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1  Missie en waarden Inkendaal

Onze Misie

Het Inkendaal revalidatieziekenhuis is een onafhankelijke en open gemeenschap met een interdisciplinaire en 
individuele benadering van de patiënt en zijn familie. In een unieke omgeving omringen gespecialiseerde artsen, 

therapeuten, verplegend personeel en ziekenhuisstaf de patiënt met een gepersonaliseerd zorgpakket,  

stellen ze samen realistische doelen voor het maximaliseren van zijn levenskwaliteit.

Inkendaal streeft voortdurend naar een continue uitbouw van zijn wetenschappelijke analyse en is erkend  

als referentiecentrum voor verschillende revalidatiespecialisaties.

Met haar partners streeft Inkendaal naar optimale kwaliteit en veiligheid voor iedere patiënt en haar medewerkers 

binnen functionele netwerken.

Onze Waarden 

Expert in revalidatie
 Nummer één zijn en blijven in revalidatie, bijscholing, uitdragen dat we expertise hebben, met rustige vastheid 

en passie om het onmogelijke waar te maken voor de patiënt, gericht op ontplooiing van mogelijkheden, het refe-

rentiecentrum naast globale universitaire ziekenhuizen in revalidatie, …

Warmmenselijk
 Diep menselijke betrokkenheid bij de patiënt en zijn familie, vriendelijkheid van het personeel en zorgzame en 

individuele aanpak van de patiënt.

 Samen, interdisciplinair: met respect en erkenning voor inbreng en competenties van collega’s.

Betrokkenheid
 Naar het welzijn en de mogelijkheden van de patiënt en zijn familie.

 Naar de organisatie en haar toekomst: doordacht en bescheiden mee denken en in vraag stellen.

Creativiteit
 Durven beginnen waar anderen twijfelen, gestaag meer met doorzetting zoeken naar kwaliteitsverbetering,  

 in een rustig kader (park) dat aanmoedigt tot verder gaan, lef.
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2		 Financiering	en	financieringsmiddelen

 
A) FINANCIERING VAN DE ZIEKENHUISACTIVITEIT

• Budget	van	financiële	middelen	van	de	ziekenhuizen	(sinds 01.07.2002)

  Financiering van de ziekenhuizen in toepassing van het Koninklijk Besluit van 25.04.2002 

  (BS 30.05.02). Niet alle bepalingen ervan zijn van toepassing op de ziekenhuizen.

  -  Basisprincipe van de financiering:

   Toekenning van het budget van financiële middelen (BMF) op basis van de activiteit, en niet langer o.b.v.  

   de beddenstructuur zoals voordien. Het verpleegdagenquotum en begrip ‘verpleegdagprijs’  

   werden afgeschaft.

   De vroegere verpleegdagprijs werd vervangen door een budget, toegekend op jaarbasis, dat is opgedeeld  

   in een vast gedeelte (80 %) en een variabel gedeelte (20 %).

   • 80 % (vast gedeelte) wordt vereffend in twaalfden (1x/mnd) in evenredigheid met het aandeel van  

    de (7 grote) ziekenfondsen

   • 20 % (variabel deel) wordt voor de geïsoleerde G- en Sp-diensten (behalve Sp-palliatief) toegekend  

    en vereffend via een bedrag / verpleegdag (wijziging sinds 01.07.05)

   • Voor patiënten, niet aangesloten bij één van de 7 ziekenfondsen, geldt een afzonderlijke regeling;  

    voor hen wordt een bedrag per verpleegdag aangerekend, dat door het Ministerie van Sociale Zaken  

    wordt vastgelegd.

  - Het dienstjaar, voor toekenning van het budget, loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende kalenderjaar.  

   Per 1 januari kan een wijziging van het budget worden doorgevoerd.

• Financiering Partiële	Hospitalisatie 
 Voor de Partiële Hospitalisatie werd een gesloten budget toegekend voor 60 plaatsen, verrekend in  

 hogervermeld jaarbudget.

