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Ziekenhuis Geel slaagt voor onverwachte controle Vlaamse Zorginspectie.

O

p 4 april stapte de Vlaamse Zorginspectie
af in het Dimpna Ziekenhuis Geel
voor een onaangekondigde controle.
Onderwerp van de audit was het cardiale
zorgtraject.
De aandacht van de inspecteurs ging vooral naar
de cardiale basiszorg en de pacemakertherapie
op de internistische afdeling waar hartpatiënten
verblijven. Een hele rist vooropgestelde eisen
en parameters dienden als leidraad voor het
inspectieteam. Zo gingen thema’s als personeel,
veilige omgeving, gestandaardiseerde zorg en communicatie onder de loep. Een en ander werd extra getoetst
door gesprekken met personeelsleden en patiënten, controle van patiëntendossiers en observaties ter plaatse.
Door de inspecteurs werden geen tekorten vastgesteld die aanleiding zouden geven tot een herinspectie of extra
opvolging door het Agentschap Zorg en Gezondheid. In hun afsluitende commentaar waren de auditoren opvallend
lovend over de beroepsfierheid van alle bevraagde medewerkers en artsen. Het Dimpna Ziekenhuis Geel streeft
een volledige openheid en transparantie na in haar communicatie. De resultaten van audits en inspecties kan je
steeds terugvinden op onze website achter de link https://www.ziekenhuisgeel.be/kwaliteitsvolle-zorg.

EWS - patiënten observatietool

I

n ons ziekenhuis implementeerden we een Rapid Response Systeem. Dit
omhelst een ‘Early Warning Score’, een observatiemethode die tot doel heeft
vroegtijdig het achteruitgaan van een kritiek zieke patiënt te detecteren.
EWS dient drie doelen. Het geeft een richtlijn
voor de frequentie van observeren, biedt
hulp bij de interpretatie van parameters
en verstrekt een vaste structuur voor de
communicatie aan artsen. Deze observatietool
heeft een gunstig effect op drie indicatoren
(onverwacht overlijden, transfer IZ en
interne MUG). De Early Warning Score omvat
zeven parameters die ieder afzonderlijk een
score krijgen waarop finaal de volledige EWS wordt berekend. Op basis van deze
totaalscore worden er zonodig verdere acties ondernomen bij de patiënt. In ons
ziekenhuis gebruiken we een multiparametertoestel van Welch Allyn. Dit toestel
maakt het mogelijk om de volledige EWS aan de rand van het bed te nemen. Het
persoonlijke ID-nummer van de patiënt vormt een rechtstreekse koppeling met het
patiëntendossier. Deze draadloze connectie met het Elektronisch PatiëntenDossier
zorgt voor aanzienlijke tijdwinst voor de verpleegkundige.

SAVE the date ... euh ...
CHANGE the date
Ons social event met de
huisartsen vindt plaats op
zaterdag
14 september 2019
Brandstee 12 in Westerlo
meer info op pagina 3.

Nieuw telefoonnummer
Het secretariaat Neurochirurgie
/ Pijnkliniek / MKA is tijdens de
kantooruren te bereiken op het
nieuwe nummer:
014 / 57 70 24

De Algemene Vergadering
stelt Prof. dr. Emiel Wouters
aan tot voorzitter van onze
raad van bestuur.
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Virtual Reality is realiteit in ons ziekenhuis

Ontspannen een ingreep ondergaan is de wens van iedere patiënt. Virtual reality brillen verminderen de pijn
tijdens de behandeling dankzij klinische hypnose. Dimpna Ziekenhuis Geel gaat dit uiterst innovatieve hulpmiddel
inzetten op haar kinderafdeling en in het operatiekwartier. Lees het volledige persbericht achter deze link.

Veilig bij mama en papa op de kamer dankzij centrale monitoring

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis heeft recent een systeem voor centrale monitoring aangekocht, waarbij de
verpleegkundige van de couveuseafdeling tegelijkertijd de monitors kan aflezen van de kindjes die op haar dienst
verblijven alsook van de kindjes die op dat moment op een moeder-kind kamer aanpalend aan de couveuseafdeling verblijven. Het volledige artikel vind je achter deze link.

Ziekenhuis herinnert haar patiënten aan hun afspraak

Sinds enkele weken stuurt het Dimpna Ziekenhuis Geel een herinnering aan patiënten die in de nabije toekomst
een afspraak hebben. Lees het volledige persbericht achter deze link.

Veilig mailen met ZIVVER

Vanzelfsprekend hecht Ziekenhuis Geel veel belang aan de vertrouwelijke omgang met gegevens.
Daarom willen we die - dikwijls gevoelige - data veilig communiceren. Hiervoor zijn de huidige, gewone kanalen
te kwetsbaar. Om die reden gebruikt het ziekenhuis binnenkort ZIVVER om veilig met patiënten en andere(n)
(zorgverleners) te e-mailen en bestanden uit te wisselen. ZIVVER zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig
en versleuteld bij de ontvanger aankomt. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger
toegang heeft tot het bericht. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige
informatie naar de verkeerde persoon sturen.
Door ZIVVER te kiezen, kiest het ziekenhuis voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Dergelijk beveiligd
bericht met vertrouwelijke informatie ontvangt u gewoon per e-mail. In die e-mail vindt u een link naar een
beveiligde omgeving. Hier dient u een toegangscode of SMS-code in te voeren om het bericht te lezen. Binnenkort
ontvangt u persoonlijk nog meer info over het gebruik van ZIVVER, eventueel met uw persoonlijke toegangscode.
U hoeft dus zelf niets te installeren, en uiteraard is dit gratis. Daarenboven kan u via deze beveiligde omgeving
ook veilig berichten terugsturen.

Ziekenhuis Geel verkleint ecologisch voetafdruk

Op 15 oktober 2019 stopt het ziekenhuis met het drukken en versturen van papieren verslagen en resultaten.
Enkel wie dit expliciet vermeldt via deze link zal nog papier ontvangen. Wie nu reeds heeft aangegeven voor
elektronische verslagen te kiezen, moet niets ondernemen. De wijziging zal automatisch ingaan. Hebt u hierover
vragen, dan kan u terecht op Informatica@ziekenhuisgeel.be of telefonisch op het nummer 014/57.72.27.
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