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Voorwoord 
 

 
 
Beste medewerkers en artsen, 
 
De verhuis naar de nieuwbouw staat nu echt wel voor de deur. Om dit alles zo vlekkeloos mogelijk te 
laten verlopen, hebben we zorgvuldig een aantal afspraken gebundeld. Als we deze met zijn allen 
volgen is de kans groter dat alles op wieltjes loopt. Het zou fijn zijn dat je deze dan ook nauwkeurig 
naleest.  
 
Indien je nog vragen, aanvullingen of nuttige tips zou hebben. Aarzel dan zeker niet om ze ons door te 
geven. Mis je iets in dit overzicht, heb je nuttige tips voor je collega’s ? Je kunt hiervoor steeds contact 
opnemen met verhuis.rumbeke@azdelta.be.  
 
We wensen jullie succes met de voorbereiding en wensen jullie veel werkplezier in de nieuwe 
omgeving! 
 
 
De directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB 1: De verhuisinstructie is ook te raadplegen op intranet onder Verhuizing Rumbeke / Vraag 
http://intranet.azdelta.be/verhuizingrumbeke-vraag.php 
 
NB 2: Er kan altijd rechtstreeks contact opgenomen worden met Dany Vanhaelewyn, projectleider 
verhuis, via dany.vanhaelewyn@azdelta.be of met Ignace Cordier, adviseur verhuis, via  
ignace.cordier@azdelta.be. 
 

  

mailto:verhuis.rumbeke@azdelta.be
http://intranet.azdelta.be/verhuizingrumbeke-vraag.php
mailto:dany.vanhaelewyn@azdelta.be
mailto:ignace.cordier@azdelta.be


 3 

1 Inleiding ....................................................................................................................................... 6 

2 Organisatie & Planning ........................................................................................................... 6 

2.1 Algemeen ........................................................................................................................................... 6 

2.2 Praktische coördinatie tijdens de verhuisdagen ................................................................ 6 

2.3 Verhuiscoördinatoren .................................................................................................................. 8 

2.4 Planning ............................................................................................................................................. 8 

2.5 Pers ...................................................................................................................................................... 8 

3 Uitgangspunten ......................................................................................................................... 9 

3.1 Specifieke uitgangspunten patiëntenverhuis ...................................................................... 9 

3.2 Specifieke uitgangspunten planning ....................................................................................... 9 

3.3 Medische permanenties ............................................................................................................ 10 

3.4 Veiligheid ........................................................................................................................................ 11 

3.5 Richtlijnen in het kader van Covid ........................................................................................ 11 

4 Verhuis patiënten .................................................................................................................. 12 

4.1 Verantwoordelijkheid artsen - hoofdbehandelaar ......................................................... 12 

4.2 Beoordeling vóór transport ..................................................................................................... 12 

4.3 Verantwoordelijkheid verpleegkundige............................................................................. 13 

4.4 Transport patiënt ........................................................................................................................ 13 

4.4.1 Planning ................................................................................................................................................. 13 

4.4.2 Vertragingen ........................................................................................................................................ 14 

4.4.3 Kamer / bedtoewijzing .................................................................................................................... 14 

4.4.4 Begeleiding van de patiënt ............................................................................................................. 14 

4.4.5 Persoonlijke eigendommen ........................................................................................................... 14 

4.4.6 Medicatie op de verhuisdag ........................................................................................................... 15 

4.4.7 Telemetrie ............................................................................................................................................. 15 

4.4.8 Patiënten met zuurstof .................................................................................................................... 15 

4.5 Specifieke patiëntengroepen .................................................................................................. 15 

4.5.1 Spoedpatiënten ................................................................................................................................... 15 

4.5.2 Geïsoleerde patiënten ...................................................................................................................... 15 

4.5.3 Overleden patiënten ......................................................................................................................... 15 

4.5.4 Terminale patiënten ......................................................................................................................... 15 

4.6 Personeelsplanning .................................................................................................................... 16 

4.7 Ontbijt en middagmaal voor patiënten tijdens verhuisdag ......................................... 16 

4.8 Bezoekuren .................................................................................................................................... 16 

4.9 Route patiëntentransport ........................................................................................................ 16 

5 Voorbereiden verhuis materialen ................................................................................... 17 

5.1 De nieuwe afdeling ...................................................................................................................... 17 

5.2 Voorbereiding verhuisdozen en verhuismateriaal ......................................................... 18 

5.3 Verhuiswinkel............................................................................................................................... 18 

5.4 Eerst opruimen en schoonmaken .......................................................................................... 18 

5.5 Inpakken en stickeren ............................................................................................................... 19 

5.5.1 Door wie te stickeren........................................................................................................................ 19 

5.5.2 Verhuisstickers ................................................................................................................................... 19 

5.5.3 Verkeerd of onduidelijk gestickerd ............................................................................................ 20 



 4 

6 Verhuizen materialen .......................................................................................................... 20 

6.1 Wat verhuist mee en wat niet? ............................................................................................... 20 

6.1.1 Kantoormeubilair ............................................................................................................................... 21 

6.1.2 Persoonlijk meubilair ....................................................................................................................... 21 

6.1.3 Koelkasten (voor huishoudelijk gebruik) ................................................................................ 21 

6.1.4 Kussens ................................................................................................................................................... 21 

6.1.5 Kledingkasten/lockers ..................................................................................................................... 21 

6.1.6 Matrassen .............................................................................................................................................. 21 

6.1.7 Linnengoed ........................................................................................................................................... 21 

6.1.8 Persoonlijke eigendommen van medewerkers ..................................................................... 21 

6.1.9 Planten .................................................................................................................................................... 21 

6.1.10 Schilderijen ........................................................................................................................................... 22 

6.1.11 Rekken .................................................................................................................................................... 22 

6.1.12 Serviesgoed ........................................................................................................................................... 22 

6.1.13 Magazijnvoorraden ........................................................................................................................... 22 

6.1.14 Medicatie ............................................................................................................................................... 22 

6.1.15 (Vaste) Telefoons ............................................................................................................................... 22 

6.1.16 Faxen ....................................................................................................................................................... 22 

6.1.17 Medische apparatuur ........................................................................................................................ 22 

6.1.18 Barcodescanners ................................................................................................................................ 22 

6.1.19 Afvalbakjes ............................................................................................................................................ 23 

6.1.20 Meetlatten ............................................................................................................................................. 23 

6.1.21 koffiezetapparaten............................................................................................................................. 23 

6.1.22 Magneetborden ................................................................................................................................... 23 

6.1.23 ICT-componenten .............................................................................................................................. 23 

6.1.24 Overige elektrische apparatuur ................................................................................................... 24 

6.2 Kasten, rekken en draadmanden .......................................................................................... 24 

6.2.1 Rekken en manden (steriele en niet steriele goederen) .................................................... 24 

6.2.2 Medicatieruimte ................................................................................................................................. 24 

6.2.3 Overige voorraden ............................................................................................................................. 24 

7 Afsluiten oude afdeling ........................................................................................................ 25 

7.1 Achterblijvende Inventaris ...................................................................................................... 25 

8 Inhuizing ................................................................................................................................... 26 

8.1 Planning .......................................................................................................................................... 26 

8.2 Inrichten van de nieuwe afdeling .......................................................................................... 26 

8.3 Ondersteuning tijdens de verhuis? ....................................................................................... 26 

8.3.1 Ondersteuning technische Dienst ............................................................................................... 26 

8.3.2 Medische apparatuur ........................................................................................................................ 26 

8.3.3 ICT ............................................................................................................................................................ 26 

8.3.4 Facilitaire Ondersteuning ............................................................................................................... 27 

8.3.5 Sleutels ................................................................................................................................................... 27 

8.3.6 Gebruik van de liften ......................................................................................................................... 27 

8.3.7 Externe bedrijven ............................................................................................................................... 27 

8.3.8 Verpakkingsmateriaal ...................................................................................................................... 27 

8.4 Catering ........................................................................................................................................... 27 



 5 

Bijlage 1 Reispas patiënten ........................................................................................................ 28 

Bijlage 2 Planning patiënten ..................................................................................................... 29 

Bijlage 3 Tijdslot verhuisplanning patiënten ...................................................................... 30 

Bijlage 3  Flow transport patient ............................................................................................. 31 

Bijlage 4  Route patiënten verpleegafdelingen Wilgenstraat ........................................ 32 

Bijlage 5  Route IZ patiënten ...................................................................................................... 33 

Bijlage 6  Route patiënten Covid IZ ......................................................................................... 34 

Bijlage 7  Route patiënten campus Westlaan....................................................................... 35 

Bijlage 8  Route patiënten campus Brugsesteenweg ........................................................ 36 

 
  



 6 

1 Inleiding 
 

Deze verhuisinstructies dekken alle praktische afspraken voor de voorbereiding en de verhuis zelf . 

