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MISSIE SFZ 
 Wij hebben de opdracht, als

Christelijk ziekenhuis, in respect
voor de unieke en totale mens
doeltreffende zorg te verlenen in
een houding van naastenliefde,
solidariteit en hoop.

 Pastorale zorg en aandacht voor
zingeving zijn wezenlijke
onderdelen van onze werking.

 Wij staan open voor iedereen,
ongeacht sociale afkomst,
levensovertuiging of nationaliteit.

 Wij verstrekken aan onze
patiënten, effectieve,
kwaliteitsvolle, optimale zorg en aandacht.

 Samen met het brede net van zorgverleners en zorgvoorzieningen houden wij
rekening met de patiënt, zijn familie of de vertrouwenspersoon.

 Als lokaal en regionaal ziekenhuis wensen wij een goede toegankelijkheid te
verzekeren met een maximaal aanbod van diensten dicht bij de bevolking.

 Via netwerking en samenwerkingsverbanden met supra- regionale ziekenhuizen
worden patiënten op een veilige en correcte manier verwezen en terug
verwezen  voor verdere opvolging of nazorg.

 Onze medewerkers zijn alle personen die wensen bij te dragen tot de
verwezenlijking van de doelstellingen van het ziekenhuis.

 Wij willen onze medewerkers een motiverend werkklimaat bieden waar ruimte is
voor multidisciplinaire samenwerking in een geest van open communicatie en
overleg.

 Wij verwachten een houding van respect, vriendelijkheid, spontane
hulpvaardigheid en verantwoordelijkheid.

 Wij gaan er van uit dat alle medewerkers belangrijk en evenwaardig zijn,
ongeacht hun functie.

 Wij bieden aan onze medewerkers kansen tot zelfontplooiing en integratie door
middel van permanente vorming en begeleiding
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DOELSTELLINGEN 
De afsluiting 2016 was financieel een mooi resultaat. Voor de eerste maal sinds 2012 
terug een netto positief resultaat en opnieuw een beter eindresultaat dan begroot. 
Het is duidelijk dat spaarzaamheid, verantwoorde en efficiënte inzet van middelen 
blijvend een belangrijke peiler zullen zijn de komende jaren (waarin de overheid zal 
sturen naar een rationeler beleid van de gezondheidszorg) voor een duurzame 
financieel gezonde organisatie . 

Belangrijk aandachtspunt (en momenteel hier en daar wel een bezorgdheid) is dat 
de activiteit verder dient toe te nemen waar dit logischerwijze ook mag verwacht 
worden binnen een basis-specialistisch ziekenhuis in de regio West-Limburg. 
Hier kunnen we met z'n allen aan werken. In eerste instantie de artsen door actievere 
bekendmaking en netwerkvorming. Tevens ook door het aantrekken van nieuwe 
collega's in groeidomeinen voor een regionaal ziekenhuis. Maar ook alle andere 
medewerkers kunnen het imago en de (h)(er)kenbaarheid van SFZ mee uitdragen 
en versterken. 

In 2018 moeten we verder werk maken van de zichtbaarheid door het nieuwe 
internet en het verder positioneren in de vorming van het netwerk Zuidwest-Limburg. 

Maart 2017 was een knappe prestatie! Het NIAZ label geeft zichtbaarheid dat SFZ 
gaat voor kwaliteitsvolle zorg aan ieders zijde. 
Het is een feit dat er bij de audit nog aandachtspunten naar boven zijn gekomen 
waar we verder aan moeten werken, en vele procedures en processen moeten 
verder geborgen worden in de komende maanden en jaren. Patiëntveiligheid en 
kwaliteit als 2de vaste peiler in ons Sint-Franciscusziekenhuis. 

De netwerkvorming (ondanks het voorlopig nog uitblijvend wettelijk kader, maar 
normaal wel voorzien tegen einde juli 2017) kwam voorzichtig op gang. 
Gesprekken met algemeen directeurs, voorzitters raad van bestuur, medische 
directeurs en voorzitters medische raad werden opgestart. 

