
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Cardiaal zorgtraject – centrale bevraging 
 
 
Geachte directieleden, 
 
In het kader van haar toezichtopdracht brengt Zorginspectie vandaag een onaangekondigd bezoek aan deze 
campus van uw ziekenhuis. Het betreft een inspectie waarbij de nadruk ligt op in de praktijk vaststelbare 
feiten.  
 
De inspecteurs zullen zich voor deze inspectie baseren op: 

• observaties; 
• bevragen van medewerkers; 
• controleren van dossiers, documenten en procedures. 

 
Om dit laatste mogelijk te maken, willen we graag uw hulp inroepen. Op de laatste pagina vindt u een lijst met 
documenten die wij graag tegen de middag (of vroeger zo mogelijk) zouden ontvangen. 
 
De coördinerende inspecteur zal u gevraagd hebben in welk lokaal deze documenten kunnen geconsulteerd 
worden. 
 
We zijn er ons van bewust dat deze inspectie onaangekondigd gebeurt en dat het daardoor niet steeds 
mogelijk is om de gevraagde documenten snel te verzamelen. Sommige verantwoordelijken zijn misschien niet 
aanwezig, op bepaalde afdelingen kan het zeer druk zijn,… De inspecteurs proberen hiermee zoveel mogelijk 
rekening te houden en zullen hun best doen om de werking in uw ziekenhuis zo min mogelijk te verstoren. 
Indien u moeilijkheden ondervindt bij het verzamelen van de informatie of indien er problemen gesignaleerd 
worden in het kader van de inspectie, gelieve met de coördinerende inspecteur contact op te nemen en de 
problemen te bespreken. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en verblijven intussen, 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Het inspectieteam 
 
 
 

Zorginspectie 
Koning Albert II-laan 35 bus 31 
1030 Brussel 
T 02 553 34 34 
F 02 553 34 35 
www.departementwvg.be 
www.zorginspectie.be 
 

Aan de directie van het ziekenhuis 
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Permanentielijsten voor de laatste volledige werkweek (maandag t.e.m. zondag). Indien de campus 

een externe MUG-functie heeft, dan graag deze wachtlijsten voor een werkweek waarin de MUG 

actief was: 

• (nominatieve) wachtlijst van de personen, die de permanentie van het cathlab (24/24u) 

verzekeren (naast de interventioneel cardioloog en technieker/laborant) met vermelding 

van deskundigheid/ervaring 

• Personeelslijst van het cathlab. 

• Verpleegkundig permanentierooster van de dienst spoedgevallen voor dezelfde periode als 

voor de permanentielijst van het cathlab. 

• Indien CCU op de campus: verpleegkundig permanentierooster van de dienst CCU voor 

dezelfde periode als voor de permanentielijst van het cathlab. 

• Verpleegkundig permanentierooster van de eenheden IZ voor dezelfde periode als voor de 

permanentielijst van het cathlab. 

• (nominatieve) wachtlijst van de permanentieartsen van de eenheid / eenheden IZ (met 

discipline) voor dezelfde periode als voor de permanentielijst van het cathlab. 

• (nominatieve) wachtlijst spoed- en MUG-artsen (met discipline) 

indien de spoedarts de permanentie spoed – MUG cumuleert, de wachtlijst van bijkomende 

spoedartsen voor dezelfde periode als voor de permanentielijst van het cathlab. 

• (nominatieve) wachtlijsten  van de (aanwezige en oproepbare) permanentieartsen voor het 

cardiale zorgprogramma op de campus. 

Het multidisciplinair cardiologisch kwaliteitshandboek van het (de) cardiale zorgprogramma(’s) op de 

campus.  

  

(Alfabetische) lijst van alle artsen (inclusief ASO) werkzaam in het ziekenhuis met vermelding van hun 

discipline en RIZIV-nummer. Gelieve bij ASO ook het opleidingsjaar te vermelden.  

 

Het medisch reglement of een ander door de medische raad bekrachtigd document, waarin de 

afspraken over de medische permanentie voor de oproepbare artsen van de cardio-equipe en (indien 

van toepassing) de oproepbare cardiochirurgen beschreven staan. 

 

De data van het laatste preventief onderhoud van de centrale componenten van de bedside 

monitoring/telemetrie (aantoonbaar via een inspectieattest, een validatiesticker op het toestel, een 

onderhoudsverslag, …). 

 

Voor zorgprogramma P: lijst met overzicht van de aanwezige externe pacemakers op de campus (met 

locatie) met de data van het laatste preventief onderhoud (aantoonbaar via een inspectieattest, een 

validatiesticker op het toestel, een onderhoudsverslag, …). 

  

 
Met het oog op een vlotte verzending van het verslag, gelieve ook volgende gegevens te bezorgen aan de 
coördinerend inspecteur: 
 

 Voorzitter Raad van Bestuur: 

o Naam en voornaam: 

E-mailadres:  
 
 



pagina 3 van 3 

 Voorzitter Directiecomité: 

o Naam en voornaam: 

E-mailadres:  

 

 Diensthoofd cardiologie: 

o Naam en voornaam: 

E-mailadres:  

 


