Jaarverslag van Revalidatieziekenhuis Inkendaal
voor het KALENDERJAAR 2019
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de ombudsdienst van Revalidatieziekenhuis Inkendaal voor de registratieperiode 1.1.2019
tot en met 31.12.2019.
De functie, goed voor 0.25 FTE, werd in 2019 uitgeoefend door ombudspersoon Tine Bigaré, die deze rol uitoefende
vanaf 1 januari 2019. Voor de registratie van de dossiers maakt de ombudspersoon gebruik van het systeem van
Infoland – iTask.

Situering en werkingsterreinen van de ombudsdienst
De opdracht en de werking van de ombudsdienst zijn vastgelegd op basis van de Wet “Rechten van de patiënt” en
leggen de focus op de relatie patiënt – beroepsbeoefenaar (medisch, verpleegkundig, paramedisch
zorgverstrekker). In de strikte zin van de Wet “Rechten van de patiënt” bemiddelt de ombudsdienst enkel de
klachten m.b.t. de rechten van de patiënt.

Een klacht is elke uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces, onafgezien
of daartoe een objectieve reden bestaat.
Welke klachten behandelt de ombudsdienst?
Revalidatieziekenhuis Inkendaal vindt klachten en uitingen van ontevredenheid belangrijk in functie van haar
(kwaliteits)beleid. Daarom werd in het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst ook bepaald dat klachten
over de omkadering van de zorg (facilitair, organisatorisch, administratief) en informatieverstrekking door de
ombudsdienst worden behandeld. Het huishoudelijk reglement kreeg in januari 2019 een laatste update en is
verkrijgbaar via het onthaal van het ziekenhuis, via de website en via het intern documentbeheersysteem iProva.

De ombudsdienst van Inkendaal is actief op volgende terreinen:





Klachtenbemiddeling;
Preventieve opdracht;
Registratie afschrift en inzage patiëntendossier;
Verstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie.
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Werking van de ombudsdienst in Inkendaal
De ombudsdienst respecteert deze principes: onafhankelijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid,
beroepsgeheim. De ombudsdienst stelt zich bemiddelingsgericht op en oordeelt niet over de
inhoud/gegrondheid van de klacht.
Van klacht tot aanbeveling
Inkendaal hanteert een laagdrempelig principe van klachtenbehandeling.
Klachten worden bij voorkeur bemiddeld waar ze ontstaan, door de betrokken zorgverlener. Bij deze informele
klachten is de ombudsdienst in principe nauwelijks of niet bij betrokken of fungeert zij enkel als tussenpersoon.
Formele klachten worden aan de ombudsdienst gemeld door de patiënt/familie, externen (bv. ziekenfonds,
huisarts …). Ook interne medewerkers kunnen proactief de ombudsdienst contacteren.
Een klacht wordt door de ombudspersoon, hetzij rechtstreeks, hetzij via het verantwoordelijk directielid (algemene,
medische, verpleegkundige, paramedische directie) of het departementshoofd gebracht bij diegene die in de klacht
betrokken is. Bij de behandeling van klachten kan de ombudspersoon een intern overleg opzetten tussen patiënt
en/of familie enerzijds, en wie in dit voorval in het ziekenhuis betrokken was en/of wie hiërarchisch
verantwoordelijk is anderzijds. In eerste instantie wordt getracht te bemiddelen door overleg en terugkoppeling
naar betrokken partijen. Komt er geen oplossing, dan kunnen verdere stappen voor klachtbehandeling overwogen
worden.
Open communicatie en samenwerking zijn essentieel en worden binnen het ziekenhuis aangemoedigd. Dit blijkt
bv. ook uit het intern geïnformatiseerd meld- en leersysteem voor incidenten, bijna-incidenten en bijwerkingen. Net
als uit een actieve dienst Kwaliteit.
Indien nodig kan de ombudspersoon ook overgaan tot de oprichting van een ad hoc interne klachtencommissie.
Tijdens het verloop van de klachtenprocedure verzorgt de ombudspersoon de opvolging, de terugkoppeling en
informatie naar de patiënt, familie of andere aanbrenger van de klacht. De afhandeling naar de aanklager kan
plaatsvinden in een persoonlijk overleg en/of een schrijven. De afhandelende brief wordt opgemaakt hetzij door de
ombudspersoon, hetzij door het directielid in overleg met de ombudspersoon.
Conform de wetgeving licht de ombudspersoon de patiënt/familie in over de verdere mogelijkheden voor
afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een oplossing voor het geschil in het ziekenhuis.
Via regelmatig overleg met de algemeen directeur worden signalen overgemaakt, aanbevelingen gedaan en
verbetervoorstellen geïnitieerd.
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Klachten en uitingen van ontevredenheid zijn belangrijk om lessen uit te trekken en verbeteringen te
bewerkstelligen. Door een bijhorende inhoudelijke analyse van de klacht wordt de werking kritisch bekeken en
indien nodig, bijgestuurd in functie van het verstrekken van hoogkwalitatieve zorg en een goede dienstverlening.
De ombudsdienst draagt dankzij de aanbevelingen bij aan het bijsturen van beleid, processen of het initiëren van
verbeterpunten.
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Rapportage door de ombudsdienst
Klachten worden systematisch geregistreerd in het systeem van Infoland. Een geanonimiseerd jaarverslag van de
ombudsdienst wordt overgemaakt aan:




