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Voorwoord van de algemeen directeur

Revalidatieziekenhuis Inkendaal stapte het 
jaar 2018 op erkentelijke wijze in. Op 5 
januari ontvingen we het heuglijke nieuws 

dat het college van het NIAZ het Qmentum 
kwaliteitslabel toekende aan ons ziekenhuis. 
Aan de hand van een uitgebreid spectrum 
van criteria werd Inkendaal op vlak van 
kwaliteit en patiëntveiligheid tot in de puntjes 
gescreend en beoordeeld. De inspanningen 
van onze medewerkers ter voorbereiding van 
de doorlichting, wierpen dus meer dan hun 
vruchten af! Dit kwaliteitslabel is een belangrijk 
signaal dat Inkendaal een hoog niveau van 
kwalitatieve revalidatiezorg biedt en over 

een cultuur van continue verbetering beschikt. Bestuurders, directieleden, 
artsen, verpleegkundigen, therapeuten en medewerkers werden op gepaste 
wijze bedankt tijdens een speciale editie van het jaarlijks personeelsfeest.

De erkenning van het NIAZ betekende echter niet dat we op onze lauweren 
konden rusten. 

2018 werd gekenmerkt door de uitrol van het relanceplan om van Inkendaal 
tegen 2020 een financieel gezonde instelling te maken en de exploitatiekosten 
structureel weg te werken. Ook de optimalisatie van de bedbezetting 
kaderde in ons streven naar een efficiënt beheer van ons ziekenhuis. Het 
nieuw opgerichte comité Data kreeg als taak om gevalideerde data continu 
ter beschikking te stellen teneinde het beleid daarop af te stemmen. We 
introduceerden de opmaak van beleidsplannen binnen meerdere afdelingen 
om greep te krijgen op de veelheid aan informatie en werkzaamheden 
binnen onze ziekenhuismuren. Evident werden er tegelijkertijd afspraken 
gemaakt over de afstemming en opvolging ervan. Beleidsmatig maakten 
we ook werk van de instroom- en uitstroomoptimalisatie van onze 
revalidanten. Om de communicatielijnen tussen de directie, stuurgroepen 
en diensten zo transparant mogelijk te maken, zetten we stappen richting een 
vernieuwde organisatiestructuur. Het lastenboek voor een elektronisch 
patiëntendossier werd uitgeschreven, teneinde in 2019 van start te kunnen 
gaan met het EPD in Inkendaal.

De raad van bestuur, het directieteam en artsen grepen een strategiedag 
aan om de positie van Inkendaal te bepalen op vlak van netwerkvorming. 
Daar viel de beslissing dat Inkendaal zich verder zal positioneren als 
supraregionaal tertiair referentiecentrum voor (neuro)revalidatie binnen 
een ziekenhuislandschap in hervorming. Onze hooggespecialiseerde 
derdelijnsfunctie rond neuro-revalidatie  en ademhalingsondersteuning kan 
slechts worden gerealiseerd binnen functionele netwerken met verschillende 
locoregionale netwerken en universiteiten. Op 6 februari 2018 vernieuwden 
we het raamakkoord inzake partnership Revalidatieziekenhuis Inkendaal 
- UZ Brussel. Enerzijds willen beide instellingen zo een preferentieel 
partnerschap en een duurzame samenwerking op verschillende domeinen 
realiseren. Anderzijds bepaalt de overeenkomst op welke manier we de  
taakverdeling en de complementariteit van beide ziekenhuizen zullen 
realiseren. Ook de optimalisatie van het medisch aanbod in beide instellingen 
maakt er deel van uit. 

Beleidsbeslissingen op Vlaams niveau hadden grote gevolgen voor de 
werking van onze sector. Het zogeheten “overnamedecreet” van 6 juli 2018 
garandeert vanaf 1 januari 2019 de continuïteit en de financiering van o.a. 
de revalidatieziekenhuizen en revalidatievoorzieningen tot ze deel kunnen 
uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming. Aansluitend keurde de 
Vlaamse regering op 7 december 2018 een besluit goed met betrekking 
tot de uitvoering van het overnamedecreet, waarin o.a. de financiering en 

een regeling van de Vlaamse revalidatieovereenkomsten (in casu de NAH-
conventie 7.71 in Inkendaal) worden bepaald. Deze regelgeving gaf een 
juridische en financiële basis aan Revalidatieziekenhuis Inkendaal ingevolge 
de zesde staatshervorming. Inkendaal werkte eind 2018 ook actief mee aan 
de conceptnota “De Vlaamse revalidatie: op weg naar een gestroomlijnd, 
geïntegreerd Vlaams revalidatiebeleid” in samenwerking met het bevoegde 
kabinet, de Vlaamse administratie en de koepel Zorgnet-Icuro.