Het document houdt geen rekening met extra aandachtspunten geboden bij de verhuis van de 

COVID patiënten. Specifieke informatie hierover kan je terugvinden op de tegel “COVID” onder 

“Verhuizing Rumbeke”. 

2 Organisatie & Planning 

2.1 Algemeen 

De aansturing van het totale verhuisproject gebeurt door de projectleider, Dany Vanhaelewyn 
(tevens eerste aanspreekpunt voor de oudbouw), die daarbij wordt ondersteund door Ignace 
Cordier, adviseur verhuis (tevens eerste aanspreekpunt voor de nieuwbouw). 
Het totale project is voorbereid door de Coördinatiecel verhuis en nieuwbouw, de stuurgroep 
integratie en de operationele cel. 
Op iedere afdeling is een verhuiscoördinator benoemd. De verhuiscoördinator is verantwoordelijk 
voor de verhuis van de eigen afdeling en stemt af met de collega-verhuiscoördinatoren en 
ondersteunende diensten. 

 

2.2 Praktische coördinatie tijdens de verhuisdagen 

Aandachtspunt : deze structuur wordt enkel gebruikt tijdens de verhuis. Diensten die niet verhuizen 

gebruiken de klassieke wachtdiensten/helpdesken. Te allen tijden wordt door iedereen het rea-

nummer rechtstreeks gebeld 2222 met duidelijke vermelding van de campus. 

Deze cellen zullen operationeel zijn op de dagen van verhuis : do4/6-vr5/6-ma8/6-di9/6-wo10/6-

ma15/6-di16/6. 

Alle vragen en problemen worden gecapteerd door de dispatch, niemand anders in onderstaande 

lijst wordt rechtstreeks opgebeld tenzij expliciet vermeld. 

 

 
 

Dispatch 
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5555 of 55555 of 051/237900 

FUNCTIE  

 krijgt alle binnenkomende oproepen en zorgt voor een triage zodat de 
toegewezen taken van personen niet in het gedrang komen.  

 zorgt voor het opbellen van onderstaande cellen bij dringende en prioritaire 
oproepen die de patiëntveiligheid en/of werking sterk beïnvloeden.  

BEREIKBAARHEID 

 6:00-18:00 dagen van verhuis zelf (do4/6-vr5/6-ma8/6-di9/6-wo10/6-ma15/6-
di16/6) 

 Buiten deze uren gekende wachtdiensten 

 Afgevaardigde sluit aan op SITREP 

De dispatch zorgt voor het opbellen van onderstaande cellen :  

Verhuis coördinatie cel 

 

Coördinatie cel zorg 

Flowmanagers  

FUNCTIE 

 Bewaken de flow van de patiënten 

 Staan in rechtstreeks contact met de externe verhuiscoördinator (Ignace 

Cordier = nieuwbouw / Dany Vanhaelewyn = oudbouw) 

 Capteren problemen rond verhuis patiënten en sturen bij waar nodig 

 Melden andere problemen via de dispatch 

BEREIKBAARHEID 

Wanneer een zorgmanager deze rol opneemt neemt hij/zij het juiste toestel mee (OUDBOUW : 7950 

of 051/237950 / NIEUWBOUW : 55000 of 051/237951). Er wordt dus niet rechtstreeks naar de 

zorgmanagers gebeld. Vragen vanuit verhuiscoördinatoren of hoofdverpleegkundigen lopen via 

dispatch.  

Coördinatie cel Facility 

 

Coördinatie cel Infrastructuur & technieken 

 

Coördinatie cel IT 
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2.3 Verhuiscoördinatoren  

Tijdens de gehele voorbereiding van de verhuis zijn de verhuiscoördinatoren het aanspreekpunt. 
Tijdens de verhuis zal de verhuiscoördinator op de oudbouw aanwezig zijn. De verhuiscoördinator 
wijst iemand aan die namens hem/haar aanwezig is op de nieuwbouw. 
Alle verhuiscoördinatoren / contactpersonen zullen tijdens de verhuis herkenbaar zijn aan een geel 
groen fluo hesje. Deze hesjes zijn in de verhuiswinkel af te halen (zie ook punt 3.3.). Zij stemmen de 
zaken af met de coördinator van de verhuisfirma die herkenbaar is aan een fel oranje fluo hesje. 
Om verwarring te voorkomen nemen de verhuisfirma alleen opdrachten aan van de 
verhuiscoördinator (met het geel groen fluo hesje) van de betrokken afdeling. 
De verhuiscoördinator is verantwoordelijk voor het verhuis van alle materialen en het overleg met de 
verhuisfirma. De verantwoordelijkheid van de verhuis van de patiënten wordt door de 
dagverantwoordelijke opgevolgd. 

 

2.4 Planning 

Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit. 
De effectieve verhuizing naar campus Rumbeke gaat, behoudens enkele voorverhuizingen, van start 
in week van 2 juni en zal gespreid worden over 3 weken. 
 
Donderdag 4  & Vrijdag 5 juni 
Verhuis raadplegingen Wilgenstraat 
 
Maandag 8 juni 
Start raadplegingen campus Rumbeke 
Verhuis dagziekenhuizen 
 
Dinsdag 9 juni 
Opstart spoed, OK, intensieve zorg, radiologie 
Verhuis patiënten Wilgenstraat 
 
Woensdag 10 juni 
Verhuis patiënten Wilgenstraat 
 
Maandag 15 juni 
Verhuis cluster moeder kind Brugsesteenweg 
 
Woensdag 16 juni 
Verhuis campus Westlaan  
 

De volledige en gedetailleerde verhuisplanning is te vinden op intranet onder Verhuizing Rumbeke 
op de tegel planning 
In deze planning staat weergegeven welke afdeling er op welke dag verhuist. 
Let op : deze planning kan, op detail, tot 2 weken vóór de verhuis nog dagelijks wijzigen dus check 
regelmatig de actualiteit. 
Ongeveer een week voor de verhuis wordt de planning aangevuld met de tijden waarop op u, op uw 

verhuisdag, de verhuisfirma kunt verwachten.  

2.5 Pers 

Wanneer de pers je benadert met vragen dien je deze te allen tijde door te verwijzen naar de dienst 
PR en Communicatie (contactpersoon is Kristien Beuselinck, intern nummer 7719). 
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3 Uitgangspunten 
 
Bij de voorbereidingen van het verhuisproject zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd : 

 verhuisplanning en verhuisinstructie zijn bindend 

 per onderdeel (afdeling, discipline) is er een verantwoordelijke contactpersoon (= 
verhuiscoördinator) 

 alle medewerkers en artsen die meeverhuizen naar de nieuwbouw hebben zich middels het 
opleidingsplan (contactpersoon mevr. Julie Sohier) op de hoogte gesteld van de 
eigenschappen / indeling van het gebouw, de eigen werkplek en de nieuwe systemen 
waarmee gewerkt gaat worden.  

 middels het communicatieplan (contactpersoon mevr. K. Beuselinck) zijn alle relevante 
partijen, zowel intern als extern, op de hoogte gebracht van de verhuis van AZ Delta. Het 
communicatieplan is terug te vinden op intranet. 

3.1 Specifieke uitgangspunten patiëntenverhuis 

 Minimale overlast voor patiënten, familie en bezoek 

 Minimaal aantal gehospitaliseerde patiënten (sturen van planbare zorg ) 

 Patiënten verplaatsen met ambulances van het Rode Kruis, minibusjes en mobiele 
patiëntenkamers 

 ondersteuning van de politie bij de verhuis van patiënten  

3.2 Specifieke uitgangspunten planning 

Let op : Hieronder zijn alleen de hoofdlijnen weergegeven. 