Het directieteam;
De raad van bestuur;
De medische raad van het ziekenhuis.

Ook de Vlaamse ombudsdienst ontvangt de jaarcijfers van de ombudsdienst van Inkendaal.
Het jaarverslag wordt beschikbaar gemaakt op het intranet en op de website van Inkendaal.
Klachtendossiers zijn vertrouwelijk en worden geanonimiseerd in Infoland nadat het jaarverslag is opgesteld.

Overzicht van de meldingen t.a.v. de ombudsdienst in 2019
Alvorens de cijfers te overlopen graag volgende kanttekeningen:







Eén melding kan meerdere klachten/opmerkingen bevatten.
Deze cijfers zijn een weergave uit de beleving en interpretatie van de patiënt. De (on)gegrondheid van de
klacht is hier niet in weergegeven.
Het aantal klachten is geen rechtstreekse indicator over de kwaliteit van de zorg, maar een inhoudelijke
analyse draagt wel bij tot een verhoging van de kwaliteitsvolle zorg.
Door de kleinschaligheid van Inkendaal is het moeilijk om gedetailleerde analyses te maken van de
klachtenregistratie zonder de anonimiteit in het gedrang te brengen. Daarom is het jaarverslag een
informatief overzicht over het aantal en de aard van de klachten. Het bevat ook aanbevelingen op niveau
van de dienst en het ziekenhuis.
Gesprekken bij de ombudsdienst zijn niet altijd kommer en kwel. Geregeld komen er ook positieve
geluiden aan bod tijdens de gesprekken.

Aantal klachtendossiers

38

Aantal infodossiers

4

Aantal proactieve dossiers

5

Aantal opvragingen
patiëntendossier

10

Aantal ‘andere’

1

TOTAAL

58
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Aantal klachten gerelateerd aan de Wet “Rechten van de patiënt”
Aantal klachten t.a.v. RECHTEN VAN DE PATIËNT (beroepsbeoefenaars KB nr. 78)
Totaal: 21 en 10 afschriften
Eén klacht kan betrekking hebben op meerdere artikels m.b.t. rechten van de patiënt
Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening (Art. 5)*

19

Recht op de vrije keuze van een beroepsbeoefenaar (Art. 6)

1

Recht op informatie over zijn gezondheidstoestand (Art. 7)

1

Recht op geïnformeerde toestemming (Art. 8)**

-

Recht op informatie over de beroepsaansprakelijkheid (Art.8/1)

-

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier (Art. 9 §1)

1

Recht op inzage van het patiëntendossier (Art. 9 §2)

-

Recht op afschrift van het patiëntendossier (Art. 9 §3)

-

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Art. 10)
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Recht op het neerleggen van een klacht (Art. 11)

-

Recht op pijnbestrijding (Art. 11bis)

-
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Aangekaarte artikels WPR in klachten over WPR 2019
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De cijfers van 2019 tonen op drie plekken duidelijke stijgingen.