• Inkomsten van medische en paramedische prestaties o.b.v. de RIZIV-nomenclatuur.

• Inkomsten activiteiten in het kader van RIZIV-conventies

 - Chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis (AOT) 

 - Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC) 

 - Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen (RCA) 

 - Riziv-overeenkomst voor het opstellen van multidisciplinaire functioneringsrapporten 

  in het raam van de mobiliteitshulpmiddelen 

 - Interuniversitair Referentiecentrum Cerebral Palsy (CP) 

 - RIZIV-overeenkomst inzake revalidatie van patiënten met niet-aangeboren hersenaandoeningen (NAH) (7.71)
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De activiteiten in het kader van elk van deze Riziv-overeenkomsten worden gefinancierd op 

basis van forfaitaire bedragen (RIZIV-nomencaltuur).

• Activiteiten in het kader van het Multidisciplinair Team VAPH

Financiering via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ingevolge de erkenning sinds 

01.01.2003 als Multidisciplinair Team en gespecialiseerd IMB-multidisciplinair team voor het opmaken van ver-

slagen voor individuele materiële bijstand.

B) FINANCIERING VAN HET ONDERWIJS

Het Basisonderwijs (Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs, type 5) wordt gefinancierd door de Vlaamse  

Gemeenschap, departement Onderwijs.

Het BuSO (Buitengewoon Secundair Onderwijs) wordt sinds 01.09.1999 georganiseerd als vestigingsplaats van de 

Kardinaal Cardijnschool op de campus Inkendaal. De financiering ervan wordt geregeld tussen het Ministerie van 

Onderwijs en de Cardijnschool.
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3  Zorgaanbod

Inkendaal is een categoraal revalidatieziekenhuis met een hospitalisatie-afdeling van 178 bedden Sp
(5 verpleegafdelingen + polikliniek)

• Als expert in revalidatie richten wij ons op patiënten met ernstige locomotorische, neurologische en  

 cardiopulmonaire aandoeningen. Wij werken voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten,  

 zowel volwassenen als kinderen.

• Voor deze laatsten beschikt het ziekenhuis over een eigen Partiële	Daghospitalisatie	(60	plaatsen)	 
 met geïntegreerde ziekenhuisschool type 5.

• De afdeling Ambulante Revalidatie Volwassenen (10 plaatsen) wordt georganiseerd met eigen middelen  

 (d.w.z. momenteel zonder overheidsfinanciering; erkenning in aanvraag)

• We hebben een erkenning als expertisecentrum PVS (coma, 19 bedden).

• Revalidatieziekenhuis Inkendaal beschikt over een eigen hoogtechnologisch Centrum voor  
 Bewegingsanalyse (Ganglabo).

• Daarnaast is Revalidatieziekenhuis Inkendaal ook betrokken bij een aantal Riziv-conventies:

 -  Revalidatie	van	patiënten	met	Niet-Aangeboren	Hersenaandoeningen	(NAH)	(7.71)  
  (gehospitaliseerd of ambulant)

   posttraumatisch

   post anoxemisch

   post infectieursinflammatoir

   post hemoragisch (o.a. aneurysmale hersenbloeding)

   post neurochirurgie

 -  Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen (RCA) (7.74) (transmuraal)

 -  Interuniversitair Referentiecentrum Cerebral Palsy (CP) (7.89) (transmuraal)

 -  Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC) (7.89) (transmuraal)

 -  AdemhalingsOndersteuning Thuis (AOT) (7.85) (transmuraal)

 -  Conventie mobiliteitshulpmiddelen (7.90) (transmuraal)

• Expertise als Onderzoeks- en behandelcentrum voor Ontwikkelingsstoornissen

• Erkend expertcentrum voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als Multidisciplinair  

 Team (MDT) voor Individuele Materiële Bijstand (IMB) en begeleiding en opvang voor personen met een handicap

