dus een volledig rookvrije
zone. Dit geldt voor patiënten, bezoekers, artsen en personeelsleden (ook voor stagiairs en
uitzendkrachten). Roken kan enkel in de voorziene rookruimte.
In totaal worden er op de site 3 rookzones ingericht. Deze staan aangeduid op het plannetje hieronder:




aan de hoofdingang, ter hoogte van de bushalte (1)
aan ingang oost (ter hoogte van de parking) (2)
aan de spoedingang (3)

Aan de ingangen zijn er geen doofpunten en is het verboden om peuken op de grond te gooien. Dit
geldt eveneens op de parkings, waar ook niet gerookt mag worden. Artsen en medewerkers mogen in
werkkledij niet roken in de rookzones.
Voor patiënten van de PAAZ is er een aparte rookruimte beschikbaar in één van de patio’s gelegen
vlakbij de afdeling. Deze is niet toegankelijk voor andere patiënten en medewerkers. Gezien de aard
van de opname, kunnen deze patiënten de afdeling niet verlaten en moeten zij altijd onder toezicht
blijven van de verpleegkundigen.
Om de doelstelling van het rookvrij ziekenhuis te helpen realiseren, kunnen patiënten, medewerkers
en artsen ervoor kiezen om onder professionele begeleiding van een tabakoloog.te stoppen met
roken. Voor medewerkers en artsen kan er een adviesgesprek ingepland worden met één van de
tabakologen in ons ziekenhuis. Voor patiënten kan er een éénmalig advies verleend worden tijdens de
opname, met doorverwijzing naar een zelfstandig tabakoloog voor verdere opvolging.
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Wij danken iedereen voor de correcte naleving en voor de inzet om samen een rookvrij ziekenhuis te
realiseren. Meer info kan je terugvinden via : intranet > personeelsinfo > welzijn op het werk > rookvrij
ziekenhuis.

7. Oriëntatie & circulatie
7.1 Bewegwijzering & kamernummering
Patiënten en bezoekers worden verwelkomd in de centrale inkom door een mobiele medewerker. Er
wordt gezorgd voor een patiëntgerichte opvang. Daarnaast wordt er hulp aangeboden om patiënten
en bezoekers bij te staan en wegwijs te maken in het ziekenhuis.
Voor patiënten en bezoekers is er een centrale gang. Er is daarnaast ook een aparte gang voor
medische en logistieke diensten in ons ziekenhuis zodat de stroom van de bezoekers en het vervoer
van patiënten en medische materialen, niet door elkaar lopen.
De bewegwijzering volgt de route vanuit de ogen van de patiënt/bezoeker met als start de liftenkokers
op elke verdieping. De afbeelding hieronder geeft de zonering weer op de eerste verdieping. De letters
van het deel voor raadplegingen en de cijfers van de kamers zijn gelijklopend op de andere
verdiepingen.
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De bewegwijzering voor de raadpleging is in het donkerblauw. Deze voor de verpleegafdelingen in het
oranje. Ze is telkens opgebouwd uit 3 delen.
-

Het eerste cijfer verwijst naar de verdieping, gevolgd door een punt’.
Hierop volgend is er bij de zonering gekozen om het verpleeggedeelte uit te werken met cijfers in
oranje kleur en het gedeelte voor raadplegingen met letters in blauwe kleur.
Na het zoneringskarakter worden de locaties numeriek verder onderverdeeld tot een unieke
eindbestemming.

Diensten die in het logistiek blok gevestigd zijn, krijgen een letter ‘L’ in hun aanduiding. Bijvoorbeeld
CSA krijgt volgende benaming: 4.L1. Deze ligt dus op de 4e verdieping in het logistiek blok.
Enkele voorbeelden




De bewegwijzering naar de personeelsdienst duidt het volgende aan: 5.B1. Deze bevindt zich dus
op de 5e verdieping in poort B (deel 1).
De raadplegingen mond-kaak-aangezichtschirurgie staat als volgt weergegeven: 2.E2. Dit is dus op
de 2e verdieping in poort E (bestemming 2).
Een aanduiding voor geriatrie is de volgende: 4.4. Dit betekent dat dit op de 4e verdieping is vanaf
kamer 400. 4.406 zou dan willen zeggen dat het kamer 6 betreft op deze afdeling.

Stel een bezoeker vraagt aan de medewerkers van het infopunt aan het onthaal op welke kamer hij of
zij een familielid kan bezoeken. Hij krijgt de informatie dat deze persoon op kamer 2.408 ligt. De
bezoeker begeeft zich naar de liften bij het onthaal en kiest voor de 2e verdieping. Eens hij uitstapt op
verdieping 2 krijgt hij onderstaande signalisatie te zien.
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De bezoeker moet volgens de bewegwijzering
naar rechts afslaan. Daarna krijgt hij opnieuw een
bord te zien (afbeelding rechts). Daarop staat
aangegeven dat kamer 408 naar links is. Op deze
manier komt de bezoeker bij de correcte
verpleegafdeling terecht.
Het is als medewerker van ons ziekenhuis van belang dat je de bewegwijzering correct kan
interpreteren, maar ook dat je bezoekers/patiënten op de juiste weg kan helpen bij moeilijkheden.
We verwachten van iedereen om onze patiënten vriendelijk bij te staan. Meer informatie en exacte
plannetjes kan je terugvinden in het wegwijsboekje.

7.2 Lift- en trappengebruik
Soorten liften
Er zijn drie soorten liften op de campus. Elk met een eigen gebruik. Er zijn enerzijds bezoekersliften,
waarvan er 5 centraal gelegen zijn aan het onthaal (B1-B5). De andere liften bevinden zich in de
publieke gangen (B6-B8).
Daarnaast zijn er ook patiëntenliften die enkel voor patiëntenvervoer gebruikt kunnen worden. Deze
zijn niet toegankelijk voor bezoekers (P1-P8). Tenslotte zijn er goederenliften die enkel gebruikt
kunnen worden door medewerkers van de logistieke afdelingen bv. voor vervoer van karren (G1-G8).
Op onderstaande plattegrond kan je de exacte locatie terugvinden. De plattegrond is van de
gelijkvloerse verdieping, maar de liften bevinden zich op de andere verdiepingen op dezelfde plaats.
Medewerkers die niets vervoeren/transporteren dienen de trap te gebruiken of, indien dit niet
mogelijk is, de bezoekersliften. Dit zorgt voor minder bezetting van patiënten- en goederenliften en zo
kunnen deze vlotter gebruikt worden voor patiëntenvervoer en logistieke taken.
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Gebruik van de liften
Voor het gebruik van de logistieke en patiëntenliften dien je telkens je badge gebruiken om je
bestemming te selecteren. Bij de bezoekersliften dien je ook badgen om de niet-toegankelijke ruimten
voor bezoekers als bestemming te kunnen selecteren (bv. pationiveau). Bij het gebruik van de badge
is het van belang dat je je badge niet samen met andere kaarten bij de lezer houdt, de badgelezer leest
mogelijk de foute kaart waardoor je geen bestemming kan selecteren.
Stap 1: badge en geef de gewenste verdieping of locatie in via het touchscreen in de nabijheid van de
liften na het eventueel badgen.

Stap 2: lees de opdracht van de liftcabine. Het touchscreen geeft de lift weer die je moet nemen met
een bijhorend symbool in welke richting je moet lopen naar je lift. Hieronder vind je voorbeelden van
displays.
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Stap 3: wandel naar de lift en wacht tot de deuren opengaan. Stap in de lift en controleer of je in de
juiste lift staat: de letter staat boven elke cabine en bij de stopindicator in de cabine-ingang.

Belangrijk: om zo vlot mogelijk zijn bestemming te bereiken, moet elke gebruiker zijn bestemming
telkens selecteren. De bestemmingsbesturing groepeert zo de personen om hen zo snel mogelijk bij
hun gekozen bestemming te brengen.

8. Bewaking en toezicht
De ingebruikname van de nieuwe campus gaat gepaard met de opstart van een 24/7 aanwezigheid
van medewerkers die zorgen voor toezicht en bewaking. De modaliteiten van deze organisatie zijn nog
in uitwerking en zullen later afzonderlijk gecommuniceerd worden.

9. Patiëntenonthaal en – administratie
De ingebruikname van de nieuwe campus Rumbeke gaat gepaard met een nieuwe organisatie van het
onthaal.
Patiëntgerichtheid willen we waarmaken vanaf het eerste contact. Een onthaalmedewerker groet de
mensen die binnenkomen en vraagt hen of ze hulp nodig hebben bv. bij het inschrijven of het vinden
van de juiste route. Onze medewerkers van het onthaal en de inschrijvingen kregen een opleiding om
onze ambities inzake klantgerichtheid waar te maken. Ze worden daarbij optimaal ondersteund.
De patiënten worden ingeschreven in de centrale inkomhal.
Er zijn specifieke modaliteiten voor :
-

patiënten die rechtstreeks opgenomen worden via de dienst spoedgevallen.
patiënten die geregeld komen naar het dagziekenhuis voor een behandeling: oncologie en
fertiliteit, de bestralingsafdeling of de nierdialyse.
patiënten die het ziekenhuis binnen komen met ziekenwagenvervoer voor eender welke dienst
komen het ziekenhuis binnen via ‘ingang oost’.
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Begeef u naar de
inschrijvingskiosk

Begeef u naar het
infopunt of volg
de bewegwijzering

Om je een beeld te geven van de patiëntenstromen en interactie met de dienst ‘onthaal’ wordt elke
doelgroep hieronder afzonderlijk toegelicht.
Openingsuren van de onthaalpunten op campus Rumbeke:
Locatie
Onthaal inkomhal

Openingsuren
Ma-vrij : 6.30 uur – 21 uur
Za/zon/feestdagen : 7 uur-21 uur

Onthaal inkomhal

Infopunt
en/of mobiele
medewerker
Inschrijfbalies

Onthaal dienst spoedgevallen

Inschrijfbalies

Ma-zon : 24 uur op 24 uur

Onthaal ingang oost

Inschrijfbalie voor
ziekenwagenvervoer

Ma-vrij : 6.30 uur– 21 uur
Za/zon/feestdagen : 7 uur – 21 uur

Ma-vrij : 6.30 uur – 19 uur
Za : 8 uur – 12 uur
(niet op zon-/feestdagen)

9.1 Bezoekers
Bezoekers komen het ziekenhuis binnen via de hoofdingang. De bezoeker vindt zijn weg naar
raadpleging of een afdeling … aan de hand van bewegwijzering. Hij kan ook terecht bij het ‘infopunt’
of de ‘mobiele medewerker’. Het infopunt (en/of mobiele medewerker) is het centraal aanspreekpunt
en is geopend op weekdagen van 6.30 uur tot 21 uur en tijdens het weekend en op feestdagen van 7
tot 21 uur.
De mobiele medewerker is aanwezig tussen 6.30 uur en 17 uur.
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De bezoeker kan in het infopunt terecht voor tal van vragen:











Om het kamernummer van een patiënt op te vragen (enkel als de patiënt aangeeft dat dit
mag doorgegeven worden).
Om de weg te vragen naar een bepaalde bestemming (bv. restaurant, RADar , …)
Om info in te winnen over de bezoekuren.
Om uitleg te vragen over het parkeerbeleid.
Om het parkeerticket voor mensen met een mobiele beperking te laten valideren. (Minder
Mobiele Centrale (MMC).
Om een bezoekersbadge laten registreren of groene sticker te vragen om aanwezigheid in
het ziekenhuis te legitimeren. Dit is verplicht voor vertegenwoordigers in het
operatiekwartier en voor externen die een activiteit uitvoeren in ons ziekenhuis.
Om begeleiding te vragen als patiënt voor mensen die het risico lopen te vallen.
Om geld te wisselen om de rolstoelen te kunnen gebruiken.
Om in te schrijven/om een kamer te reserveren/ om de hospitalisatieverzekering in orde
brengen na sluiting van de inschrijfbalies

9.2 Patiënten voor (dag)opname
Patiënten die moeten opgenomen worden, reserveren bij voorkeur na de raadpleging hun kamer.
Hiervoor meldt de patiënt zich aan bij de inschrijvingskiosken aan de hoofdingang, leest zijn e-ID of
scant bij gebrek aan eID zijn ISI+ kaart in en kiest in het keuzemenu voor ‘kamerreservatie’. De patiënt
krijgt een volgnummer en meldt zich aan op afroep bij de inschrijfbalies. De onthaalmedewerker aan
de inschrijfbalie brengt de kamerreservatie administratief in orde en informeert of er een
hospitalisatieverzekering is. Als deze niet onmiddellijk in orde gebracht kan worden, kan dit ook op een
later moment.
De inschrijfbalies zijn open van maandag t.e.m. vrijdag van 6.30 uur tot 19 uur en op zaterdag van 8
uur tot 12 uur. Buiten deze uren is het mogelijk om een kamer te reserveren via het infopunt.

1. Dagziekenhuis
Is er al een voorinschrijving (kamerreservatie), dan krijgt de patiënt patiëntklevers aan de
inschrijvingskiosken en een routebeschrijving naar het dagziekenhuis. De patiënt meldt zich aan bij
het verpleeglokaal. Het identificatiebandje wordt door de verpleegkundige van de afdeling afgeprint
en aangebracht bij de patiënt na zorgvuldige controle van de identiteit van de patiënt. Dit gebeurt met
de grootste zorgvuldigheid.
Is er geen voorinschrijving, dan krijgt de patiënt na inlezing van zijn e-ID een afroepnummer. Wanneer
het nummer op de wachtrijschermen verschijnt, begeeft de patiënt zich naar de vermelde balie. De
patiënt krijgt aan de balie zijn patiëntenklevers en identificatiebandje, na zorgvuldige controle.

2. Hospitalisatie
De patiënt krijgt na inlezing van zijn e-ID steeds een afroepnummer. Wanneer dit nummer op het
wachtrijscherm verschijnt, gaat de patiënt naar de vermelde balie. De afspraak wordt elektronisch
bevestigd door de onthaalmedewerker, ontbrekende gegevens worden aangevuld,
hospitalisatieverzekering wordt geregistreerd. De patiënt krijgt aan de balie zijn patiëntenklevers en
identificatiepolsbandje.
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9.3 Patiënten voor raadplegingen of medisch-technische onderzoeken
Deze patiënten komen het ziekenhuis binnen via de hoofdingang, melden zich aan via de
inschrijvingskiosken waar zij, na bevestiging, patiëntklevers en een routebeschrijving ontvangen. De
patiënt gaat rechtstreeks door naar de plaats vermeld op het routeticket of wordt verwezen naar de
balie.
Als de inschrijvingskiosk geen reservatie terugvindt, krijgt de patiënt een keuzemenu waarop hij het
doel van zijn bezoek aanduidt (bv. raadpleging, radiologie, labo…) De patiënt krijgt een afroepnummer.
Wanneer dit nummer verschijnt op de wachtschermen, gaat de patiënt naar de vermelde balie waar
de onthaalmedewerker de patiënt verder helpt.
De poliklinische ingrepen wordt de patiënt na inlezing eId aan de inschrijvingskiosk steeds verwezen
naar de inschrijfbalie.

9.4 Patiënten die geregeld naar het ziekenhuis komen
Patiënten voor nierdialyse en radiotherapie komen het ziekenhuis binnen via ingang oost en gaan
onmiddellijk door naar de afdeling. Zij dienen zich niet aan de inschrijvingskiosken aan te melden.
Patiënten voor de dagziekenhuizen fertiliteit en oncologie melden zich wel aan via de
inschrijvingskiosken aan ingang Oost en gaan daarna door naar het dagziekenhuis of worden naar de
balie verwezen indien zaken nog moeten in orde gebracht worden. Indien ze na de inschrijvingskiosk
rechtstreeks naar het dagziekenhuis oncologie of fertiliteit doorgaan wordt het identificatiebandje in
het dagziekenhuis geprint en aangebracht door de verpleegkundige na zorgvuldige controle. Wordt
patiënt nog verwezen naar de inschrijfbalie, krijgt hij daar zijn identificatiebandje.

9.5 Patiënten voor de dienst spoedgevallen
De patiënten worden vanaf de oprit (Deltalaan) afgeleid naar de ingang van de spoedopname.
Op het moment van aanmelden, is het nog niet duidelijk of de patiënt zal worden opgenomen of na
onderzoek naar huis kan. Eerst schrijft de onthaalmedewerker de patiënt in. Er worden patiëntklevers
geprint en de patiënt krijgt een identificatiepolsbandje, na zorgvuldige controle.
Als de patiënt moet opgenomen worden, wordt de kamer elektronisch aangevraagd bij de
opnameplanning. De onthaalmedewerker bereidt de opnamedocumenten voor en laat deze indien
mogelijk op de spoedafdeling ondertekenen door de patiënt. Soms lukt het niet om die documenten
op de dienst spoedgevallen te laten ondertekenen. In dat geval gaat de onthaalmedewerker later langs
bij de patiënt op de kamer op de verpleegafdeling.

9.6 Patiënten die liggend vervoerd worden (alle vervoer per ziekenwagen)
Patiënten die met behulp van ziekenwagenvervoer naar het ziekenhuis worden gebracht, komen het
ziekenhuis binnen via ingang oost. Dit kan gaan om verschillende types patiënten: dialysepatiënten,
patiënten voor (dag)opname, radiotherapie…. De onthaalmedewerker/telefoniste aan onthaal aan
ingang oost registreert of bevestigt het contact. Daarna worden de ambulancier en de patiënt
doorverwezen naar de afdeling.
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9.7 Allerlei aanvragen
Aanvraag extra patiëntklevers en/of identificatiebandje
Extra patiëntenklevers of een nieuw identificatiepolsbandje worden geprint op de dienst zelf waar de
patiënt is opgenomen. Het aanbrengen gebeurt na zorgvuldige controle van de identificatiegegevens.
Enkel de aanvraag voor een polsbandje voor een patiënt in isolatie gebeurt nog via mail aan het
onthaal.
Alle dagziekenhuizen printen ook het eerste idenficatiebandje en brengen dit aan bij de patiënt na
zorgvuldige controle indien de patiënt na aanmelding aan de kiosk rechtstreeks door kan naar het
dagziekenhuis.

Aanvraag kapper & pedicure
Opgenomen patiënten kunnen een beroep doen op de kapper en/of pedicure aan bed. Daarvoor richt
de patiënt of begeleider zich tot de verpleegkundige op de afdeling. Deze zet hiervoor een order uit in
HiX aan het onthaal. De medewerker aan het infopunt print de kapper/pedicurelijst uit. De
kapper/pedicure haalt de lijst op aan het infopunt. Na afhandeling bezorgt de kapper/pedicure de lijst
terug aan het infopunt die de opdrachten als voltooid zet in HiX.

Aanvraag tolken, interculturele bemiddelaars & ziekenvervoer
Voor meer informatie contacteer de sociale dienst.

Administratieve ondersteuning
Ondervind je problemen bij het registreren van een ontslag, bevestigen van opnames en dergelijke,
neem dan contact met het infopunt.

Overlijden van een patiënt
Een overlijden van een patiënt wordt door de verpleegkundige geregistreerd in HiX. Het uur van
overlijden is het uur dat voorkomt op de overlijdensakte van de patiënt. De volledig ingevulde
overlijdensakte en attest van crematie wordt per buizenpost opgestuurd naar ‘ingang oost’ . De
onthaalmedewerker kijkt de administratieve gegevens na. Tevens is deze medewerker de
contactpersoon met de begrafenisondernemer. De medewerkers van de afdeling zorgen voor een
goede opvang en ondersteuning van de naasten van de overleden patiënt. Tussen 6.30 uur en 21 uur
haalt de begrafenisondernemer de overlijdensakte op aan het onthaal van ingang oost.

9.8 Telefooncentrale
AZ Delta heeft gekozen voor centrale telefonie. Dit betekent dat de externe oproepen die
binnenkomen op het onthaal onze verschillende campussen omgeleid worden naar de
telefooncentrale in Rumbeke. We willen aan de telefoon ook heel klantvriendelijk zijn, vandaar dat we
de telefoon als volgt opnemen: “Welkom bij AZ Delta, campus x, met naam, waarmee kan ik u
helpen?”.
De omschakeling zal geleidelijk verlopen. Vanaf de opstart zullen de externe oproepen voor campus
Torhout al via de centrale telefonie in Rumbeke beantwoord worden. Later volgen campus
Brugsesteenweg en Menen. Als alles volgens plan verloopt, zullen alle campussen tegen eind juni 2020
op de centrale telefonie overgeschakeld zijn.
De operatoren van de telefooncentrale bevinden zich enerzijds aan het onthaal ingang oost en in het
call center op de patio (-1).
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9.9 Parkeerprocedure voor externen
Patiënten die volgens de ‘parkeerprocedure’ recht hebben op een gratis parkeerbeurt nemen een
parkeerticket bij het binnenrijden en valideren hun ticket na hun behandeling op de dienst zelf (de
diensten die hiervoor in aanmerking komen zijn Radiotherapie, Dagziekenhuis Oncologie, peritoneale
dialyse, dialyse, urologie -oncologie). Op elke dienst waar patiënten recht hebben op ticketvalidatie zal
een validatietoestel geplaatst worden. Er worden geen meerbeurtenkaarten meer voorzien.
Aan het onthaal worden nog enkel tickets gevalideerd voor mensen met een mobiele beperking en de
mindermobielencentrale (op vertoon van hun kaart), huisartsen, politie, pers, begrafenisondernemers.
Op de spoeddienst wordt het parkeerticket steeds gevalideerd.