Campus Wilgenstraat raadpleging 

- De raadplegingen verhuizen 4&5/6 en zijn terug operationeel vanaf 8/6.  Er worden dus geen 

patiënten geboekt de dag van de verhuis zelf. 

Campus Wilgenstraat 

- Om een veilige verhuis mogelijk te maken is het belangrijk de capaciteit van campus 

Wilgenstraat langzaam te laten dalen. Op de dag van de verhuis gaan we uit van  maximaal 

250 opgenomen patiënten. Om dat te bereiken is expliciet aan de artsen van de chirurgische 

disciplines gevraagd om bij de planning van de ingrepen in de week vóór de verhuisdatum   

(1 t/m 7 juni), rekening te willen houden met de te verwachten opnameduur. 

- Op dinsdag 9 juni om 6u00 nemen wij het nieuwbouwziekenhuis effectief in gebruik. Dit 

impliceert dat vanaf dat moment de standplaats van de functie gespecialiseerde 

spoedgevallen campus Wilgenstraat en MUG verandert naar de nieuwe locatie aan de 

Deltalaan 1 en dat we om 6.00 uur starten met de verhuis van de patiënten.  

- Op 9 juni worden de IZ patiënten, in hun eigen (nieuw) bed, vervoerd per mobiele 

patiëntenkamer. Alle overige patiënten worden vervoerd per ambulance en/of per mini bus.    

- Op 9 juni start de verhuis om 6:00, op 10 juni start de verhuis om 7.00 uur. We voorzien dat 

de verhuis van gehospitaliseerde patiënten van campus Wilgenstraat in 2 dagen gerealiseerd 
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kan worden en dat we rond 17.00 uur klaar zijn. Vanaf dat ogenblik gaat campus Wilgenstraat 

dan ook definitief dicht. 

Campus Brugsesteenweg 
 
- Op maandag 15 juni voorzien we de verhuis van de patiënten opgenomen op campus 

Brugsesteenweg.   
- Om een veilige verhuis mogelijk te maken is het belangrijk om kritisch om te gaan met de 

beschikbare capaciteit van campus en deze, waar mogelijk, langzaam te laten dalen. 
- We voorzien dat de verhuis van gehospitaliseerde patiënten van campus Brugsesteenweg 

start om 8 uur en rond het middaguur afgerond wordt, hiervoor worden zowel ambulances 
als mobiele patiëntenkamers ingezet.   

- De raadplegingen worden op dezelfde dag verhuisd (tenzij anders afgesproken) 
- Neonaten worden verhuisd via met de transportcouveuse van AZ Sint Jan (Brugge) en vallen 

buiten de planning (wordt geregeld door de afdeling zelf). 

 
Campus Westlaan 

- Op dinsdag 16 juni voorzien we de verhuis van de patiënten opgenomen op campus Westlaan, 

hiervoor worden minibusjes en ambulances 

- Om een veilige verhuis mogelijk te maken is het belangrijk om kritisch om te gaan met de 

beschikbare capaciteit van campus en deze, waar mogelijk, langzaam te laten dalen. 

- We voorzien dat de verhuis van gehospitaliseerde patiënten van campus Westlaan start om 8 

uur en rond 17.00 uur diezelfde dag afgerond wordt.   

- De raadplegingen worden op dezelfde dag verhuisd (tenzij anders afgesproken) 

3.3 Medische permanenties 

Op de dagen van de patiëntverhuis zal er zowel op de oude campus als op de nieuwe campus een 
reanimatieteam zijn. Het team kan, ongeacht of u op de oud- of op de nieuwbouw bent, worden 
opgeroepen via het interne noodnummer. Vergeet niet campus en kamernummer duidelijk te 
vermelden. Haak niet in totdat u bevestiging hebt gekregen. 
Alle details zijn terug te vinden in e-wacht. 

 
 Medische permanentie campus Wilgenstraat/Westlaan 

- Medische permanentie tot 10/06 tot 18u.  

- Campus Westlaan vanaf 10/06 om 18u tot 18/06 tot 18u.  

o Tussen 8u en 18u: RRT Bruggesteenweg (prioritair voertuig aanwezig) met 

ondersteuning MUG campus Rumbeke.  

o Na 18u:  Aparte medische permanentie op de campus Westlaan tot en met 16/06 en  

ondersteuning MUG campus Rumbeke.  

Spoedopname 

- Spoedopname is in de nieuwbouw operationeel vanaf dinsdag 9/06 06.00 uur. 

- Op 8/06 zullen medewerkers van SO die de afdeling aan het voorbereiden zijn een RRT 

functie verzekeren voor opgestarte poli’s in Rumbeke. 

- Zowel medische (spoedarts) als verpleegkundige permanentie tot 10/06 tot 18u op camput 
West en Wilg. 
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- Er blijft ook een team (2e MUG) voor urgente bijstand tijdens het vervoer in de ziekenwagen.  
- Er is opvang en stabilisatie van IZ-patiënten tot een intercampustransport de patiënt kan 

overbrengen naar de campus Rumbeke.  
 
 

Operatiekwartier 
- 6 t/m 10/06 zijn er geen geplande operaties op campus Wilgenstraat 
- Op woensdag 10/06 sluit het operatiekwartier in de Wilgenstraat als de laatste patiënt de 

oudbouw heeft verlaten  
- Zowel medische als verpleegkundige permanentie tot 10/06 tot 18u.  
- Het Operatiekwartier is in de nieuwbouw operationeel met 4 zalen vanaf dinsdag 9/06 06.00 

uur 
 

Verloskwartier 
- Materniteit – Neonatologie – Pediatrie: zowel medische als verpleegkundige permanentie tot 

laatste patiënt.  
- Vanaf 8.00 uur op maandag 15/06 zijn er 2 verlosbedden en 2 neonatologieplaatsen 

operationeel op de campus Rumbeke. 
- Op maandag 15/06 blijft er op de Brugsesteenweg 1 verloskamer operationeel tot de laatste 

patiënt verhuisd is. 
 

Andere diensten 

 
- IZ: zowel medische als verpleegkundige permanentie tot laatste IZ-patiënt. Daarna 

stabilisatie van patiënten op de spoedopname met daarna overbrenging naar de campus 
Rumbeke.  

- Intensieve zorgen is in de nieuwbouw operationeel met 10 kamers vanaf dinsdag 9/06 
- RX: zowel medische als verpleegkundige permanentie tot 10/06 tot 18u.  
- Cathlab: zowel medische als verpleegkundige permanentie tot 10/06 tot 18u.  
- Endoscopie: zowel medische als verpleegkundige permanentie tot 10/06 tot 18u.  
- Labo: satellietlabo permanentie tot 10/06 tot 18u.  

 
 

3.4 Veiligheid 

Tijdens de verhuisoperatie is veiligheid een belangrijk issue. Let er op dat tijdens de verhuizing  
gangpaden en nooduitgangen vrij blijven. Zet geen dozen, containers, bakken voor deuren en laat 
deze niet in de gangen staan. Respecteer ook de afspraak dat alle bedden, materialen, dozen,… langs 
één zijde van de gang staan, zodat een vrije doorgang van bedden steeds gegarandeerd blijft.  
 

3.5 Richtlijnen in het kader van Covid  

- Verhuis patiënten verblijvend op een ‘gewone’ niet (pre-)cohorte afdeling. 

 Deze afdelingen verhuizen bij voorkeur eerst 

 Patiënten verblijvend op een gewone afdeling in omgekeerde isolatie worden eerst 
vervoerd in een vooraf volledig gereinigd en ontsmette ambulance 

 Isolatiepatiënten op deze afdelingen worden laatst getransporteerd 

 Bij isolatie patiënten worden PBM gedragen zoals beschreven onder het luik transport in 
de procedures (contact, druppel, aërogeen, omgekeerde isolatie) 
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 Tussen elke isolatie patiënt wordt de ambulance volledig gereinigd en ontsmet 
(eventueel uitzondering bij cohortering op afdeling vb. VRE, MRSA) 
 

- Verhuis patiënten verblijvend op de afdeling hematologie  

 Deze patiënten worden steeds getransporteerd in een vooraf gereinigd + ontsmette 
ambulance 

 PBM zoals onder het luik transport in de procedure omgekeerde isolatie 
 

- Verhuis patiënten verblijvend op een cohorte afdeling 

 Cohorte afdelingen verhuizen bij voorkeur nadat alle andere afdelingen verhuisd zijn 

 PBM zoals voorgeschreven op de poster 

 Deze ambulance(s) wordt niet meer gebruikt om niet covid patiënten te vervoeren (tenzij 
na volledige reiniging en ontsmetting en 72u leegstand) 

 R + O van high- touch oppervlakken tussen elke patiënt.  
 