Ten eerste in het aantal klachten dat betrekking heeft op ‘recht op kwaliteitsvolle zorg’. De klachten
binnen dit domein zijn divers, maar enkele tendensen zijn zichtbaar:
o

Klachten i.v.m. communicatie en heldere informatieverstrekking. Klachten op deze domeinen
doen zich voor los van disciplines en diensten en schuilen soms in (eerder) kleine voorvallen, die
de beleving van de patiënt beïnvloeden. Voorbeelden hierbinnen zijn o.a.: onvriendelijke
zorgverleners, bruut taalgebruik, lichaamstaal die tegenzin uitstraalt, attitude, gebrek aan info bij
uitvoering van handelingen, negeren van vragen, slechte briefing binnen een team, verschillende
boodschappen die op een zelfde afdeling naar patiënten worden gecommuniceerd.

o

Klachten i.v.m. aandacht en opvang. Patiënten voelen zich niet altijd even menselijk behandeld
door o.a. bruut taalgebruik, geen opvolging van hun vragen, tijdsdruk binnen teams waardoor
revalidanten voelen dat er weinig tijd is. Enkele patiënten gaven zelfs aan bang te zijn om vragen
te stellen wegens de tijdsdruk of wegens de attitude van de medewerker.

o

Klachten i.v.m. uitvoeren van (medische) handelingen. Hierbij gaat het om het correct
uitvoeren van handelingen tijdens het toedienen van de zorg en correct toedienen van medicatie.
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Ten tweede is er een groter aantal geregistreerde klachten m.b.t. ‘het recht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer’. De vier cases zijn erg verschillend, maar hebben allemaal te maken met
privacy-issues.
De ombudspersoon droeg in 2019 actief bij tot het herbekijken van de informed consent voor onze partiële
daghospitalisatie en de omgang met media, naar aanleiding van een klacht.
Binnen Inkendaal wordt er al actief gewerkt aan sensibilisering rond privacy onder de medewerkers. De
privacycoach doet dit o.a. via een themaweek waarbij iedereen wordt ondergedompeld in het thema.
Inbreuken kunnen worden gemeld via een intern meldsysteem voor datalekken. De stijging van de
klachten toont dat het thema zeer relevant blijft. Mogelijks worden ook steeds meer patiënten zich bewust
van het belang ervan. Met de introductie van het elektronisch patiëntendossier in Inkendaal in 2020 wordt
het belangrijk om de medewerkers te blijven sensibiliseren over dit thema en de patiënten goed te
informeren over de manier waarop hun gegevens worden beschermd.



Het aantal patiënten en ex-patiënten dat om een afschrift van het patiëntendossier vroeg, zat in 2019
ook in de lift. In 2019 waren er 10 van die vragen tegenover 4 in 2018. Deze vragen worden behandeld in
samenwerking met het medisch secretariaat en de betrokken arts.

Aantal klachten niet gerelateerd aan de Wet “Rechten van de patiënt”
Aantal klachtendossiers niet gerelateerd aan de rechten van de patiënt
17
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Bij de klachten die niet direct gelinkt zijn aan de Wet op de Patiëntenrechten spannen de klachten rond
organisatorische aspecten (8) de kroon. Gevolgd door klachten over administratieve aspecten (3) en
facilitair/technische aspecten (3).


Klachten over organisatorische aspecten bevatten uitingen van ontevredenheid over
afsprakenregelingen, persoonlijke voorwerpen die verdwenen uit de patiëntenkamer tijdens de opname,
weekendregelingen voor patiënten in het geval van feestdagen.



Klachten over de administratieve aspecten hadden o.a. betrekking op betwisting van facturen bij bv.
annulatie, de tarieven voor rooming-in.



Klachten over facilitair/technische aspecten gingen over de kwaliteit van de WIFI binnen de
ziekenhuisgebouwen, storingen op de tv in de patiëntenkamer en de schoonmaak van de
patiëntenkamers.



