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Situering, bevoegdheden en doel 
van de visitatie 



Situering 

Zorginspectie houdt toezicht op: 

- Alle ziekenhuizen in het Vlaamse gewest 
- UZ Brussel 



Bevoegdheden Agentschappen 

Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) vanaf 1 april 2006: 

•  Inspectie = taak van Zorginspectie 
•  Erkenning = taak van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

(uitgez.: toezicht Volksgezondheid) 

Beide agentschappen behoren tot het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 



Missie Zorginspectie 

Zorginspectie wil bijdrage leveren tot het verbeteren 

van de kwaliteit van de dienstverlening van 

gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, de 

rechtmatige besteding van overheidsmiddelen en 

een optimale beleidsvoorbereiding en –evaluatie, 

alsook beleids- en burgergericht informeren. 



Kerntaken Zorginspectie binnen AZ 

a)  Inspecteren:  
 doorlichting van de organisatie van zorg. 

a)  Rapporteren: 
 na elke inspectie rapportage van bevindingen 
naar Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 



Missie Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid creëert 

op een kwaliteitsvolle wijze de voorwaarden 

waarbinnen het welzijns- en gezondheidsniveau 

van de Vlaamse bevolking kan bevorderd, 

bewaakt, behoed of hersteld worden.  



Kerntaken Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid binnen AZ 

a)  Opvolging na audits; 
b)  verlenen van erkenningen; 
c)  toekennen van planningsvergunningen; 
d)  evaluatie kwaliteitsbeleid; 
e)  toekennen financiering voor infrastructuurwerken 

(functionele en inhoudelijke uitwerking van aanvraag); 
f)  uitwerken van preventieve gezondheidsprojecten. 



Werking visitatie 



Auditteam AZ 

Multidisciplinair team: 
-  3 artsen 
-  2 verpleegkundigen 
-  1 andere deskundige 
-  Subteam van Toezicht Volksgezondheid (1 arts/1 andere) 

Taak: toetsing van kwaliteit van zorg in Algemene Ziekenhuizen. 



Werking 
Tot 2002: Inspectie = controle van (federale) wetgeving op beleidsniveau 

2002-2007: shift naar auditing. Shift van beleidscontrole naar controle 
op/van het (kwaliteits)systeem (procedures, PDCA,…) 

2007-2012: 2e cyclus van audits. Shift van controle op werking naar 
resultaat 

Vanaf 2012: nieuw inspectiemodel.  
• Afgestemd op accreditatie (geen dubbel werk). 
• Realiteit op de werkvloer: onaangekondigd 



Tijdslijn audit 
1)  Pré-audit:  

 ½ dag bespreking tussen de auditeurs van de op voorhand 
ingestuurde informatie. 

1)  Audit:  
 1-4 dagen interviews en 1 dag voor discussie over de inhoud 
van  het rapport. 

1)  Finaal overleg:  
 ½ dag facultatief discussie tot consensus tussen ziekenhuis 
en beide agentschappen over het rapport en de opgelegde 
termijnen. 



Pré-audit traject 
-  Aankondiging van de inspectie: 

-  1e aankondiging:  6 maanden voor audit 
-  2e aankondiging: 2 maanden voor audit 

-  Bepalen data en auditplan 
-  Opvragen specifieke documenten 
-  Opvragen spiegels 

-  Samenstelling van het auditplan; 
-  opmaak van eerste versie van een risicoanalyse;  
-  samenstelling van een inputrapport met organogram, vroegere 

erkenningen, indicatoren,… 
-  elektronische verspreiding van documenten naar de auditoren en 

het ziekenhuis. 



Audit zelf 

-  Voorstelling van en door het ziekenhuis + voorstelling van het 
auditteam en het auditconcept. 

-  Gesprekken en rondgang op de diensten, functies en 
zorgprogramma’s. 

-  Laatste dag: interviews op beleidsniveau met algemeen directeur, 
hoofd van verpleegkundig departement, medisch directeur. 



Post-audit 
1.  Zorginspectie stuurt het voorlopig rapport door naar IVA Z&G en ziekenhuis. 