- Spoed 

 Patiënten met nog ongekende PCR worden opgenomen in aërogeen- conctact isolatie op 

een afdeling en verhuizen nadien mee, wanneer het resultaat van het staal gekend is met 

de afdeling waarop ze werden opgenomen. 

 

4 Verhuis patiënten  

4.1 Verantwoordelijkheid artsen - hoofdbehandelaar  

Van groot belang voor het welslagen van de patiëntenverhuis is de betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van de medisch specialisten.  Onderstaande punten zijn van belang om te 
benadrukken. Het streven is om zoveel mogelijk patiënten vóór de feitelijke verhuisdata uit de 
respectievelijke ziekenhuiscampus te ontslaan.  

4.2 Beoordeling vóór transport 

- De artsen zijn eindverantwoordelijk voor de zorg van hun patiënten. Zij beoordelen of een patiënt 
vervoerd kan worden op het geplande tijdstip.  
- De medische beoordeling van de patiënten vindt plaats op de avond voor de verhuis.  
- De verpleging bereidt de patiënt voor op de verhuis aan de hand van een verhuiskaart (zie bijlage) 
die op de dag van de verhuis op het bed van de patiënt ligt en de patiënt vergezelt tot in de 
nieuwbouw .  
- De arts controleert de patiënt en geeft toestemming voor het vervoer door middel van een 
handtekening op de ‘verhuiskaart ´ 
- Als de patiënt volgens de inschatting van de behandelend arts niet transporteerbaar is wordt 
hierover overlegd met de medisch directeur, Dr. Wostyn. 
- Om dit proces en de daar mee samenhangende beslissingen te ondersteunen wordt er 2 uur voor 
de verhuis een Early Warning Score opgemaakt. Indien de score hoger of gelijk is aan 3 dan neemt u 
contact op met de behandelend arts. 
- begeleiding van familie / bezoek is tijdens de verhuis van de patiënt niet toegestaan. Hierop wordt 
een uitzondering gemaakt voor 

-  familie (partner of kind) van terminale patiënten 
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- ouders van te verhuizen kinderen ( één ouder per kind) 
- patiënten op de dienst materniteit 
- familie (partner of kind) van patiënten die dementerend zijn. 
 

Over andere uitzonderingen beslist de projectleiding. 

4.3 Verantwoordelijkheid verpleegkundige 

Uitgangspunt is dat het gereed maken van de patiënt voor de verhuis, grotendeels gelijk staat aan 
een reguliere interne transfer.  
Bij de hoofdverpleegkundige is een planning beschikbaar waarop de tijdstippen staan voor de 
verhuizing van elke individuele patiënt. 
 
Zorg er voor dat de patiënt minimaal een half uur vóór vertrek klaar is (inclusief toiletbezoek indien 
noodzakelijk). 
  
Met de patiënt op het bed verhuizen mee (zie ook eerder genoemde reispas)  

- Het verpleegkundig dossier  
- Patiëntgebonden apparatuur (inclusief netsnoer) 
- Persoonsgebonden medicatie  
- Persoonlijke eigendommen van de patiënt (maximaal 1 tas)  
- Zorg er voor dat de patiënt een patiëntidentificatiebandje  draagt.  
- Zorg er voor dat urinezakken leeg zijn.  
- Zorg er voor dat infusen minimaal een uur kunnen lopen zonder te wisselen. 
- De ingevulde verhuiskaart 
- Ontbijtpakket 
- Kussen 
- Sprei 
 
 

Patiënten die zittend vervoerd worden (geriatrie) gaan in het nieuwbouwziekenhuis in de rolwagen 
naar de zorgeenheid en krijgen daar een bed toegewezen. De rolwagens gaan mee terug met de 
busjes en worden opnieuw ingezet. Hiervoor  worden extra rolstoelen voorzien. 

4.4 Transport patiënt 

4.4.1 Planning 

Alle patiënten staan in LogeQare. Elke verpleegafdeling dient, aan de hand van de gegeven 

informatie (basisplanning), de eigen patiënten in te plannen. Maak daarbij gebruik van de optie 

“intercampus transport” waarmee u transporten aanvraagt tussen de AZ Delta campussen.  

De tijdstippen waarop de patiënten verhuizen worden vastgelegd in de dagen voorafgaand aan de 
verhuis. Op de dag van de verhuis wordt ’s morgens om 5.30 uur de planning bijgewerkt met de 
wijzigingen die de laatste avond en nacht nog zijn opgetreden.  
Het transport van de patiënten van de kamer naar de vervoerszone gebeurt door personeel van 
patiëntentransport, ondersteund door vrijwilligers.  
 
Vervoer per brancard : Het grootste deel van de patiënten wordt vervoerd per brancard. Met de 
patiënt verhuist het hoofdkussen en het dekbed mee. Het hoofdkussen gaat mee naar de kamer;  het 
dekbed wordt in de onthaalzone afgevoerd. 
 
Vervoer per rolwagen : een kleiner aantal patiënten verhuist per rolwagen.   
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Voor vervoer per rolwagen is een blaaskatheter geen bezwaar, een infuus wel. Patiënten met een 
infuus moeten per brancard verhuisd worden. 
 

4.4.2 Vertragingen  

Elke onvoorziene afwijking van de planning wordt zonder uitstel gemeld bij de flowmanager 
oudbouw. Bij afwijkingen van de planning kan het schema alleen worden aangepast door de 
projectleiding. 
Het uitgangspunt is dat de tijdsindeling gehandhaafd blijft, ook indien de verhuis iets voorspoediger 
verloopt dan voorzien.  
In het schema worden reserveplaatsen gepland zodat patiënten die niet op het afgesproken tijdstip 
vervoerd kunnen worden, later alsnog weer ingeschoven kunnen worden zónder dat de tijdsindeling 
voor andere patiënten aangepast hoeft te worden. 
 
Voor de volgorde van de afdelingen en andere uitgangspunten die gehanteerd worden voor de 
planning verwijzen wij naar bijlage 2. 

4.4.3 Kamer / bedtoewijzing 

Het toewijzen van een kamer / bed is de verantwoordelijkheid van de opnameplanner in overleg met 
de hoofdverpleegkundige van de betrokken zorgeenheid van vertrek. De patiënten die verhuizen 
worden bij de ingang van de verpleegafdeling overgedragen aan de verpleegkundige die de patiënten 
op de nieuwe afdeling ontvangt . 
 

4.4.4 Begeleiding van de patiënt 

4.4.4.1 Begeleiding door arts en/of verpleegkundige 

- Elke patiënt wordt begeleid door het Rode Kruis en een “transportverpleegkundige” 
- Patiënten van Intensieve Zorgen  worden, indien beademd, begeleid door 2 functionarissen 
(1 verpleegkundige en een arts).  
-  Neonatologie-patiënten worden begeleid door 2 verpleegkundigen. Zo nodig wordt één 
verpleegkundige vervangen door een  kinderarts. 
- Een patiënt, beginnend in arbeid wordt begeleid door een vroedvrouw en/of gynaecoloog.  
- Een patiënt die is bevallen kan - met baby – verhuizen onder begeleiding van een vroedvrouw  
- Vooraf wordt gecommuniceerd aan patiënt en familie dat er een contactnummer dient 
opgegeven te worden per patiënt. Dit contactnummer dient om de familie te informeren dat 
de patiënt goed is aangekomen en dat vanaf nu bezoek is toegestaan. Hiervoor wordt een sms 
verstuurd.  

4.4.4.2 Begeleiding door familie 

Begeleiding door familie (met uitzondering van de “wakers” en een ouder van een opgenomen kind) 
is niet toegestaan tijdens de verhuis. Het is absoluut niet toegestaan dat familie per auto “aanhaakt” 
aan de ambulance waarin de patiënt wordt vervoerd. 