De dienst HR was druk in de weer met een zoektocht naar geschikte artsen 
en gemotiveerde zorgverleners in de nursing en revalidatie. Enkele nieuwe 
artsen en meerdere nieuwe medewerkers bevorderden de interne uitbouw 
van de revalidatietrajecten. De ‘war for talent’ is ook in Inkendaal een 
dagelijkse realiteit. 

2018 was een jaar met aandacht voor onze medewerkers. Medewerkers 
werden o.a. tijdens het accreditatiefeest en de Dag van de Zorg bedankt 
voor hun inzet en werden betrokken bij en bevraagd over ziekenhuisbrede 
dossiers. Zo waren er infosessies over het relanceplan, de nieuwe 
hospitalisatieverzekering en over de tussenstand van de invoer van 
de arbeidstijd en Saga. Onze leidinggevenden konden rekenen op 
ondersteuning ter versterking van hun competenties, opdat ze hun team zo 
efficiënt en goed mogelijk kunnen aansturen en coachen. Voor de artsen 
legden we de basis voor een volwaardig HR-beleid. HR en de dienst aankoop 
namen een belangrijke beslissing voor de ontwikkeling van een VTO-tool. 
Het jaar werd afgesloten met ‘HR on tour’, waarbij HR en de algemene 
directeur naar de verschillende afdelingen trokken om te luisteren naar de 
bekommernissen. Personeelstekort en werkdruk kwamen daarbij vaak ter 
sprake. We beschouwden dit als belangrijke signalen om mee te nemen in 
het toekomstige beleid. 

Naast medewerkers kregen ook patiënten en hun zorgomgeving bijzondere 
aandacht. Dat uitte zich in nieuwe projecten ter bevordering van de 
patiënttevredenheid, zoals de eerste deelname aan de internationale “What 
matters to you”-dag. Er gebeurden vanuit de dienst kwaliteit ook inspanningen 
op vlak van tevredenheidsmetingen en communicatie naar patiënten (bv. 
teamborden). Om revalidanten de kwalitatieve zorg te geven waarvoor we 
garant willen staan, gaven we onze medewerkers de kans om zich continu 
bij te scholen via opleidingen of via activiteiten tijdens themaweken zoals de 
Week van de Patiëntveiligheid.

Het werkjaar eindigde in december met een strategiemoment, bijgewoond 
door een delegatie artsen, stakeholders, de directie en de raad van bestuur. 
Deze oefening liet ons toe om de beleidsplannen en het relanceplan te 
evalueren en de begrotingsopmaak voor 2019 voor te bereiden.  

‘365 dagen Inkendaal’ samenvatten in slechts enkele bladzijden is bijna 
onmogelijk. Het doet haast afbreuk aan het harde werk dat hier elke 
dag geleverd wordt door revalidanten, familieleden, zorgverstrekkers en 
ondersteunende diensten. De unieke microkosmos van Inkendaal staat 
nooit stil. Elke dag opnieuw daagt ze uit. Vanuit ons gemeenschappelijk 
streven naar maximale levenskwaliteit voor elke revalidant, gaan wij 
oplossingsgericht telkens op zoek naar de beste antwoorden. Dat was zo in 
2018 en blijft ook in 2019 onze strategie.

Sofie Blancquaert 
Algemeen directeur



INKENDAAL IN CIJFERS

Onze missie 

Zorgprogramma’s en revalidatietrajecten

Personeel 

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 revalidant met een gepersonaliseerd zorgpakket en 
stellen ze samen realistische doelen voor het maximaliseren van zijn levenskwaliteit.
Inkendaal streeft bovendien naar een continue uitbouw van haar wetenschappelijke 
expertise 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 kernwaarden 

Expert in revalidatie 
Warmmenselijkheid

Betrokkenheid 
Creativiteit

Aantal werknemers (in FTE)      340,6
Totaal aantal werknemers         401

Loontrekkend 38 9% 38 9%

Administratief 51 13% 47 12%
Verplegend 182 45% 179 45%
Paramedisch 134 33% 134 33%
Ander 3 1% 3 1%
Totaal 408 100% 401 100%

In Inkendaal zijn ook 28 medewerkers 
op zelfstandige basis actief (o.a. artsen, 
kinesitherapeuten).