2.  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stuurt voorlopige termijnen naar het 
ziekenhuis. 

3.  Ziekenhuis stelt een reactienota samen (max. 25 dagen). 

4.  Terugkomdag (facultatief): na overleg opmaak van definitief rapport + definitieve 
termijnen. 

5.  Ziekenhuis voert verbeteracties door en stuurt opvolgingsrapport op naar Z&G. 

6.  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor opvolging en vraagt zonodig 
een extra controle aan Zorginspectie. 



Auditrapport 
5 definities: 

1)  Algemene vaststellingen:  
 neutrale (achtergrond)informatie 

2) Sterke punten: 
 beter dan normaal 

3) Non-conformiteiten: 
  verbeterpunten gebaseerd op wetgeving 

4) Tekortkomingen:  
 verbeterpunten niet gebaseerd op wetgeving 

5) Aanbevelingen:  
 vrijblijvende raadgevingen 



Nieuw toezichtsmodel 



Nieuw toezichtsmodel 
Zorginspectie is gestart met ontwikkeling van nieuw toezichtsmodel voor 
Algemene Ziekenhuizen. 

Start nieuwe inspectiewijze: oktober 2012 

Focus: patiëntenveiligheid en risico’s 

4 types van toezicht: 
- Basistoezicht; 
- Thematisch toezicht; 
- Opvolgingstoezicht; 
- Incidenteel toezicht. 



Nieuw toezichtsmodel 
Synergie tussen accreditatie en overheidsinspectie. 

Onaangekondigd: realiteit op de werkvloer 

Doorlichting van verschillende zorgtrajecten: relaties leggen tussen 
verschillende diensten. 

Vernieuwd eisenkader omvat: 
- Juridisch geldende erkenningsnormen 
- Aanvullende criteria (o.a. internationale guidelines en standaarden) 



Referentiekader 



Definitie referentiekader 

-  Omvat de aandachtspunten voor de auditoren tijdens een audit. 

-  Omvat geheel van toetsstenen, normen en verwachtingen waaraan 
ieder Vlaams ziekenhuis moet voldoen. 

-  Is een flexibel en evoluerend instrument. Kan constant worden 
aangepast en/of geactualiseerd. 

-  Onderscheid tussen: 
-  Non-conformiteiten (NC) 
-  Tekortkomingen (TK) 
-  Aanbevelingen (Aanb).  



Non-conformiteiten 

-  Gebaseerd op strikte wetgeving met erkenningsnormen. 
-   Of zijn terug te koppelen naar een juridische basis. 

Voorbeeld uit standaard CSA: 

Nota: zeer weinig NCen m.b.t. standaard CSA (o.w.v. weinig wetgeving) 



Tekortkomingen 
-  Zijn fundamenteel voor de kwaliteit van zorg. 
-  Niet gebaseerd op wetgeving. 

Voorbeeld uit standaard CSA: 

Nota: vnl. gebaseerd op aanbevelingen voor sterilisatie van Hoge Gezondheidsraad 
(HGR), handboek intercollegiale toetsing en overleg werkgroep 



Aanbevelingen 
-  Vrijblijvende adviezen ter verbetering van de zorg. 

Voorbeeld uit standaard CSA: 



Terugblik 



Jaarlijks terugkerende opmerkingen bij visitatie CSA 

•  Ontbreken van inspraak in de operatieplanning door CSA (m.a.g. groter 
risico op snelsterilisatie). 

•  Onvoldoende betrokkenheid van apotheker bij sterilisatie. 

•  CSA heeft onvoldoende zicht op decentrale sterilisatieactiviteiten en 
daaromtrent een tekort aan volledig sluitende procedures. 

•  Er worden onderdompelsystemen met open en/of halfopen systemen (o.a. 
glutaaraldehyde) gebruikt.  

•  Onvoldoende scheiding tussen onreine, reine en steriele zone. 



Jaarlijks terugkerende opmerkingen bij visitatie CSA 

•  Gering aantal personeelsleden heeft een specifieke opleiding gevolgd. 

