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Voorwoord van de algemeen directeur

2019 kondigden we aan als het jaar van de 
medewerker. Het is immers dankzij onze meer 
dan 400 medewerkers dat Inkendaal dag in, dag 
uit blijft draaien om revalidanten kwalitatieve 
zorg te bieden en te begeleiden bij hun individueel 
revalidatietraject. 

Inkendaal is een tijdelijke thuis voor wie bij ons een 
revalidatietraject volgt. De warmmenselijkheid 
die we hoog in het vaandel dragen, resulteert ook 
in sfeer in huis. De G-sportdag, kerstactiviteiten 
en Valentijnsdag zijn slechts enkele voorbeelden 

waarmee we dagelijkse routines van revalidanten doorbraken. En van de 
internationale ‘What matters to you’-dag maakten wij gewoonweg een hele 
week, waarin de wensen van onze revalidanten centraal stonden. Revalidanten 
konden op die manier hun huisdier ontmoeten op de terrassen achter de 
diensten, genieten van een artisanaal ijsje en boeken ontlenen uit de nieuwe 
boekenruilkast. Onze jongste revalidanten kregen zelfs tweemaal bezoek van 
kapitein Winokio, die in Inkendaal niet enkel zijn boek ‘Pleisterliedjes’ kwam 
voorstellen, maar dit ook maakte in én met medewerkers en revalidanten van 
Inkendaal. 

De grootste bekommernissen uit de ‘HR on tour’, het personeelstekort en 
de werkdruk, werden vertaald in beleid en leidden in 2019 tot acties op 
vlak van HR. Zeer concreet investeerden we in aanwervingen. Maar liefst 
53 nieuwe medewerkers vonden hun weg naar onze werkvloer. Meer focus 
ging ook naar positiviteit binnen de teams en naar feel good-initiatieven. 
Positiviteitspotten met groeps- en sfeerbevordende activiteiten, sneeuw- 
en waterballonnengevechten en een Bootcamp-lessenreeks deden zo hun 
intrede. In april lieten we alle spanning los op ons personeelsfeest in Wild Wild 
Westsfeer. Het hele jaar door konden onze medewerkers na het werk genieten 
van mooie kortingen dankzij hun Ekivita-voordelenkaart. 

Om elke medewerker thuis te brengen in onze procedures en continu bij 
te scholen, maken we doorlopend werk van opleiding en deelname aan 
themadagen en -weken rond privacy, patiëntveiligheid, NAH, dieet en 
handhygiëne. Intern en extern kunnen onze medewerkers hun kennis vergroten, 
wat ten goede komt van de patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorg. Een 
nieuwe VTO-tool hielp ons om het overzicht over alle opleidingen te bewaren 
en de achterliggende processen beter te sturen. 2019 was ook het jaar waarin 
IFIC haar intrede deed. Directie, de dienst HR en de syndicale organisaties 
werkten intensief en vlot samen om de medewerkers vertrouwd te maken met 
dit nieuwe classificatiesysteem. Een meer gestructureerd vrijwilligersbeleid 
werd eind 2019 uitgerold, na consultatie bij alle diensten om na te gaan waar 
vrijwilligers een meerwaarde zijn voor revalidanten.

2019 was ook een jaar van verbinding. Dankzij het Verhaal van Inkendaal 
zorgden we voor mooie fotodecoratie in onze patio en gaven we onze 
communicatie- en PR-werking een boost. Het fotoproject waarin medewerkers 
en oud-revalidanten een hoofdrol spelen, kreeg veel aandacht van buitenaf 
en bracht onze kernwaarden als het ware tot leven. Ook op andere momenten 
haalden we stakeholders naar Inkendaal. Op de nieuwe sponsormuur kregen 
onze gulle gevers een zichtbare plek en op ontmoetingsmomenten konden ze 
met eigen ogen zien waarvoor hun middelen werden ingezet. Een hoogtepunt 
op dat gebied was de officiële opening van de revalidatiespeeltuin in oktober 
2019. Vele jaren van voorbereiding en werken resulteerden in een bijzondere 
buitenlocatie van 2000 m² met een eigentijdse, veilige en uitdagende 
revalidatiespeeltuin, helemaal op maat van de jonge revalidanten en perfect in 
harmonie met onze groene omgeving. 