10. Informatie werknemers
10.1 Kleedruimtes
In Rumbeke zijn er op 4 locaties kleedruimtes met lockers :





kleedruimte aan de medewerkersingang (pationiveau)
kleedruimte onder het operatiekwartier
kleedruimte in de verbindingsgang naar het logistieke blok
aparte kleedruimte voor de dienst nucleaire geneeskunde

Afhankelijk van de dienst waar je werkt zal een kleedruimte en locker worden toegewezen door de
personeelsdienst. In alle kleedruimtes zijn er douches en toiletten, en ook een droogruimte voor natte
fietskledij.

De lockers worden automatisch toegekend aan medewerkers met beroepskledij. Medewerkers die
geen beroepskledij dragen, maar toch over een locker willen beschikken, kunnen deze aanvragen aan
de personeelsdienst. Iedere locker kan afgesloten worden met een cijfercode.
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10.2 Kledingautomaten
De kledinguitgifte- en ingifteautomaat zijn 7/7 en 24/24u beschikbaar. Er staan KIA’s op 3 verschillende
plaatsen: aan de personeelsingang op pationiveau, aan het operatiekwartier en aan ingang oost. In de
kledingautomaat krijgt een medewerker een specifiek krediet. Het is van belang dat je je gebruikte
kledingstukken tijdig en correct inlevert, elk stuk apart, nooit samen. Als je dit niet doet, raakt je krediet
opgebruikt en zal de kledingautomaat je geen nieuwe kledingstukken verstrekken.
Dankzij de kledingautomaat kan de kledingvoorraad efficiënt beheerd worden. Bij een goed gebruik
biedt het de zekerheid dat de gewenste werkkledij altijd beschikbaar is. Op deze manier krijgen de
artsen en medewerkers een optimale dienstverlening en een hygiënische, gezonde en aangename
werkomgeving.

Hoe werkt de KUA om kledij op te halen?







Meld je aan door je ziekenhuisbadge tegen de kaartlezer te houden (foto 1).
Op het scherm verschijnt de toegewezen soort werkkledij in je opgegeven maat.
Raak de afbeelding met de gewenste werkkledij aan. Hierna selecteert het systeem je kledij
(foto 2).
Bevestig je keuze door op het beeldscherm de knop ‘UITGEVEN’ aan te raken.
Op het scherm verschijnt de letter van de uitgiftepoort waar je de kleding kan uit halen.
Ga naar de aangeduide uitgiftepoort van de KUA en haal je kledingstukken uit.(foto 3)
Neem het kledingstuk van de kapstok. Die schuift automatisch verder op de verzamelstang.

Hoe werkt de KIA om kledij terug te bezorgen?



Gooi je gebruikte kledingstukken in het innameluik van de KIA (foto 4).
De kledingautomaat registreert dat je de kledingstukken
Vanaf dat moment wordt je krediet weer aangepast.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

hebt

ingeleverd.
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Beschadigde of ernstig bevlekte kledij



Neem een rood plasticzakje dat beschikbaar is naast de KIA en knoop het dicht.
Gooi het verpakte kledingstuk in het innameluik van de KIA.

Wat bij problemen met het kledingautomaat?
Bel tussen 7 uur en 17 uur naar de linnendienst op het nummer 7730. Buiten deze uren meld je het
probleem bij technische dienst van wacht. Voor maatwijziging of problemen met je krediet mail je naar
beheerberoepskledij@azdelta.be.

11. Telefonie & communicatiemiddelen
11.1 Draagbaar toestel Mitel 5624
Mitel 5624

Een gesprek starten
In de stand-by modus: toets het nummer in en druk op de beltoets
toets “Bellen”.



Druk op de beltoets
Via het telefoonboek.

of op de programmeerbare

en selecteer een nummer uit de oproeplijst.

Telefoonboek
1. Open “Contacten”
.Selecteer “Contact bellen” of “Centraal telefoonboek”.
2. Zoek op naam/nummer/laatste resultaat.
3. Selecteer de naam en druk op de beltoets

of op de programmeerbare toets “Bellen”.
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11.2 Draagbaar toestel Spectralink
Spectralink 8440
Toestel starten
Druk kort op de
startscherm.

toets, ongeveer 20 seconden later is het toestel opgestart en verschijnt het

Een inkomende oproep

Gesprek doorschakelen
1. Druk tijdens een actief gesprek op de functietoets “Overz.”
2. Voer de bestemmeling in.
 Tik het nummer in naar waar u wil doorverbinden, of
 zoek het nummer via het telefoonboek.
- Druk op de
toets.
- Ga naar “Contact-/Telefoonlijsten”.
- Zoek het nummer op.
3. Druk op de toets.
4. Schakel het gesprek door:
 onaangekondigd: druk op de functietoets “Overz.”
 aangekondigd: wacht tot de bestemmeling opneemt, overleg en
druk op de functietoets “Overz.”.
Als de bestemmeling niet opneemt, kan je terug met de

toets.

Een inkomende oproep overnemen


Een toestel overnemen uit je groep:
1. Tik **3
2. Druk op de toets.
3. Je heeft de persoon aan de lijn die belde naar iemand uit jouw groep.
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Je weet welk toestelnummer je wil overnemen:
1. Tik *3 gevolgd door het interne nummer van het toestel dat je wil overnemen,
bv.*3101722.
2. Druk op de toets.
3. Je krijgt de persoon aan de lijn die belde naar 101722.

Toestel doorschakelen


Inschakelen
1. Tik *21 gevolgd door het interne of externe nummer van het toestel waarnaar je wil
omleiden, bv *21101711.



2. Druk op de toets.
3. Je toestel staat omgeleid naar 101722.
Uitschakelen
1. Tik #21
2. Druk op de

toets.

Inkomende alarmoproep
1. Druk op de navigatietoets.
2. Reageer op de alarmmelding.

11.3 Vast toestel Mitel 6863
Mitel 6863
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Selecteer een nummer uit de oproeplijst
1. Druk op de
toets om toegang te krijgen tot de oproeplijst (= lijst van ontvangen en
gemiste oproepen).
2. Scroll door de lijst met de
3. Druk de

navigatietoetsen.

bevestigingstoets om de oproep te starten.

Gesprek doorschakelen
1. Druk op de
doorschakeltoets tijdens een actief gesprek.
2. Voer het gewenste nummer in en druk de navigatietoets om een verbinding tot stand te
brengen.
3. Schakel het gesprek door:


onaangekondigd: druk op de



aangekondigd: wacht tot de tweede partij heeft opgenomen en druk op de
doorschakeltoets

doorschakeltoets zodra je de beltoon hoort.

11.4 Vast toestel Mitel 6930
Mitel 6930
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Hoofdscherm

Een inkomende oproep



Beantwoorden: neem de hoorn van de haak of druk op de
bellen.
Afwijzen: druk op de
toets.

toets om handsfree te

Een gesprek starten
1. Neem de hoorn van de haak of druk op de
2. Kies de bestemmeling:
 toets een nummer in, of
 herhaal een gekozen nummer, of
 via de gespreksgeschiedenis, of
 via het telefoonboek.

toets om handsfree te bellen.

Gesprek doorschakelen
1. Druk op de functietoets “Doorverbinden” tijdens een actief gesprek.
2. Vorm het gewenste nummer in.
3. Schakel het gesprek door:
 onaangekondigd: druk op de functietoets “Doorverbinden”.
 aangekondigd: wacht tot de tweede partij heeft opgenomen en druk daarna op de
functietoets “Doorverbinden”.
Toestel doorschakelen
 Inschakelen
1. Tik *21 gevolgd door het interne of externe nummer van het toestel waarnaar je wil
omleiden, bv *21101711.
2. Je toestel staat omgeleid naar 101722.
 Uitschakelen
1. Tik #21
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11.5 Post
De postbedeling wordt verzorgd door de medewerker postbedeling die ressorteert onder het centraal
magazijn. Dit houdt het volgende in:





het 1x per (week)dag brengen van inkomende post naar de drie vastgelegde “postpunten”,
inclusief de deponering in de postvakken en het ophalen van de daar aanwezige uitgaande
post.
de ontvangst van de post van o.a. B-Post, inclusief de verwerking van aangetekende zendingen
de voorbereiding van de externe postophaling door EasyPost.

De dienst goederenlogistiek verzorgt 1x per (week)dag het intercampusvervoer van de interne post.
Er wordt gewerkt met gekleurde curverboxen: campus Menen (rood), campus Torhout (geel), campus
Brugsesteenweg (oranje), campus Rumbeke (blauw), externe bestemmelingen (grijs).
De drie “postpunten” bevinden zich op de volgende locaties:




voor het logistiek blok: een vakerk op het gelijkvloers voor apotheek, klinisch lab, lab
pathologie, CSA, centraal magazijn en fijndistributie (1)
voor het hoofdgebouw, 5de verdieping: vakrekken op 5de verdieping voor directie &
management, P&O en communicatie
voor het hoofdgebouw (excl. 5de verdieping): vakrekken in de centrale postkamer op het
pationiveau, lokaal 5.-1D28 voor alle andere afdelingen

1: Gelijkvloers logistiek gebouw

2 Patio verdieping

3: 5e verdieping
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12. Buizenpost
12.1 Algemeen
Het ziekenhuis beschikt over 2 gescheiden buispostinstallaties.
Een eerste installatie betreft een buizenpostsysteem met minimale diameter 110 mm, die instaat voor
het grootste deel van het transport van bloedstalen, urinestalen, weefselstalen, geneesmiddelen,
documenten. Het transport van stalen vindt hoofdzakelijk plaats tussen de diverse afdelingen/diensten
en het laboratorium in het logistiek gebouw.

Het transport van geneesmiddelen vindt hoofdzakelijk plaats tussen de apotheek in het logistiek
gebouw
en
de
diverse
afdelingen
in
het
hoofdgebouw.
Het transport van documenten vindt plaats o.a. tussen de diverse afdelingen onderling.
Daarnaast is in een tweede buizenpostsysteem voorzien met een nominale diameter van 160 mm. Dit
systeem wordt zo goed als uitsluitend gebruikt ten behoeve van het transport van cytostatica tussen
de
apotheek
en
de
oncologische
afdelingen
in
het
hoofdgebouw.
Dit systeem is ontworpen voor dergelijke toepassingen en dient om baxters met een capaciteit van ca.
1 liter te verzenden.