Ook zijn er al enkele kennismakingsgesprekken geweest van de medische 
diensthoofden van sommige disciplines, tesamen met de medische directeurs van 
de 3 ziekenhuizen. 

In het kader van de opstart MRI was er alvast een fijne samenwerking met AZ 
Vesalius, waar onze mensen van de dienst radiologie daar een opleiding konden 
volgen op eenzelfde toestel. 

In 2018 moeten we met z'n allen deze kennismaking en samenwerking tussen de 
netwerkziekenhuizen verder zetten op het niveau van de verschillende 
leidinggevenden en waar nodig samen met de betrokken medewerkers. 

Alvast een boeiende weg en veel succes bij het opstellen van de beleidsplannen 
2018, waarbij ook zeker het verder werken aan personeelstevredenheid niet mag 
vergeten worden! 

Namens de directie 
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ACTIEPLAN
OVERZICHTSTABEL PER DEPARTEMENT 

ALGEMEEN DEPARTEMENT 
DIENST DOELSTELLING 
Apotheek Automatisch bestelsysteem voor geneesmiddelen in SAP uitwerken 

Patiëntveiligheid en kwaliteit in de apotheek 
Scannen van materiaal en implantaten 
Opvolging stockbreuken i.s.m. netwerkziekenhuizen 

Sterilisatie Nieuw aanbevelingen van de HGR van mei 2017 
Uniforme benaming voor het los gerief afkomstig van het 
operatiekwartier. 
Instrumentenidentificatie. 

IT Noodzakelijk patchmanagement op serverpark 
Intranet V3.0 op basis van Sharepoint 2016 

Kwaliteit / 
informatieveiligheid 

Patiënt-participatie 

Kwaliteitsindicatoren 
Geïntegreerd risicomanagement 

Preventie & 
veiligheid 

Ziekenhuisnoodplan conform nieuwe wetgeving BS 25-10-2016, 20-1-
2017 
Samenwerking preventiedienst in het ziekenhuisnetwerk 

DEPARTEMENT HRM & COMMUNICATIE 
DIENST DOELSTELLING 
Communicatie Dag van de zorg 

SFZ op sociale media 
HRM Er 'wel zijn' binnen SFZ / gezond verzuim 

HR for the future 
SWT in SFZ 
Dag van de zorg – werven voor de toekomst 

FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF DEPARTEMENT 
DIENST DOELSTELLING 
Aankoop Implementatie van een contractbeheersysteem 

Gestructureerde communicatie over stand van zaken Hospilim-
dossiers.  

Beleidsinformatie Verdere uitbouw van het gemeenschappelijk portaal 
Ziekenhuisnetwerk Zuidwest-Limburg 
Implementatie QlikSense binnen Sint-Franciscusziekenhuis 
Opzetten van trimestriële rapportering per medisch specialisme van 
het ziekenhuisnetwerk. 

Boekhouding Project dubbele betalingenonderzoek door NIC 
Invoering overlegmomenten met ziekenhuizen binnen netwerk 
Implementatie verhoudingsgetal BTW en berekening rechtzetting 
verleden 

Medische 
administratie  

Optimalisatie van processen tussen onthaal en facturatie 

Optimalisatie processen onthaal 
Optimaliseren flow bij ontslag 
Contact leggen met andere ziekenhuizen ikv de netwerkvorming 
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Stafmedewerker 
financiële directie 

Invulling functie stafmedewerker financiële directie 

Implementatie verzamellijst getuigschriften XDE 

MEDISCH DEPARTEMENT (COLLECTIEF) 
DOELSTELLING 

Leiderschap Actieve betrokkenheid van de artsen bij kwaliteits-en veiligheidsbeleid 
verhogen 

Beleid & strategie Verbetering van kwaliteit en patiëntveiligheid 
Uitbouw regionaal klinisch netwerk 

Management van 
medewerkers 

Planning in – en uitstroom 

Management van 
middelen 

Toekomst van het elektronisch patiëntendossier (EPD) 

