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een geïntegreerd jaar- en duurzaamheidsverslag volgens  
de richtlijnen van GRI (Global Reporting Initiative)
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Over het rapport
GRI
Steeds meer bedrijven en organisaties wereldwijd engageren zich om over hun 
activiteiten en resultaten te rapporteren volgens het GRI-duurzaamheidskader 
(Global Reporting Initiative - www.globalreporting.org). Binnen de ziekenhuis-
sector is deze tendens nog pril. az Sint-Blasius kiest voor het tweede jaar op rij 
bewust voor een geïntegreerd, maatschappelijk jaarverslag, opgesteld volgens 
de GRI-richtlijnen. 
GRI laat ons toe om op een transparante manier te rapporteren aan al onze 
belanghebbenden, om de aantoonbaarheid te verhogen van het kwaliteitsni-
veau van onze kern- en ondersteunende processen, en om de verbetercyclus 
ook voor onszelf scherper te stellen.
Als ziekenhuis wil az Sint-Blasius een sectorspecifi eke vertaling maken van 
maatschappelijke verantwoording. De focus ligt hierbij op klinische perfor-
mantie, patiëntgerichtheid en fi nanciële verantwoordelijkheid. 

Scope
Dit verslag bevat de geconsolideerde resultaten van az Sint-Blasius, campus 
Dendermonde en campus Zele (Dagziekenhuis-Polikliniek Zele en Geriatrie-
Revalidatie Zele).

Verslagperiode
De verstrekte informatie in het rapport heeft betrekking op de periode van 1 
januari 2011 tot en met 31 december 2011. 

Vorm van het verslag
Uit respect voor het milieu wordt het verslag - net als vorig jaar - enkel digitaal 
aangeboden en niet gedrukt. Het is voor iedereen raadpleegbaar op onze 
website www.azsintblasius.be/over/duurzaamzorgzaam. 

Contact
Wij verwelkomen uw feedback en beantwoorden graag uw vragen via 
mvo@azsintblasius.be.

Erkenningsnummer 012

Naam van het ziekenhuis az Sint-Blasius

Uitbater vzw O.L.Vrouw van Troost

Campus Dendermonde Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde

Campus Zele  Koevliet 5/6, 9240 Zele

Gewest Vlaams Gewest

Provincie Oost-Vlaanderen

Type Algemeen ziekenhuis

Statuut Privé

Website www.azsintblasius.be

E-mailadres info@azsintblasius.be
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Bij de titel van dit verslag 
Duurzaamheid wordt (al te) vaak geassocieerd met 
de eenzijdige bekommernis voor het behoud van 
het natuurlijke milieu en van de grondstoffen die 
aangewend worden bij het ontwikkelen van socio-
economische activiteiten. Deze bezorgdheid stamt 
immers aanvankelijk uit de bosbouw en werd later 
ook geadopteerd in de visserij omwille van de vrees 
voor het lange termijn behoud van deze activiteit. 
Nog later werd het begrip overgenomen als toets-
steen voor de relatie tussen aandeelhouders en 
het management c.q. de raad van bestuur van een 
onderneming. Hier verwijst “duurzaamheid” naar 
het blijvende karakter van het vertrouwen dat de 
aandeelhouders hebben in de leiding. Ondertussen 
wordt de term in zo veel verschillende contexten en 
betekenissen gebruikt dat hij dreigt te vervagen tot 
een trendy marketinglabel met weinig inhoudelijke 
waarde. 

We miskennen dit gevaar niet bij het neerleggen 
van dit verslag en willen helemaal niet meestappen 
in een modieuze beweging die volkomen ongepast 
zou zijn gelet op de sterk ethisch geladen dienst-
verlening die van ons verwacht wordt. Tegelijkertijd 
menen we dat de jaarlijkse rapportering over de 
activiteiten van ons ziekenhuis gebaat kan zijn met 
het volgen van een gevalideerde methodologie zo-
als deze in internationale duurzaamheidsverslagen 
gangbaar is. Deze richtlijnen (i.c. van het Global Re-
porting Initiative) verplichten ons verslag uit te bren-
gen over verschillende aspecten die de performantie 
van een onderneming in beeld brengen m.n. zowel 
op economisch, ecologisch, sociaal en bestuurlijk 
vlak. 

Het gebruik van deze GRI-richtlijnen vergt in een zie-
kenhuis aanpassingswerk. De kernboodschap van 
het GRI is echter dat elke onderneming maximale 
transparantie verschuldigd is aan diegenen die de 
middelen ter beschikking stellen om de onderne-
ming haar activiteiten te laten ontwikkelen. Zij moet 
de stakeholders in staat stellen te oordelen over de 
mate waarin de onderneming verder vertrouwen 
kan genieten. De vereiste verslaggeving moet dan 

ook betrekking hebben op de essentie van de activi-
teiten en de gevolgen ervan in al hun aspecten. Voor 
een ziekenhuis zal de essentie van de rapportering 
dan ook betrekking moeten hebben op de klinische 
performantie van de onderneming.

De aantrekkelijkheid van dergelijke verslaggeving 
ligt voor ons dan ook niet in het trendy karakter 
ervan maar wel in het potentieel om maatschappe-
lijke verantwoording af te leggen. Een ziekenhuis is 
immers bij uitstek een onderneming die haar acti-
viteiten kan ontplooien dankzij publieke middelen 
die ter beschikking worden gesteld. De gemeen-
schap heeft dan ook recht op essentiële en duide-
lijke informatie over de wijze waarop deze middelen 
worden ingezet én tot welke resultaten ze leiden. 
Voorliggend verslag werd daarom opgesteld con-
form de GRI-normen. Zodoende omvat het zowel 
de gebruikelijke fi nanciële informatie als gegevens 
over de inzet van materiële en personele middelen. 
Daarnaast wordt aan de hand van sectorspecifi eke 
indicatoren een beeld gegeven van de sociale en kli-
nische performantie van de organisatie. In die zin is 
het verslag een aanvulling op de stakeholderdialoog 
die we dit jaar voor de tweede keer organiseerden. 
Dit forum en het verslag vormen samen het instru-
ment dat wij willen hanteren om verantwoording af 
te leggen over onze werking. Het houdt dan ook 
een uitnodiging in aan alle lezers om ons opmer-
kingen en suggesties voor verbetering of aanvulling 
over te maken.

Hugo Casteleyn
gedelegeerd bestuurder
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Over az Sint-Blasius
Focus op eigen regio
az Sint-Blasius is een middelgroot algemeen zieken-
huis (440 erkende bedden in 2011) met een breed 
en hoogkwalitatief aanbod van specialistische zorg. 
Het ziekenhuis geniet een sterke reputatie inzake 
minimaal invasieve geneeskunde. 

az Sint-Blasius richt zich voornamelijk op de eigen 
regio. De rechtstreekse invloedsfeer strekt zich uit 
over 12 gemeenten, met een potentieel van 220.000 
inwoners. In Dendermonde behaalt az Sint-Blasius 
een patiëntenaandeel van 74,5%. 

Deze focus op de eigen regio betekent echter niet 
dat wij solisten zijn, integendeel. Het ziekenhuis 
draagt samenwerking hoog in het vaandel. We 
stimuleren excellente samenwerking binnen de 
teams, tussen teams onderling en met zorgpartners 
buitenshuis. az Sint-Blasius heeft zich het voorbije 
decennium ontwikkeld als een proactieve partner in 
tal van netwerken. Deze intense samenwerking en 
overleg bestaan onder meer met de huisartsen, de 
thuiszorg, en met regionale centra inzake ouderen-
zorg en geestelijke gezondheidszorg. Met hen wil-
len wij de zorgcontinuïteit voor kwetsbare patiën-
tengroepen optimaliseren en, waar nodig, nieuwe 
lokale structuren creëren.

az Sint-Blasius maakt ook deel uit van de zieken-
huisgroepering Aalst-Dendermonde-Ronse. Met 
het OLV Ziekenhuis (Aalst) en met het AZ Glorieux 
(Ronse) wordt voor bepaalde disciplines en organi-
satie-ondersteunende diensten intensief samenge-
werkt, waarbij kennis en expertise worden uitgewis-
seld. Tenslotte maakt az Sint-Blasius deel uit van het 
Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven en participe-
ren we in diverse Vlaamse overlegplatforms. 

Missie & visie
De opdrachtverklaring van az Sint-Blasius en onze 
visie op het beleid worden samengevat in het missie-
visie schema.

Zes ‘tactische programma’s’ worden momenteel 
ontplooid. 

AWARDS
2005 - Tyco Healthcare Award voor 
Excellentie in Ziekenhuismanagement

2007 - Golden Service Award

2007 - Nominatie Covidien Award voor 
Excellentie in Ziekenhuismanagement

2010 - Prijs Klinische Paden

2011 – Nominatie Belgisch-Nederlandse 
MVO Award

2011 – VOKA Milieucharterfi guur 1: Herkomst van onze patiënten
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fi guur 2: Marktpenetratie



fi guur 3: Missie visie schema

Introductie

1. Maatschappelijke verantwoording
 We willen verantwoording afl eggen aan de ge-

meenschap over de kwaliteit van onze zorg en 
van het beleid, over patiëntveiligheid en over de 
gestage integratie van de principes van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Hiertoe 
heeft az Sint-Blasius in 2011 beslist om zich te la-
ten accrediteren (auditen) door Joint Commission 
International. Ook dit duurzaamheidsverslag, en 
de stakeholderdialoog die ermee gepaard gaat, 
maken deel uit van het programma ‘maatschap-
pelijke verantwoording’.

2. Zorgverbreding
 De zorg die wij in az Sint-Blasius verstrekken, 

staat niet los van de zorg die eraan is voorafge-
gaan of die volgt. Het ziekenhuis is een schakel 
in een zorgketen, die zo gestroomlijnd mogelijk 
moet worden georganiseerd. Bovendien ont-
wikkelt az Sint-Blasius samen met de regionale 
zorgpartners nieuwe initiatieven buiten de muren 
van het ziekenhuis, met name voor kwetsbare 
ouderen (zorghotel) en personen met psychia-
trische aandoeningen (beschut wonen).

3. Zorginnovatie
 az Sint-Blasius wil er over waken dat alle speci-

alistische zorg wordt aangeboden conform de 
meest recente, internationaal aanvaarde, weten-
schappelijke inzichten. We gaan actief op zoek 
naar innovatieve technieken en verkennen ook 
mogelijkheden voor een preventief zorgaanbod.

4. Netwerking
 az Sint-Blasius wil haar traditie als proactieve 

netwerker verder verdiepen en uitbreiden. Het 
delen van expertise en knowhow enerzijds, en 
het kunnen benchmarken (vergelijken) van re-
sultaten en indicatoren anderzijds, bieden grote 
voordelen voor alle netwerkpartners.