4.4.5 Persoonlijke eigendommen  

De patiënten pakken zelf (samen met familie) op de avond voor de verhuis hun persoonlijke zaken in. 
Zoveel mogelijk eigendommen moet de familie mee naar huis nemen. Bloemen worden niet 
meeverhuisd. 
Persoonlijke eigendommen van patiënten worden “op het bed/brancard” met de patiënt vervoerd. 
Per patiënt kan er maximaal 1 tas vervoerd worden. 
Aan familieleden van patiënten wordt gevraagd grotere en/of kostbare eigendommen vooraf mee 
naar huis te nemen.  
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4.4.6 Medicatie op de verhuisdag  

Enkel de medicatie op naam wordt verhuist met de patiënt. Andere medicatie wordt op juiste tijdstip 
toegediend en met de voorraad van de plaats waar de patiënt op dat moment is.  
 

4.4.7 Telemetrie 

Patiënten die niet zonder telemetrie kunnen (ter beoordeling van de behandelend arts) worden in de 

ambulance aangesloten aan de monitor. 

4.4.8 Patiënten met zuurstof 

De patiënt gaat met de zuurstoffles van de afdeling naar de ambulancezone. Tijdens het transport 
wordt de patiënt overgezet op O2 van de ambulance. De verpleegkundige zorgt ervoor dat de 
zuurstoffles terug gaat naar de afdeling. 
In de nieuwbouw wordt de patiënt verbed en wordt er weer overgeschakeld op een fles. 
Elke afdeling in de nieuwbouw wordt met de nodige zuurstofflessen uitgerust. 

4.5 Specifieke patiëntengroepen 

4.5.1 Spoedpatiënten 

Indien er om 6.00 uur nog patiënten op de spoedafdeling in de oudbouw liggen dan dient er in 
overleg met de behandelende arts te worden bepaald waar deze patiënten naar toe gaan en in welke 
reservesloten ze ingepland worden. 
Na 6:00 bestaat de mogelijkheid dat zich nog patiënten aanbieden, deze worden die in de mate van 
het mogelijke naar de nieuwbouw verwezen na een eerste verpleegkundige triage. 
Het uitgangspunt is dat op te nemen patiënten de verhuis niet mogen hinderen. Op de dagen  van de 
verhuis van de Wilgenstraat (9 en 10/06) zal, voor de patiënten die met spoed opgenomen moeten 
worden, gebruik gemaakt worden van het gemengd dagziekenhuis. 
Dat geldt niet voor patiënten die gemonitord worden. Die gaan rechtstreeks naar IZ. 
 

4.5.2 Geïsoleerde patiënten 

Patiënten die omgekeerd geïsoleerd verpleegd worden, moeten  als eerste, binnen de planning van 
de eigen afdeling, ingepland worden. 
Patiënten die geïsoleerd verpleegd worden (bijvoorbeeld in geval van MRSA besmetting) worden, 
worden in een aparte ambulance voor besmette patiënten vervoerd. Deze wordt tussen de ritten 
ontsmet. 

4.5.3 Overleden patiënten 

Patiënten die overlijden in de oudbouw worden overgebracht naar de opbaringsruimte in de 

oudbouw en patiënten die overlijden in de nieuwbouw gaan naar de opbaringsruimte in de 

nieuwbouw. Er worden geen overleden patiënten getransporteerd. Overleden patiënten worden via 

de gebruikelijke procedure in overleg met de verblijfsafdeling afgehaald door de 

begrafenisondernemer.  

4.5.4 Terminale patiënten 

Met de behandelend arts wordt, bij aanvang van de verhuis van de betreffende afdeling,  overlegd 

wat het beste tijdstip van verhuizen is. Indien de toestand van de patiënt dusdanig is dat overlijden 

binnen 2 uur wordt verwacht dan is het advies om de patiënt niet meer te verhuizen. 
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Indien bij een patiënt wordt gewaakt dan wordt eerst de familie naar de nieuwbouw begeleid, 
aansluitend wordt de patiënt, vergezeld van 1 familielid, overgebracht. 
Als de medisch specialist besluit om het vertrek van een patiënt uit te stellen, informeert hij de voor 
dit project verantwoordelijk arts. Deze stelt de flowmanager op de hoogte.  
 

4.6 Personeelsplanning 

Bij de start van de verhuis is er, voor de afdelingen die die dag verhuizen, op elke afdeling in de 
oudbouw en de nieuwbouw personeel aanwezig. Deze blijven ter plaatse tot het einde van hun 
werkshift. Er zal een vast team verpleegkundigen zijn die de transporten van de patiënten 
begeleiden. Enkel voor de dienst IZ zullen verpleegkundigen van de eigen dienst meerijden van de 
oudbouw naar de nieuwbouw.  
 

4.7 Ontbijt en middagmaal voor patiënten tijdens verhuisdag  

Op de verhuisdag krijgen de patiënten een ontbijtpakket. Patiënten eten een warme maaltijd waar ze 

aanwezig zijn om 12:00.  

4.8 Bezoekuren 

Op dagen van de verhuis van de patiënten, is er alleen in de avond bezoekuur van 18.00 tot 20.00 
uur. De dagen dat er niet verhuist wordt gelden de normale bezoekuren. 
Voor de bezoekuren van CCU en IZ zijn er aparte afspraken. 
 

4.9 Route patiëntentransport 

Op 9 en 10/06 vertrekken de patiënten bij de uitgang aan de dialyse afdeling (Wilgenstraat) en 
komen op de nieuwbouw aan bij de nooduitgang van de (verpleeg)afdeling psychiatrie. Daar staan 
opgemaakte bedden klaar en worden de patiënten verbed. 
Ook op 15 en 16/06 komen de patiënten via de nooduitgang van de  (verpleeg) afdeling psychiatrie 
de nieuwbouw binnen. 
Op 16/06 wordt een deel van de patiënten in de rolstoel verhuisd. Nadat deze patiënten in de 
rolstoel naar de verpleegafdeling zijn gebracht dient de lege rolstoel teruggebracht te worden naar 
de psychiatrie om opnieuw te worden ingezet. 
De patiënten worden door medewerkers van het intern transport  en een verpleegkundige van de 
afdeling naar hun kamer gebracht. 
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UITZONDERING 1 : IZ patiënten verhuizen per mobiele patiëntenkamer in hun eigen (nieuwe) bed 

(inclusief apparatuur) 

UITZONDERING 2 : Neonaten verhuizen met de transportcouveuse van AZ Sint Jan (Brugge) en 

vallen buiten de planning (wordt geregeld door de afdeling zelf). 

5 Voorbereiden verhuis materialen 

5.1 De nieuwe afdeling 

 
Elke ruimte met meerdere werkplekken of waar de indeling voor de verhuisfirma relevant is, dient te 
worden voorzien van een A4 met daarop het (technisch) lokaalnummer en de indeling/plattegrond 
(op of direct naast de deur). De verhuiscoördinator maakt dit zelf en is er voor verantwoordelijk dat 
de juiste tekening op de juiste deur wordt aangebracht  (is een onderdeel van het verhuisdraaiboek 
van de eigen afdeling/dienst) . De verhuisfirma zet alles (kasten, bureaus, PC’s, enz.) in de ruimte 
zoals met nummers op de indeling/plattegrond  aangegeven.  Zorg er dus voor dat de nummering 
van de materialen overeenstemt met deze op de plattegrond. 
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5.2 Voorbereiding verhuisdozen en verhuismateriaal 

De verhuisfirma stelt verhuismaterialen beschikbaar (verhuisdozen, bakken,  stickers, inpakfolie, 
enz.…). Met iedere verhuiscoördinator spreekt de coördinator van de verhuisfirma af of er, naast 
standaard materialen, nog specifieke materialen nodig zijn. 
De verhuismaterialen zijn ongeveer 2 weken voor de verhuisdatum beschikbaar in de directe 
omgeving van de liften. De verhuisdozen worden plat afgeleverd en moeten zelf gevouwen worden. 
Er mag op de dozen geen tape worden geplakt, er mag niet op de dozen worden geschreven en ze 
mogen niet gebruikt worden voor afval. 
 

