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Inleiding
Topics

Feedback aanbevelingen jaarverslag 2014 - 2015

Werking: klachtlijnen / verwachtingspatroon / doorlooptijd

Meldingstypes, locaties  en specifieke aanbevelingen 2015+

Link met patiëntveiligheid

Verwacht worden (VIB ) “zichzelf voorstellen”



Meldingstypes en locatie/discipline –

2014



Meldingstypes 2015

Top 5 meldingen

Bejegening (artsen : 53 – verpleegkundigen : 64) : 116

Klinische opvolging : 77

Facturatie : 75

Financiële informatie : 34

Schadeclaim : 20



Locatie/discipline 2015

5 meest voorkomende locaties of disciplines (campus-overschrijdend)

Spoedgevallen : 101

Facturatie : 56

MKA : 30

Orthopedie : 28

Medische Beeldvorming : 22



Feedback na specifieke aanbevelingen

2014-2015

• Dienst spoedgevallen

• Dienst orthopedie

• Facturatie



Klachtlijnen en webformulier

Klachtenopvang/afhandeling

Klachtenopvang/afhandeling

Klachtenopvang/afhandeling

Klachtenopvang/afhandeling

Meldingen rechtstreeks 

aan bemiddelingsdienst

Meldingen via 

webformulier behandeld 

door secretariaat

Meldingen afgehandeld 

door nulde lijn 

(directiesecretariaat)

Totaal aantal 

meldingen

2014 783 6 64 853

2015 682 186 49 917



Veranderd verwachtingspatroon

• Toename face to face gesprek met betrokkenen en 

schadeclaim

• Feedback en / of bemiddelingsgesprek

• Commercieel gebaar?

• Correctiefacturen worden niet (altijd) uitgevoerd

• Aangifte (tijdelijke schade) met 2/3 verminderd

8



Cumulatieve doorlooptijd

9



Quotes over ervaringen

“…ik ben zeer ontevreden over de manier waarop de consultatie verlopen is; 

ik ben maximum 7 minuten bij de dokter geweest;  de duur stoort me niet  maar wel de kille 

ontvangst; 

wat me het meest stoorde  en bovendien vind ik dat niet kan :  de dokter  heeft me niet 

onderzocht,  geen enkele parameter genomen,  hij heeft me geen lichamelijke bewegingen 

laten doen  zodat hij naar mijn gevoel geen  correcte  conclusies kon trekken;  hij raadt me 

aan om naar een fysiotherapeut te gaan maar als ik hem vraag om een verwijsbrief weigert 

hij dit;   echt géén professionele houding ! 

Minuten lang bleef deze onmenselijke behandeling maar verder duren tot ik besloot om zelf 

te vragen om wat extra bij te verdoven. Merkbaar met tegenzin van mijnheer X kreeg ik dan 

toch wat extra verdoving toegediend. Dat toedienen op zich was al pijnlijk, maar bracht wel 

soelaas.  Na enkele ogenblikken trok de pijn direct weg en kon er probleemloos worden 

verder gewerkt, wat ik tussen de daarop volgende boorsessies door heb laten merken. De 

verdere behandeling geen pijntje mee te voelen. 

Toen ze binnenkwam noemde ik alle symptomen op, ze bekeek mijn zoon heel snel en zei 

maak u geen zorgen het is waarschijnlijk gewoon een virale infectie. Ik zei en hoe verklaart u 

die rode puntjes op z'n gezicht en hand, ze vroeg me dan heeft hij waterpokken al gehad. Ik 

antwoordde nee en die zien er helemaal anders uit. Ik zei hij heeft hevige hoofdpijn en 

rugpijn das niet normaal. We Werden gewoon naar huis gestuurd zonder een grondig 

onderzoek. Eens thuis heb ik mijn zoon een pijnstiller gegeven tegen zijn hoofdpijn.  



Quotes over ervaringen

Enkele ogenblikken later kwam X  bij ons om bloeddruk en temperatuur te meten , dit was 

gebeurd en net toen X wou vertrekken  , herinnerde mijn vader X eraan op een heel 

beleefde manier dat de pijnstiller in de fles op was " daarop antwoorde X heel onbeschoft 

met kwade ogen en handen in de lucht " ik heb maar 2 handen , en ik kan nog niet vliegen " 

!!...” 

“… Bij aankomst werd ik door een verpleger verwelkomd met de woorden : amai, wat sturen 

ze hier nog allemaal naartoe….  Op mijn vraag naar de naam van de onbeschofte verpleger, 

stak deze zijn badge in zijn zak zodat ik zijn naam niet kon lezen, hij zei: daar hebt gij geen 

zaken mee…” 



Specifieke aanbevelingen 2015+

• Medische beeldvorming

• MKA



Link met patiëntveiligheid
• Inhoud van de registratie verschilt van wie meldt (zorgverlener 

versus patiënt)

• Melding bij patiëntveiligheid: medicatie (27%) en ongeval (18%)

• Melding bij dienst bemiddeling: gedrag (18%) en administratie (16%)

• De meest voorkomende gemeenschappelijke categorie: 

• Proces en procedure van de zorg (niet correct uitvoeren / niet 

toegepast zoals beschreven)  (27%-40%)

• Foutieve wondzorg, opgeroepen arts komt niet, gebrek aan klinische 

opvolging…

• Focus op first, second en third victim



Verankering van de optimale patiëntenbeleving 

• begroeten en voorstellen (naam en functie ) 
• (oog)contact (bewaren) en (be)houden 
• (meta) communiceren (be - na - vragen, beluisteren en reflecteren) 



Ziekenhuizen …

Topzorg is meer dan medische zorg van de 

hoogste plank. Het is zorg met een hart, die 

maakt dat elke patiënt of bewoner zich 

bijzonder voelt. Het is zorg met een oog en 

oor voor alle patiënten, bewoners en 

bezoekers. Want bij GZA is iedereen VIB.



Woonzorggroep …

Topzorg is meer dan medische zorg van de 

hoogste plank. Het is zorg met een hart, die 

maakt dat elke patiënt of bewoner zich 

bijzonder voelt. Het is zorg met een oog en 

oor voor alle patiënten, bewoners en 

bezoekers. Want bij GZA is iedereen VIB.





Maak van elk professioneel 
contact een “echt” contact

Onbevooroordeeld  

begrijpen om nadien 

begrepen te worden

Wanneer Wanneer Wanneer Wanneer 

luisteren om luisteren om luisteren om luisteren om 

te reageren, te reageren, te reageren, te reageren, 

overgaat in overgaat in overgaat in overgaat in 

luisteren om luisteren om luisteren om luisteren om 

te begrijpen te begrijpen te begrijpen te begrijpen 

ontstaat er ontstaat er ontstaat er ontstaat er 

echt contact.echt contact.echt contact.echt contact.