5. Renovatie en nieuwbouw
 Een masterplan voor de nieuwbouw van een chi-

rurgisch en internistisch dagcentrum (in gebruik 
genomen in januari 2012) en voor de renovatie 
van het hoofdgebouw op campus Dendermonde 
is in volle ontplooiing. 

6. Informatisering
 az Sint-Blasius informatiseert niet enkel de onder-

steunende processen, maar ook de registraties 
in de zorgprocessen. Deze informatisering zal 
bijdragen tot het garanderen van eenduidige 
zorg, waarvan de kwaliteit elektronisch bewaakt 
wordt doorheen het hele zorgtraject.

| 7 |
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Bestuur & Structuur
> Raad van Bestuur op 01.01.2012 
Onafhankelijke bestuurders 
Herman De Cuyper – voorzitter (m) 
Jozef Schoonjans – ondervoorzitter (m) 
Jozef Borms – schatbewaarder (m) 
Etienne Van Hecke – secretaris (m) 
Kris Beeckman (m) 
Manu De Landtsheer (m) 
Marita De Medts (v) 
Frederik Berckmoes-Joos (m)
Prof. Roeland Lysens (m) 

> Uitvoerend bestuurder 
Hugo Casteleyn – gedelegeerd bestuurder (m) 

De onafhankelijke bestuursleden hebben geen fi -
nanciële belangen in de organisatie noch andere 
persoonlijke voordelen bij het beleid, die een belan-
genconfl ict zouden kunnen veroorzaken. De gede-
legeerd bestuurder maakt tegelijk deel uit van de 
directieraad en is bezoldigd.

> Directie op 01.01.2012 
Hugo Casteleyn – gedelegeerd bestuurder (m) 
Karen Pieters – algemeen directeur (v) 
Marc De Paepe – hoofdgeneesheer (m) 
Peter Van Puyvelde – verpleegkundig directeur (m) 
Hugo Van Rumst – adjunct-verpleegkundig directeur (m) 
Sabine Verhofstadt – fi nancieel-administratief 
directeur (v) 
Peter Bisschop – technisch-facilitair directeur (m) 
Marianna Dierickx – HR manager (v) 
Rik Van Oost – ICT manager ad interim (m)

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is procesgericht opge-
bouwd, met onderscheid tussen drie soorten pro-
cessen: 

● Kernprocessen: de zorgprocessen die worden 
uitgevoerd tijdens het traject van een patiënt 
(bijv. van een raadpleging, via medisch-technisch 
onderzoek en eventuele ingreep, naar een verblijf 
op de verpleegafdeling, tot ontslag en opvolging 
door de huisarts). Het beschrijven en beheren van 
deze kernprocessen in zorgpaden en zorgtrajec-
ten behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
zorgcoördinator. 

● Ondersteunende processen: 

 – Zorgondersteunend: de processen waarop 
de zorgunits een beroep kunnen doen om 
het zorgproces te ondersteunen, bijv. de 
dienstverleningsprocessen van medische 
beeldvorming, labo, apotheek, patiënten-
begeleiding,… 

– Organisatieondersteunend: processen die 
de gehele organisatie ondersteunen, bv. 
vanwege de personeelsdienst, de diensten 
informatica, tarifi catie, communicatie,… 

Deze ondersteunende processen worden be-
schouwd als dienstverlening aan interne klanten en 
worden beschreven en beheerd via de methodolo-
gie van Service Level Agreements (SLAs). 

Ook het management van het ziekenhuis wordt 
procesmatig aangestuurd. De medische en niet-
medische leidinggevenden worden in de beleids-
cyclus betrokken. Ook de jaarlijkse budgetronde is 
hierin geïntegreerd. Het kwaliteits-, veiligheids- en 
duurzaamheidsbeleid worden bij voorkeur gecoör-
dineerd door de departementale directies, liever dan 
door een afzonderlijke coördinator.

> Quote stakeholderconsultatie 27 maart 2012:
Dit jaar legt elk van de directieleden verantwoording 
af over zijn/haar gevoerde beleid. We zien hier een 
team aan het werk.

Voor een visueel schema van de organisatiestruc-
tuur zie http://www.azsintblasius.be/over/organisa-
tiestructuur/ 

Brug naar morgen – doelstellingen 2012
We willen ethisch verantwoorde en kwalitatieve dienstverlening leveren 
waarbij eerlijk, respectvol en integer wordt omgegaan met de patiënt, 
met elkaar en met de stakeholders. Hiertoe stond voor 2011 het ontwikkelen 
en implementeren van een Corporate Governance Charter op het programma. 
Dit actiepunt is nog niet voleindigd en wordt verder opgenomen in 2012.
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Voortdurend verantwoord 
verbeteren 



Dit hoofdstuk vormt het hart van ons verslag. Hierin 
willen we rapporteren over hoe en in welke mate az 
Sint-Blasius in 2011 haar maatschappelijke opdracht 
heeft waargemaakt. 

Transparantie maakt een essentieel deel uit van onze 
missie en visie. Als organisatie die grotendeels gefi -
nancierd wordt met publieke middelen vinden we 
het vanzelfsprekend om verantwoording af te leg-
gen ten aanzien van de gemeenschap over de aan-
wending van deze middelen en over de kwaliteit en 
resultaten van de verstrekte zorg.
az Sint-Blasius heeft het voorbije decennium hierin 
een traditie opgebouwd, in volgende fasen:

●  zelfevaluatie d.m.v. het selecteren en opvolgen 
van beleids- en zorgindicatoren (sinds 2000)

● benchmarking met andere ziekenhuizen via 
diverse platforms 

● publieke rapportering over indicatoren via het 
eerste duurzaamheidsverslag (7 juni 2011), op-
gemaakt conform de GRI-norm (Global Reporting 
Initiative)

● deelname aan de indicatorenwerkgroepen van 
het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

●  start van een kwaliteitsverbeteringstraject dat 
moet resulteren in de accreditering van het zie-
kenhuis door een externe en wereldwijd sterk 
gereputeerde organisatie, JCI (Joint Commission 
International).

Voor az Sint-Blasius steunt de realisatie van haar 
maatschappelijke opdracht op drie pijlers. We zien 
deze als de kern van onze missie. Daarom hebben 
we dit verslag rond deze drie pijlers opgebouwd:

1. Klinische performantie

2. Financiële continuïteit

3. Publieke waardering
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Aantoonbare zorgkwaliteit
Klinische performantie - excellente kwaliteit van zorg 
- is onze topprioriteit. We voeren dan ook al ruim 
een decennium een intensief beleid rond meten, op-
volgen en bijsturen van onze zorgkwaliteit. Hiertoe 
werden door onze medische en niet-medische lei-
dinggevenden eigen indicatorensets ontwikkeld die 
aan de basis liggen van de voortdurende verbete-
ring van hun kernprocessen. Deze meetcultuur po-
sitioneert az Sint-Blasius bij de pioniers in de sector 
en werd in 2005 bekroond via de Tyco Healthcare 
Award voor Excellentie in Ziekenhuismanagement.

Het benchmarken van performantie-indicatoren in 
de zorgsector is evenwel nog erg pril. Ook GRI - 
de wereldstandaard voor verslaggeving over maat-
schappelijk verantwoord ondernemen - beschikt 
nog niet over sectorspecifi eke indicatoren voor de 
gezondheidszorg en voor ziekenhuizen. 
Daarom opteerden we vorig jaar om in het jaarver-
slag voor dit domein te rapporteren over de indica-
toren die door het Vlaams Ziekenhuisnetwerk van 
de KU Leuven (VZKUL) werden geselecteerd voor 
benchmarking over medische en verpleegkundige 
performantie. Ook voor het huidige tweede duur-
zaamheidsverslag hebben we hiervoor geopteerd. 

De indicatorenset van het VZKUL werd op zijn beurt 
geselecteerd uit de ‘verantwoordingsindicatoren’ 
(accountability measures) die door de accredite-
ringsinstellingen JCI (Joint Commission Internatio-
nal) en NIAZ (Nederlands Instituut voor Accredatie in 
de Zorg) worden vooropgesteld. 
Ook binnen het VZKUL bestaat immers de overtui-
ging dat deze meetcultuur essentieel is om kwaliteit 
binnen en tussen de ziekenhuizen te monitoren en 
om verantwoording af te leggen aan de gemeen-
schap.
Dankzij deze afstemming van de geselecteerde in-
dicatoren zal voor az Sint-Blasius de komende jaren 
synergie mogelijk zijn tussen de rapportering via het 
GRI jaarverslag, de benchmarking binnen het VZKUL 
en de audit via het JCI accrediteringsproject.

Momenteel wordt ook door de Vlaamse en Federale 
overheid en door de koepelverenigingen (Zorgnet 
Vlaanderen en Icuro) gebouwd aan een gedegen 
rapporteringssysteem voor de ziekenhuissector. Op 
termijn zal dit toelaten de kwaliteit meetbaar te ma-
ken en verantwoording af te leggen aan de maat-
schappij.

JCI-accreditering voor continue 
optimalisering van de zorgkwaliteit 

In 2011 maakte az Sint-Blasius zich klaar om 
van start te gaan met het JCI-accrediterings-

traject. Joint Commission International 
is een organisatie die internationale 

normen vastlegt op het vlak van 
zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. De 

accreditering legt de verbeterpunten van 
de organisatie bloot en vereist een 

ziekenhuiscultuur die deze punten aanpakt 
en streeft naar een continue optimalisering 

van de zorgkwaliteit. Voor 2012 maakten 
we een prioritering in de ca. 1.200 meet-

bare criteria die meer dan 300 JCI-normen 
omvatten. In 2012 zullen we werk maken 

van acht zorggerelateerde thema’s, 
waaronder patiëntveiligheid, pijnbeleid, 

medicatiebeleid en voedingsbeleid. 
Daarnaast worden ook personeelsbeleid, 

veiligheid van gebouwen en infrastructuur, 
brandveiligheid en beleid van het ziekenhuis 

getoetst aan de JCI-normen. In het 
voorjaar van 2013 zal een proefi nspectie 

het ziekenhuis controleren, waarbij de focus 
voornamelijk ligt op de behandeling en zorg 

van de individuele patiënt, van preopname 
tot postontslag. Tijdens dit proces worden 

zowel medewerkers als patiënten en 
bezoekers betrokken. De proefi nspectie 
geeft de pijnpunten van het ziekenhuis-

beleid weer, zodat deze nog kunnen 
worden bijgestuurd. Medio 2014 zal een 
fi nale inspectie al dan niet de accreditatie 

toewijzen. Na deze eerste accreditatie 
worden nieuwe indicatoren opgenomen 
en zal az Sint-Blasius zich moeten blijven 

verbeteren om het label te behouden.