Management van 
zorgprocessen 

Medicatieveiligheid 

VERPLEEGKUNDIG-PARAMEDISCH  DEPARTEMENT 
DIENST DOELSTELLING 
Begeleiding (her)-
intreders en 
studenten 
Dagziekenhuis Iedereen van het dagziekenhuis past strikt de regels van handhygiëne 

toe.  
Ontwikkelen van een verkorte versie van het opnamedossier van de 
patiënten voor het dagziekenhuis met als doel een toename van het 
gebruiksgemak en efficiëntie voor de patiënt en de zorgverlener. 
Meer tevreden patiënten omtrent de versnapering na een algemene 
anesthesie of lokale ingreep. 

Heelkunde 1 Opfrissen en audits van de VIRS 
Betrokkenheid (en probleemoplossend gedrag) van de medewerkers 
op heelkunde 1 verhogen door de implementatie van een 
verbeterbord 

Heelkunde 2 Opfrissen en audits van de VIRS 
Verpleegkundig beleid uitschrijven voor de verzorging van patiënten 
met een acetabulum# en die > 8 weken in tractie liggen 
Een adequate pijnstilling voor de orthopedische-traumato patiënten 
vertrekkende vanuit de Visuele Analoge Schaal-score 

Intensieve zorgen Kwaliteitswerkgroep ( Na NIAZ) 
Intervisie momenten binnen het team  
Nieuw blaassonde beleid 2018  IZ &  centraal  
Formeel overleg IZ - biotechniek 

Kortverblijf Opfrissen en audits van de VIRS 
Implementatie bedside briefing op de afdeling Kortverblijf 

Medische 
beeldvorming 

Ergonomie en Welzijn op de dienst Radiologie. 

Hygiënebeleidsplan Radiologie 
Opmaak procedureboek RX  skeletonderzoeken 
Dosisoptimalisatie Flash-CT door Benchmarking en peerreview 

Spoedgevallen Optimalisatie facturatieproces spoedgevallen 
Handhygiëne op spoedgevallen 
Triage op spoed 

Geriatrie 1 Zorgpad vallen voor thuiswoners met partner 
Deelwebsite geriatrie 
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Borgen van gebruik verbeterbord 
Geriatrie 2 Tevreden patiënten op G2. 

Medicatiefouten op geriatrie 2 verminderen teneinde veilige zorg te 
garanderen 
Implementeren van een volledig elektronische verpleegdossier 
Tevreden medewerkers op G2. 

Inwendige ziekten 1 Implementatie van verbeterborden op inwendige 1 om zo een 
verbetercultuur te voeden. 
Bijscholingsdag organiseren samen met Inwendige Ziekten 1om zo 
gezamenlijke topics te kunnen bundelen in één dag om medewerkers 
de kans te geven zoveel mogelijk opleidingsuren in te vullen op een 
economische manier en met een inhoudelijk aspect wat voor hun het 
meest van toepassing is. 
Uitbouwen van voorlichting en informatieverstrekking aan onze 
patiënten via de website. 
Zelf ingeven van wensen via ESS, een eerste stap tot zelfroosteren? 
Afvalbeleid op Inwendige Ziekten 1 afstemmen op hygiënische en 
wettelijke bepalingen. 

Inwendige ziekten 2 Medicatie van opname tot ontslag. 
Handhygiëne: Is de patiënt veilig in onze handen? 
Efficiënt gebruik van werktijd 
Inwendige Ziekten 2 op de website van SFZ 
Samenwerking hartfalen referentieverpleegkundige 
Inwendige bijscholingsdag 

Kinder-en 
jeugdgeneeskunde 

Implementatie van nasale pijnstilling en verder uitwerken van de 
standing order symptoommanagement. 
Interactieve digitale gezondheidsvoorlichting en opvoeding voor de 
kinderen en hun ouders. 
Stipt opvolgen van de voorgeschreven regels van ziekenhuishygiëne 
om alzo kruisbesmettingen te vermijden  
Implementatie van het  verbeterbord. 
Van meten is weten naar implementatie van acties vanuit het PTO 
Het borgen van de Q-mentum voorschriften  
Nieuwe Q-mentum norm 4.0 bestuderen en gefragmenteerd 
implementeren op de afdeling 