Verbinden deden we door samenwerking binnen de ziekenhuisgroepering UZ 
Brussel – Inkendaal, waarmee we een aantal klinische en zorgondersteunende 
noden van Inkendaal complementair kunnen aanvullen met universitaire 
wetenschappelijke expertise. Tussen het UZ Brussel en Inkendaal bestonden al 
langer samenwerkingsakkoorden zoals een raamakkoord, verscheidene RIZIV-
conventies, wetenschappelijke projecten, stageplaatsen voor (para)medische 
opleidingen en  samenwerking in bedrijfsondersteuning (apotheek, CSA, HR, 
radiologie, laboratoria). Om bovenstaande redenen vonden beide partners de 
tijd rijp om samen in een structurele en duurzame samenwerking te stappen. 
Revalidanten krijgen zo meer garantie op een kwaliteitsvolle overgang van de 
acute naar post-acute hoog complexe en intensieve revalidatie met maximale 
kans op re-integratie in de maatschappij. Beide partners vonden elkaar ook in 
de partiële daghospitalisatie voor jongeren van 12 jaar en ouder.

2019 was ook de start van nieuwe processen en structuren. Er was 
de langverwachte kick-off van het elektronisch patiëntendossier (EPD) 
in samenwerking met Nexuzhealth. Met het EPD van Nexuzhealth koos 
Inkendaal voor het platform dat het best is afgestemd op haar behoefte als 
revalidatieziekenhuis. Het EPD zal ons toelaten om zowel het medisch als 
verpleegkundig/paramedisch dossier en het medicatiebeheer te digitaliseren 
in eenzelfde structuur. De zorgtoegankelijkheid neemt ook toe voor de 
patiënten zelf, die dankzij het EPD een transparanter overzicht krijgen van hun 
medische historiek.  Binnen het management en bestuur van Inkendaal waren 
er ook nieuwigheden. Inkendaal koos voor een nieuwe organisatiestructuur 
met een middenmanagement en zorgmanagers binnen Nursing en Reva. Ook 
de zorgprogramma’s en revalidatietrajecten werden onder de loep genomen 
en geactualiseerd. In de Raad van Bestuur gaf de heer Frederic Veldekens, na 
een jarenlange en waardevolle inzet, het voorzitterschap door aan prof. Dr. Ben 
Van Camp. 

Het jaar afsluiten deed Inkendaal met een pleidooi voor een duidelijke 
positionering van de Vlaamse supraregionale referentieziekenhuizen 
binnen de context van netwerkvorming, erkenning en financiering. Dit gebeurde 
in december als reactie op de implementatie van het Vlaamse revalidatiebeleid, 
dat startte met een lineaire besparing van 1,3 % in het historisch budget 
(overgedragen BFM) van de revalidatieziekenhuizen en een besparing in de 
naar Vlaanderen overgedragen conventies. Inkendaal speelde zo een kritische 
stem in het beleid en durfde te benoemen dat een gebrek aan afstemming 
tussen overheden zware gevolgen heeft voor de kwaliteit, betaalbaarheid 
en toegankelijkheid van zorg voor personen met hooggespecialiseerde 
revalidatienoden.

Expertise, creativiteit, warmmenselijkheid en betrokkenheid: deze vier 
kernwaarden vormen de vier pijlers van Inkendaal. Met dit jaarverslag tonen 
we u graag hoe ze elke dag opnieuw een leidraad vormen in ons werk.

Sofie Blancquaert 
Algemeen directeur



INKENDAAL IN CIJFERS

Onze missie 

Zorgprogramma’s en revalidatietrajecten

Personeel 

Revalidatieziekenhuis Inkendaal 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, 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)      344
Totaal aantal werknemers         414

Loontrekkend 38 9% 37 9%

Administratief 47 12% 48 12%

Verplegend 179 45% 189 46%

Paramedisch 134 33% 136 33%

Ander 3 1% 4 1%

Totaal 401 100% 414 100%

In Inkendaal zijn ook 25 medewerkers 
op zelfstandige basis actief (o.a. artsen, 
kinesitherapeuten).