1. Klinische performantie

en zal az Sint-Blasius zich moeten blijven 
verbeteren om het label te behouden.
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Campagne patiëntveiligheid: “Patiëntveiligheid steunt op mij”
In 2011 liep in az Sint-Blasius een opgemerkte communicatiecampagne rond 
patiëntveiligheid. De campagne focuste op de positieve rol van elke arts en 
medewerker, in elk departement. Vijf thema’s, met name vijf gewenste 
basisgedragingen, stonden centraal: ‘Ik identifi ceer’, ‘Ik denk’, ‘Ik durf’, ‘Ik meld’ 
en ‘Ik werk samen’. Naar aanleiding van de campagne werden allerlei activiteiten 
georganiseerd, gaande van het maken en vertonen van een eigen fi lm en het 
organiseren van een quiz tot intensieve workshops. 

Andere belangrijke momenten in de campagne 2011 waren:
● Het in gebruik nemen van nieuwe personeelsbadges met foto en functietitel;
● Het uitbreiden van time-out naar alle heelkundige disciplines; 
● Het introduceren van een nieuw meldsysteem voor (bijna-)incidenten, waarbij 

meer transparantie geboden wordt aan de melder en de betrokken personen;
● Een cultuurmeting rond patiëntveiligheid.

Tijdens de campagne werden verschillende metingen georganiseerd om het effect 
van de verbeteracties te meten. Deze metingen en de rapportering over de 
resultaten worden onverminderd verdergezet in 2012. Patiëntveiligheid is de 
basispijler van het accrediteringsproces waartoe az Sint-Blasius zich heeft 
geëngageerd. Het doel van deze accreditering is immers aantonen dat we 
kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg realiseren en dit volgens de hoogst 
mogelijke normen.

Voortdurend verantwoord verbeteren
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Medische en verpleegkundige 
indicatoren
De invloed van het verpleegkundig personeel op het 
welzijn van de patiënten meten we via de verpleeg-
kundige performantie-indicatoren. Wanneer het 
welzijn van de patiënten wordt beïnvloed door de 
beslissingen van de artsen valt dit onder medische 
performantie. Beide zorgperformantiewaarden 
hangen echter nauw samen en beïnvloeden elkaar.

Inzake medische en verpleegkundige performantie 
heeft az Sint-Blasius gedurende het voorbije decen-
nium een uitgebreide set aan indicatoren ontwik-
keld. Voor dit verslag over de zorgkwaliteit in 2011 
behouden we grotendeels de indicatorenset uit het 
duurzaamheidsverslag van 2010. Het betreft indi-
catoren waarover een wereldwijde eensgezindheid 
bestaat en die tevens vanaf 2009 in de benchmark 
met het VZNKUL werden opgenomen. Onze situe-
ring ten opzichte van de benchmarkgegevens kan 
vanaf volgend jaar in dit verslag geïntegreerd wor-
den, nadat het VZNKUL gestart is met rapportering 
over de benchmark.

> Decubitusprevalentie en pijnbeleid
Uit de uitgebreide set verpleegkundige performan-
tie-indicatoren die in az Sint-Blasius worden opge-
volgd hebben we voor dit verslag decubituspreva-

1  decubitus prevalentie = aantal opgenomen patiënten 
met één of meer doorligwonden aanwezig op de dag 
van de telling/aantal opgenomen patiënten aanwezig 
op de dag van de telling * 100.

2  % uitvoering van een gestandaardiseerd pijnschema = 
percentage patiënten dat een gestandaardiseerd 
post-operatief pijnschema toegediend kreeg.

  2009 2010 2011

decubitusprevalentie1 az Sint-Blasius 4,89 4,34 4,8

Q2 decubitusprevalentie1 ziekenhuis benchmark 6,4 6,11 6,28

% uitvoering van een gestandaardiseerd pijnschema2 86 98 96

lentie (het aandeel patiënten met doorligwonden) 
en pijnbeleid geselecteerd. Ten opzichte van het 
duurzaamheidsverslag 2010 werd ervoor gekozen 
het pijnbeleid via de indicator % uitvoering van een 
gestandaardiseerd pijnschema uit te drukken. 
De indicator ‘valincidentie’ werd voor het verslag 
2011 niet langer weerhouden wegens de grote 
invloed van toeval op de waarde en stabiliteit van 
deze indicator en het feit dat deze aan geen noe-
menswaardige evolutie onderhevig is. Toch zal vanaf 
midden 2012 een inschatting van het valrisico uit-
gevoerd worden bij elke opname van een patiënt 
op een verpleegafdeling. Op die manier vinden we 
de patiënten die nog voor het kinesitherapeutische 
valpreventieprogramma in aanmerking komen.

De prevalentie doorligwonden (of drukletsels) is in 
2011 meer gestegen dan in de benchmark. Hierbij 
moet wel opgemerkt worden dat het prevalentie-
cijfer van het ziekenhuis zich nog ruim onder de 
mediaan van de ziekenhuispool bevindt. Toch is de 
stijging in 2011 al een aanleiding geweest tot de 
introductie van een aantal actiepunten in 2012. Zo 
zal er worden opgevolgd of de genomen preven-
tiemaatregelen in overeenstemming zijn met het 
protocol en zal worden nagegaan of de hulpmid-
delen op voorgeschreven wijze worden toegediend 
aan de patiënt. Deze controles en rapportering zul-
len gebeuren door een medewerker van buiten de 
betrokken verpleegafdeling. Ook zal voor bejaarde 
patiënten (die een verhoogd risico hebben op door-
ligwonden) reeds vroeg in het ziekenhuisverblijf een 
check gebeuren om de nood aan maatregelen ter 
voorkoming van drukletsels te bepalen.

Een andere zorggevoelige indicator betreft de toe-
passing van de pijnschema’s die voorgeschreven 
worden voor de fase die volgt de eerste uren en da-
gen na een operatieve ingreep. Het cijfer van 2011 
is gebaseerd op een kleinere steekproef zodat een 
kleine correctie in gunstige of ongunstige zin nog 
mogelijk is. De evolutie van de cijfers illustreert in 
elk geval dat het belang van een adequate pijnstil-
ling door verpleegkundigen beter wordt begrepen 
en opgevolgd.
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Stoppen met roken? 
We maken er werk van!

Sinds 2011 kunnen patiënten die roken, 
tijdens hun opname in az Sint-Blasius, 

rookstop begeleiding volgen bij de 
psycholoog-tabakoloog van het ziekenhuis. 

Het initiatief is gestart vanuit het 
zorgaanbod voor COPD-patiënten (Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease, de meest 
frequente longaandoening veroorzaakt 

door het roken). Bij 50% of meer van de 
longpatiënten is roken de oorzaak van de 
ziekte of beïnvloedt het de aandoening in 
negatieve zin. Voor deze longpatiënten - 

COPD, longkanker, longontsteking, astma -, 
maar ook voor zwangere vrouwen en 

patiënten met aandoeningen aan hart en 
bloedvaten, is het van essentieel belang te 

stoppen. We zien het als onze opdracht 
om rokers systematisch te adviseren en hen 

begeleiding voor te stellen. az Sint-Blasius 
neemt deze adviserende rol niet alleen op: 

in 2011 liep in Dendermonde een 
grootschalig sensibiliseringsproject in 

samen werking met het stadsbestuur, de 
huisartsenkring en het lokaal zorgnetwerk. 

De campagne omvatte onder meer 
infosessies, een tentoonstelling in 

az Sint-Blasius, een venstercampagne in de 
straten van Dendermonde en 

infokraampjes op marktdagen.

10.000 stappen per dag
In 2010 bewees een wetenschap -
pelijke studie* dat elke dag een beetje stappen 
het risico op diabetes vermindert. De studie, 
uitgevoerd tussen 2000-2005 bij 592 
testpersonen van middelbare leeftijd, legt het 
verband tussen lichamelijke inspanning en 
gevoeligheid voor insuline. De testpersonen 
ondergingen een grondig onderzoek bij de 
aanvang van de studie en nog eens vijf jaar 
later. De auteurs kwamen tot de conclusie dat 
een sedentaire persoon die weinig stapt en zijn 
gewoonte aanpast tot dagelijks 10.000 stappen, 
drie keer gevoeliger is voor insuline dan iemand 
die slechts 3000 stappen zet gedurende vijf 
dagen op zeven. 
De artsen en verpleegkundigen van het 
diabetescentrum grepen deze resultaten aan 
om de patiënten op een inventieve manier 
aan te zetten tot meer beweging. 
In het voorjaar van 2011 sloten zij daarom aan 
bij het ‘10 000 stappenplan’ van de Vlaamse 
Overheid. Gedurende een half jaar zetten ze de 
diabetespatiënten aan tot meer beweging aan 
de hand van stappentellers, educatief materiaal, 
brochures, een goed gesprek.  
Een 30-tal mensen kon hiertoe overhaald 
worden. Hun ervaringen zijn unaniem positief: 
ze verloren gewicht, voelen zich fysiek en 
mentaal beter en komen meer buiten. De actie 
werd afgesloten met een infoavond over de 
invloed van beweging op diabetes en 
gezondheid. Een diëtiste gaf uitleg over 
gezonde voeding en er werden gezonde 
hapjes geserveerd. Een voltreffer! 

* Murdoch Childrens Research Institute 
in Melbourne (BMJ 2010: 341)

Voortdurend verantwoord verbeteren



> Aspirine/bètablokker voorgeschreven bij ont-
slag aan patiënten met acuut hartinfarct 
Wanneer patiënten worden opgenomen na een 
hartinfarct is het belangrijk om – naast het adequaat 
behandelen van het infarct – voorzorgen te nemen 
om een nieuw infarct in de toekomst te vermijden. 
Dit wordt ‘secundaire preventie’ genoemd. Hier-
toe behoren algemene richtlijnen op gebied van li-
chaamsbeweging en voeding. Daarnaast wordt ook 
medicatie voorgeschreven, onder andere aspirine en 
een bètablokker. Bij patiënten die opgenomen wer-
den in het ziekenhuis omwille van een hartinfarct 
wordt het percentage patiënten gemeten dat bij 
ontslag uit het ziekenhuis deze medicatie voorge-
schreven krijgt. Uit onderstaande grafi ek leren we 
dat in 2011 bij 100% van de ontslagen patiënten 
aspirine werd voorgeschreven en bij 94% bètablok-
ker.