5.3 Verhuiswinkel 

Op campus Wilgenstraat is er op 25 en 26 mei en op 3, 4 en 8 juni een verhuiswinkel. Deze 
verhuiswinkel is gevestigd in het opleidingslokaal van IZ .en is geopend van 10.00 tot 12.00 uur. 
Diensten die vroeger verhuizen krijgen voldoende materiaal aangeleverd, bij tekorten contacteer 
Ignace of Herman B. 
Op campus Westlaan  is er op 11, 12 en 15 juni een verhuiswinkel. Deze verhuiswinkel is gevestigd in 
het laboratorium voor pathologie en is geopend van 10.00 tot 12.00 uur. 
Op campus Brugsesteenweg is er geen verhuiswinkel voorzien. Indien er op deze campus extra 
verhuismateriaal nodig is dan kan dat via e-mail besteld worden bij de heer Herman Bruijnesteijn, 
projectleider van Team Relocations (e-mail: herman.bruijnesteijn@ZIGGO.nl) 
 
In de verhuiswinkels kunt u terecht voor : 

 het aanvullen van verhuismaterialen die u te kort komt 

 specifieke materialen die u nodig heeft 

 geel-groene fluohesjes voor de verhuiscoördinatoren  
 
Op 8 juni zijn Dany Vanhaelewyn en Ignace Cordier in de verhuiswinkel aanwezig. Indien u op dat 
moment nog vragen heeft dan kunt u die daar stellen. 

 

5.4 Eerst opruimen en schoonmaken 

Voorafgaand aan het inpakken, wordt verwacht dat de medewerker tijdig opruimt en weggooit en 
dat de materialen die mee verhuizen worden schoongemaakt. Ruim dus eerst op en ga daarna pas 
inpakken en dit onder de verantwoordelijkheid van de   
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verhuiscoördinator. 
Materialen/apparatuur die niet verhuizen  en die niet eerder kan kunnen  worden opgeruimd, 
worden achtergelaten op de afdeling.  
Er is geen centrale archiefruimte. De ruimte op dienst is ook beperkt .Houd daar rekening mee door 
ook uw persoonlijke archieven zoveel mogelijk vooraf in te scannen of op te ruimen. 

 

5.5 Inpakken en stickeren 

5.5.1 Door wie te stickeren 

Materiaal bestemd voor de eigen afdeling worden bestickerd door de verhuiscoördinator. 

Materiaal bestemd voor een andere afdeling worden bestickerd door het  team uitrusting (Pol of 

Bart). 

Om tussentijdse wijzigingen zo veel mogelijk te voorkomen wordt er in principe gestickerd in de 

week vóór de verhuis. 

Laat alles op de bestaande locatie staan,  de verhuisfirma loopt rond op de afdeling en neemt mee. 

 

5.5.2 Verhuisstickers 

Op alle verhuisdozen maar ook op de te verhuizen materialen die niet in een verhuisdoos of 
meterbak past, plak je een verhuissticker (met uitzondering van PC configuraties, zie verder)  
Elk blok in de nieuwbouw heeft zijn eigen kleur sticker (voor de kleuren zie onderstaand schema). 

 
 

      
 

      

A B C 

 

D O 
  

 
  

       
    E 

  

    F 
  

 
 

 
 
WIT  
 
 

 
Goederen die niet naar de nieuwbouw verhuizen maar naar andere campussen  krijgen een 
witte sticker. 
Voor de stickering wordt gebruikt gemaakt van de technische lokaalnummers. 
De lokaalnummers zijn boven de deuren in de nieuwbouw aangebracht. 
Deze lokaalnummers staan ook op de tekeningen en zijn als volgt opgebouwd. 

Powerplant            

P 

           P Logistiek 

gebouw    L  

Pationiveau          
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Lokaalnummer 5 L 9 045 01 staat voor 
 
5 = campus nieuwbouw  
L = blok 
9 = verdieping 
045 = module 
01 = submodule 
 
Het is strikt noodzakelijk om alleen deze nummers te hanteren, anders komt je inventaris in de 
nieuwbouw niet op de juiste plaats terecht ! 
 
Op de stickers wordt voorgedrukt wat er ingevuld moet worden :  
Afdelingsbenaming – campuscode - blok – verdieping – module – kamernummer -  omschrijving (=vrij 
te gebruiken)  
 
Het invulveld “omschrijving” is vrij te gebruiken en wordt gebruikt om verschillende werkplaatsen 
aan te duiden. 
 
Indien de afdeling voor haar eigen duidelijkheid een onderscheid wil maken in de verschillende 
stappen van verhuis kan men gebruik maken van een tweede sticker om de verschillende stappen 
aan te duiden met lettertekens ( A, B, C,…). Wanneer er een tweede sticker is aangebracht moet de 
verhuiscoördinator tijdens de verhuisbeweging  de medewerkers van de verhuisfirma begeleiden om 
aan te duiden welk materiaal op welk moment verhuisd moet  worden. De medewerkers van de 
verhuisfirma houden enkel rekening met de officiële verhuissticker en niet met een bijkomende 
aangebrachte sticker. Deze bijkomende sticker is enkel een hulpmiddel voor de afdeling en hun 
verantwoordelijkheid.  

 

5.5.3 Verkeerd of onduidelijk gestickerd 

Verkeerd of onduidelijk gestickerde dozen en meterbakken zullen in ruimte F 9 034 01 in de 
nieuwbouw worden opgeslagen. Indien je als verhuiscoördinator een doos mist, kan je via Ignace 
Cordier toegang tot deze ruimte krijgen.  
 
Materialen die niet gestickerd zijn worden niet verhuisd. 

 

6 Verhuizen materialen 

6.1 Wat verhuist mee en wat niet? 

Alle verhuiscoördinatoren en leidinggevenden zijn tijdens een aantal bijeenkomsten over dit 

onderwerp  geïnstrueerd over het werken met de inventarislijsten. Uit deze lijsten is af te leiden wat 

wel en wat niet verhuist en als het verhuist naar welke bestemming het dan gaat (dat kan de eigen 
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afdeling/dienst zijn of een andere). Wat niet meeverhuist blijft op de afdeling achter en wordt na de 

verhuis opgeruimd. 

6.1.1 Kantoormeubilair 

Het meubilair dat meegaat wordt, indien nodig, door de verhuisfirma gedemonteerd en gemonteerd 
op de nieuwe locatie. 
Nieuw meubilair wordt geplaatst vóór de verhuis. 
Plak sleutels met tape (verkrijgbaar in de verhuiswinkel) aan de binnenzijde van de kasten. 
Het is niet toegestaan om zelf (nieuw) meubilair te (ver)plaatsen ! 

6.1.2 Persoonlijk meubilair  

  Verhuist niet mee 

6.1.3 Koelkasten (voor huishoudelijk gebruik) 

 Soms wel/soms niet  
Alleen vooraf door technische dienst gestickerde koelkasten verhuizen mee 

6.1.4 Kussens 

Verhuizen mee   
Iedere patiënt neemt 1 (hoofd)kussen mee, zowel de patiënt die liggend als zittend vervoerd wordt 
De patiënten die tijdens het transport postioneringskussens nodig hebben, worden liggend vervoerd, 
met de kussens. 
 
Alle overige hoofdkussens van de afdeling (lege bedden, reserve) worden, ontdaan van kussensloop, 
in een vuillinnenkar gestopt. Deze kar is voorzien van een verse propere zak. 
Deze linnenkar wordt gestickerd zoals het overig te verhuizen materiaal 

6.1.5 Kledingkasten/lockers 

  Verhuizen niet mee 
In Rumbeke kleedt iedereen zich om in centrale kleedruimtes. De centrale ruimtes worden voorzien 

van kledingkasten. Rond de lockers zijn reeds afzonderlijke afspraken gemaakt. 

6.1.6 Matrassen 

  Verhuizen niet mee 

6.1.7 Linnengoed 

  Verhuizen niet mee 
Op elke nieuwe afdeling is een voorraad linnengoed aanwezig. 

6.1.8 Persoonlijke eigendommen van medewerkers 

  Verhuizen niet mee 
Persoonlijke eigendommen van ziekenhuismedewerkers (bijv. foto’s, koffiezetters, aankleding, 
waterkokers, muziekinstallaties) dienen vóór de verhuis door de eigenaar mee naar huis te worden 
genomen. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van medewerkers 
en verhuist deze ook niet mee. 
Na de verhuis wordt het nog aanwezige materiaal beschouwd als zijnde afval of door het ziekenhuis 
te recupereren voor een ander doel.  