12.2 Bediening
Het bedieningspaneel is een aanraakscherm en maakt het de gebruiker makkelijk om snel een gepaste
gebruiksmodus te kiezen.

Toetsenbordmodus
Dit scherm bevat een klassiek
cijfertoetsenbord waarop vlot een 2- ,
3-, 4- of 5 tot 9-cijferige nummer van
de geadresseerde kan ingevoerd
worden om de bestemming te kiezen.
De
adresnummers
zijn
vrij
programmeerbaar,
zodat
bv.
telefoonnummers, kamernummers,
enz... ook voor buispoststations
aangewend
kunnen
worden.

Adresboekmodus
Keuze van de bestemming via een scroll-functie en een gebruiksvriendelijke zoekfunctie op naam.

Snelkeuzemodus
Dit scherm heeft 12 directe keuzetoetsen waarop de bestemmingsnaam en het nummer zichtbaar zijn.
Deze snelkeuzetoetsen kunnen per station vrij worden gekozen i.f.v. de gebruiker. Op dit scherm kan
aanvullende informatie over de bestemming worden weergegeven via grafische symbolen, bv. lage
snelheid, voorrang, veilig transport. Het scherm bevat ook een doelherhalingsschakelaar. Het gekozen
adres verschijnt altijd ogenblikkelijk op het scherm zodat de gebruiker meteen kan zien of hij de juiste
keuze heeft gemaakt. Hierna bevestigt hij door op "ZEND" te drukken. Dit om per ongeluk gekozen
bestemmingen te vermijden.
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Screensavermodus
Na een poos inactiviteit van het bedieningspaneel verschijnt een screensaver waarop duidelijk en in
groter lettertype het aantal aangekomen patronen wordt vermeld zodat een tijdelijk afwezige
gebruiker dadelijk bij aankomst van op afstand het aantal patronen kan zien.

Servicemodus
Hier kan uitgebreide technische info worden opgevraagd over het station en het systeem, beveiligd via
een toegangscode zodat onbevoegden geen wijzigingen kunnen aanbrengen. Manipulatie van
motoren ed. is ook mogelijk.

Kalendermanagement
Het systeem bevat een geïntegreerde kalendermanagementfunctie. Hiermee kunnen stations op
bepaalde tijdstippen of dagen omgeleid worden en in- of uitgeschakeld worden.

Loggingmodus
Op dit scherm verschijnt de historiek van de ontvangen en verzonden patronen van het station, met
datum en tijdstip van aankomst en ontvangstbevestiging - zodat de gebruiker weet of zijn verzending
goed is toegekomen of niet – in chronologische volgorde, met aanvullende info als er een omleiding of
‘follow me’ naar een ingestelde alternatieve bestemming is geweest.

Extra informatie
Voor de gebruikers kan worden getoond als een ondertitel, bv. met vermelding van het onderhoud,
uitgeschakelde of omgeleide stations

Automatisch terugzenden naar het thuisadres door middel van transpondertechniek is standaard
aanwezig bij elk station.

Prioriteiten
Het buispoststation kan zo geprogrammeerd worden, dat dit station voorrang geniet m.b.t. het recht
van verzenden, zonder rekening te houden met de verzendvolgorde van het nettraject. Deze prioriteit
kan ofwel de zend- of de ontvangstprioriteit zijn. Prioriteiten kunnen op verschillende niveaus worden
ingesteld.

Vervangend station
De omleiding van patronen naar een vervangend station (vakantie, nachtwerk) is zonder beperking
mogelijk.

Afwezigheidsschakeling (afsluiting van adressen)
Voor de duur van uw afwezigheid (bijvoorbeeld : vakantie) kan een station voor korte tijd voor
aankomende zendingen gesloten worden. Zodra het gewenste adres en bestemmeling op het display
verschijnt kan het patroon in de verzendinrichting geplaatst worden. Deze zal dan automatisch
vertrekken. Ook wanneer de bestemmeling door het intoetsen van een nummer wordt gekozen,
verschijnt onmiddellijk de bestemmingsnaam naast dit nummer zodat de gebruiker altijd kan
controleren of zij/hij het juiste nummer heeft gevormd om het patroon te verzenden.
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Weergave van de bedrijfssituatie
De actuele bedrijfssituatie wordt door drie verschillende gekleurde lichtdioden op het bedieningsveld
weergegeven, zodat de gebruiker de status vanop afstand kan zien. Aankomstmelding ook via dect of
e-mail.

Buisstations


Doorloopstations (afdelingen)

Dit type station kan universeel zowel als doorloop- of eindstation
toegepast worden. Voorzien van een recht doorlopende transportbuis.
Aansluiting via onder- of bovenkant.



Eindstations (afdelingen)

Dit type buispoststation is uitsluitend als
eindstation toepasbaar en heeft een aansluiting via bovenkant.


Meervoudige voorlader (lab en apotheek)

De meervoudige voorlader is een specifiek buispoststation waarbij
minimaal 3 patronen op hetzelfde moment aangebracht kunnen
worden. Het is een station met dus minimaal drie open verzendinrichtingen en één
bedieningstableau.
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13.Verpleegafdelingen
13.1 Inrichting afdeling
Patiëntenkamers
Een standaard verpleegafdeling telt 34 bedden. Niet al de kamers worden bezet, soms zijn er gesloten
kamers of zijn er kamers als lounge ingericht . Er zijn enkel 1 en 2-persoonskamers. In het ziekenhuis
zijn er 3 bariatrische kamers. Een aantal kamers zijn ingericht met automatische deuren voor
rolstoelpatiënten. De deuren toegankelijk voor patiëntenzorg zijn in houtstructuur. De dienstlokalen
zijn wit en enkel met badge toegankelijk.

Per bed is de kamer uitgerust met een tv , kast met kluis en koelkast. Elke kamer heeft (met
uitzondering van de kraamafdeling, afdeling kinderziekten, PAAZ, psychogeriatrie) een rail voor een
mobiel of vast tilliftsysteem. Op vraag van de patiënt en met toestemming van de verpleegkundige
kan de patiënt gebruik maken van de douche op de kamer. De verpleging voorziet in dat geval in een
douchegordijn en douchekop. Bij ontslag worden deze verwijderd door de medewerker schoonmaak.
Boven de handhygiënelavabo zijn de handschoendispensers opgehangen. In de kast onderaan kan
beperkte voorraad wegwerpbedpannen en urinaals gestockeerd worden.
De patiënt heeft een handset om de radio, de tv en de verlichting te bedienen. Deze handset wordt
ook gebruikt om de verpleegkundige op te roepen. In de inkom van de kamer is er een afstelpost. Door
de badge van de medewerker wordt de beloproep gedeactiveerd en het beletlicht geactiveerd. Er is
geen reanimatieknop op standaardkamers (er is wel een knop in iedere operatiezaal, op de
spoeddienst, bij ieder bed op recovery, in kamers op IZ, op de materniteit). Omdat de meeste patiënten
een eigen gsm hebben, is er geen telefoon op de kamer. Zo nodig kan de telefoon van de
verpleegkundige gebruikt worden.
De bedbalk met onder andere medische gassen heeft een andere opbouw. Op de standaarddiensten
is er O2 en perslucht voorzien. Er is geen vacuüm, maar wel een gelijkwaardig systeem, namelijk
perslucht met Venturisysteem. De flowmeters hiervoor zullen op de afdeling beschikbaar zijn voor er
vaste aspiratie. Er zijn ook mobiele aspiratiepompen die eveneens werken op Venturi. Dit wordt
meegenomen in de opleidingen en vergt zorgvuldige aandacht.
In de uitleenbibiotheek op pationiveau (route -1.E12) kan je 24 uur op 24 uur terecht voor alle
zorgmateriaal, bijvoorbeeld ook reserve motortillift, Venturimeters, aspiratiepotten

Afdelingsgang
In de gang hangt er een clickrail aan de muur voor het ophangen van posters/affiches (in lijn met het
affichebeleid: zie procedure intranet).
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Verpleeglokalen
Het centraal gelegen verpleeglokaal is opgedeeld in 4 ruimtes.
1. Administratief deel met werkpost, buizenpost en printer. In elk verpleeglokaal hangt de ambu
op dezelfde plaats.
2. Medicatieruimte met Ethilog of Vanas en eiland voor de voorbereiding van medicatie.
De werkeilanden zijn voor de standaard verpleegeenheden uniform ingericht. Hier hebben de
Wows hun oplaadplaats .
3. Overleglokaal: dit lokaal kan gebruikt worden zowel voor overleg als voor administratief werk.
Lockers voor persoonlijk gerief zijn beschikbaar met een codeslot. De lockers worden niet
gepersonaliseerd. Er is een drankkraan met gefilterd water.
4. Multifunctioneel lokaal: dit lokaal kan gebruikt worden door de verantwoordelijke van de
afdeling, zowel hoofdverpleegkundige als vervanger.

Keuken
Hier staat de koelkast voor patiëntenvoeding, een koelkast voor personeelsvoeding en een regaalkar.
In de koelkast voor patiëntenvoeding komen de gastronormplateaus van patiënten die niet kunnen
eten, en een voorraad van flesjes water voor de patiënt. Later afgediende plateaus kunnen in de
regaalkar geplaatst worden. Zo blijft de keuken netjes.
Er is een kitchenettemeubel met gootsteen en drankkraan met gefilterd water. Deze kraan kan
gebruikt worden door medewerkers om een herbruikbare waterfles te vullen. Standaard is er ook een
microgolf, beperkt porselein en bestek en een koffietoestel.
De regeneratiewagens worden warm geleverd op de verpleegafdeling door de dienst logistiek. Na open afdienen worden ze door de verpleegkundige dienst in het sas aan de goederenlift geplaatst.

Gespreksruimtes
Bijna elke afdeling heeft een aparte gespreksruimte. Dit kan gebruikt worden zowel door de dienst
patiëntenbegeleiding als door de dienst zelf voor een vertrouwelijk gesprek met de patiënt en/ of
familie.

Dokterslokaal
Bijna elke afdeling heeft een dokterslokaal. Dit is bedoeld als werkplek voor de arts of assistent(en)
verbonden aan de afdeling. Een arts kan er eventueel ook een gesprek hebben met familie,
verpleging...

Berging
De afdeling heeft diverse bergingen. Standaard is de berging leeg/vol waar ook de verzorgingskarren
en voorraad linnen worden gestockeerd. Bijkomende bergingen kunnen ingericht worden met rollend
materiaal zoals infuusstaanders, rolstoelen en dergelijke.