Aspirine/bètablokker voorgeschreven bij ontslag 
aan patiënten met acuut hartinfarct

Geheugenrevalidatie erkend 
In mei 2011 werd de geheugenkliniek van 
az Sint-Blasius formeel erkend door het RIZIV 
als centrum voor geheugen revalidatie voor 
Oost-Vlaanderen. Geheugenrevalidatie heeft 
als voornaamste doelstelling patiënten met 
beginnende dementie toe te laten zo lang 
mogelijk thuis of bij een naaste te leven, met 
de hoogste graad van zelfredzaamheid en met 
het beste levenscomfort voor henzelf en hun 
omgeving. Over heel België werden 11 centra 
erkend; zij worden gefi nancierd om 
pilootprojecten uit te bouwen en te evalueren.
Het team van az Sint-Blasius ging op 
1 september 2011 van start. De geheugen-
revalidatie gebeurt door psychologen, 
ergotherapeuten en sociaal 
verpleegkundigen en omvat onder meer:
● een cognitief revalidatieprogramma 
● het informeren, adviseren en ondersteunen 

van de patiënt en van de mantelzorger
● thuisbezoek met advies over 

aanpassingen van de thuisomgeving
● inoefenen van dagelijkse activiteiten 

en vaardigheden
● ondersteuning met betrekking tot latere 

zorgplanning en levenseinde

Bij het begin van de revalidatie en tussentijds 
vinden multidisciplinaire overlegmomenten 
plaats, geleid door neuroloog en geriater, en 
waarop ook huisartsen worden uitgenodigd. 
De geheugenkliniek organiseerde intussen 
ook twee symposia voor zorgprofessionals 
(huisartsen en specialisten) om het nieuwe 
aanbod voor mensen met beginnende 
dementie voor te stellen. 
Het lokaal expertisecentrum voor dementie 
Meander werd uitgenodigd als gastspreker.
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Aspirine bij ontslag (%)
ß-blokker bij ontslag (%)
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> Antitrombotische therapie bij een 
 ischemisch CVA
Ook na een beroerte ten gevolge van een hersen-
infarct (ischemisch CVA) is secundaire preventie 
belangrijk. Antitrombotische therapie, of het voor-
schrijven van medicatie om bloedklonters te voorko-
men, is een belangrijk facet hiervan. In 2011, net als 
in 2010, werden deze geneesmiddelen voorgeschre-
ven aan alle beroertepatiënten (100%) die hiervoor 
in aanmerking kwamen.

beuren. Optimale samenwerking en communicatie 
tussen de verschillende diensten is hierbij noodza-
kelijk. Bij sommige patiënten is snel ingrijpen onmo-
gelijk en moet eerst de reden van de val (bv. een 
beroerte) worden gestabiliseerd vooraleer de patiënt 
een ingreep kan ondergaan. Voor patiënten met een 
heupfractuur wordt het percentage opgevolgd dat 
binnen de 48 uur kan worden geopereerd. Omdat 
de toestand van de patiënt het niet steeds toelaat 
om binnen de 48 uur operatief in te grijpen, wordt 
voor deze indicator niet gestreefd naar 100%. De 
laatste jaren bleef de waarde van deze indicator stij-
gen tot 86% in 2011.

> Door-to-needle time trombolyse 
Trombolyse is een behandeling die de uitkomst 
verbetert voor patiënten die worden opgenomen 
omwille van een herseninfarct. Trombolyse is echter 
niet bij alle patiënten mogelijk en is bovendien en-
kel zinvol als het gebeurt kort na het ontstaan van 
het infarct. In 2011 werd deze therapie toegepast bij 
10% van de patiënten met een herseninfarct. Bij al 
deze patiënten kon de therapie worden toegediend 
binnen het uur na aankomst in het ziekenhuis. In 
de groep patiënten waarbij de therapie niet kon 
worden toegediend, was de belangrijkste reden het 
laattijdig toekomen in het ziekenhuis. Als de tijd tus-
sen het optreden van de eerste verschijnselen en de 
aankomst in het ziekenhuis te lang is, is het toedie-
nen van trombolyse namelijk niet meer zinvol. We 
merken gelukkig dat het aandeel patiënten dat niet 
in aanmerking komt voor deze therapie omdat ze te 
laat in het ziekenhuis worden opgenomen, vermin-
dert van 80% in 2007 naar 67% in 2011.

> Heupfractuur geopereerd binnen 48 uur 
Patiënten die een heup breken na een val zijn vaak 
oudere en fragiele patiënten. We weten dat snel 
operatief ingrijpen voor deze patiënten de beste 
uitkomsten biedt. Vooraleer er kan ingegrepen wor-
den, moeten er vaak verschillende onderzoeken ge-

Voortdurend verantwoord verbeteren
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MRSA incidentie
De MRSA-incidentie wordt gemeten per semester. 
MRSA staat voor ‘Meticilline-resistente Staphylococ-
cus aureus’, de zogenaamde ‘ziekenhuisbacterie’. 
De cijfers tussen haakjes laten de nationale mediaan 
zien.

Infecties met MRSA kwamen in 2011 vaker voor 
dan de voorgaande jaren. De stijging doet zich on-
verwacht voor bij een jongere, gezonde patiënten-
groep. Mogelijke oorzaak is dat deze patiënten niet 
behoren tot de gebruikelijke risicogroep. Daardoor 
wordt bij hen bij opname in het ziekenhuis niet ac-
tief gezocht naar MRSA en worden er bijgevolg ook 
geen bijkomende maatregelen genomen om MRSA 
eventueel uit te roeien. Het is een uitdaging om een 
manier te vinden om ook bij deze patiëntengroep 
de aanwezigheid bij opname te ontdekken, zonder 
daarvoor nodeloos alle patiënten te onderwerpen 
aan preventieve testen. 

 2009 2010 2011

Semester 1 1.1 (1.5) 0.8 (1.1) 1.9 (nog niet beschikbaar)

Semester 2 1.0 (1.1) 0.8 (1.1) 2.0 (nog niet beschikbaar)

Preoperatieve consultatie
In 2011 is de dienst anesthesie gestart met ambulante consultaties vóór de ingreep. 
Dit initiatief biedt een belangrijke meerwaarde aan de patiënt: 
● Goede preoperatieve informatie vermindert de angst voor anesthesie bij veel patiënten.
 De anesthesist kan ruim vóór de ingreep vragen beantwoorden over bijvoorbeeld 

de wijze van verdoving, pijnstilling en het verblijf op de ontwaakruimte.
● De medische toestand van de patiënt is soms complex. Chirurgie en anesthesie 

zijn dan een extra belasting. Een ambulante preoperatieve consultatie geeft de 
anesthesist de mogelijkheid om bijkomende onderzoeken tijdig te laten uitvoeren, 
zonder tijdsdruk of stress voor de patiënt.

● De patiënt kan dan meestal de ochtend van de ingreep binnenkomen in plaats 
van de avond voordien. Bovendien daalt het risico op het afgelasten of 
uitstellen van de ingreep.

De verwijzing naar de consultatie anesthesie gebeurt op initiatief van de chirurg of de 
huisarts, ofwel op vraag van de patiënt zelf. De huisarts is de aangewezen persoon voor het 
uitvoeren van de preoperatieve onderzoeken en het invullen van de vragenlijst. Zo beschikt 
de anesthesist op het moment van de consultatie meteen over de juiste informatie, 
zoals de dosering en het tijdstip van de thuismedicatie.
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Samenwerking
az Sint-Blasius draagt samenwerking hoog in het 
vaandel. Het leveren van excellente zorgkwaliteit 
is immers geen werk van solisten. We stimuleren 
excellente samenwerking binnen de teams, tussen 
teams onderling en met zorgpartners buitenhuis. 

Meer en meer worden we een schakel in een zorg-
continuüm: samen met huisartsen, thuiszorg, ou-
derenzorg, academische centra, het Vlaams zieken-
huisnetwerk, nemen we onze verantwoordelijkheid 
opdat de patiënt optimale zorg krijgt in de meest 
geschikte omgeving aan de meest verantwoorde 
(kwalitatieve en fi nanciële) voorwaarden. We trach-
ten elkaars belangen en aanbod zo goed mogelijk 
te kennen en daardoor tot constructieve samenwer-
king te komen. 

Unieke multidisciplinaire 
samenwerking in cardio-CT
Eind 2010 werd de dienst medische beeldvorming 
uitgerust met een nieuwe, ultrasnelle CT-scanner. 
De hoge rotatiesnelheid maakt cardio-CT mogelijk: 
een niet-invasief onderzoek van het hart, waarbij 
de kransslagaders gevisualiseerd worden door 
middel van een contrastinjectie.
Op het ogenblik van de passage van de contraststof 
in de kransslagader wordt een opname gemaakt van 
het hart en worden de kransslagaders, de 
hartspier en ook de kleppen in beeld gebracht. 
In az Sint-Blasius gebeuren de indicatiestelling en de 
voorbereiding van de patiënt (optimalizeren van het 
hartritme en opvangen van ritmestoornissen) in 
nauwe samenwerking tussen radiologen en 
cardiologen, evenals de interpretatie van de resultaten. 
Door de aanwezigheid van de cardioloog op de dienst 
medische beeldvorming stijgt de succesratio en de 
veiligheid van het onderzoek signifi cant. Radioloog 
en cardioloog toetsen de bevindingen aan de 
klachten van de patiënt en werken samen een 
voorstel voor verdere behandeling uit. 

Voortdurend verantwoord verbeteren
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Het zorgcontinuüm geestelijke 
gezondheidszorg 
Sinds de oprichting van de psychiatrische afdeling 
(A-dienst) in 1994 is az Sint-Blasius geëngageerd in 
de zorg voor mensen met psychische problematiek. 
In de regio ontbraken echter enkele schakels (o.a. 
beschut wonen) om deze patiënten een geïnte-
greerd zorgcircuit te kunnen aanbieden. Bovendien 
stonden de diverse hulpvormen ook relatief los van 
mekaar. Sinds eind 2010 participeren de verschil-
lende actoren uit de regio in de vzw Pro Mente, die 

Brug naar morgen – doelstellingen 2012
Ook deze samenwerkingsverbanden verdienen opvolging en continue bijsturing. In 2011 
wilden we dan ook de evolutie van deze samenwerking monitoren en evalueren. 
Om dit meetbaar te maken wilden we volgende indicatoren opvolgen:
● aantal patiënten in gemeenschappelijke projecten Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
● aantal patiënten in gemeenschappelijke projecten Ouderenzorg
● aantal gemeenschappelijke initiatieven ADR-groepering (Aalst-Dendermonde-Ronse)

In het kader van GGZ en ouderenzorg werd in 2011 vooral gewerkt op de operationalisering 
van deze samenwerkingsverbanden. In 2012 voorzien we inzake GGZ evaluatie en verdere 
sturing. Met de ADR-groepering werd voornamelijk samenwerking gezocht in 
organisatieondersteunende diensten. Inzake HR is een gezamenlijke traject opgestart om 
leiderschap te versterken. Met AZ Glorieux (Ronse) bundelen we bovendien ons 
aankoop-volume. Met tien ziekenhuizen werken we nauw samen in de gemeenschappelijke 
implementatie van ICT-projecten (Klinisch Werkstation).

in de regio Waasland en Dendermonde zorg in de 
samenleving organiseert voor mensen met langdu-
rige psychiatrische kwetsbaarheid:

● Beschut Wonen: begeleiding gekoppeld aan 
een verblijf in één van de Pro Mente-woningen 
te Sint-Niklaas (“Initiatief Beschut Wonen Pro 
Mente Sint-Niklaas”) of in Dendermonde (“Initia-
tief Beschut Wonen Pro Mente Dendermonde”). 