In onze ziekenhuisschool (BuBaO type 5 en het 
BuSO OV4 type 5) zijn 22 leerkrachten actief.

Verder werken er ook medewerkers via externe 
instanties. 13 medewerkers staan via ISS in 
voor de schoonmaak.

4 ZORGPROGRAMMA’S 20 REVATRAJECTEN

KINDERREVALIDATIE (<18 j.)

Dr. J. Haan
Dr. K. Pelc

Dr. N. Smeets
Dr. E. Van Rossem

Dr. S. Voets

Autismespectrumstoornissen

Cerebrale Parese

NAH (VCA, TBI, ...)

Neuro oncologie

Neuromusculaire Aandoeningen

Ontwikkelingsstoornissen < 2 j.

Ontwikkelingsstoornissen > 2 j.

Verworven Perifeer Zenuwletsel

NIET-AANGEBOREN 
HERSENLETSELS VOLWASSENEN 

Dr. P. Diels
Dr. E. Peeters

Dr. I. Safin
Dr. C. Truyers

Resocialisatie

Desoriëntatie

Beperkte Responsiviteit

CVA Infratentorieel

CVA Supratentorieel

CHRONISCH NEUROLOGISCHE 
AANDOENINGEN VOLWASSENEN

Prof. Dr. B. Dan
Dr. K. De Braekeleer

Dr. F. Geurs
Dr. I. Monsieur

Dr. I. Safin
Dr. C. Truyers

Parkinson

Cerebrale Parese

Neuro oncologie

Neuromusculaire Aandoeningen

Perifere Neuropathie

LOCOMOTORISCHE REVALIDATIE 
VOLWASSENEN

Dr. I. Safin 
Dr. C. Truyers  

Dr. S. Van Laer

Orthopedie
Ruggenmerg Letsels

Erkenningen en bedden

178 bedden Sp

123Sp neurologie

(incl. 19 comabedden)

30Sp locomotorisch

25Sp cardio-
pulmonair

Ambulante Revalidatie

60Kinderen PDH 
Partiële Daghospitalisatie

10Volwassenen

Centrum voor Bewegingsanalyse

Conventies

Federaal    
• AdemhalingsOndersteuning Thuis (AOT) (7.85)
• Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC) (7.89)

Vlaams 
• Interuniversitair Referentiecentrum Cerebral Palsy (CP) (7.89)
• Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen (RCA)       
  (7.74)
• Revalidatie van patiënten met Niet-Aangeboren          
  Hersenaandoeningen (NAH) (7.71)
• Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 
  (CMT voor kinderen < 8 jaar)
• Mobiliteitshulpmiddelen (7.90)
• Erkend Multidisciplinair Team (MDT) door VAPH

Evolutie opnames Herkomst en bestemming 
patiënten

 2016 2017 2018

Cardiopulmonair 267 247 238
Neurologie 453 420 395
Locomotorisch 166 137 124
Totaal 886 804 757

Woonplaats patiënten

Een hart voor onze revalidant 

Kwaliteitsindicatoren 

En een hart voor onze medewerkers 

•  Eerste deelname aan de internationale actie 
    ‘What matters to you’
•  Week van de Patiëntveiligheid, met sessies voor   
    onze revalidanten
•  Valentijnsactie met gedichten en muziek
•  Week van de Valpreventie
•  Kapitein Winokio en kinderboerderij voor de PDH
•  Pilootproject teambord op de verpleegeenheid

•  Accreditatiefeest “Inkendaal at the Fields”
•  Interne en externe opleidingen
•  Sportactiviteiten, Ekiden Run
•  Dag van de Zorgmedewerker
•  Car Free Day
•  Ekivita-voordelenkaart
•  Sneeuwballengevecht

•  Patiënttevredenheid: Inkendaal krijgt een gemiddelde score van 8,4/10 en 98% van onze revalidanten zou  
    ons Zeker of waarschijnlijk wel aanbevelen. 
•  Tevredenheid website: onze website kreeg een score van 84,7% vanuit het Vlaams Patiëntenplatform.
•  Patiëntidentificatie: 98,3% had tijdens de audit zijn identificatiebandje aan en 99% daarvan was volledig  
    en correct.
•  Medicatievoorschrift:  90,3% van onze medicatievoorschriften waren volledig en correct.
•  Basisvereisten handhygiëne: 96,4% van alle basisvereisten waren in orde in 2018. 
    Korte mouwen en lange nagels  blijven aandachtspunten.

2017 2018



Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Koninklijke Instelling vzw

Inkendaalstraat 1,  
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