Dagzaal
Sommige afdelingen hebben een dagzaal. Dit kan gebruikt worden door patiënt en/of familie om bij te
praten, maar evengoed als lounge voor patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten, en wachten op
vervoer.
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Utility
Om de loopafstand te beperken zijn er twee utility’s, waarvan één kleiner is in omvang. Hier wordt
vuil linnen, restafval en risicohoudend afval gestockeerd. De dienst goederenlogistiek zorgt voor de
ophaling in de grote utility . Er is een hoek voor de schoonmaak met een aparte uitgietbak. Er zijn geen
kasten omdat er in deze ruimtes geen proper gerief gestockeerd mag worden.
In de grote utility is zowel een bedpanverpulveraar als een bedpanspoeler beschikbaar.
Wegwerpurinaal en bedpan kan je verbrijzelen in de verpulveraar. Instructies voor het gebruik van de
bedpanverpulveraar komen aan bod in de opleiding en dienen nauwkeurig opgevolgd te worden.
Onderzetstukken voor bedpannen bij zwaarlijvige mensen, wc-potten en dergelijke kunnen gereinigd
worden in de bedpanspoeler. In de kleine utility is ook een gootsteen en een bedpanverpulveraar.
In de nieuwbouw is er gekozen om op de meeste afdelingen één reinigings- en desinfectieautomaat te
plaatsen. Sommige afdelingen, zoals bv. geriatrie hebben, twee automaten.

Broodbuffetwagen & zorglogistiek
Nieuw maaltijdconcept
AZ Delta biedt het ontbijt en avondmaal aan via een broodbuffetwagen. De patiënt kan dus zelf kiezen
wat hij of zij wenst te eten. We hopen zo beter aan de verwachtingen van de patiënt te kunnen
beantwoorden. Dat zal ook ondervoeding tegengaan en het afval verminderen.
Er is voor de bereiding van de middagmalen overgeschakeld van koken op alle campussen naar koken
in 1 centrale keuken, namelijk in campus Torhout, en vandaaruit worden de maaltijden verdeeld naar
alle campussen.
Medewerkers patiëntenvervoer worden toegekend aan afdelingen en worden niet meer centraal
aangestuurd. Dit alles zorgde voor een nieuw model van zorgondersteuning op afdelingen en de
nieuwe functie van medewerker in de zorglogistiek. De integratie van deze medewerkers in het
verpleegkundig team is belangrijk.
Zorglogistiek
De medewerkers in de zorglogistiek voeren volgende taken uit.





Het uitvoeren van patiëntenvervoer (heeft voorrang)
Het transporteren van de broodbuffetwagens
Het ondersteunen van de verpleegkundigen bij de maaltijdmomenten
Het uitvoeren van andere logistieke taken (checklist op de afdeling)

Samenstelling teams
Met uitzondering van de dagziekenhuizen, kraamafdeling, afdelingen kinderziekten en psychiatrie
hebben alle verpleegafdelingen zorglogistieke ondersteuning.
Per twee afdelingen worden een aantal medewerkers zorglogistiek toegekend. Deze twee afdelingen
worden een team genoemd. Voor de campus Rumbeke zijn er in totaal 9 teams bepaald. De teams
krijgen 12 uur ondersteuning per dag tijdens de week. In het weekend krijgt ieder team 12 uur per dag.
Er zijn ook per dag twee personen toegekend voor patiëntentransport.
Voor meer informatie kan je terecht bij de e-learning zorglogistiek.
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Schoonmaak
Procedures
De medewerkers van de schoonmaakdienst leveren een hygiënische schoonmaak door het toepassen
van specifieke methodieken en procedures in functie van de te reinigen locaties. Die procedures zijn
opgesteld in overleg met de dienst ziekenhuishygiëne. De medewerkers van de dienst schoonmaak
krijgt meermaals opleidingen en meerdere keren per jaar zijn er dienstvergaderingen.
Soorten activiteiten
De activiteiten van de schoonmaakdienst zijn onderverdeeld afhankelijk van:





schoonmaak van kritieke diensten
schoonmaak na ontslag patiënt
schoonmaak bureaus en medisch-technische ruimtes
schoonmaak patiëntenafdelingen

Methodiek
Er wordt gewerkt met een klamvochtige schoonmaakmethode. Deze methodiek bestaat erin om
boven de vloer te werken met schoonmaakdoeken en op de vloer met schoonmaakmoppen uit
microvezel. Deze worden bevochtigd volgens een specifieke dosering zodat een maximaal
schoonmaakresultaat wordt bekomen. De doeken en moppen worden dagelijks gewassen volgens
specifieke richtlijnen. Om vlot en efficiënt te kunnen werken is standaardisatie wenselijk. Waar het kan
wordt machinaal gereinigd.
Er worden regelmatig kwaliteitscontroles uitgevoerd, waarbij de bevindingen worden geregistreerd en
besproken met de medewerkers schoonmaak. Afhankelijk van het resultaat kan een heropleiding
nodig blijken.
Soorten dienstverlening








Systematische schoonmaak: de standaard dienstverlening waarvoor je geen aanvraag
moet doen. De ruimtes worden binnen de daarvoor voorziene tijd en volgens het
schoonmaakplan uitgevoerd.
Schoonmaak op aanvraag: niet-regelmatige extra schoonmaaktaak die niet vermeld staat
op het schoonmaakplan, aan te vragen aan de schoonmaakcoach. De uitvoering van deze
schoonmaaktaak brengt geen meerkost of extra inzet van personeel met zich mee.
Schoonmaak op maat: niet-regelmatige extra schoonmaaktaak die wel een meerkost met
zich meebrengt. De uitvoering van deze taak wordt ruim op voorhand besproken met de
dienstverantwoordelijke.
Noodschoonmaak: voor dringende zaken waarvoor er onmiddellijk medewerkers moeten
vrijgemaakt worden. Dit moet telkens in overleg met de dienstverantwoordelijke.
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Verwachtingen voor kwalitatieve schoonmaak
Om een kwalitatieve schoonmaak te kunnen bieden, wordt er verwacht dat de gebruiker van de
locatie:
o
o
o
o
o

documenten en papieren opruimt (clean desk)
werkvlakken, tafels en bureau opruimt
vensterbanken en bovenzijde kasten vrijhoudt
op de administratieve ruimtes de afval zelf naar de afvalpunten brengt
bij het vrijkomen van een patiëntenkamer het achtergebleven materiaal van de patiënt op de
kamer verwijderd is.

Ploegensysteem
In de schoonmaakdienst is er een ochtend- en een avondploeg die instaat voor de schoonmaak van
bureaus voor de raadplegingen en heel specifieke diensten die tijdens de dag niet kunnen
schoongemaakt worden. De avondploeg staat ook in voor de schoonmaak bij het ontslag van een
patiënt. De verpleegafdelingen worden tijdens de dag schoongemaakt.
Bij vragen kan je contact opnemen met de dienstverantwoordelijke facilitaire dienst (zie interne
telefoonlijst op intranet).

Organisatie van de mobiele nachtdiensten
Tijdens de nachtdienst is er op de afdelingen ondersteuning van een verpleegkundige of zorgkundige.
De algemene verantwoordelijke tijdens de nachtdienst is de algemene waak .
Op de campus Rumbeke ziet de basisbestaffing er zo uit :
 een medewerker van de algemene waak
 3 TZO verpleegkundigen
 2 TZO zorgkundigen
 winterweekdagen  evt bijkomende TZO zorgkundige
Het basisschema van toewijzing:
verdieping
0
1
2

3

Vleugel
C
E
C
E
F
A
B
C
E

Afdeling
5.0.4 CHIR
5.1.1 CHIR
5.2.4 CHIR
5.2.1 GEM
5.2.2B INT
5.3.6 INT
5.3.5 CHIR
5.3.4 INT
5.3.1 GEM

Aantal bedden
30
30
26
30
24
30
24
30
24

Toewijzing
1 VPK
1 VPK

1 VPK (AW)
1 ZK
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4

A
B
C
E
F

5.4.6 GER
5.4.5 GER
5.4.4 GER
5.4.1 GER
5.4.2 SP-PALL

30
30
30
30
9/20

1 VPK
1 ZK

Er is geen structurele toewijzing voor volgende afdelingen:








PAAZ  2 nachtdiensten
neurologie  2 nachtdiensten met de afdeling beroertezorg, bij een hulpvraag mag er
contact genomen worden met de TZO van longziekten/hartziekten
Oncologie  3 nachtdiensten voor 2VA en hematologie
hartziekten  2 nachtdiensten met de midcare
kraamafdeling  meerdere nachtdiensten
kinderziekten  meerdere nachtdiensten
Intensieve zorg meerdere nachtdiensten

Er is tijdens de nachtdienst een logistieke medewerker beschikbaar en dit 7/7 dagen. De volledige
tekst en afspraken zijn terug te vinden op Infoland.

13.2 Technische uitrusting
Zonwering, verduistering, ramen
Er is voor gekozen om zo min mogelijk in gemotoriseerde zonwering of verduistering te voorzien om
storingen uit te sluiten. De verpleegafdelingen beschikken over een passieve zonnewering met langs
de binnenzijde gordijnen. Zongeoriënteerde raadplegingen hebben zonwerend glas met langs de
binnenzijde lamellen.
Een standaard verblijfsruimte (patiëntenkamer, bureau, raadpleging … ) beschikt over een kipraam.
Op locaties waar dit een gevaar kan opleveren en technisch gezien niet toegestaan is bv. het
operatiekwartier, kamer op intensieve zorg, een kamer op PAAZ,… is er een raam zonder mogelijkheid
tot kippen. Kipramen kunnen ook gesloten worden (via een sleuteltje) door de verpleging als dat nodig
is voor de veiligheid van de patiënt.
Het kipraam bezit een raamcontact dat gekoppeld is met het gebouwbeheersysteem. Wanneer het
raam in kipstand wordt gebracht wordt de ruimte niet meer geklimatiseerd door de radiator en het
koelplafond.

Comfortregeling
De ventilatie verzekert de nodige luchtverversingen per ruimte. De inblaastemperatuur van de lucht
varieert i.f.v. de buitentemperatuur. De achterliggende filosofie is om op een energetische manier
comfort te bieden aan de gebruikers. De luchtverdeling creëert hygiënische luchtstromen in het
ziekenhuis tussen de diverse ruimtes die in overdruk, onderdruk en evenwicht worden geregeld.
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Een standaard verblijfsruimte (patiëntenkamer, bureau, raadpleging … ) is uitgerust met een
thermostaat. De gebruiker kan hierbij een variatie van +/- 3°C instellen op een vast ingesteld setpunt.
(Bv. regelbaar tussen 19°C-25°C als het setpunt 22°C is) Het gekozen variabel setpunt zal de
verwarming of koeling aansturen van de ruimte zonder enige verdere manipulatie door de gebruiker
op voorwaarde dat de aanwezige kipramen gesloten zijn. Het koelplafond zorgt ervoor dat de
temperatuur op warme dagen aangenaam blijft.
Alles wat te maken heeft met temperatuur is gekoppeld aan een gebouwenbeheersysteem wat de
mogelijk biedt om zuiniger te werk te gaan. Een berging, gang is uitgerust met een thermostatische
kraan aan de radiator waarmee de verwarming geregeld kan worden.