● Begeleiding aan huis in Sint-Niklaas en in Den-
dermonde 

● Dagactiviteiten op het vlak van werken, ont-
moeten, leren en recreëren, te Sint-Niklaas en 
te Dendermonde 

Pro Mente vzw is een samenwerkingsverband 
van:

● het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus 
te Sint-Niklaas

● het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Waas en Dender

● het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
De Drie Stromen

● het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius 
te Dendermonde 

Het samenwerkingsverband Pro Mente laat ons toe 
om in Dendermonde 48 plaatsen Beschut Wonen 
operationeel te maken: 

● 8 bestaande plaatsen Individueel Beschut Wonen 
(IBW) Sint-Niklaas ‘verhuisden’ al naar Dender-
monde 

● 40 plaatsen Beschut Wonen ontstaan door 
gefaseerde reconversie van 4 C-bedden van 
az Sint-Blasius. De afbouw gebeurt per bed in 
functie van de behoefte aan IBW plaatsen in 
Dendermonde. Het eerste C-bed werd in 2011 
geconverteerd. Vervolgens wordt jaarlijks 1 bed 
geconverteerd tot en met 2014. 

Een psychiater van az Sint-Blasius werd aangeduid 
als coördinerende arts van het beschut wonen.



KWS 
In 2011 kwam de implementatie van KWS 
in een stroomversnelling. KWS of ‘klinisch 
werkstation’ is een elektronisch informa-

tiesysteem dat het volledige klinisch proces 
in het ziekenhuis ondersteunt. Artsen en 

medewerkers kunnen het gebruiken op hun 
werkplek. Het hart van het KWS is het 

elektronisch zorgdossier. Daarnaast 
bevat KWS verschillende andere elementen, 
geïntegreerd tot één geheel. KWS volgt het 

traject van de patiënt, van bij het boeken 
van een afspraak, over de opname en de 

inschrijving, tot in het OK en op de 
verblijfsafdeling, tot aan het ontslag. De 

implementatie van KWS startte in 2010 en 
zal verderlopen tot in 2015. KWS zal in 

az Sint-Blasius de kwaliteit van de 
patiëntenzorg ondersteunen en verbeteren.

Het belang van KWS wordt nog versterkt 
door het feit dat wij niet als enige ziekenhuis 

KWS implementeren. Momenteel hebben 
11 ziekenhuizen zich verenigd in een 

medisch samenwerkingsverband, ‘Nexuz 
health’. De Nexuz health ziekenhuizen 

engageren zich om via de gemeenschap-
pelijke implementatie van KWS nauw 

samen te werken in één medisch dossier, 
met dezelfde kwaliteits- en veiligheids-

ondersteunende elektronische systemen. 
Op 15 juni 2011 won Nexuz Health de 
Agoria e-Health Award voor het ‘beste 

ICT-project in de gezondheidssector’. 

Artsenkrant looft samenwerking in zorgtraject 
chronische nierinsuffi ciëntie 
az Sint-Blasius kent een traditie van intense en gestructureerde 
samenwerking met huisartsen uit de regio. Dit geldt zeker ook 
voor zorgpaden en -trajecten. In een artikel uit ‘De Artsenkrant’ 
van 13 september 2011 werd concreet het zorgtraject ‘chronische 
nierinsuffi ciëntie’ toegelicht. Hieruit blijkt dat Dendermonde (naast 
Aalst) inzake samenwerking met de eerste lijn, met kop en schou-
ders boven andere Vlaamse regio’s uitsteekt. 

Het spreekt voor zich dat az Sint-Blasius bijzonder verheugd is met deze bevestiging, 
een pluim op de hoed voor al onze artsen en in het bijzonder voor de dienst nefrologie.

Terugblik op doelstellingen 2011
Op vraag van de stakeholders worden de 
mogelijkheden onderzocht om ook voor 
patiënten met andere ernstige pathologieën 
multidisciplinaire overlegmomenten met de 
zorgpartners te voorzien.
Hoewel reeds vele multidisciplinaire 
overlegmomenten worden georganiseerd, zijn 
deze nog niet altijd bekend bij de huisartsen. 
az Sint-Blasius besteedt dan ook veel aandacht 
om deze voldoende te communiceren. In de 
komende jaren willen we nieuwe technieken 
exploreren om de drempel tot het bijwonen 
van deze overlegmomenten te verlagen (bv. 
videoconferencing). Momenteel is bij 25% 
van dergelijke multidisciplinaire 
overlegmomenten een huisarts aanwezig.
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Om de kwaliteit van de zorg, de groei en de inves-
teringsbehoefte te dekken en te verzekeren voor de 
toekomst hecht az Sint-Blasius een groot belang aan 
de tweede missie-pijler, fi nanciële continuïteit.

Gezien de bouw van het chirurgisch dagcentrum 
met eigen middelen werd gefi nancierd, stonden we 
in 2011 voor de uitdaging om, ondanks deze grote 
uitgaven, het fi nanciële evenwicht te behouden. 
Voor andere renovatieprojecten wordt gebruik ge-
maakt van overheidssubsidies en verschuift de uit-
daging naar het bewaken van de cashfl ow.

Het fi nancieel beleidsplan omvat de indicatoren die 
omwille van hun alarmfunctie worden geregistreerd. 
Maandelijks worden de cijfers over activiteit en om-
zet van az Sint-Blasius gerapporteerd aan de directie 
en eventuele corrigerende maatregelen besproken. 
Per kwartaal wordt een samenvattend rapport op-
gesteld voor de directie, de raad van bestuur en de 
ondernemersraad.

Economische performantie
Om de investeringslasten en functioneringskosten 
van bepaalde diensten te dekken, ontvangt het zie-
kenhuis van de overheid een Budget van Financiële 
Middelen (BFM). Dit budget hangt voor een deel af 
van de verantwoorde activiteit van het ziekenhuis.

Kerngegevens en jaarcijfers
De globale activiteit in het ziekenhuis wordt bepaald 
door de som van de klassieke opnames met over-
nachting en de prestaties in het dagziekenhuis.

 per 1/07/2010 per 1/01/2011 per 1/01/2012

Budget van  € 39.955.389,14 € 42.220.058,62 € 41.189.681,93
Financiële Middelen  

Procentuele verhouding  33,26% 33,68% pas kenbaar 
op totaal inkomsten   eind 2012

az Sint-Blasius is een fi nancieel gezonde en solide 
instelling. We merken in de voorbije jaren een stij-
ging in de personeels- en operationele kosten, maar 
hogere inkomsten zorgden voor een mooi bedrijfs-
resultaat.

In 2011 telden we 34.585 opnames of een stijging 
van 3,8 % t.o.v. 2010. Het totaal aantal raadplegin-
gen in 2011 (186.594) steeg evenredig met meer 
dan 4% t.o.v. 2010.

De positieve cijfers danken we onder meer aan het 
uitgesproken verblijfsbeleid van het ziekenhuis. az 
Sint-Blasius stimuleert een zo vlot mogelijke door-
verwijzing van patiënten en verkort zo de wachtlijs-
ten voor opname.

Sinds 2006 stijgt het aantal patiënten op de spoed-
opname. In 2010 bleef dit aantal quasi stabiel 
(20.313), terwijl we in 2011 opnieuw een lichte 
stijging noteren tot 21.326 patiënten. Het aantal 
MUG oproepen is in 2011 licht gestegen: we zien 
een stijging van 1.077 oproepen in 2010 naar 1.108 
in 2011. 

Dankzij een performant fi nancieel beleid kan az 
Sint-Blasius zich ook positioneren als een fi nancieel 
toegankelijk ziekenhuis. Ons streven naar effi ciën-
tie en continue verbetering, zowel in de ondersteu-
nende als de klinische processen, zorgt ervoor dat 
we hoge kwaliteit kunnen combineren met lage fi -
nanciële kosten voor de patiënt.

 2009 2010 2011

Globale activiteit in aantal opnames 32.639 33.309 34.585  

# Klassieke opnames  16.207 16.649 17.082
Dagziekenhuis activiteit  16.432 16.660 17.503  

# Gefactureerde raadplegingen 171.205 178.332 186.594

2. Financiële continuïteit

    2009 2010 2011 

Omzet  113.773.516 118.663.712 123.718.875 

RSZ   9.496.482 10.015.358 10.689.188 

Bedrijfsvoorheffi ng 6.891.262 7.624.170 8.323.832 

Investeringen 9.283.152 1.674.700 11.645.319 

Inkomsten 120.147.275 125.364.772 130.934.421 

Operationele kosten 63.816.710 67.387.591 70.562.511 

Personeelsvergoedingen 32.839.221 34.427.775 36.634.181 

Liquiditeit    
 Acid Test Ratio 2,40 2,20 2,19 

Solvabiliteit 157% 138% 134% 

Resultaat 6.985.190 3.074.413 6.476.740 

Continuïteit MVA 1,70 2,00 1,83
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 2009 2010 2011

Globale activiteit in aantal opnames 32.639 33.309 34.585  

# Klassieke opnames  16.207 16.649 17.082
Dagziekenhuis activiteit  16.432 16.660 17.503  

# Gefactureerde raadplegingen 171.205 178.332 186.594

Publieksprijs verblijfsbeleid 
“De juiste patiënt op het juiste moment 
op de juiste plaats”

In november 2011 viel az Sint-Blasius in de prijzen 
op het jaarlijks congres van het VBVK (Vlaamse 
Beroepsvereniging voor Verpleegkundige Kader leden). 
De leidinggevenden van de diensten opnameplan-
ning en patiëntenbegeleiding stelden er het inventieve 
verblijfsbeleid van az Sint-Blasius voor samen met de 
bijhorende poster. De cel verblijfsbeleid beheert de 
beschikbare bedden op een proactieve manier, samen 
met alle betrokken artsen, hoofdverpleegkundigen en 
de medewerkers van de dienst medische registratie. De doelstelling is dat ‘de juiste patiënt op 
het juiste moment op de juiste plaats’ verblijft. Dit betekent een snellere doorstroming van patiënten van 
spoed naar de zorgcentra, verblijf in het juiste zorgcentrum, een snellere ontslagvoorbereiding, het vlot 
vrijmaken van de kamer, ...  