•  Onvoldoende systemen voor traceren van gesteriliseerde instrumenten.  

•  Snelsterilisatie dient tot een minimum te worden herleid. 

•  Validatie van autoclaven wordt niet jaarlijks hernieuwd of men is niet op de 
hoogte van het al dan niet valideren. 

•  Merendeel van de ziekenhuizen voert geen helixtest uit. 



Actualisatie Standaard CSA 



Actualisatie standaard CSA 
Doelstelling: evaluatie van huidige standaard en zonodig aanpassen.  

Methode: 
- Overleg tussen: 

-  Zorginspectie 
-  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
-  Vertegenwoordigers uit de sector 

- Raadplegen literatuur: 
-  Aanbevelingen voor sterilisatie van Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
-  Handboek Intercollegiale toetsing 
-  Huidige spiegel Zorginspectie 



Belangrijkste verschuivingen en klemtonen 

1.  Infrastructuur 

•  Klemtonen: indeling afdeling, vochtigheid/temperatuur, ventilatie, onderhoud van 
ruimtes en toestellen. 

•  Belangrijkste verschuivingen: 
  Indeling CSA: enkele bijkomende TK als aandachtspunten in bouwdossiers: 

•  Vereiste oppervlakte van CSA dient aangepast te zijn aan de te verrichten activiteiten, uitrusting en 
werkorganisatie (min. 1 m²/bed, met min. 200-250 m²). 

•  Afwerkingsmaterialen en werkoppervlakten in CSA zijn glad en afwasbaar.  

  Onderhoud: enkele bijkomende TK m.b.t.  
•  Bestaan van onderhoudsplan m.b.t. schoonmaak 
•  Preventief onderhoud van toestellen (2x/jaar) 
•  Planmatige aanpak van het onderhoud 



Belangrijkste verschuivingen en klemtonen 
2. Management-personeel 

• Klemtonen: dagdagelijkse leiding en coördinatie, functie ziekenhuisapotheker, overleg, 
personeelsbezetting, opleiding/kwalificatie personeel,… 

• Belangrijkste verschuivingen: 

  Opleidingsniveau ‘operationeel verantwoordelijke’: i.p.v.’ specifieke 
verantwoordelijke verpleegkundige met aantoonbare deskundigheid in sterilisatie’ 

 nota: deze hoofdverantwoordelijke CSA dient op het niveau van een 
hoofdverpleegkundige te staan (TK) 



Belangrijkste verschuivingen en klemtonen 

2. Management-personeel 

 Functie ziekenhuisapotheker: (nieuwe TK) Nood aan een duidelijke werkverdeling 
tussen de hoofdverantwoordelijke CSA en de ziekenhuisapotheker 

 Personeelsbezetting: (nieuwe TK) niet-CSA personeel wordt enkel voor een beperkt 
aantal taken ingezet, in uitzonderlijke situaties vastgelegd in samenspraak met 
ziekenhuisapotheker (bv. sterilisatie in nood na een ingreep). 



Belangrijkste verschuivingen en klemtonen 
3. Procedures 

• Klemtonen: algemene werkprocedures, procedures m.b.t. hygiëne, gebruik van 
glutaaraldehyde, apparatuur 

• Belangrijkste verschuivingen: 
  Gebruik van glutaaraldehyde:  

•  (nieuwe TK) Auditor dient na te gaan of er zoveel mogelijk machinaal wordt gewerkt. 
Indien er manueel wordt gewerkt, dienen er logboeken worden bijgehouden. 

•  Er wordt geen open systeem gebruikt  
•  o.w.v. personeelsveiligheid (NC) 
•  O.w.v. kwaliteit van sterilisatieproces (TK) 

  stoomsterilisatoren: nieuwe TK  



Belangrijkste verschuivingen en klemtonen 

4. Veiligheidsmaatregelen 

• Klemtonen: beschermingsmaatregelen, ergonomie 

• Geen belangrijke verschuivingen 



Belangrijkste verschuivingen en klemtonen 

5. Reiniging, decontaminatie, inpak 

• Klemtonen: reiniging, decontaminatie en inpak 

• Belangrijkste verschuivingen: 
  inpak:  

•  (nieuwe TK) Auditor dient na te gaan of er linnen als sterilisatiemateriaal wordt gebruikt. 
(linnen mag enkel als 3e laag worden gebruikt. Wordt echter meer en meer verlaten). 