Sanitair
De toiletten voor de medewerkers bevinden zich in of nabij de dienst en zijn toegankelijk via een badge.
Deze kunnen niet gebruikt worden door bezoekers. De bezoekerstoiletten bevinden zich in de publieke
gang net buiten de afdelingsgrens van de verpleegafdelingen en nabij de wachtzalen van de
raadplegingen.

Tilliften
Op de diensten zijn er ook enkele nieuwe toestellen bv. tillift, bedden, zetels, beloproepsysyteem…
Omdat dit aan bod komt in een opleiding gaan we er hier niet verder op in. Hieronder kan je een korte
handleiding
terugvinden
over
het
gebruik
van
de
tillift
(GH1):

omhoog
omlaag

Let op! Zorg er bij het omlaaggaan voor dat het spiraalsnoer van de handbediening niet verstrikt raakt!
Hierdoor kan het snoer beschadigen.
Laden van de GH1
Zet de handbediening op zijn kant en plaats hem op de twee pinnetjes van het oplaadstation. Duw
vervolgens de rubberen hendel in de opening van het oplaadstation. Een klik geeft aan dat de
handbediening op de juiste manier is geplaatst. Wanneer de handbediening correct op het
oplaadstation staat, komt er een akoestisch signaal van 3 piepjes. Dit betekent dat de lift nu oplaadt.
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Beschrijving van de noodstopfunctie (rode koord)
Als de GH1 niet reageert op de handbediening, kan het tillen of omlaag gaan worden onderbroken
door aan het koordje van de noodstop te trekken.
Koord aan de GH1 (noodstop):



Een keer trekken > noodstop
Aanhoudend trekken > nood-omlaag

Let op! Als de noodstopfunctie is geactiveerd, zal de GH1 niet meer functioneren omdat alle functies,
c.q. alle elektronica hierdoor is geblokkeerd. Ook zal de lift hierdoor niet worden geladen. Om de lift
weer te activeren, de gele knop van de nood-stop/nood-omlaag schakelaar terug (omhoog) drukken
in de lift.
Draagband aanbrengen
Bevestig de schouderlussen aan de haak. Bevestig vervolgens de beenlussen gekruist aan de haak.

Let op! Controleer of de lussen correct zijn geplaatst in de ophanghaken van het juk. Als je op de
omhoog knop drukt van de afstandsbediening, controleer dan of de lussen op de juiste positie in de
haken blijven.

Muurdecoratie
Het is niet toegestaan om zelf decoratie of items op de muren op te hangen (zie procedure
affichebeleid op intranet). Daarvoor dient u contact op te nemen met de technische dienst.

Pagina | 41

Kleurcodes stopcontacten
1 Wit stopcontact - Zonder spanningsaanduiding
Bij een spanningsonderbreking zal er op de witte stopcontacten gedurende enige
seconden geen spanning zijn. Daarna zullen de stopcontacten opnieuw gevoed
worden
met
de
noodstroomgeneratoren.
Bij een defect op één van de drie noodstroomgeneratoren kan afhankelijk van
het beschikbare vermogen een afschakelplan opgestart worden waarbij de witte
stopcontacten worden afgeschakeld om toch nog voldoende vermogen te
hebben voor de groene en rode stopcontacten. (zie hieronder)
2 Groen stopcontact - Met spanningsaanduiding
De groene stopcontacten worden gevoed door de noodstroomgeneratoren. Bij
een spanningsonderbreking zullen de stopcontacten met groen label ongeveer
10 seconden zonder spanning zitten. Dat is de tijd die de noodstroomgeneratoren
nodig hebben om op te starten. Groene en rode stopcontacten hebben een
hogere prioriteit dan witte stopcontacten. Bij defect van één van de generatoren
blijven ze in dienst. Stopcontacten met spanningsaanduiding zijn bedoeld voor
medische toepassingen.
3 Rood stopcontact - Zonder spanningsaanduiding
De rode stopcontacten worden gevoed door een UPS (uninterrupted power
supply). Bij een spanningsonderbreking neemt de UPS direct over. Het
stopcontact komt niet zonder spanning te zitten. U zal niets merken van de
spanningsonderbreking. Stopcontacten zonder spanningsaanduiding zijn
bedoeld voor niet-medische toepassingen.
4 Rood stopcontact - Met spanningsaanduiding
De rode stopcontacten worden gevoed door een UPS (uninterrupted power
supply). Bij een spanningsonderbreking neemt de UPS direct over. Het
stopcontact komt niet zonder spanning te zitten. U zal niets merken van de
spanningsonderbreking. Stopcontacten met spanningsaanduiding zijn bedoeld
voor medische toepassingen.
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14. Medisch-technische diensten
14.1 De distributie van de bloedproducten
De bloedbank is gelegen in het logistiek gedeelte van het gebouw, waardoor het afhalen van
erythrocyten zal gebeuren via 2 bloedbankautomaten, die in het ziekenhuis gelokaliseerd zijn.
Bloedbankautomaat 1 is gelegen ter hoogte van operatiekwartier-spoed (gelijkvloers) en
bloedbankautomaat 2 ter hoogte van het oncologisch dagziekenhuis (tweede verdieping). Alle
diensten zullen toegewezen worden aan één van beide automaten, op basis van hun ligging en verbruik
van
erythrocyten.
Deze
verdeling
zal
raadpleegbaar
zijn
op
Infoland.

Bloedbank 1: operatiekwartier

Bloedbank 2: oncologisch dagziekenhuis

In de bloedbankautomaat worden erythrocyten gekoeld bewaard. Na het afwerken van de
pretransfusietesten kan er een compatibel ECL-zakje voor een bepaalde patiënt uitgehaald worden.
Het zal het ook mogelijk zijn om O RhD neg. ECL-zakjes uit te halen voor een urgentie.
Wat betreft het afhalen van bloedplaatjes en plasma (of ECL-zakjes die niet voorradig zijn in de
bloedbankautomaat) zullen er verschillende afhaalmogelijkheden zijn, afhankelijk van het soort
afdeling en de dringendheid van afleveren. Deze zijn ofwel af te halen in de bloedbank bij het lab ofwel
zal, in een aantal welomschreven situaties, gebruik gemaakt worden van de buizenpost.
Voor het werken met de bloedbankautomaat is er ziekenhuisbreed een opleiding met een e-learning.
Ook de correct toe te passen procedures voor het transfusietraject zullen raadpleegbaar zijn op
Infoland.
Als de bloedproducten afgehaald zijn, zal de toediening nog steeds via cybertrack verlopen.
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14.2 Lab pathologie
Voor transport van stalen zal het laboratorium voor pathologie maximaal gebruik maken van de
buizenpost.


Gefixeerde stalen

Recipiënten met gefixeerde stalen worden in een doorzichtige zipperzak doorgestuurd. Dit kan
24/24u en 7/7.


Niet-gefixeerde stalen

Worden in een dubbele rode zipperzak verpakt.
Neem contact op met het lab voor je verse weefsels verstuurt op 57732 om na te gaan of er iemand
aanwezig is voor ontvangst. Verse weefsels zijn:



vriescoupes, lymfeklieren voor deps (verdacht voor lymfoom, sentinel voor peroperatoir
onderzoek), sarcomen
verse stalen van bv. colon en borstoperaties…

Weefsels waarvan de omvang te groot is voor de buizen worden naar het lab gebracht.
Meer gedetailleerde informatie zal na validatie te vinden zijn in de laboratoriumgids van het
laboratorium voor pathologie op Infoland (document 017113).

14.3 Ambulante bloedafnames
Voor ambulante bloedafnames kan je terecht bij de dienst voorbereiding opname op het eerste
verdieping. De route die je kan volgen voor de bloedafnames is 1.D4. Deze is open van:




maandag tem vrijdag: 7.30 uur tot 20 uur
zaterdag: 8 uur tot 14 uur
zondag en feestdagen: gesloten

14.4 Nucleaire geneeskunde
Afspraken over patiënten die naar campus Rumbeke komen voor een nucleair onderzoek:
 De verwijzende arts vraagt voor een gehospitaliseerde patiënt in een perifere campus een
onderzoek aan op de dienst nucleaire geneeskunde in Rumbeke.
 Uit navraag door het secretariaat nucleaire geneeskunde blijkt dat er voor het gevraagde
onderzoek een tijdelijk verblijf nodig is in campus Rumbeke.
 Het secretariaat nucleaire geneeskunde neemt contact op met de opnamedienst om voor de
betrokken patiënt op de dag van het onderzoek een bed te reserveren in campus Rumbeke op de
afdeling van het specialisme waarvoor de patiënt is opgenomen.
 De afdeling op de perifere campus vanwaar de patiënt zal vertrekken, geeft de patiënt alle
informatie rond het onderzoek – bereidt de patiënt indien nodig voor – regelt het
intercampusvervoer – geeft de medicatie mee voor de volledige dag.
 Na het onderzoek keert de patiënt terug naar de afdeling in campus Rumbeke van waaruit het
vervoer geregeld wordt om terug te keren naar de perifere campus.
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De uitgeschreven afspraken zijn terug te vinden op Infoland onder ‘Intercampus afspraken voor
opgenomen patiënten die een nucleair geneeskundig onderzoek dienen te ondergaan in Rumbeke documentnummer 019582’.

15. Apotheek
De organisatie van de apotheek zal in de nieuwbouw een aantal wijzigingen ondergaan.

15.1 Voorschrijven van geneesmiddelen
De algemene principes om geneesmiddelen voor te schrijven in HiX blijven ongewijzigd.
Verpleegkundigen kunnen geneesmiddelenvoorschriften voorbereiden in HiX via voorgedefinieerde
(gecombineerde) medicatieopdrachten. Validatie door de arts is altijd noodzakelijk vooraleer de
apotheek de geneesmiddelen aflevert en de verpleegkundige ze toedient.