Het verblijfsbeleid is een mooie illustratie van hoe onze drie pijlers - klinische performantie, 
fi nanciële continuïteit en publieke waardering - tegelijk worden waargemaakt. Het verblijfsbeleid 
biedt een pak voordelen 
● voor de patiënt (bijv. minder kans op ziekenhuisinfecties) 
● voor zorgverstrekkers (bijv. een betere beschikbaarheid van bedden) 
● voor de fi nanciële situatie van het ziekenhuis (positieve impact op de fi nanciering). 

Een belangrijke stap in dit verblijfsbeleid was de overstap naar real-time MKG-codering. Dit betekent 
dat de verplichte registratie van Minimale Klinische Gegevens (MKG), die voorheen in de loop van 
zes maanden na ontslag plaatsvond, sinds 2009 gebeurt tijdens het verblijf van patiënten. Op deze 
manier krijgen we dadelijk een beeld van de ziektetoestand van de patiënt en van de ligduur die door 
de overheid gefi nancierd zal worden. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt door de sociale 
dienst en opnameplanner. Wekelijks worden patiënten besproken in de Cel Verblijfsbeleid. Deze 
manier van werken wordt succesvol toegepast voor reeds meer dan 60% van de opgenomen patiënten.

de medewerkers van de dienst medische registratie. De doelstelling is dat ‘de juiste patiënt op 

Terugblik op doelstellingen 2011
In 2011 wordt een ‘Duurzaamheidschecklist 
aankoop’ ontwikkeld en geïmplementeerd.

Het ziekenhuis lanceerde een pilootproject rond het 
aankoopbeleid. Daarbij vroegen we aan leveranciers 
van drukwerk een duurzaamheidschecklist in te 
vullen. Na afl oop van deze case werd echter besloten 
voorlopig niet op dezelfde manier verder te werken 
aan deze leveranciersscreening, maar de prioriteit te 
leggen op de uitbouw van het TCO-principe.

Voortdurend verantwoord verbeteren
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we in bij ineffi ciënties. Een nuttige indicator hiertoe 
vormt het energetisch verbruikskengetal (in MJ/m²), 
dat het gas- en elektriciteitsverbruik relateert aan de 
bruto vloeroppervlakte. 

Het elektriciteitsverbruik blijft ook in 2011 dalen. 
We zakken zelfs voor het eerst sinds 2003 onder 
de drempelwaarde van 1571 MJ/m² per jaar. Dat is 
deels te wijten aan de vervanging van 2 bedden-
liften, 1 dokterslift, 1 dienstlift en 1 dialyselift. De 
nieuwe liften zijn kabelliften met een merkbaar be-
ter energetisch rendement dan het vroegere hydrau-
lische liftsysteem.

De renovatie van de verblijfsafdelingen gebeurde met 
aandacht voor duurzaamheid en zuinig energiever-
bruik. Zo zorgden we voor aanwezigheidsgestuurde 
verlichting, vensters met dubbele beglazing en kas-
ten uit het duurdere, maar duurzame volkernhout. 

Masterplan nieuwbouw & renovaties
Samen met de bouw van de nieuwe vleugel, die 
geopend werd begin 2012, vormt de renovatie van 
onze gebouwen één van de zes programma’s voor 
2010-2015.

Het comfort van patiënten en medewerkers is al en-
kele jaren een belangrijk aandachtspunt in het beleid. 
En al is het gebouw op campus Dendermonde nog 
relatief jong (1994), toch drongen vernieuwende en 
verfrissende renovatiewerken zich op. Bij deze reno-

Aankoopbeleid
De aankoop van elk medisch toestel en ander ap-
paraat met een grote verbruikskost wordt sinds mei 
2010 afgetoetst aan het TCO-principe (Total Cost 
of Ownership). Dit houdt in dat zowel de directe 
als de indirecte kosten in kaart worden gebracht op 
basis van kwantifi ceerbare (kostprijs, opleidings-, 
verbruiks-, onderhouds- en afvalkosten) en niet-
kwantifi ceerbare (milieukosten, veiligheid en com-
fort) criteria. De aankoopkeuze wordt gebaseerd op 
een weging van deze criteria. 

Sinds 2010 kopen we samen aan met AZ Glorieux 
(Ronse). Het grotere aankoopvolume zorgde in 
2011 voor een besparing van 307.810 euro. Ook 
het OLV ziekenhuis van Aalst neemt af en toe deel 
aan de samenaankoop. Dit kostenvoordeel kun-
nen we gebruiken voor andere investeringen. De 
samenaankoop zorgt op deze manier voor een pure 
winst in kosteneffi ciëntie.

az Sint-Blasius wil ook werk maken van een ge-
standaardiseerde aankoopprocedure. Dit zou 
mogelijk zijn door een checklist op te stellen per 
onderwerp of per aankoopgroep. De aanko-
pers zelf hebben ook nood aan meer opleidin-
gen (onderhandelingstechnieken, gebruik van 
ERP, SAP,…). Deze doelstelling hangt samen met 
het nieuwe vormingsbeleid van de HR-afdeling. 

Energie-effi ciëntie, waterbespa-
ring en duurzame (nieuw)bouw-
Elektriciteits- en gasverbruik 
Cijfers over het energie- en waterverbruik van az 
Sint-Blasius worden maandelijks geregistreerd. Daar-
uit halen we onze indicatorwaarden, die driemaan-
delijks worden besproken met de diensthoofden en 
jaarlijks met de directie en de raad van bestuur. Door 
deze resultaten te toetsen aan drempelwaarden be-
palen we op welke vlakken verbetering mogelijk is.

Elektriciteits- en gasverbruik 
De totale energiekosten van het ziekenhuis bedra-
gen 1% van de omzet, wat hoog is. Daarom volgen 
we het energieverbruik zorgvuldig op en grijpen 



Brug naar morgen – doelstellingen 2012
az Sint-Blasius wil het TCO-principe op termijn 
toepassen voor de aankoop van alle 
aangekochte apparatuur.
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Groene stroom
az Sint-Blasius schakelde over op 100% 
groene stroom en zal zich in 2012 aansluiten 
bij een economisch samenwerkingsverband 
voor energie. Dit samenwerkingsverband zal 
de energiekosten van het ziekenhuis verder 
drukken. Het houdt bij de aankoop van 
energie steeds rekening met de wet op 
overheidsopdrachten. 

Terugblik op doelstellingen 2011
De thema’s ‘milieu’ en ‘energiezorg’ zullen 
voortaan duidelijker en/of uitgebreider worden 
opgenomen in de bestaande documenten 
voor het personeel. Zo proberen we de nodige 
context te creëren waarbinnen elke medewerker 
in de organisatie effectieve MVO-initiatieven 
kan ontplooien. 
Het ecoteam vormt voor de medewerkers het 
platform om ideeën die ecologisch, economisch 
en sociaal verantwoord zijn te genereren, te 
concretiseren en verder uit te werken. Zo hielden 
we in 2011 onder impuls van het ecoteam een 
aantal sensibiliseringsacties rond rationeel 
energiegebruik. De eerste actie had betrekking 
op het nemen van de trap. Het ecoteam deelde 
bakjes aardbeien uit aan trapgebruikers in 
Dendermonde en combineerde deze ludieke actie 
met een affi checampagne. Een tweede 
actie bevatte onder meer een sensibiliserende 
presentatie, die inzicht gaf in de grootste 
energievreters en hoe het verbruik verder 
terug te dringen. 

vatie zijn ruimtelijkheid, functionaliteit, duurzaam-
heid en een doordacht design enkele van de sleutel 
-begrippen. De lat ligt hoog. We willen dat onze 
gebouwen en infrastructuur beantwoorden aan de 
hoogste normen en verwachtingen inzake hoog-
kwalitatieve dienstverlening, comfort en multimedia. 

De renovatie van ons huis is al enkele jaren geleden 
gestart. In 2008 vernieuwden we onze dienst dialy-
se, in 2009 de dienst intensieve zorgen. In 2010 was 
de kraam afdeling aan de beurt. Begin 2011 onder-
ging op campus Zele de dienst dialyse een metamor-
fose, terwijl ook medische beeldvorming gedeeltelijk 
werd vernieuwd. En op campus Dendermonde werd 
in 2011 de laatste hand gelegd aan een volledig op-
gefrist medisch secretariaat, waarin nu ook dienst 
medische registratie is gehuisvest.

In alle gerenoveerde afdelingen krijgen de kamers 
nieuw vast meubilair, nieuw sanitair en een nieuwe 
vloerbedekking. De muren worden fris geverfd. Elke 
patiënt krijgt een eigen multimediamonitor met ver-
schillende toepassingen voor zorgregistratie, ont-
spanning en informatie.

De topkoeling zorgt voor een aangename tempe-
ratuur in de warme seizoenen. De vensters worden 
vervangen door dubbele beglazing met een hoog 
rendement. Op die manier gaat meer comfort voor 
de patiënt hand in hand met een duurzaam energie-
beleid en fi nanciële continuïteit.

Voortdurend verantwoord verbeteren



Brug naar morgen – doelstellingen 2012
In 2012 wil az Sint-Blasius het energieverbruik 
van Campus DPZ (Zele) verlagen door een 
van de drie bestaande warmteketels af 
te koppelen en de warmteactiviteitsregeling 
aan te passen.

In 2011 werd het gebouwbeheersysteem uitgebreid. 
Dat biedt de mogelijkheid om via centrale monito-
ring nog beter ineffi ciënties in het verbruik van gas, 
elektriciteit en water op te sporen en bij te sturen. 

az Sint-Blasius verbruikte in 2011 17% minder gas 
dan het jaar ervoor. Aangezien het gasverbruik voor 
verwarming sterk afhankelijk is van de weersom-
standigheden, bekijken we ook het gasverbruik ge-
relateerd aan het aantal graaddagen. Deze zijn een 
maatstaf voor de koude over een bepaalde periode 
en geven dus inzicht in de effi ciëntie van de verwar-
ming. Uit deze indicatorwaarde blijkt dat er in 2011 
iets minder effi ciënt met verwarming werd omge-
sprongen dan in 2010. Het elektriciteitsverbruik 
daalde lichtjes in 2011.
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Waterverbruik
Hiernaast wordt het waterverbruik van de afgelopen 
drie jaar grafi sch weergegeven. De verhouding van 
het waterverbruik op de verschillende sites is in ver-
schillende kleuren weergegeven.