• Ziekenhuisschool (type 5) Buitengewoon Kleuter- & Lager Onderwijs

• De exploitatie van een Dagcentrum adolescenten met psychische kwetsbaarheid (6 plaatsen) is in voorbereiding. 
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178 Bedden Sp
123 bd Sp-neurologisch   -

30 bd Sp-locomotorisch   -

25 bd Sp-cardiopulmonair   -

10 plaatsen ARV
19 Bedden
Expertisecentrum
Comapatiënten

60 Bedden 
Partiële	Daghospitalisatie	Sp
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Zorgprogramma’s -en revalidatietrajecten
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Begin 2017 werden in overleg met de artsen en de stuurgroepen revalidatie de revalidatietrajecten opgestart. 

• Het revalidatieproces start vóór de opname in Inkendaal en gaat verder na ontslag van de revalidant (ambu-

lante zorg / andere nazorg / thuissituatie). Het is de bedoeling dat Inkendaal als revalidatieziekenhuis in de 

toekomst advies een rol heeft in het gehele revalidatieproces, van acuut ziekenhuis tot de thuissituatie.

• Algemene structuur rond de revalidant

Voor elke fase van het revalidatietraject (hospitalisatie / ambulant) is er 

• een verantwoordelijke arts die instaat voor de uitbouw van het revalidatietraject multidisciplinair en in 

overleg met het Wetenschappelijk Innovatief Comité (WIC)

• een adjunct-arts (intervisie met de verantwoordelijke arts en de continuïteit)

• een therapeutisch team met expertise in het revalidatietraject

• een nursingteam (zorgeenheid)

11
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4		 Patiënten	hospitalisatie

Patiënten:	leeftijd	–	Ontslagen	–	verblijfsduur	–	ligdagen	–	bezetting 

1.Leeftijd

2.Geslacht

3.Taal

2017 2016
Taal aantal % aantal %
Nederlands 638 79 686 77
Frans 145 18 190 21
Engels 4 0   
Andere 4 0 3 0
Nederlands/
Frans

13 2 6 1

ZZ- 
Niet ingevuld

  1 0

TOTAAL 804 100 886 100

Jaarverslag 2017

2017 2016
Leeftijd aantal % aantal %
0-14 jaar 111 14 153 17
15-39 jaar 183 23 203 23
40-59 jaar 145 18 142 16
60-79 jaar 241 30 270 30
80 en ouder 124 15 118 13
TOTAAL 804 100 886 100

2017 2016
Geslacht aantal % aantal %
man 461 57 519 59
vrouw 343 43 367 41
TOTAAL 804 100 886 100
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4.Herkomst woonplaats - provincie

Woonplaats 2017 2016
Per gewest aantal % aantal %
Brussels Gewest 121 15 149 17
Vlaams Gewest 578 72 618 70
Waals Gewest 103 13 119 13
ZZ /Buitenland 2 0  0
TOTAAL 804 100 886 100

Woonplaats 2017 2016
Vlaams Gewest aantal % aantal %
Antwerpen 26 4 17 3
Limburg 3 1 7 1
Oost-Vlaanderen 216 37 227 37
Vlaams-Brabant 320 55 355 57
West-Vlaanderen 13 2 12 2
TOTAAL 578 100 618 100

5.Herkomst

 2017 2016
Herkomst aantal % aantal %
Thuis / kort 
verblijf (*)

288 36 370 42

Niet universitair 
zh

299 37 322 36

Universitair zh 210 26 191 22
RVT 3 0 1 0
Andere 3 0 2 0
PVT/beschut 
wonen

1    

Onbekend     
ZZ-niet van  
toepassing

    

Totaal 804 100 886 100

(*) incl integratieverlof
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6.Bestemming	ontslag

 2017 2016
Bestemming 
ontslag

aantal % aantal %

Terug nr huis 566 70 655 74
Niet universitair 
zh

47 6 36 4

Universitair zh 70 9 60 7
Psychiatrisch zh  0 1 0
RVT 87 11 76 9
PVT/beschut 
wonen