Verder waren er binnen deze categorie ook klachten over de administratieve opvolging binnen conventies,
wachttijden bij verslaggeving, kwaliteit van medisch materiaal. Dit laatste item werd opgenomen in
samenwerking met de apotheek en de medewerkers van de betrokken dienst en conventie.

De ombudsdienst droeg in 2019 bij tot het herbekijken/stroomlijnen van het annulatiebeleid binnen de
verschillende diensten van het ziekenhuis en de tarieven voor rooming-in.

De algemene doorlooptijd van de klachtenbehandeling
Het is de doelstelling om de doorlooptijd zo laag mogelijk te houden. In bijna 60% van de cases is de klacht
afgewerkt binnen de 10 dagen.

doorlooptijd
<=1dag
2-10 dagen
11-20 dagen
21-30 dagen
31- 60 dagen
61-90 dagen
>90 dagen
Eindtotaal

aantal cases
6
28
13
6
2
1
2
58

aantal cases in %
10,34%
48,28%
22,41%
10,34%
3,45%
1,72%
3,45%
100,00%
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Totale doorlooptijd 2018 vs 2019
30
25
20
15
10
5
0
<=1 d

2-10 d

11-20 d
2018

21-30 d

> 30 d

2019

Er was in 2019 sprake van een langere doorlooptijd voor de behandeling en afhandeling van dossiers. Dit had
meerdere redenen:






Groter aantal klachten te verwerken binnen 0,25 VTE.
De ombudspersoon is binnen dezelfde jobtime met meer cases geconfronteerd. Een vergelijking van
de doorlooptijd toont dat de behandeltijd met 11% terugliep, maar wel met meer dan 50% meer
cases.
De ombudspersoon nam deze functie voor het eerst op in 2019 en werkte zich in in de materie.
Complexiteit van de cases met veel overleg, soms trage reacties …
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Verwachtingen van de patiënt/de cliënt
Een klacht kan meerdere verwachtingen bevatten. Een patiënt of melder wil zowel een oplossing als een signaal
geven, wil informatie, maar ook een financiële compensatie. Dit resulteert in onderstaande diverse verwachtingen
waarbij ‘signaal’, ‘oplossing’ en ‘luisterend oor/opvang’ de top drie bekleden.

Verwachtingen klachten
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Redenen voor hoger aantal klachten?
De stijging van het aantal klachten en aanvragen tot afschrift is onmiskenbaar. De verklaring is wellicht te
zoeken in een mix van factoren:


Een betere bekendheid van (het concept van) de ombudsdienst onder de medewerkers en de reflex om
patiënten door te verwijzen wanneer een oplossing niet voorhanden is op de eerste lijn.



Een dienstverlening die soms hapert o.i.v. redenen die organisatorisch, administratief,
personeelsgerelateerd … zijn. In een ziekenhuis worden zorg verleend voor mensen door mensen. De kans
dat iets soms anders loopt dan voorzien, is reëel en menselijk. Dat neemt niet weg dat Inkendaal
kwaliteitsvolle zorg hoog in het vaandel draagt en de ombudspersoon elke klacht met grote zorgvuldigheid
behandelt en opvolgt, teneinde er telkens een les uit te trekken.



Een grotere bewustzijn van de patiënten over hun rechten en een betere kennis van het concept
‘ombudsdienst’.
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Een grotere mondigheid in de maatschappij, waardoor ook patiënten (en/of hun naasten) sneller hun stem
laten horen.

Aanbevelingen uit klachten gerelateerd aan PRW en andere klachten
Uit de klachten die de ombudsdienst in 2019 bereikten, worden volgende aanbevelingen gedestilleerd.
1. Aandacht voor communicatie
Het belang van of het gebrek aan goede communicatie komt naar voren in meerdere klachten. De aandachtspunten
die in 2018 reeds werden aangehaald, zijn ook in 2019 van tel.






Het gaat om respectvol omgaan met de patiënt, welke de functie van de medewerker ook is.
Correct en beleefd taalgebruik naar patiënten en bezoekers.
Een professionele houding en betrokkenheid bij de uitvoering van de taken.
Aandacht voor empathie bij gesprekken - hoe kort ook - met patiënten.
Maar ook voor een goede informatiedoorstroom tussen collega’s van dezelfde of andere diensten en goede
briefings binnen teams.