Het totale waterverbruik van az Sint-Blasius en zijn 
twee campussen bedroeg in 2011 44.829 m³ water 
(t.o.v. 53.150 m3 in 2010). Deze aanzienlijke daling 
is voornamelijk het effect van de vervanging van de 
bestaande vloeistofringwaterpompen door nieuwe 
compressorgekoelde palettenpompen. In oktober 
2010 werd een nieuwe vacuuminstallatie geïnstal-
leerd die niet langer gekoeld wordt door stadswater 
maar door een gesloten systeem-koelinstallatie. Het 
effect van de daling van het waterverbruik was in 
2010 al licht merkbaar, maar komt volledig tot ui-
ting in 2011.

Om het waterverbruik in 2012 verder te verminde-
ren, lieten we in 2011 een kostenanalyse uitvoeren 
voor een project dat het niet-verontreinigde hemel-
water afkoppelt van het rioleringsstelsel. Zodra de 
directieraad deze raming heeft goedgekeurd, zal het 
architectenbureau dit project op zich nemen.

Zele Dendermonde

DPZ GRZ Dendermonde

Voortdurend verantwoord verbeteren
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Op hun bezorgdheid of het verzamelen en rap-
porteren van deze data niet te tijdsintensief is, 
antwoordden wij dat het meten net de sleutel 
vormt tot ons streven naar continue verbete-
ring. We maken daarbij evenwel gebruik van 
een uitgekiende set indicatoren die het meest 
relevant zijn voor de processen die we wensen 
te evalueren. Bovendien komt deze meetcultuur 
ook de patiënt ten goede. Meten verhoogt de 
traceerbaarheid en transparantie van de zorg, 
hetgeen essentieel is voor een aantoonbare kwa-
liteit en goede nazorg door onze zorgpartners.

● De voorgestelde werkversie van het duurzaam-
heidsverslag maakte geen melding van klachten 
en hun opvolging. Deze vormen voor ons immers 
slechts een deeltje van ons patiëntentevre-
denheidsbeleid, waar we onder meer via een 
meldingssysteem voor interne incidentmeldin-
gen, patiëntentevredenheidsmetingen en onze 
ombudsdienst werken aan continue procesver-
betering. Meer informatie staat verderop in dit 
hoofdstuk.

● De schaarste aan verpleegkundigen vormt 
evenmin een thema in ons verslag. az Sint-Blasius 
kan immers momenteel nog steeds voldoende 
gekwalifi ceerde mensen aantrekken om de va-
catures in te vullen. We zijn ons bewust van ons 
verouderend personeelsbestand en werken aan 
retentie van onze medewerkers. Het volgende 
hoofdstuk geeft hierbij meer toelichting.

● az Sint-Blasius wil een fi nancieel toegankelijk 
ziekenhuis zijn door tegelijk met de zorgkwaliteit 
te werken aan effi ciëntie in de ondersteunende 
en de klinische processen (zie hoofdstuk fi nan-
ciële continuïteit). Het vinden van deze balans 
tussen excellente zorg en kosteneffi ciëntie is 
een continue uitdaging. Eén van de stakeholders 
stelde voor een rekenmodule op de website op 
te nemen, waarmee de patiënt een schatting 
krijgt van de totaalkost van zijn ziekenhuis-
opname. az Sint-Blasius heeft hier echter een 
achttal jaar geleden al mee geëxperimenteerd, 
maar meent dat een individuele berekening 
informatiever is voor de patiënt.

Ook in het dagdagelijkse beheer doen we inspannin-
gen om onze stakeholders te betrekken bij besluitvor-
mingsprocessen en om ons aanbod af te stemmen op 
de noden die we detecteren in de maatschappij.

az Sint-Blasius wil een open huis zijn voor de lokale 
bevolking en een langdurige relatie met hen opbou-
wen. We streven naar lage drempels, niet enkel op 
fi nancieel doch ook op communicatief vlak. az Sint-
Blasius nam al meermaals deel aan Openbedrijven-
dag, organiseert geregeld bezoeken voor verenigin-
gen en staat open voor reizende tentoonstellingen. 
Ook door intern en extern te communiceren over 
onze inspanningen betrekken we de lokale bevol-
king en onze stakeholders bij het ziekenhuis.

Stakeholdergroep Vertegenwoordiger

Raad van Bestuur –  Gedelegeerd Bestuurder
Algemene Vergadering 

Directie Leden directieraad

Medewerkers Afvaardiging Ondernemingsraad

Patiënten Afvaardiging Vlaamse 
 Patiëntenvereniging (verontschuldigd)

Leveranciers Afvaardiging ISS – Afvaardiging Sodexo

Artsenkorps Afvaardiging Medische Raad

Huisartsen Afvaardiging Vehamed

Partner Woon-en Zorgcentra Afvaardiging WZC Sint-Jozef Hamme

Partner Thuiszorg Afvaardiging CM Waas en Dender

Partner Geestelijke Gezondheidszorg Afvaardiging Pro Mente

Overheden Afvaardiging intermutualistisch comité

Media Afvaardiging Radio Eén

De derde pijler van ons beleid richt zich op publieke 
waardering. Dit betekent in de eerste plaats dat we 
zorg willen dragen voor onze patiënten en bezoe-
kers, maar ook voor de ruime bevolking, voor onze 
leefomgeving, kortom voor de maatschappij, bin-
nen onze actieradius. 
Daarnaast willen we ook actief luisteren naar al onze 
belanghebbenden, hun noden en verwachtingen be-
vragen en op een transparante manier aan hen rappor-
teren over onze verbeterinspanningen en resultaten. 

Een open huis
De betrokkenheid van onze stakeholders en het luis-
teren naar hun verwachtingen vormt een essentieel 
onderdeel van onze maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. In dit kader hebben we dan ook een sta-
keholdermatrix opgemaakt, waarin onze stakehol-
ders gerangschikt werden naar hun wil/competentie 
om mee invulling te geven aan ons beleid betref-
fende maatschappelijke verantwoording en hun re-
levante impact op az Sint-Blasius. Deze matrix heeft 
ons mee beïnvloed in de keuze van de personen die 
inspraak hebben gekregen in de vorm en inhoud 
van ons duurzaamheidsrapport. 

Op 27 maart 2012 organiseerden we een stakehol-
deroverleg waarop de aanwezigen toelichting kre-
gen bij onze beleidsintenties op hoofdlijnen, alsook 
bij de vorm en inhoud van dit duurzaamheidsrap-
port. De partijen in het schema hieronder waren uit-
genodigd op dit overleg. 

Onze stakeholders formuleerden een aantal nuttige 
verbetersuggesties waaraan we in de eindversie van 
dit rapport hebben getracht tegemoet te komen, 
dan wel genoteerd hebben voor volgende versies. 

● Zij spraken hun appreciatie uit over onze trans-
parantie en ver doorgedreven meetcultuur. 

3. Publieke waardering
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Denk nu aan later!
Op 14 november 2011 vond de prijsuitreiking plaats van de ‘Prijs Sint-Blasiusfonds 2011’. De vzw 
Sint-Blasiusfonds wil “bijdragen tot de uitbouw van de gezondheidszorg in al zijn facetten binnen 
de regio Dendermonde”. De vzw besliste om dit te doen via een regelmatig weerkerende prijsuitreiking 
voor wetenschappers, artsen of zorgverstrekkers - afkomstig uit de regio - die zich bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt in de gezondheidszorg. Om een reële dynamiek te helpen stimuleren werd het bedrag 
van de geldprijs bepaald op €12 500, één van de hoogste prijzen in zijn soort in België. 
In 2011 koos de jury voor het project ‘Denk nu aan later’ van de dienst patiëntenbegeleiding van 
az Sint-Blasius. Het project werd geselecteerd op basis van de grote relevantie van de thematiek: de 
vergrijzing van onze bevolking. Het wil ouderen sensibiliseren om vooraf na te denken over de vraag: 
‘Wat als mijn gezondheid achteruit gaat en alleen wonen moeilijker wordt?’ Het project nodigt senioren 
uit om vooraf deze belangrijke keuzes te maken, op basis van tijdige en volledige informatie over de 
beschikbare mogelijkheden, en om hierover in gesprek te gaan met de kinderen, met de huisarts, enz.…. 
De dienst patiëntenbegeleiding zal het project in 2012 en volgende jaren uitwerken in nauwe 
samenwerking met de lokale zorgpartners en gemeentebesturen.

Voortdurend verantwoord verbeteren
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Duurzaam zorgzaam… 
ook in de communicatie 
In 2011 onderzocht de dienst communicatie 
de voorwaarden voor een duurzaam 
communicatiebeleid. 
Dit leidde tot een aantal vernieuwingen 
en bijsturingen waaronder:
● de vernieuwing van de onthaalbrochures 

op het vlak van vormgeving en taalgebruik 
(“duurzame communicatie dient relevant 
te zijn, helder, volledig, afgestemd op de 
belanghebbenden, enz. …”) 

● de start van een facebook bedrijfspagina, 
die tweerichtingscommunicatie met de 
bevolking bevordert (“duurzame 
communicatie laat vraagstelling en 
reacties toe…”). 

● waar mogelijk de keuze voor digitale 
communicatie in plaats van drukwerk 
(jaarverslag, eindejaarswensen,…)

● de integratie van duurzaamheidscriteria bij 
de selectie van leveranciers voor goederen 
(papier) en diensten (drukwerk) en bij de 
organisatie van evenementen (vermijden 
van gadgets en papieren hand-outs,…) 
(“duurzame communicatie veronderstelt 
het gebruik van duurzame middelen en 
methodes…”)

VS ambassadeur op bezoek
Op 4 mei 2011 ontving de stad Dendermonde 
een hoge gast. De VS ambassadeur voor 
België, Howard Gutman, bezocht enkele 
locaties in de stad, waaronder az Sint-Blasius. 
De klemtoon van het bezoek lag op 
zorgexcellentie in het ziekenhuis. 

2011 was ook het jaar waarin az Sint-Blasius 
als eerste zorginstelling in Vlaanderen een 
jaarverslag publiceerde volgens de 
internationale standaarden van duurzaam-
heidsverslaggeving (GRI – Global Reporting 
Initiative). Minister Vandeurzen kreeg als 
eerste dit eerste duurzaamheidsverslag over-
handigd tijdens de persconferentie van 7 juni 
2011.