Kraamafdeling De diversiteit aan bestaande GVO-brochures actualiseren, bundelen en 
aanbieden via digitale weg. 
Het bestaande patiëntendossier actualiseren op basis van de 
ontwikkelingen binnen de verloskundige zorg en MVG, als voorbereiding 
op een digitaal patiëntendossier  
Profilering van de kraamafdeling 
Actualiseren van het borstvoedingsbeleid 
Een multidisciplinaire samenwerking opbouwen met de eerste lijn 
(huisartsen – vroedvrouwen) in het kader van verkort ziekenhuisverblijf 
De eerste stap op een nieuwe afdeling. 

Mobiele équipe De aanwezigheid binnen de mobiele equipe laten toenemen door het 
implementeren van een preventief ziekteverzuimbeleid tegen 1 juni 
2018. 
De ziekenhuisbrede en afdeling gebonden informatie via vaste kanalen 
verspreiden naar alle leden van de mobiele equipe zodat ieder teamlid 
de huidige afspraken ontvangt en kan terug vinden. Deze 
implementatie wordt geëvalueerd voor 15 december 2018.  
Vanaf januari 2018  met de zorgkundige en verpleegkundige 
medewerker van de mobiele equipe functioneren in de zorg met het 
oog op het vooropgestelde functieprofiel. Deze opvolging gebeurt met 
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een frequentie van twee keer per jaar per medewerker. 
September 2018 de inzet van personeel, tijd en ergonomie 
optimaliseren door het implementeren van Tasksview. 

PAAZ APPS integreren in het zorgaanbod  
Omgaan met werkdruk/-stress 
Suïcidepreventie beleid 

Operatiekwartier Implementatie verbeterbord 
NIAZ-normen nieuw leven inblazen 
Organisatie van het medicatiegebeuren in het Operatiekwartier 
Patiënttevredenheid in het Operatiekwartier en het Pijncentrum 

Patiënten-
begeleiding 

Statistiek patiëntenbegeleiding 2019-2020: Wat na C2M 

Interculturele bemiddeling: implementatie internettolken 
Oncologisch Support Team: op pad met wens en grens 
Palliatief Support Team: symposium 
Pastoraal Team: toekomstplanning aanbod pastoraal team 
Functie psychologie: testotheek 
Team sociaal werk, proactieve zorgplanning 

Revalidatie Aankoop nieuwe toestellen rug revalidatie 
Resultaatsvergelijking ergo spirometrie bij aanvang –einde cardiale 
revalidatie 
Website revalidatie 

Ziekenhuishygiëne Preventie,  beheersing en aanpak van urineweginfecties tijdens de 
zorgverlening (kwaliteitsindicator 4.14 ziekenhuishygiëne) 
Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne: Het opzetten van proces- en 
resultaatsaudits  

Zorgcoördinatie Auditten beleid valpreventie ziekenhuisbreed in kader van normen 
Qmentum.   
Implementatie  elektronisch verpleegdossier (EPV) op de 
verzorgingsafdelingen en optioneel op pediatrie en materniteit 

FACILITAIR  DEPARTEMENT 
DIENST DOELSTELLING 
Interne bewaking Integreren van meterronde elektriciteit in controleronde steward. 
Keuken Vervanging en opvolging diensthoofd keuken. 

Verder uitwerken netwerking met ziekenhuisnetwerk Zuidwest-Limburg 
Logistieke dienst Uitbreiden van TasksView, een transportsysteem voor patiënt en 

materiaal. 
Polyvalente krachten voor de toekomst. 
Kennisverbetering voor drukwerken 

Technische dienst Recuperatie van het afvalwater van de osmose installatie. 
Opstellen van een planning van de onderhoudsbonnen biotechniek 
zodat deze optimaal afgestemd is op 2 personen. 
Netwerking technische dienst. 
Integratie nieuw software pakket. 
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