15.2 Distributie, levering en bewaring van geneesmiddelen
Alle geneesmiddelen en bereidingen van AZ Delta worden vanuit de apotheek in campus Rumbeke
getransporteerd naar alle campussen van het ziekenhuis. We werken voornamelijk via een decentraal
distributiesysteem. Dit betekent dat er 80 procent van de meest gebruikte medicatie op de dienst
voorradig is en 20 procent van de medicatie vanuit de apotheek geleverd wordt. Op de gewone
diensten staat er een Ethilogkast, op de medisch-technische diensten een Vanaskast. De toegang tot
de kasten gebeurt via badge en wordt gelogd.
Voor elke dienst zijn er per weekdag 4 medicatierondes en per weekend/feestdag 2 medicatierondes.
De geneesmiddelen worden in blauwe verzegelde BITO-bakken geplaatst. Alle transporten van
geneesmiddelen gebeuren door de logistieke medewerkers van het ziekenhuis. De aanvulling van de
Ethilog- en Vanaskasten gebeurt door de apotheek-assistenten.
De medicatie die niet standaard in de dienstvoorraad aanwezig is, wordt door de verpleegkundige in
de medicatiekar per patiënt gesorteerd.
De lege BITO-bakken en retourgeneesmiddelen moeten klaar staan voor retour naar apotheek op de
afgesproken plaats. Ze worden door de logistieke medewerkers opgehaald en getransporteerd naar
de apotheek.
Koelkastgeneesmiddelen worden opgeborgen in de medicatiekoelkast in het verpleeglokaal. In elke
koelkast is een apart bakje voor koel te bewaren geneesmiddelen die in retour mogen naar apotheek.
Verdovende geneesmiddelen worden afgesloten bewaard in de Vanas- of Ethilogkast.
Voor de diensten met een Ethilogkast:
Alle perfusies worden in een kolomkast naast de Ethilogkast gestockeerd en worden ook
gepickt zoals de geneesmiddelen.
De pickrondes worden bepaald per dienst.
De diensten zonder Ethilog- of Vanaskast steken zelf hun medicatie weg in de voorziene kasten.
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15.3 Openingsuren apotheek
De apotheek in campus Rumbeke is alle weekdagen open van 8 uur tot 18 uur. In het weekend en op
feestdagen is de apotheek open van 8 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16.30 uur.
De satellietapotheken zijn open op weekdagen van 8 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16.30 uur.
Tijdens de openingsuren kan je de apotheek telefonisch bereiken. Je kan ook naar de apotheekbalie
gaan (bereikbaar via de hoofdingang van het logistiek blok).

15.4 Telefoonnummers apotheek
De telefoonnummers blijven dezelfde:










Geneesmiddelendistributie Rumbeke: 57754
Klinisch apotheker: 54182
Klinische apotheker op spoed: 57132
Steriele bereidingen: 57791
Magistrale bereidingen: 57735
Cytostatica bereidingen: 57824
Implantaten: 57585
Klinische studies: 57758
Attesten: 66071

15.5 Apotheker van wacht
Buiten de openingsuren van de apotheek kan je in dringende gevallen de apotheker van wacht
contacteren. De apotheker van wacht kan telefonisch een oplossing aanreiken of begeeft zich naar het
ziekenhuis indien noodzakelijk. Er zal altijd gecontroleerd worden of de gevraagde geneesmiddelen
voorgeschreven/ gevalideerd zijn door de arts. De apotheker van wacht is altijd bereikbaar via de
telefooncentrale of via e-wacht.

15.6 Buizenpost
Er zijn 2 verschillende buizenpostcircuits in Rumbeke, zoals al eerder uitgelegd.
Eén buizenpost, met buizen van 110 mm diameter, kan gebruikt worden om geneesmiddelen snel naar
een afdeling te transporteren zonder tussenkomst van de logistieke medewerkers. De buizenpost kan
ook gebruikt worden om snel papieren documenten te bezorgen aan de apotheek. De andere
buizenpost, met buizen van 160 mm diameter, is bestemd voor het transport van cytostatica. Sommige
geneesmiddelen mogen niet verstuurd worden met de buizenpost. Zie infoland document 19449 ‘do
not tube list’.

15.7 Noodapotheek (VANAS)
In elke campus is een noodapotheek aanwezig.
De noodapotheek is een automatische geneesmiddelendispenser waar je, buiten de openingsuren van
de apotheek, geneesmiddelen kan bekomen. Met de personeelsbadge krijg je toegang tot het lokaal
van de geneesmiddelendispenser (D9 034 01: buffer apotheek). Na het inscannen van de
personeelsbadge kan je de patiëntenklever inscannen en het nodige geneesmiddel selecteren. De kast
wordt ontgrendeld en het geselecteerde geneesmiddel wordt beschikbaar gesteld.
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15.8 Geneesmiddelen voor specifieke diensten
Raadplegingen
De raadplegingen krijgen een voorraad geneesmiddelen voor de noodzakelijke toediening van
geneesmiddelen tijdens de raadpleging. De toegediende geneesmiddelen moeten correct worden
geregistreerd in HiX via een ad hoctoediening. Twee keer per week leveren de logistieke
medewerkers de medicatie op een afgesproken plaats op de raadpleging.

Operatiekwartier
De geneesmiddelen die verbruikt worden, registreer je correct in HiX. In het operatiekwartier staan 3
Vanaskasten waarin alle gebruikte geneesmiddelen voorradig zijn. Vanuit deze kasten worden de
zaalvoorraden dagelijks aangevuld.
Elke operatiezaal krijgt een toegewezen Vanaskast van waaruit de geneesmiddelen gepickt worden
en een toegewezen Rotomatkast van waaruit de implantaten gepickt kunnen worden.




Operatiezaal 1 tem 7: Vanas 1 + Kardex 1
Operatiezaal 8 tem 11 + ontwaakzaal : Vanas 2 + Kardex 2
Operatiezaal 12 tem 17: Vanas 3 + Kardex 3

Het operatiekwartier wordt dagelijks bevoorraad vanuit de apotheek.

Cathlab – Medische beeldvorming
De geneesmiddelen die verbruikt worden, registreert je correct in HiX. Twee keer per week leveren
de logistieke medewerkers de medicatie op een afgesproken plaats op de dienst. Synthesemateriaal
wordt dagelijks opnieuw bevoorraad rond de middag.
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Dialyse
De geneesmiddelen die verbruikt worden, registreert je correct in HiX. Er zijn 2 Vanaskasten
beschikbaar op de dialyse waaruit alle geneesmiddelen gepickt worden door de verpleegkundigen.
Geneesmiddelen die vervat zitten in het dialyseforfait, zijn beschikbaar in een aparte kast.

Toegang apotheek
Ambulante patiënten kunnen parkeren aan ingang oost en binnenkomen via de hoofdingang van het
logistiek blok. Medewerkers van de apotheek kunnen parkeren aan de achterkant van het logistieke
blok of op de personeelsparking.

16. Materiaal & bestellingen
Binnen AZ Delta zijn er 2 mogelijkheden om artikelen op een afdeling aangeleverd te krijgen.

16.1 Leeg/vol-systeem
Afdelingen met een leeg/vol berging hebben de frequent verbruikte artikelen (steriel en niet-steriel)
steeds op voorraad in hun berging. Alle bergingen zijn systematisch ingedeeld volgens het principe
waarbij voor de schikking van de artikels volgens een kleurencode wordt gewerkt per aard van de
artikelen. Uiteraard kan deze indeling in een bepaalde mate verschillen afhankelijk van de discipline
en grootte van de afdeling, maar de volgorde blijft steeds behouden. De medewerkers van de
fijndistributie komen op vastgelegde tijdstippen langs om de artikelen te scannen waarvan de voorraad
zich onder het bestelpunt bevindt. Voor artikelen die opgeslagen zijn volgens het 2-vaksprincipe is dit
het moment dat 1 van de 2 vakken leeg is, voor artikelen waarvoor het 1-vaksprincipe geldt is dit als
het vak halfleeg is. Op basis van de scaninformatie kan in het centraal magazijn een pickinglijst
gegenereerd worden waarvan de artikelen door de magazijniers worden klaargezet. Vervolgens
gebeurt de herbevoorrading (inclusief uitzetten) op de afdeling door de medewerkers van de
fijndistributie. Bij problemen en/of tekorten kan de afdeling steeds met hen contact opnemen.

16. 2 Materiaal bestellen
Afdelingen die niet over een leeg/vol berging beschikken of bij wie een gewenst artikel niet standaard
in de berging is opgenomen, kunnen een ‘aanvraag tot bestelling’ plaatsen via de SAP-catalogus. De
status van deze aanvraag kan worden opgevolgd. Als er extra informatie nodig is kan je contact
opnemen met de aankoopdienst. De medewerkers van fijndistributie komen de via de catalogus
aangevraagde artikelen leveren op de afdeling.
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17. Veiligheid
17.1 Eigen apparatuur
Het is verboden eigen elektrische toestellen of apparatuur van thuis mee te brengen en/of aan te
sluiten op het elektriciteitsnet van het ziekenhuis.

17.2 Noodnummer
Het intern noodnummer voor campus Rumbeke is 2222.

17.3 Instructies bij brand & evacuatie
Bij brand zijn er 4 stappen die je moet volgen.
1.
2.
3.
4.

Alarmeren (via de brandmeldingsknop en het intern noodnummer)
Een bluspoging ondernemen
Als dit niet lukt, alle ramen en deuren sluiten
Evacueren (eerst horizontaal daarna pas verticaal).

Bij brand kan je nooit gebruikmaken van de liften.
Meer informatie over brandpreventie krijg je via een verplichte opleiding bij de inhuizing. Daarnaast
kan je ook de procedures raadplegen op infoland of de e-learning ‘opfrissing brandpreventie’
afleggen via Progreso.
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17.4 Pictogrammen
Verbodspictogrammen

Verboden vuur te maken

Verbod op het gebruik van gsm

Verboden te roken

Waarschuwingspictogrammen

Ioniserende stralingen

Laserstralen

Elektrisch installatie of elektrisch bord

Valgevaar
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Brandbestrijdingsmiddelen

Draagbare snelblusser

Vaste blushaspel

Brandmeldknop

Evacuatiepictogrammen

Finale uitgang/nooduitgang

Verzamelplaats

Gebodspictogrammen

Gehoorbescherming verplicht

Oogbescherming verplicht

Handbescherming verplicht

Veiligheidsschoeisel verplicht

Veiligheidskledij verplicht

Antistatisch schoeisel verplicht

Valbescherming verplicht
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17.5 Camerabewaking
In de nieuwbouw zijn camera’s opgesteld, zoals wettelijk toegelaten is. De aanwezigheid van een
camera wordt aangeduid met een pictogram. Het camerabewakingssysteem is aangegeven bij de
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en voldoet aan:



De wetgeving van 21 maart 2007: wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera’s.
CAO 68 van 16 juni 1998: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de werkvloer.