Ziekenhuisbreed moet ook in 2020 het belang van duidelijke, empathische, correcte en beleefde communicatie
met patiënten, bezoekers en collega’s onderstreept worden.

2. Aandacht voor de persoonlijke levenssfeer
De aandacht voor privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens blijft meer dan ooit relevant. In 2019 was er
een stijging van privacygerelateerde klachten. Binnen Inkendaal wordt al intensief gewerkt aan dit thema, maar
ook hier moeten we blijven hameren op het belang van voorzichtigheid onder medewerkers. Bij de introductie van
het elektronisch patiëntendossier in 2020 dient het ziekenhuis er op toe te zien dat zowel patiënten als
medewerkers goed geïnformeerd zijn over wat dit privacygewijs betekent.

3. Aandacht voor efficiëntie en procesverbetering
Als organisatie moet je elke klacht ook aangrijpen om de eigen werking onder de loep te nemen en te bekijken wat
anders of efficiënter kan in functie van de dienstverlening en procesverbetering. Op basis van klachten werden
een aantal processen in 2019 reeds kritisch geanalyseerd.
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Aandacht is in 2020 vereist voor:


Verpleegeenheden, conventies, diensten

Onder dit punt schuilt een breed scala aan verbeterpunten binnen de verpleegeenheden, conventies en
administratieve diensten:



o

Zorgzwaarte, tijdsdruk, druk op bestaffing. Dit heeft een invloed op de aandacht en opvang voor
de patiënt, de communicatiestijl, de organisatie, de uitvoer van (medische) handelingen, de
opvolging van medicatie.

o

Aandacht voor vlot lopende administratieve processen, waardoor zowel de informatiestroom naar
de patiënt (of familie) vlot verloopt als de interne informatiestroom tussen diensten. In het eerste
geval wordt verwezen naar het vermijden van lange wachttijden voor verslagen, het maken van
duidelijke afspraken voor consultaties …
In het tweede geval gaat het om een goede interne informatiedoorstroom voor de opvolging,
opname, verzorging van patiënten die naar Inkendaal komen binnen conventies.

o

Analyse van de organisatie van een aantal conventies. Naar aanleiding van de klachten die
daarover gingen werd er met de betrokken leidinggevenden al overlegd. Het werk dat binnen de
conventies wordt geleverd, is een complex (organisatorisch) gegeven binnen Inkendaal.
Medewerkers werken X aantal uren in functie van de conventie, maar combineren dit vaak met
een taak binnen een andere dienst, ook voor wat de administratieve opvolging (verslaggeving)
betreft. Er zijn al of worden nog stappen gezet om de communicatie/informatiestroom tussen de
conventies en betrokken diensten te stroomlijnen, wat de opvolging van en de dienstverlening
naar de patiënt ten goede moet komen.

Weekendregeling bij feestdagen/brugdagen

Verschillende klachten kwamen voort uit een laattijdige communicatie over de weekendregeling bij feestdagen.
Deze klachten toonden de nood aan een duidelijk kader en beleid over hoe de verpleegeenheden binnen Inkendaal
hier mee omgaan. Dit item is niet nieuw en werd vorig jaar ook aangekaart door de ombudspersoon.



Belang van meld- en leersysteem

Inkendaal beschikt over een gedigitaliseerd meld- en leersysteem en sensibiliseert medewerkers om incidenten,
bijna-incidenten, verliezen of beschadigingen te melden. Tijdens de analyse van klachten blijkt dat bv. verloren
voorwerpen niet altijd standaard gemeld worden. Dit wel melden kan ervoor zorgen dat de aandacht wordt
verscherpt en er sneller mee wordt uitgekeken naar die voorwerpen.
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Zelfevaluatie ombudsdienst Inkendaal
Een jaar werken binnen de ombudsdienst van Revalidatieziekenhuis Inkendaal leert je veel bij. Niet enkel over het
ziekenhuis, maar ook over je eigen functie en werking. Een kritische blik op het eigen werk leidt tot volgende
inzichten:


In het algemeen is er binnen het ziekenhuis een goede samenwerking op alle niveaus. De ombudsdienst kan
in gesprek gaan met alle diensten. Klachten kunnen open besproken worden en geven een aanzet tot
verbeteracties op de desbetreffende afdeling of ziekenhuisbreed.