3 0 4 0

Overleden 22 3 18 2
Andere 9 1 33 4
Onbekend 1 0 1 0
ZZ-niet van toe-
passing

0 0 1 0

Totaal 805 100 885 100

Activiteit ziekenhuis

Totaal 178 bedden
 2013 2014 2015 2016 2017
Opnames 906 946 873 886 804
Ontslagen 901 950 876 885 805
Gem Ligduur 50,63 48,20 51,83 51,24 54,23
Ligdagen 53 165 52 776 52 766 52 678 51.352
Bedbezetting 81,83% 81,23% 81,22% 80,86% 79,04

Activiteit	Partiële	Daghospitalisatie	Kinderen	(PDH)

PARTIËLE	DAGHOSPITALISATIE	–	KINDEREN	(*)
	VE	-	600 
Part. Hosp.

Aantal dagen. Monobilans Multibilans Punctuele 
therapie

2013 16.854 60 206 96
2014 14.856 56 205 53
2015 12.913 53 159 41
2016 13.743 49 141 5
2017 13740 25 111 13
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Activiteit Ambulante revalidatie Volwassenen (ARV)
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5  Personeelsgegevens

Jaarverslag 2016

1. Personeelsgegevens

Werknemers per categorie

Personeelscategorie Aantal werknemers 31.12.2016 Aantal werknemers 31.12.2017
 Man Vrouw Totaal % Man Vrouw Totaal %
Loontrekkend 22 16 38 10 19 19 38 9
Administratief 8 35 43 11 10 41 51 13
Verplegend 18 161 179 45 17 165 182 45
Paramedisch 24 107 131 33 24 110 134 33
Ander 1 2 3 1 1 2 3 1
Totaal 73 321 394 100 71 337 408 100

Verdeling	naar	werktijd	en	anciënniteit 

Anciënniteit = de periode van effectieve tewerkstelling bij Inkendaal op basis van een arbeidsovereenkomst met de vzw.

31.12.2017 31.12.2016
 Arbeiders Bedien-

den
Totaal % Arbeiders Bedien-

den
Totaal %

WERKTIJD         
   Voltijds 11 181 192 47,06% 14 171 185 46,95%
   Deeltijds 23 193 216 52,94% 20 189 209 53,05%
 34 374 408 100% 34 360 394 100%
NATIONALITEIT     
  Belgische 31 354 385 94,36% 33 347 380 96,45%
  Andere 3 20 23 5,64% 1 13 14 3,55%
 34 374 408 100,00% 34 360 394 100,00%
ANCIENNITEIT 
i/d ONDERNEMING

    
    

< 1 jaar 6 38 44 10,78% 4 40 44 11,17%
Tussen 1 en 2 jaar 4 55 59 14,46% 4 44 48 12,18%
Tussen 3 en 4 jaar 2 36 38 9,31% 3 33 36 9,14%
Tussen 5 en 9 jaar 6 70 76 18,63% 5 69 74 18,78%
Tussen 10 en 19 
jaar

15 109 124 30,39% 17 117 134 34,01%

Tussen 20 en 29 
jaar

1 43 44 10,78% 1 32 33 8,38%

   >=30 jaar 0 23 23 5,64%  25 25 6,35%
 34 374 408 100,00% 34 360 394 100,00%
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Waar gaan we in 2018 concreet voor vanuit ons strategisch beleidsplan 2016 – 2020 en ifv de nieuwe uitdagingen die 
op ons af komen?

1.1 Lobbying en netwerking statuut ziekenhuis SP 
Domein: Missie en strategie - Projectleider Sofie B

In het licht van de zesde staatshervorming waarbij alle Vlaamse revalidatieziekenhuizen voortaan ressorteren 
onder de Vlaamse Gemeenschap is er in 2015 en 2016 grote onduidelijkheid gerezen omtrent het huidige en toe-
komstige statuut van de sp ziekenhuizen en hun financiering. 