Camera’s mogen altijd geplaatst worden op voorwaarde dat iedereen die geobserveerd wordt het
ook weet. Daarom zijn op verschillende plaatsen gepaste pictogrammen aangebracht.
De redenen van de algemene camerabewaking zijn:
 de veiligheid verhogen
 een mogelijk misdrijf vastleggen.
 overtredingen op het rookverbod vaststellen.
 bescherming tegen inbraak, diefstal en
vandalisme verhogen.
 Algemene observatie van het gedrag en daden
van de patiënten

18. Milieu
18.1 Inleiding
De inhuizing in het nieuwe ziekenhuis in Rumbeke is de ideale gelegenheid om afval zo optimaal
mogelijk te sorteren. Bepaalde stromen moeten bij wet (Vlarema = milieuwetgeving rond afval)
selectief ingezameld worden bv. PMD – papier – karton – ‘isomo’ – folies – harde plastiek…
Er werd een nieuw afvalbeheersplan opgemaakt, waarin alle voor- en nadelen werden afgewogen
samen met de wettelijke verplichtingen. Dit plan vind je op infoland.

18.2 Vuilnisbakken en vuilniszakken
Er wordt met verschillende kleurcodes gewerkt. De afvalzakken en/of vuilnisbakken hebben een
kleur gekregen, samen met de vermelding van het soort afval. Hieronder een overzicht van welk
soort afval bij welk kleur hoort:
Kleurcode
DONKERBLAUW
DOORZICHTIG
LICHTBLAUW
ROOD

soort afval
Bak / zak
NRMA (restafval)
zak
folies / isomo
zak
PMD
zak
vertrouwelijk
bak
RMA
Vat
GEEL
Medisch glas
Bak
*NRMA: niet-risicohoudend medisch afval *RMA: risicohoudend medisch afval

Pagina | 52

De vuilniszakken zijn via het LEEG/VOL systeem te verkrijgen op jouw afdeling. In kader van
infectiepreventie en ziekenhuishygiëne moeten de volle vuilniszakken naar de logistieke afvalkar in de
grote utility (afvallokaal) gebracht worden en moet een lege vuilniszak terug gehangen worden. In zo’n
geval mag er niet gewacht worden tot de schoonmaak langs komt.
LET OP! Zakken van PMD moeten zakken van FOST PLUS zijn (= lichtblauwe zak).

18.3 Afvaltoren
Er wordt gewerkt met een nieuw type afvaltoren, met bakken in verschillende
kleuren:






groen: batterijen en toners
rood: papier (incl. vertrouwelijk)
blauw/paars: Recubox
grijs: porselein en glas
grijs: varia

Het papier kan ingezameld worden via een rode gesloten bak met een sleuf in de afvaltoren. We
beschouwen alle papier als vertrouwelijk. In het verpleeglokaal of dokterslokaal of secretariaat kan de
rode bak gebruikt worden om het papier in te zamelen. Als de rode bak vol is, kan deze verwisseld
worden met een lege rode bak uit de afvaltoren. Het is niet de bedoeling om per lokaal in een rode
bak te voorzien.
Het karton kan apart in de logistieke afvalkar gelegd worden. De logistieke medewerkers zorgen dat
de volle bakken in de afvaltoren via de logistieke afvalkar weggebracht worden naar het containerpark.

18.4 Wat wordt er nog meer gesorteerd?



PMD: In vergaderzalen, en koffiehoeken staan er 2 vuilnisbakken waarbij restafval en PMD
gesorteerd kan worden.
PMD in verpleegafdeling: in vuile (grote en kleine) utility staat een 1-rings met PMD-zak.

LET OP! Binnen het ziekenhuis geldt de oude sortering voor PMD (= plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons), dus geen yoghurtpotjes, of ander plastieken verpakkingen.




Verpakkingsfolie (van bv. proper linnen): via een 1-rings met doorzichtige zak in de berging.
Ook in het centraal magazijn en andere specifieke diensten is er een doorzichtige zak
beschikbaar.
‘Isomo’: met een doorzichtige zak in centraal magazijn en andere specifieke diensten.

18.5 Nog enkele aandachtspunten




Kleine papiermandjes (bv. per bureau) zijn niet meer toegelaten in het ziekenhuis.
Goed sluiten van ‘geel’ WIVA-vat (voor RMA) ** vanaf 2020 is het mogelijk dat de vaten niet
meer geel zijn, maar grijs. Ze zullen bestaan uit gerecycleerde plastic.
Bevuilde WIVA-vaten worden door logistieke dienst niet meegenomen. Vuile WIVA-vaten
moeten op de afdeling schoongemaakt worden, bv. met clinelldoekjes.
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Etiketten moeten telkens gekleefd worden: op geel vat en
grote vuilniszakken
Een gedetailleerde afvaltabel kan je terugvinden op
infoland.

19. Het nieuwe werken in de administratieve diensten
Het nieuwe werken wordt gerealiseerd door middel van 3 pijlers: bricks (de omgeving), bytes (de
technologie) en behaviour (gedrag). Dit biedt de medewerker of leidinggevende de kans om flexibeler
te werken en tijd- & plaatsonafhankelijk. Hieronder gaan we wat dieper in op de ‘bricks’.

19.1 Landschapskantoren
Bij de inrichting van de landschapskantoren is er rekening gehouden met activity based werken. Alle
administratieve diensten zullen in campus Rumbeke in een landschapskantoor werken.
De landschapskantoren zijn open en gedeeld. Hier vinden de dagelijkse werkzaamheden plaats. Hierbij
is het belangrijk dat we voldoende aandacht vestigen op de concentratie van de medewerkers en de
akoestiek. Daarom zijn er akoestische wanden, plafonds, geluiddempende vloerbekleding….
Daarnaast zijn er ook concentratiewerkplekken en voldoende brainstormlokaaltjes, vergaderzalen en
lounges voorzien. Dit biedt de mogelijkheid om je voor een vergadering, overleg, samenwerking… af
te zonderen. Dit kan ook gebruikt worden voor lange telefoongesprekken of voor taken met een hoge
concentratiegraad.

Een werkgroep, heeft een werkplekcharter opgesteld. Dit charter zal enkele basisregels bevatten om
het werken via ‘Het nieuwe werken’ te vergemakkelijken.
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19.2 Vergaderzalen en reservatie
Vergaderzalen kunnen gereserveerd worden via Outlook. Dit is dus gelijklopend aan het huidige
systeem. Een lijst van alle lokalen en zalen kan je daar terugvinden. Op campus Rumbeke is een ruim
aanbod aan gesprekslokalen, vergaderzalen. In de dienst oncologie is er een videoconferencing zaal
beschikbaar.
Inzake de mogelijkheden voor catering zijn er nieuwe modaliteiten in uitwerking. Deze worden apart
gecommuniceerd via intranet.

19.3 RADar
Op campus Rumbeke is er een leer-en innovatiecentrum, RADar gerealiseerd. Naast een aula die plaats
biedt aan 300 mensen en een uitgebreide foyer, zijn er in het gebouw multifunctionele
opleidingslokalen voor onder meer e-learning, een oefenlab en een simulatieruimte voor
medewerkers en artsen. Een aantal flexibel opgestelde ruimtes kunnen aangewend worden voor
overleg, tijdelijke opstellingen met betrekking tot beleving/opleiding en specifieke projectwerking.

20. Food & drinks
20.1 Restaurant
Het restaurant in Rumbeke is toegankelijk voor artsen, medewerkers en bezoekers. Het is een
zelfbedieningsrestaurant met dat beetje meer: diverse corners, diverse gerechten - traditioneel en
wereldkeuken - wisselend aanbod, kwaliteitskoffie en gebak… De prijs voor een standaardmaaltijd is
5 euro (soep en water inbegrepen). Aanbod: dranken (warm en koud), dagschotel, suggesties van de
chef, groenten-en fruitbar, slaatjes, koffie en gebak… Bijzonder aanbod op vraag voor diverse
gelegenheden bv. vergaderingen, symposia, evenementen…is mogelijk.

20.2 Voedingsautomaten
Er zijn diverse voedingsautomaten en waar mogelijk een aansluitende relaxcorner. Het gaat om warme
en/of koude drank- en foodautomaten waarbij minimaal één automaat met microwave waardoor op
elk moment van de dag of nacht een warme maaltijd kan genuttigd worden.

20.3 Roomservice
Gezien de steeds groter wordende verwachtingen van patiënten, is er naast het basisaanbod, een
extra service mogelijk. Tweemaal per dag is een extra levering mogelijk van voeding of andere
producten op de kamers. Via de bestelapp van Compass group ‘Click4Food’ kunnen patiënten of
bezoekers via hun eigen smartphone op hun kamer een bestelling plaatsen en meteen digitaal
afrekenen. Daarnaast zal er ook gewerkt worden met een broodbuffetwagen voor het opdienen van
het ontbijt en avondmaal.

20.4 Shop
Openingsuren:
Maandag – vrijdag: 7 uur – 19.30 uur
Zaterdag: 10 uur -18.30 uur
Zon- en feestdagen: 10 uur – 18.30 uur
Concept van de shop:
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Deze shop is een atypische ziekenhuisshop waarin ingezet wordt op beleving en flexibiliteit. Wie snel
iets wil meenemen om te lezen, te eten of een geschenkje wil kopen, kan er terecht. Ook wie even wil
ontstressen is er welkom. Enkele trendy en gezellige zitplaatsen zorgen voor een uiterst comfortabele
en authentieke sfeer. Aanbod: koude en warme dranken, ontbijt, meeneemsnacks, versnaperingen,
bloemen, geschenkartikelen, droge voeding, snoepgoed, dag- en weekbladen, wenskaarten, fruit,
verzorgingsproducten...

21. Kinderdagverblijf
Kinderdagverbijf ‘De Speelberg’ werd opgericht in samenwerking met AZ Delta, maar heeft een eigen
bestuur, directie en werking. De medewerkers van ons ziekenhuis krijgen voorrang om van de crèche
gebruik te maken.
De Speelberg verhuist ook mee naar campus Rumbeke. Deze is te vinden naast de personeelsparking
(zie plannetje op pagina 4).
Het kinderdagverblijf is elke weekdag open van 7 uur tot 18 uur. Er kan flexibele vroeg- en laatopvang
aangevraagd worden, vanaf 6 uur tot 20 uur, m aar uiteraard goed op voorhand gepland.

22. Publieke apotheek
In campus Rumbeke zal er een stadsapotheek aanwezig zijn ter hoogte van ingang oost. De apotheek
is voor iedereen toegankelijk: medewerkers van het ziekenhuis, patiënten die terugkomen van de
raadpleging, patiënten die op ontslag gaan na opname in het ziekenhuis, bezoekers…
Openingsuren
 maandag tot en met vrijdag: 8.30 uur tot 19 uur (doorlopend)
 zaterdag: 9 uur tot 12.30 uur
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