Belangrijkste verschuivingen en klemtonen 
6. Controle van het sterilisatieproces 

• Klemtonen: indicatoren en controles 

• Belangrijkste verschuivingen: 
  Periodieke controles:  

•  Het niet toepassen van ‘Helix-test’ en ‘Biologische indicatoren’ als periodieke controle 
wordt niet meer beschouwd als een TK. 

     Onder voorwaarde dat er een goede jaarlijkse validatie wordt uitgevoerd.  

  Archivering documenten CSA:  
•  (Aanb) De documenten CSA dienen minimum 10 jaar te worden bewaard in het archief. 

 nota: dit o.w.v. het uitgangspunt van de tienjarige verjaringstermijn van 
 persoonlijke burgerlijke rechtsvorderingen. 

Er bestaan geen wettelijke bepalingen die opleggen hoelang bedoelde documenten moeten bewaard 
worden. 



Belangrijkste verschuivingen en klemtonen 

7. Opslag van steriele goederen 

• Klemtonen: opslag, etikettering en tracering 

• Belangrijkste verschuivingen: 
  tracering:  

•  Auditor dient na te gaan of men het grootste gedeelte van de instrumenten kan traceren 
tot op niveau van de patiënt (TK). 

•  Auditor dient na te gaan of men de implantaten kan traceren tot niveau van patiënt 
(TK). 



Varia 



Ontbreken van duidelijke wetgeving 

Zeer weinig wetgeving m.b.t. centrale sterilisatie. 

Het merendeel van de items in de standaard CSA zijn omschreven als 
tekortkomingen. 

Het ontbreken van een duidelijke wetgeving creëert voor alle 
betrokkenen onduidelijkheid en onzekerheid.  



Validatie ter controle van sterilisatieproces 
Vraag vanuit sector: “Kan validatie van toestellen door de fabrikant van 
de toestellen worden uitgevoerd?” 

Antwoord: 
• HGR bepaalt dat validatie niet mag gebeuren door de fabrikant, maar 
•  Standpunt Z&G:  

–  het Agentschap laat buiten bepaling wie deze validatie uitvoert. 
–  Er dient zeker een validatie te gebeuren en dit dient goed te gebeuren. Het 

Agentschap Z&G kan niet verzekeren dat een externe firma hier beter is dan de 
fabrikant. 

–  Het ziekenhuis dient dus aan te tonen dat er een jaarlijkse validatie van de 
toestellen gebeurt (+ na elke grote interventie), maar het Agentschap Z&G gaat 
niet bepalen door wie dit dient te gebeuren. 



Validatie ter controle van sterilisatieproces 
Dus : 
• Er is geen wettelijke verplichting (HGR is een aanbeveling) 
• Verantwoordelijkheid ligt bij de ziekenhuisapotheker 
• Validatieprotocol en validatieverslag dienen als bewijs dat validatie volgens de 
juiste normen is verlopen.  

 Toestellen dienen te voldoen aan volgende normen: 
–  EN ISO 285 (grote stoomsterilisatoren); 
–  EN ISO 13060 (kleine stoomsterilisatoren); 
–  EN ISO 15883 (verschillende onderdelen afhankelijk van welk type washer/disinfector). 

Validatie dient volgens volgende normen uitgevoerd te worden: 
-  EN ISO 17665 (grote stoomsterilisatoren) 
-  EN ISO 15883 (verschillende onderdelen afhankelijk van wel type washer/disinfector). 



Dank u voor uw aandacht…… 

Indien u vragen heeft m.b.t. centrale sterilisatie: 

elke.frans@wvg.vlaanderen.be 