In 2016 heeft het ziekenhuis en ook de Vlaamse gemeenschap  een juridische analyse gemaakt van de juridische 
gevolgen van de staatshervorming.

In 2017 heeft het ziekenhuis vervolgens vanuit het voorzitterschap van de R9 meegewerkt met het VAZG (Vl Agent-
schap Zorg en Gezondheid) aan de volgende wetgevende initiatieven : 

1. Het protocolakkoord tussen Vlaamse en federale overheid 

2. Het overnamedecreet dat handelt over de overname van de bevoegdheden door Vlaanderen met als 
doel het verzekeren van continuïteit en de samenwerking met de mutualiteiten.

3. Het decreet Vlaamse Sociale Bescherming 

In 2018 zal het ziekenhuis meewerken aan de Besluiten van de Vlaamse Regering die uitvoering geven aan de 
bovenvermelde decreten. 

Het is onze absolute intentie in Inkendaal om te blijven fungeren in een ziekenhuisstatuut, als supraregionaal 
tertiair referentiecentrum gezien de hooggespecialiseerde  derdelijnsfunctie rond neurorevalidatie  en ademha-
lingsondersteuning die slechts kan worden gerealiseerd in een ziekenhuiscontext en binnen functionele netwer-
ken met verschillende locoregionale netwerken en ook universiteiten. 

Begin 2018 zal de raad van bestuur, het directieteam en artsen op een strategiedag de positie van Inkendaal bepa-
len ten aanzien van netwerkvorming.  Een uitbreiding van de bestaande complexe en intensieve revalidatie door 
bijkomende bedden of integratie met een andere SP-dienst kan overwogen worden. 

1. 2 Actualisering missie en imagobuilding 
Domein: Missie en strategie - Projectleider : Els VH

	 Onze website die werd vernieuwd in 2017 moeten we verder beheren en up to date houden

	 Een intensieve wetenschappelijke samenwerking en opleiding met de universiteiten via ons eigen 
opgericht WIC wordt verder gezet

	 Er is een werkgroep communicatie met vertegenwoordiging van alle departementen (ook deelname 
door de hoofdarts) die vertrekkend vanuit een SWOT-analyse een beleidsplan communicatie opmaakt 
met concrete actiepunten

	 We moeten nadenken over welke manieren en middelen kunnen worden ingezet om te communiceren 
naar het Vlaamse zorglandschap

	 Samen met het WIC wordt  bekeken welke inhoudelijke/wetenschappelijke gegevens we op onze 
website plaatsen 

	 We denken na over de piste om een bekende TV-persoonlijkheid te verbinden aan onze missie om 
onze beeldvorming sterker te maken



21

Jaarverslag 2017

2.1 Focus op topreferente 3elijnsprogramma’s en consolidatie 2e lijns zorgpro-
gramma’s 
Domein: Zorgportfolio- Projectleider : Prof. Bernard D.

	 Het is voor Inkendaal in 2017 de hoogste prioriteit om de historisch opgebouwde expertise en faam in 
gespecialiseerde neurorevalidatie voor kinderen en volwassenen te behouden en te versterken. Het 
WIC is innovatief en toekomstgericht bezig met het in kaart brengen van verschillende revalidatietrajec-
ten binnen  zorgprogramma’s in Inkendaal en eventueel nieuwe op te starten. Hiermee zal Inkendaal zich 
naar de zich vormende netwerken de komende maanden beter kunnen profileren en positioneren.

	 Eveneens is het voor Inkendaal belangrijk in het WIC na te denken over het gedeeltelijk consolideren van 
de tweedelijnsrevalidatie niet alleen om voldoende schaalgrootte te generen maar ook om de werkdruk 
op de verpleegafdelingen te kunnen spreiden (voldoende aanbod van gespecialiseerde zorgverleners 
verzekeren), en als revalidatiedienstverlening naar de regio.