 

6.1.9 Planten 

  Verhuizen niet mee 
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Eigen planten worden en vóór de verhuis meegenomen naar huis. Planten die eigendom zijn van het 
ziekenhuis verhuizen niet mee. 

 

6.1.10 Schilderijen 

  Verhuizen niet mee 
Schilderijen, kunst, posters, e.d. blijven achter in de oudbouw. Kunst in de nieuwbouw wordt 
centraal geregeld. 
Indien u toch persoonlijke zaken wenst mee te nemen dan is het nadrukkelijk verboden om die zelf 
op te hangen. Als er iets opgehangen moet worden neem dan contact op met de technische dienst 
en dit pas na inhuizing 

6.1.11 Rekken 

  Verhuizen niet mee 
Rekken verhuizen niet mee tenzij nadrukkelijk anders afgesproken. 

 

6.1.12 Serviesgoed 

  Verhuist  niet mee 

 

6.1.13 Magazijnvoorraden 

  Verhuizen niet mee 

 

6.1.14 Medicatie 

In de nieuwbouw zijn nieuwe kasten aanwezig. De apotheek zorgt er voor dat de nieuwe 
afdelingen/raadplegingen vóór de verhuis bevoorraad zijn. Op de oude locaties kan de medicatie 
achterblijven. Deze wordt door de apotheek, onmiddellijk na de verhuis van uw afdeling,  opgeruimd. 
Enkel de medicatie op naam wordt verhuist met de patiënt. Medicatie wordt op juiste tijdstip 
toegediend en met de voorraad van de plaats waar de pt op dat moment is.  
De verpleegpost en de steriele opslag dient u afgesloten achter te laten ( deur met cijfercode). Zet 
eventuele achterblijvende zuurstofflessen ook in de medicijnruimte zodat ook die door de 
apotheek meegenomen kunnen worden. 

6.1.15 (Vaste) Telefoons 

  Verhuizen niet mee 

6.1.16 Faxen 

  Verhuizen niet mee 
De oude faxen zullen in de nieuwbouw niet werken. In de nieuwbouw wordt er via e-mail gefaxt. De 
faxnummers blijven behouden. 

6.1.17 Medische apparatuur 

Elke discipline blijft verantwoordelijk voor de verhuis van de eigen medische apparatuur. Hierover 
worden afspraken gemaakt met de verhuisfirma en, indien noodzakelijk, met de leverancier.  Indien 
de leverancier dit zelf verhuisd moeten zij lossen laan loskade 1&2 op niveau -1 om niet met de flow 
van de andere materialen te interfereren. 

6.1.18 Barcodescanners 

Verhuizen mee   



 23 

Barcodescanners kunnen meeverhuizen in een PC-box als onderdeel van de configuratie. 

6.1.19 Afvalbakjes 

 Soms wel/soms niet  
Op alle afvalbakken die gestickerd zijn met een groene of blauwe bol plak je een verhuissticker. Deze 

bakken verhuizen mee.  

6.1.20 Meetlatten 

Verhuizen mee   
Meetlatten en bijbehorend ophangsystemen worden op de oude locatie gedemonteerd door 

medewerkers de technische dienst. De locatie en hoogte moeten aangeduid worden op het plan. 

6.1.21 koffiezetapparaten 

  Verhuizen niet mee 
Er zijn in de nieuwbouw overal koffiemachines voorzien. Uitzondering zijn de koffiemachines van de 
raadplegingen die goedgekeurd zijn door de technische dienst. 

6.1.22 Magneetborden 

 Soms wel/soms niet  
Magneetborden / whiteborden kunnen worden verhuisd indien nog in goede staat. In dat geval 
kunnen ze gestickerd worden en dan worden ze gedemonteerd door de technische dienst. De borden 
worden op de nieuwe locatie door de technische dienst opgehangen. Dat gebeurt na de verhuis. 

6.1.23 ICT-componenten 

 Soms wel/soms niet  
Het loskoppelen en inpakken van PC configuraties gebeurt door de verhuisfirma. Na de verhuis 
worden de toestellen op de nieuwe locatie door de verhuisfirma uitgepakt en weer aangesloten aan 
het netwerk. Het testen en het kabelmanagement wordt uitgevoerd door ICT samen met de 
gebruiker. 
 

o PC’s (desktop/scherm/toetsenbord/muis) 
 PC’s worden door de verhuiscoördinator voorzien van 2 identieke  stickers 

waarop het lokaalnummer van bestemming is vermeld 
 De werkplekken op de stickers ( volgnummer 1, 2, 3, enz. per lokaal) dienen 

overeen te stemmen met de ingetekende werkplekken op het plan op de 
deur (zie ook punt 3.1) 

 De stickers worden aangebracht op de PC zelf (niet op de monitors). De 
stickers worden naast elkaar gekleefd. 

 De verhuisfirma laat 1 sticker zitten en gebruikt de andere om op de 
verhuisbox te plakken. 

 
o Printers 

 IT bepaalt welke printers wel of niet meegaan naar het 
nieuwbouwziekenhuis 

 Printers die meegaan worden door de IT en verhuiscoördinator van een 
sticker voorzien met daarop het lokaalnummer van bestemming 

 Follow me printers zijn geleased en worden door de betreffende 
firma/leverancier verhuisd 
 

o WOW’s 
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 Zijn aan de afdelingen gekoppeld en verhuizen mee 
 WOW’s moeten voorzien zijn van een sticker met daarop de afdeling van 

bestemming 
 

 
Belangrijk 1 : laptops – ook laptops die eigendom zijn van AZ Delta – vallen niet onder 
verantwoordelijkheid van de verhuisfirmaverhuisfirma.  De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de 
verhuis. 
Belangrijk 2 :Alle computers (desktops en laptops) dienen door de gebruiker, voor de verhuis,  
softwarematig correct te worden afgesloten. 
Belangrijk 3 : in geval van medische apparatuur waar een PC aan gekoppeld is zal de dienst ICT de PC 
configureren in afstemming met de dienst biotechniek. 

 

6.1.24 Overige elektrische apparatuur 

Verhuist mee   
Alle overige kleine elektrische apparaten (met uitzondering van persoonlijke apparaten) kan de 
medewerker inpakken in verhuisdozen.  
 
Als de afdeling leeg is, controleert de teamleider van de verhuisfirma met de verhuiscoördinator) of 
er nog achtergebleven goederen mee moeten.  

 

6.2 Kasten, rekken en draadmanden 

6.2.1 Rekken en manden (steriele en niet steriele goederen) 

Op de nieuwbouw zijn nieuwe modulaire rekken aanwezig. De dienst logistiek en distributie zorgt er 
voor dat deze rekken vóór de verhuis gevuld zijn met (steriele) goederen. 
Indien er toch rekken of draadmanden mee moeten verhuizen dan worden daar aparte afspraken 
over gemaakt met de verhuiscoördinatoren van de betreffende afdelingen.  

6.2.2 Medicatieruimte 

Voor de inrichting van de medicatieruimte, hebben alle verblijfsafdelingen een overzicht gekregen 
van de kasten die zich in deze ruimte bevinden (medicatie-eiland en lage kasten naast koelkast). Alle 
kasten zijn ingedeeld met lades (aantal en diepte van de lades zijn bepaald) én ook de inhoud van de 
lades is opgemaakt en doorgegeven. 
De verpleegkundigen maken met de manden die zich in de leegvol berging bevinden, het aantal lades 
en de inhoud. De dag van verhuis, verhuizen deze gevulde lades mee naar Rumbeke.  
Voor de niet standaardafdelingen (dagziekenhuis, pediatrie, materniteit, IZ, …) is deze opdracht ook 
gegeven. Hun inrichting is specifiek voor de afdeling en zelf te bepalen. 

6.2.3 Overige voorraden 

Indien er toch voorraden moeten verhuizen dan zijn er – op aanvraag – bij de verhuisfirma 
rolcontainers beschikbaar. Vóór de verhuis kunnen de manden of verpakkingen uit de kasten in deze 
rolcontainers worden geplaatst. Tijdens de verhuis door de verhuisfirma aangebracht. De afdeling 
moet zelf de rolcontainers voorzien van een verhuissticker (zo nodig verplaatst de verhuisfirma de 
sticker van de container naar de hoes). 
De afdeling is zelf verantwoordelijk voor het terugplaatsen van de manden en losse voorraden  in de 
nieuwe kasten. 
Na het uitpakken van de rolcontainer wordt de hoes in de rolcontainer gelegd en worden ze 
teruggebracht naar de berging F9 034 01  
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7 Afsluiten oude afdeling 

7.1 Achterblijvende Inventaris 

Alle goederen die niet worden verhuisd zullen worden opgeruimd.  
De inventaris die niet meeverhuist blijft staan en is eigendom van het ziekenhuis en mag dan ook niet 
mee naar huis genomen worden. 
 