In onze ziekenhuisschool (BuBaO type 5 en het 
BuSO OV4 type 5) zijn 19 leerkrachten actief.

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

4 ZORGPROGRAMMA’S 15 REVATRAJECTEN

KINDERREVALIDATIE (<18 j.)

Dr. J. Haan
Dr. K. Pelc

Dr. E. Van Rossem
Dr. S. Voets

Autisme

Cerebrale Parese

NAH 

Neuromusculaire Aandoeningen

Ontwikkelingsstoornissen  
respiratoir

Ontwikkelingsstoornissen 

NIET-AANGEBOREN 
HERSENLETSELS VOLWASSENEN 

Dr. P. Diels
Dr. E. Peeters

Dr. I. Safin
Dr. C. Truyers
Dr. V. Vervaet

Resocialisatie

Desoriëntatie

Beperkte Responsiviteit

CVA

CHRONISCH NEUROLOGISCHE 
AANDOENINGEN VOLWASSENEN

Dr. B. Dan
Dr. K. De Braekeleer

Dr. F. Geurs
Dr. I. Monsieur
Dr. E. Peeters
Dr. C. Truyers

Parkinson & movement disorder

Cerebrale Parese > 18 jaar

Neuromusculaire Aandoeningen

LOCOMOTORISCHE REVALIDATIE 
VOLWASSENEN

Dr. I. Safin

Orthopedie

Ruggenmergletsels

Erkenningen en bedden

178 bedden Sp

123Sp neurologie

(incl. 19 comabedden)

30Sp locomotorisch

25Sp cardio-
pulmonair

Ambulante Revalidatie

60 
15

PDH Kinderen 
PDH Jongeren 

Partiële Daghospitalisatie

15Volwassenen

Centrum voor Bewegingsanalyse

Conventies

Federaal    
• AdemhalingsOndersteuning Thuis (AOT) (7.85)
• Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC) (7.89)
• Interuniversitair Referentiecentrum Cerebral Palsy (CP) 

Vlaams 
• 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 RAT en g-RAT (7.90)
• Erkend Multidisciplinair Team (MDT) door VAPH

Evolutie opnames Herkomst en bestemming 
patiënten

 2017 2018 2019

Cardiopulmonair 247 238 236

Neurologie 420 395 434

Locomotorisch 137 124 123

Woonplaats patiënten

Een hart voor onze revalidant 

Kwaliteitsindicatoren 

En een hart voor onze medewerkers 

•  Revalidant centraal tijdens ‘What matters to you’
•  Week van de Patiëntveiligheid, met sessies voor   
    onze revalidanten
•  Valentijnsactie met gedichten en muziek
•  Week van de Valpreventie en Week van de NAH
•  Kapitein Winokio en kinderboerderij voor de PDH
•  Week met kerstactiviteiten
•  Opening Revalidatiespeeltuin

•  Personeelsfeest “Wild Wild West” 
•  Interne en externe opleidingen
•  Sport: Bootcamp @ Inkendaal
•  Dag van de Zorgmedewerker
•  Car Free Day
•  Ekivita-voordelenkaart
•  Sneeuwballen- en waterballonnengevecht
•  Dag van de foute kersttrui

•  Patiënttevredenheid: op basis van de bevraging van VIP² kreeg Inkendaal een gemiddelde score van 8,6/10 
en gaf 60% van de deelnemende revalidanten ons een 9 of 10/10. Daarnaast zou 84% van de revalidanten 
ons zeker wel aanbevelen. 
•  Patiëntidentificatie: 95,5% van de revalidanten had tijdens de audit zijn identificatiebandje aan en 97,5% 
daarvan was volledig en correct.
•  Medicatievoorschrift: 90,3% van onze medicatievoorschriften was volledig en correct.
•  Handhygiëne: 88,4% van alle basisvereisten waren in orde in 2019.  
   Korte mouwen en lange nagels blijven een aandachtspunt.

2018 2019
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Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Koninklijke Instelling vzw

Inkendaalstraat 1,  
B-1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)

T 02 531 51 11  |   F 02 532 23 66

info@inkendaal.be

www.inkendaal.be