	 Ook zal beleidsmatig vanuit het WIC een advies worden voorbereid hoe Inkendaal in de toekomst zich kan 
voorbereiden op verdere  patiëntenverwijzing vanuit Brussel en Wallonië en zelfs internationaal.

	 Alle revalidanten, zowel de pediatrische als volwassen, ambulante en gehospitaliseerde worden toegewe-
zen aan één van de revatrajecten en worden volgens specifieke normen en doelstellingen behandeld.

In 2018 willen we maximaal inzetten in de ontwikkeling van de RT’en met een duidelijke structuur en uniforme op-
bouw. Ieder revatraject zal aangepast worden aan zijn geïncludeerde populatie .

De ICF  - structuur vormt de rode draad doorheen de revatrajecten. Het is een begrippenkader waarmee het functio-
neren van mensen en de eventuele problemen die mensen tijdens het functioneren ondervinden beschreven kunnen 
worden . Persoonlijke factoren en factoren van buitenaf die hierop van invloed kunnen zijn worden bekeken . Met 
andere woorden de ICF beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand.
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3.1 Instroomoptimalisatie 
Domein: Zorgomgeving- Projectleider : Dr. Chris T.

Inkendaal kiest ervoor om autonoom te blijven en zich niet exclusief te binden aan of binnen 1 netwerk omdat dit 
de verwijzingen vanuit andere centra of ziekenhuizen zou kunnen hypothekeren, daar waar we juist referentiepunt 
willen zijn voor 3de lijns revatrajecten.

Wel bereidt Inkendaal contracten voor met zich vormende (locoregionale) netwerken of  andere zorgpartners om de 
in (en uitstroom) van patiënten in de toekomst te optimaliseren

o Ziekenhuizen 

	 Denderbekken ( OLV Aalst,  ASZ Aalst en Sint-Blasius Dendermonde)

	 UZ Brussel, Sint-Maria Halle, Jan Portael Vilvoorde

	 UZ Gent  

	 UZA (respiratoire revalidatie)

	 UPC-Kuleuven ( K-plaatsen in Inkendaal ) 

o Onderwijs

	 Cardijnschool BUSO oprichting type 5 

o Samenwerking met woonzorgcentra, VAPH-woonvormen en andere centra voor chronische zorg

o Samenwerking met centra voor ambulante revalidatie

o Samenwerking met huisartsenverenigingen

o Samenwerking met patiëntenverenigingen 

3.2 Uitstroomoptimalisatie 
Domein: Zorgomgeving - Projectleider : Prof. Bernard D. 

De revalidant volgt een transmuraal traject gedurende zijn verblijf waarbij de noden voor transitie door de sociale 
dienst bepaald worden (mogelijk in samenwerking met externe partners)  

De bestaande WZC, voorzieningen VAPH en opvolging conferentie eerstelijnszorg  worden op het provinciaal (en 
verder) niveau  geïnventariseerd . Samenwerkingen met deze voorzieningen en centra worden herdacht en 
geoptimaliseerd.  
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Daarnaast is een betere afstemming met de huisartsenkringen noodzakelijk met goede afstemming met betrek-
king tot wederzijdse verwachtingen, en heen- en terug verwijzing.

We willen voornamelijk inzetten op een vlotte uitstroom van mensen binnen specifieke revatraject

	 NAH desoriëntatie 

	 Volwassenen met neuromusculaire aandoeningen 

We hebben gemerkt dat er binnen het Vlaams Zorglandschap te weinig aanbod is voor deze specifieke zorgnoden, 
wat maakt dat er een zeer moeilijke uitstroom is.

De nieuwe wetgeving rond het PVB is mee verantwoordelijk voor de moeilijke doorverwijzing van onze revalidanten 
naar plaatsen binnen voorzieningen van het Vlaams Agentschap 

3.3 Patiënt & family empowerment 
Domein: Zorgomgeving - Projectleider : Karolien P. 

Er wordt in 2018 bijkomende aandacht besteed aan alle initiatieven mbt onze patiënten en zijn (in)directe 
zorgomgeving.

