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Kwaliteitsindicatoren Vlaams ziekenhuisnetwerk 2013 
 

 

Sinds enkele jaren is er meer en meer aandacht voor publieke verantwoording in de gezondheidszorg. De 

vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg en naar toegankelijke informatie over de kwaliteit van de 

individuele ziekenhuizen ter beschikking van het grote publiek, neemt toe. 

Binnen het Vlaams Ziekenhuisnetwerk bestond al een jarenlange traditie om indicatoren tussen de leden te 

vergelijken. Deze indicatoren worden gebruikt om op continue basis de kwaliteit te verbeteren. In 2013 

werden nieuwe metingen uitgevoerd voor de indicator patiëntidentificatie en decubitus. Hierbij een 

toelichting van de indicatoren en de resultaten voor AZ Turnhout. 

  
1 DECUBITUS (DOORLIGWONDEN) 
 
Belang 

Decubitus (doorliggen, doorligwonde) is een beschadiging van de huid en/of het weefsel onder de huid. 

Decubitus ontstaat door aanhoudende druk op de huid of door druk op één plaats, vaak in combinatie met 

schuifkrachten.  Decubitus ontstaat meestal op de plaats van een uitstekend bot. Risicoplaatsen zijn de 

stuit, zitknobbels, hielen, ellebogen, schouders, heupen of het achterhoofd. 

Er is meer kans op het ontstaan van decubitus als u minder mobiel bent waardoor u niet regelmatig van 

houding kunt veranderen (bv. bedlegerig of in een rolstoel), onvoldoende eet of drinkt, stoornissen heeft 

aan de gevoelszintuigen, stoornissen heeft in de doorbloeding, een vochtige huid heeft (bv. incontinentie). 

Decubitus veroorzaakt bij de patiënt veel pijn en ongemak. De verzorging van decubitus is tijdrovend en 

duur. De preventie van decubitus is daarom zeer belangrijk. 

Definitie 

Percentage gehospitaliseerde patiënten waarbij een vorm van doorligwonden voorkomt. 

Teller: aantal patiënten met decubitus graad 2, 3 of 4 

Noemer: aantal gehospitaliseerde patiënten 

 decubitus categorie 2 = oppervlakkig huiddefect van de opperhuid. Het defect manifesteert zich 

klinisch als een blaar of een oppervlakkige ontvelling 

 decubitus categorie 3 = huiddefect met schade of necrose van de volledige huidlaag en onderhuids 

weefsel. Subcutaan vet kan zichtbaar zijn, maar bot, pezen en spieren zijn niet zichtbaar of direct 

voelbaar 

 decubitus categorie 4 = uitgebreide weefselschade met blootliggend bot, pezen of spieren. 

Necrose aan hiel of achterhoofd, deze necrose kan zich ook presenteren als een blauwe, zwarte 

verkleuring onder een intacte huid 

 

http://nieuw.vznkul.be/
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Resultaten 

 
Interpretatie 

In AZ Turnhout bleek dat bij ongeveer 1 à 3 % van de gehospitaliseerde patiënten een vorm van 

doorligwonden voorkwam. We scoren hiermee goed ten opzichte van het gemiddelde van de deelnemende 

ziekenhuizen (3-5%). 

 
 
2 PATIËNT IDENTIFICATIE  
 
Belang 
 
Fouten bij de identificatie van de patiënt kunnen voorkomen in alle fasen van de diagnose en behandeling. 

Daarom krijgt iedere patiënt bij een hospitalisatie een armbandje rond de pols, waarop de 

persoonsgegevens van de patiënt staan. Dit identificatiebandje draagt men tijdens het gehele verblijf in het 

ziekenhuis. Zo kunnen de ziekenhuismedewerkers de patiënt op een veilige manier identificeren. 

Ook zullen de zorgverleners tijdens het verblijf in het ziekenhuis vaak naar deze persoonsgegevens (naam, 

voornaam, geboortedatum) vragen. Zo kunnen ze deze vergelijken met de gegevens voor de patiënt zijn 

onderzoek, operatie, bloedafname, bloedtoediening, transport, enzovoort. 

 

Als het identificatiebandje omwille van welke reden ook verwijderd is, dan moet de patiënt dit altijd melden 

aan een zorgverlener zodat een nieuw identificatiebandje kan omgedaan worden. Op deze manier levert 

het ziekenhuis samen met de patiënt een bijdrage aan een optimale patiëntveiligheid. 
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Definitie 
 
Percentage van de patiënten dat een correct en volledig identificatiebandje draagt. Volledig = minstens 2 

identificatieparameters zijn aanwezig (voorbeeld naam, geboortedatum, identificatienummer, foto, 

barcode,...) 

Teller: aantal  patiënten dat een correct en volledig identificatiebandje draagt 

Noemer: totaal aantal gecontroleerde patiënten in het ziekenhuis 

Resultaten 
 

 
 
Interpretatie 
 
Dank zij verbeteracties, is over een periode van 2 jaar het aantal patiënten met een correct en volledig 

identificatiebandje in de ziekenhuizen van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven toegenomen. 

 
Streefwaarde 
 
De streefwaarde voor deze indicator is 100%. Alle patiënten zouden een correct en volledig 

identificatiebandje moeten dragen. 
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