In sommige gevallen is een definitieve oplossing niet mogelijk gezien het te maken heeft met infrastructuur, de
invulling van onze specifieke zorgprogramma’s en revalidatietrajecten of gelinkt is aan onze
patiëntenpopulatie. Wederzijds begrip, sensibilisering of kaderen van de context zijn in deze situaties
belangrijk.



De ombudsdienst stelt zich laagdrempelig op, maar beschikt niet over een goed zichtbaar en gemakkelijk
bereikbaar lokaal. Voor afspraken maakt de ombudspersoon gebruik van toegankelijke vergaderruimtes in het
ziekenhuis. Wanneer de vraag er is, begeeft ze zich naar de verpleegeenheid van de patiënt. Sinds 2019 is de
ombudsdienst opgenomen in de slideshow op het digitale scherm aan het ziekenhuisonthaal.



Tijdsdruk is ook een realiteit voor de ombudsdienst van Inkendaal. Gezien de kleinschaligheid van onze
instelling combineert de ombudspersoon de functie met andere opdrachten. Op sommige momenten leidt dat
tot pieken, waarbij de nodige dosis flexibiliteit aan de dag wordt gelegd om de verschillende betrokkenen te
ontmoeten en de informatie te verwerken.
De tijdsdruk is niet louter subjectief. Uit de cijfers van 2019 blijkt een stijging van de klachten van meer dan
50%. De ombudspersoon is binnen dezelfde jobtime met aanzienlijk meer cases geconfronteerd. Een
vergelijking van de doorlooptijd toont dat de behandeltijd met 11% terugliep.
De langere doorlooptijd heeft enerzijds te maken met de start van de nieuwe ombudspersoon en de inwerktijd
die ze nodig had. Anderzijds was er sprake van verschillende cases met een zeer lange doorlooptijd wegens een
complex karakter, een groot aantal te consulteren partijen (ook intern) of een trage reactietijd van de
betrokken partijen wanneer de contacten via mail verliepen.

Professionalisering
Revalidatieziekenhuis Inkendaal werkt sinds 2019 met een nieuwe ombudspersoon. 2019 was een jaar van
overdracht, overgang en inwerking binnen de ombudsdienst. Toch was er binnen die context aandacht voor
levenslang leren. De nieuwe ombudspersoon nam deel aan:



De bijeenkomsten van de provinciale werkgroep VVOVAZ Vlaams-Brabant;
De vorming van het RIZIV over de werking van het Fonds voor medische ongevallen, specifiek bedoeld voor
de ombudsdiensten van ziekenhuizen (Brussel, 28/11/2019);
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De opleiding ‘Het begin of einde van klantgerichtheid’ door vzw Anker (Heusden, 22/11/2019);
Interne opleiding over privacy in de gezondheidszorg op 17/5/2019.

Het huishoudelijk reglement werd bijgewerkt, de webpagina’s onderhouden.
Aan de hand van literatuur schaaft de ombudspersoon de kennis over patiëntenrechten extra bij.

Vooruitblik op 2020
In 2020 staan volgende specifieke punten op de agenda van de ombudspersoon van Inkendaal:






Nazicht procedures en documenten iProva
Aanpassing kostprijs binnen procedure aanvraag afschrift/inzage patiëntendossier: eerste opvraging is
kosteloos conform GDPR-wetgeving.
Nood aan dashboard voor directie met tussentijdse rapportage
Basisopleiding Bemiddeling (samenwerking VVOVAZ en Mediv)
Opleiding over omgaan met agressie

Opgesteld op 30 maart 2020 door Tine Bigaré, ombudspersoon Revalidatieziekenhuis Inkendaal

15