De focus zal liggen op:

	 In kaart brengen van alle bestaande initiateven ziekenhuisbreed en bij bepaalde afdelingen

	 Inzetten op kwalitatieve bevraging en projecten mbt patiënttevredenheid

	Uitwerken van de acties van de tevredenheidsmetingen 

	 Centralisatie en bepalen van prioritering binnen de infrastructuuraanvragen van RevaTinT

	Overzicht van alle contacten met patiëntenverenigingen, sponsordossiers,….

4. HR Beleid (incl artsen) 
Domein: HR - Projectleider: Els VH

	 We zetten verder in op de versterking van de competenties van onze leidinggevenden

	 Functionerings- en evaluatiegesprekken worden verder opgevolgd  

	 Het comité Opleidingen beoordeelt de opleidingsaanvragen en het Comité Aanwervingen beoordeelt de 
aanwervingsaanvragen met monitoring van het aantal FTE’s en de vooropgestelde personeelsbegroting 

	 We maken werk van een (HR/)VTO-tool waardoor het personeelsdossier en ook het opdelingsluik hierin 
digitaal wordt, transparanter en zo beter kan gemonitord worden 

	 De oefening arbeidsduurreglementering en optimalisatie van de werkorganisatie wordt verder gerealiseerd 
en verankerd in overleg met de syndicale partners, een nieuwe versie van het Arbeidsreglement wordt uit-
gewerkt. 

	 Een nieuw medisch reglement dat het statuut van de artsen regelt en de relatie tussen artsen en het zieken-
huis wordt gefinaliseerd en gevalideerd. 

	 Een rationalisatie van de personeelsadministratie om de dienstverlening nog te verbeteren wordt verder 
doorgevoerd en procedures en processen worden verder uitgeschreven in 2018



	 We organiseren een werknemerstevredenheidsbevraging en maken op basis van de resultaten een actie-
plan op

	  Een HR- wervingsbeleid in functie van verderzetting tweede en derdelijnsrevalidatie krijgt verder vorm 

	  Het HR beleid wordt integraal van toepassing op de artsen( aanwerving, opvolging dossiers, functione-
ringsgesprekken, ..)

	 We zetten vanuit HR in op een positief welzijnsbeleid samen met de syndicale partners en de preven-
tie-adviseur

	 We bekijken wat binnen Inkendaal de doelstelling is mbt franstalige patiëntenpopulatie is en hoe we onze 
personeelsinvulling hier optimaal op afstemmen  
 

5.1 Korte Termijn Bouwplan 
Domein: Technical Resources - Projectleider: Mark J.

	 Overleg met Vlaams Gemeenschap m.b.t.	VIPA-subsidiëring	voor:

o Ombouw van vierpersoonskamers naar twee/éénpersoonskamers voor dienst 100 200 

o Initiatief prioritaire werken bij Vlaamse overheid scheiding kinderen en volwassenen

	 Gefaseerde aanleg van het revalidatiepark

5.2 beleidsinformatie/ datawarehouse 
 Domein: Technical Resources - Projectleider: Mark J.

	 Oprichting Comité Data met als doel:

o Inventarisatie van de beschikbare data

o Inventarisatie van de gewenste indicatoren

o Identificatie en Validatie van de data

o Transparant en uniform maken van de data

	 Beschikbaar stellen van de gevalideerde data afhankelijk van stakeholder

5.3 EPD Beslissing en implementatie 
Domein: Technical Resources - Projectleider: Mark J.

	 Uitschrijven lastenboek	voor	een	elektronisch	patiëntendossier en aansluitend ZIS tegen eind 2017 in 
het wekelijks overleg conform het projectplan 

	 Implementatie van het EPD/ZIS met de leverancier in 2019

6.	Optimalisatie	bedbenutting 
Domein: Performantie en kwaliteit - Projectleider: Nico A.

	 Probleem weekendbezetting (ingediend kabinet)

	 Streven naar bedbezetting van meer dan 80%

	 Medewerkers identificatiesysteem en toegangscontrole
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7. Financieel Relanceplan 
Domein: Financieel - Projectleider: Mark J.