Koelkast/diepvries Uitgetrokken / gereinigd / deuren open 

afval in correcte recipiënt 

naaldcontainers in correcte recipiënt / ook halfvolle 

afvalrecipiënt 

DICHTgebonden/DICHT geklikt: bij het verlaten van de afdeling staat geen enkel 

recipiënt open 

microgolfoven gereinigd 

koffietoestel gereinigd 

koffiekannen leeg en uitgespoeld 

bedpannen en urinaals gereinigd 

bedpanspoeler leeg 

bedden  Enkel matras, linnen en kussen verwijderd 

gebruikt linnen correct afvalzak 

geen documenten of papier 

ofwel bij vertrouwelijk afval, ofwel verhuisd, ofwel levering nu reeds laten 

stopzetten 

Bureaumateriaal alle verwijderd van de afdeling 

Kasten, rekken, lades leeg 

alle ruimtes geordend 

Medicatie / O2 flessen In afgesloten ruimte, wordt dag van verhuis opgehaald door apotheek 

Schoon linnen In oorspronkelijke berging, wordt later opgehaald 

Magazijnvoorraden 

Berging leeg/vol afsluiten : zal door de dienst logistiek en distributie 

worden opgeruimd 

Dects In de verpleegpost 
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PC’s, printers In de verpleegpost 

 

Let er op dat er geen privacygevoelige informatie (patiëntendossiers, persoonlijke aantekeningen) 
achterblijft op de oude afdeling. 

8 Inhuizing 

8.1 Planning 

Tijdens de verhuis is de planning leidend. In de planning staat, per uur, vermeld wie wanneer 
verhuist. Een week voor de verhuis is de gedetailleerde planning beschikbaar. 

8.2 Inrichten van de nieuwe afdeling 

De afdelingen zijn voor de verhuis al zo veel mogelijk door apotheek en dienst magazijn en distributie 
bevoorraad.  
Op elke deur is, door de verhuiscoördinatoren (zie punt 3.1) een plattegrondtekening aangebracht 
met daarop de indeling van de ruimte. De verhuisfirma zet het meubilair en de PC’s in de ruimte 
volgens de tekening.  
Het opnieuw monteren en/of ophangen van bijvoorbeeld bloeddrukmeters en meetlatten gebeurt 
direct na de verhuis door de verhuisfirma. 

8.3 Ondersteuning tijdens de verhuis? 

Voor alle vragen en problemen die direct verband houden met de verhuis bel naar : 5555 of 55555 

en niet rechtstreeks naar de ondersteunende diensten. 

8.3.1 Ondersteuning technische Dienst 

Tijdens de dagen dat er patiënten verhuizen is er een liftmonteur beschikbaar in het ziekenhuis 
(zowel voor de oudbouw en de nieuwbouw inzetbaar).  

 
Alle apparatuur die vaststaat en/of gekoppeld is aan waterleiding, afzuiging of elektriciteitsnet dient 
voor de verhuis te worden ontkoppeld. Het is de bedoeling dat iedere verhuiscoördinator hierover 
vooraf afspraken maakt met de technische dienst. 
Dit dient onderdeel te zijn van uw eigen verhuisdraaiboek. Dat geldt ook voor het opnieuw 
aankoppelen in de nieuwbouw. 
 
Gedurende de verhuis is de technische dienst alleen beschikbaar voor het opnieuw aankoppelen van 
apparatuur en zal zich verder focussen op dringende zaken. Objecten die opgehangen moeten 
kunnen worden gemeld maar dit wordt later opgepakt.  

 

8.3.2 Medische apparatuur 

Installatie en controle van medische apparatuur (vrijgeven voor gebruik) is de verantwoordelijkheid 
van de dienst biotechniek.  

8.3.3 ICT 

De ICT toestellen worden door de verhuisfirma op de plaats van bestemming uitgepakt en 
aangesloten. De gebruiker mag de apparatuur niet zelf aansluiten. 
Nadat de toestellen technisch zijn getest door een medewerker van ICT, moet de gebruiker de 
apparatuur functioneel testen. Dit betekent dat de gebruiker alle werkzaamheden die op de 



 27 

werkplek worden uitgevoerd een keer moet uitvoeren om er zeker van te zijn dat alles werkt. 
Bijvoorbeeld: een etiketje of polsbandje printen, een scanner gebruiken en overige apparatuur 
testen. 
Voor “blokkerende” problemen belt naar de dispatch. Voor problemen die later opgelost kunnen 
worden  stuurt u een e-mail naar de helpdesk IT (helpdesk.IT@azdelta.be) 

8.3.4 Facilitaire Ondersteuning 

De medewerkers van de schoonmaakdienst zorgen er o.a. voor dat kamers en overige ruimtes voor, 
tijdens en na verhuis worden gereinigd. 
Er zijn tijdens het verhuizen diverse cateringvoorzieningen. 
Op diverse bouwlagen zijn water, koffie en thee voorzieningen beschikbaar. 

8.3.5 Sleutels  

De diensthoofden of de verhuiscoördinatoren verzamelen de sleutels van de eigen dienst (oudbouw) 
en geven die, na de oplevering van de afdeling/dienst af bij de  flowmanager oudbouw . Alle sleutels 
moeten voorzien zijn van een sleutelhanger waarop vermeld staat van welk lokaal welke sleutel is. 
Laat alle lokalen open behalve de lokalen waar zich medicatie en/of steriele goederen bevinden. 

8.3.6 Gebruik van de liften  

Laat de liften zo veel mogelijk vrij voor de verhuis en maak, indien mogelijk,  gebruik van de trappen. 
Gedurende de verhuis is er een liftmonteur in huis zodat eventuele technische storingen snel 
verholpen kunnen worden. De liftmonteur is zowel voor de oude campussen als de nieuwe campus 
inzetbaar. (dispatch) 

 

8.3.7 Externe bedrijven 

Externe bedrijven die moeten ondersteunen bij het installeren, testen en kalibreren van medische 
apparatuur dienen zich te melden bij het onthaal aan de hoofdingang (nieuwbouw). De dienst BMT 
zorgt voor een overzicht van de toegelaten personen. Het onthaal zal deze personen doorverwezen 
worden naar de betreffende afdeling/dienst.  

 

8.3.8 Verpakkingsmateriaal 

Na de verhuis pakt de afdeling zelf de dozen en meterbakken weer uit. De verhuismaterialen die 
terug kunnen kunt u in lege rolcontainers bij de liften plaatsen. Lege dozen worden “platgevouwen.” 
De lege materialen worden afgevoerd door het  verhuisbedrijf. 
Verhuisdozen en –bakken en rolcaontainers moeten tegen 25 juni ten laatste weer worden 
ingeleverd om extra kosten te voorkomen. Inlevering kan in de rolcontainer aan de liften (dag van 
verhuis) en later in lokaal 5F9 034 01. De betreffende verhuiscoördinator is er voor verantwoordelijk 
dat het inleveren tijdig gebeurt. 

 
 

8.4 Catering  

Voor politie, medewerkers en vrijwilligers Rode Kruis, medewerkers verhuisbedrijf en vrijwilligers is 

er tijdens de pauze de mogelijkheid om een maaltijd te nuttigen in het restaurant van de 

nieuwbouw.  
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Bijlage 1 Reispas patiënten 
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Bijlage 2 Planning patiënten  
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Bijlage 3 Tijdslot verhuisplanning patiënten 
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Bijlage 3  Flow transport patient  
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Bijlage 4  Route patiënten verpleegafdelingen Wilgenstraat 
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Bijlage 5  Route IZ patiënten  
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Bijlage 6  Route patiënten Covid IZ 
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Bijlage 7  Route patiënten campus Westlaan 
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Bijlage 8  Route patiënten campus Brugsesteenweg 
 

 

 

 

 

 