De realisatie van de begrotingsdoelstellingen 2018 en de opstart van het relanceplan om van Inkendaal tegen 2019 
een financieel gezonde instelling te maken en de exploitatietekorten structureel weg te werken. Het ziekenhuis kiest 
niet voor een brutaal saneringsscenario gezien de actuele positieve bedrijfscultuur.

	 Een aantal investeringen voorzien om de kwalitatieve werking op peil te houden en op vlak van management 
een aantal zaken te optimaliseren 

	 Een kritische evaluatie van het personeelsbestand in de eerste plaats afbouw van de interims 

	 Zoeken naar omzetverhogende maatregelen in termen van activiteitsgroei aansluitend bij de zorgportfolio

	 Optimalisatie van een aantal zorgondersteunende processen 

8. Conceptualisatie Zorgprogramma’s 
Domein: Sturing en beheerscontrole - Projectleider: Nico A.

	  Overzicht en proefproject labeling

	 Inhoudelijke uitwerking revalidatietrajecten: Aanstellen van RT verantwoordelijken - Vastleggen van MT 
team rond deze RT

	 Beleidsinformatie en indicatoren revalidatietrajecten

8.2 Beleidsplancyclus 
Domein: Sturing en beheerscontrole - Projectleider: Karolien P

Streven naar eenvoud en transparantie binnen de veelheid aan informatie – standaardisatie van opmaak 
van beleidsplannen

	 Methodiek en opmaak van beleidsplannen 

o Beleidsplannen op elkaar afstemmen

o Uniforme lay-out en wijze van opvolging

o Bepalen van welke afdelingen over een beleidsplan moeten beschikken (zorg versus niet zorg)

o Integratie  in begroting

	 Validatie en transparantie van deze gegevens

	 Toegang tot beleidsinformatie voor vlotte opmaak beleidsplannen en snelle bijsturing

	 Afstemming op de stuurgroepen/ afdelingen

8.3 Vernieuwde organisatiestructuur 
Domein: Sturing en beheerscontrole - Projectleider: Karolien P.

	 Transparantie in de communicatielijnen zorginhoudelijk en aansturend

	 Positie van de aansturing van de zorgprogramma’s binnen de stuurgroepen
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	 Opzet van vernieuwd aansturingsmodel in lijn met zorgprogramma’s

	 Communicatie tussen stuurgroepen en directie moet meer lean – ontwikkelen van methodiek 

	 Plaats van het dienstverantwoordelijkenoverleg binnen de organisatiestructuur 

8.4 Accreditatie  
Domein: Sturing en beheerscontrole - Projectleider: Karolien P.

Strategie, Kwaliteit en patiëntveiligheid en alle andere managementdimensies staan nooit stil, of er nu een jaar is van 
NIAZ Qmentum accreditatie of Vlaamse overheidsinspectie of andere.

	 Evaluatie NIAZ en beslissing toekomstig kwaliteitssysteem 

	 Validatie en uitwerking Voortgangsrapport kwaliteit  NIAZ

	 Kwaliteitsstructuur verder uitbouwen en verankeren

	 Uitvoeren van  de gedefinieerde verbeterprojecten ziekenhuisbreed en binnen de Q teams

	 Check’s op kwaliteit verder zetten:  met risicoanalyses, zelfevaluaties, interne audits, veiligheidsrondes, te-
vredendheidsmetingen, opvolgen en formuleren van indicatoren,… formuleren van verbeteracties na inci-
denten,…

	 Opleidingen rond kwaliteit via Q on tour leerstation

	 Q coaching
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