Patiëntentevredenheid
De tevredenheid van onze patiënten is een van de 
drie pijlers van onze missie. Het opvolgen van pa-
tiëntentevredenheid is bovendien een belangrijke 
sleutel tot continue verbetering. Daarom neemt het 
ziekenhuis jaarlijks deel aan een vergelijkende tevre-
denheidsmeting voor patiënten. Aan de hand van 
een gevalideerd meetinstrument peilt het onderzoek 
naar de ervaringen van patiënten met betrekking tot 
de dienstverlening in 18 Vlaamse ziekenhuizen. De 
responsratio bedraagt 50%. De resultaten leren ons 
hoe az Sint-Blasius zich positioneert ten aanzien van 
de andere deelnemende ziekenhuizen.

In 2011 scoorden 35 van de 50 items boven de me-
diaan (i.c. riditscore) van de pool (in 2010 was dit 
30/50). Van de 32 items betreffende de medische 
en paramedische zorg waren er in 2011 24 (75%) 
met een waarde boven de mediaan van de pool, een 
mooie stijging t.o.v. 2010 (20 items/62,5%). Waar 
er in 2010 nog één zorgitem was met een statistisch 
signifi cant lagere score, is dat in 2011 voor geen 
enkele item nog het geval. Globaal kunnen we stel-
len dat onze gunstige positie in de pool verder is 
verstrekt. 

Met het oog op de interne rapportering werden de 
antwoorden in 20 rubrieken geaggregeerd. De sco-
res worden omgerekend in tevredenheidspercenta-
ges om de evoluties binnen het ziekenhuis zichtbaar 
te maken (zie tabel). In de vergelijking van deze te-
vredenheidspercentages met voorgaande jaren zien 
we dat opnieuw vooruitgang wordt geboekt voor 
zorgitems en kritische diensten. De volgehouden 
inspanningen op het vlak van patiënteninformatie, 
werkafspraken en zorgthema’s (bv. aandacht voor 
pijn) worden door de patiënten positief gepercipi-
eerd. De enige rubriek met een negatieve tendens 
is de rubriek ‘bezoek en stilte’.  We kunnen dit min-
dere resultaat ongetwijfeld toeschrijven aan de om-
vangrijke renovatie- en betonwerken in het hoofd-
gebouw. We doen het mogelijke om het lawaai 
tijdens de renovatieperiode te verminderen, doch 
enige lawaaihinder is helaas onvermijdelijk. We be-
grijpen dat dit storend kan zijn voor patiënten. 

De tevredenheid van patiënten wordt doorheen het 
jaar ook continu bevraagd via een ‘beoordelings-
document’, ingesloten in de opnamebrochure’, en 
via focusgroepen. Tijdens deze focusgroepen on-
derwerpen we een beperkte groep klanten aan een 
diepgaande bevraging over bepaalde aspecten van 
onze zorgverlening. De resultaten hiervan worden 
mee opgenomen in het beleid, naast de resultaten 
van de Delta tevredenheidsmetingen. We beseffen 
dat er nog ruimte is voor verbetering. Zo willen we 
ook focusgroepen oprichten betreffende de facili-
taire dienstverlening (schoonmaak, voeding…).
Incidenten en bijna-incidenten in de patiëntenzorg 
kunnen ook intern, door artsen en medewerkers, 
worden gemeld via een meldingssysteem. Er gebeurt 

een voortdurende grondige analyse van deze meldin-
gen om de (bijna-)incidenten in de toekomst te ver-
mijden en/of om waar nodig processen bij te sturen.

Rubriek Tevredenheid  Evolutie
 uitgedrukt in % 
 2005 2011 2011-2005
verpleegkundige zorg (informatie, respect, 
aandacht voor pijn, inspraak, bedbel) 90,4 92,6 2,2
medische zorg (informatie, respect, 
aandacht voor pijn, bereikbaarheid) 81,7 85,3 3,6
samenwerking arts-verpleegkundige 
(eenduidige info, samenwerking) 85,8 89,4 3,6
ontslagregeling (ontslag moment, 
ontslagvoorbereiding) 86,4 87,2 0,8
sociale dienst (dienstverlening) 87,1 90,4 3,3
kine (zorg) 88,7 92,9 4,2
pastorale dienst (beschikbaarheid) 85,3 88,5 3,2
opname (vlotheid, respect, nuttige info) 84,8 86,1 1,7
fi n inform bij ontslag 79,7 80,1 0,4
spoedopname (vlot verloop, respect) 84,3 90,7 6,4
intensieve zorgen (informatie, respect) 86,3 92,3 6,0
radiologie (informatie, respect) 75,1 84,4 9,3
operatiekwartier (informatie, respect) 85,7 93,5 7,8
voeding 74,5 77,1 2,6
bezoek en stilte 88,7 88,3 -0,4
kamer 91,4 92,1 0,7
herstellingen 81,3 82,6 1,3
schoonmaak 91,4 93,8 2,4
aanbeveling aan anderen 88,3 89,9 1,6
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Tenslotte is ook binnen az Sint-Blasius een ombuds-
dienst actief. De ombudspersoon rapporteert jaar-
lijks intern (aan raad van bestuur, directie, medische 
raad) en extern (aan de federale overheid) over de 
bemiddelingen en opvolgingen. 
In 2011 werden 313 klachten geregistreerd, bespro-
ken en opgevolgd. 
De doorlooptijd voor afgehandelde klachten in 2011 
bedroeg 19 dagen.
De ombudspersoon heeft een maandelijks klach-
tenoverleg waarin aandachtspunten en bepaalde 
dossiers aan bod komen. In het intern jaarverslag 
wordt een globale analyse gemaakt van de klachten, 
in volgende categorieën: medisch; verpleegkundig; 
administratief/fi nancieel; organisatorisch; technisch/
facilitair; paramedisch/sociaal. Daarnaast is er een 
beknopt jaarverslag voor de overheid conform de 
richtlijnen.
In 2011 werden volgende tendensen vastgesteld:
● de kennis over het bestaan van de ombudsdienst 

verbetert stelselmatig;
● het aandeel medische klachten is toegenomen; 

mensen aarzelen minder om de dienstverlening 
van een arts (behandeling en/of bejegening) in 
vraag te stellen;

Voortdurend verantwoord verbeteren
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Op www.azsintblasius/be/over/
duurzaamzorgzaam/ vindt u meer 
informatie over het milieubeleid 
van az Sint-Blasius en de emissie- 
en afvalcijfers van 2011.

● patiënten en familie beschouwen zich meer en 
meer als een partner in het genezingsproces 
en wensen meer betrokken te worden. Vanuit 
aanvullende/alternatieve informatiebronnen zijn 
patiënten en familie mondiger en is er een meer 
kritische vraagstelling;

● het verschil tussen een complicatie en een fout 
blijft moeilijk voor patiënten en familie;

● informatie en communicatie op alle niveaus is 
cruciaal in het voorkomen van klachten.

Zorg voor leefmilieu
az Sint-Blasius voert een coherent milieubeleid en 
integreert milieuzorg in het bedrijfsbeleid. In 2011 
zetten we dit gedachtegoed verder door het samen-
stellen van een milieu-indicatorenset en het voeren 
van zowel interne als externe communicatie hier-
rond. De werking van het ecoteam werd uiteraard 
verder gezet. Naar aanleiding van het behalen van 
het milieucharter en het uitbrengen van het duur-
zaamheidsverslag werd, tijdens een informele bar-
becue, ook het personeel opnieuw gesensibiliseerd 
rond MVO. 

az Sint-Blasius streeft ernaar haar milieu-impact te 
minimaliseren. We richten ons daarbij voornamelijk 
op afvalstoffen en emissies, maar ook op lawaaihinder. 

Onze totale uitstoot van broeikasgassen daalde in 
2011, Dankzij de inspanningen met betrekking tot 
energieverbuik en energiezuinige apparatuur. De 
afvalstroom van het ziekenhuis bleef ongeveer con-
stant. Om onze afvalstroom terug te dringen zullen 
we in 2012 onder meer aankoopcriteria opmaken 
voor milieubewuste schoonmaakproducten en dub-
belzijdig printen als standaard instellen. 

Terugblik op doestellingen 2011
Het is onze ambitie om ook voor 2011 

het milieucharter te behalen.

Op 7 juni 2011 werden de inspanningen van 
directie en ecoteam inzake milieuzorg beloond met 
het VOKA Milieucharter. az Sint-Blasius is trouwens 

de eerste Vlaamse zorginstelling die het VOKA 
Milieucharter behaalde. Om dit charter te behalen 
moeten bedrijven aan twee voorwaarden voldoen, 
namelijk werken conform de geldende milieuwet-
geving en, gedurende het actiejaar, minstens vier 

acties uitvoeren in verschillende milieuthema’s. 
Basisprincipe hierbij is dat de acties niet alleen een 
meerwaarde hebben voor het leefmilieu, maar ook 

economisch lonend zijn voor het bedrijf. 

Het actieplan van az Sint- Blasius omvatte 
negen acties, onder meer rond energie besparing, 

afvalbeleid, het beperken van lucht-, water- en 
bodemverontreiniging en van lawaaihinder. Het 

ecoteam gaat verder op de ingeslagen weg, zodat 
onze milieuresultaten verder kunnen verbeteren en 

wij het Milieucharter jaarlijks kunnen blijven 
verdienen. 

az Sint-Blasius is ook één van de drijvende 
krachten in de Werkgroep Milieucoördinatoren 
van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk UZ Leuven. 

Momenteel stelt deze werkgroep een set 
internationaal erkende milieu-indicatoren samen 

waarmee, binnen de ziekenhuissector, zal kunnen 
gebenchmarkt worden.
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Voor mensen, door mensen 



LA1 - totale personeelsbestand  2009 2010 2011

totaal aantal werknemers  1.086 1.109 1.120  

totaal aantal werknemers < 30 jaar 219 221 210
totaal aantal werknemers tussen 30 en 50 jaar 603 643 646
totaal aantal werknemers > 50 jaar 264 245 264   

totaal aantal full time werknemers  408 439 444
totaal aantal part-time werknemers  678 670 676   

totaal aantal arbeidsovereenkomsten 
onbepaalde duur 1.030 1.048 1.071

Voor az Sint-Blasius zijn de medewerkers de drij-
vende krachten achter de organisatie. Dankzij de 
deskundigheid van onze medewerkers kan het zie-
kenhuis inspelen op veranderende trends in de sa-
menleving en optimaal ten dienste staan van haar 
patiënten. De medewerkers zijn de hefbomen van 
vernieuwing en optimale dienstverlening. Daarom 
werkt az Sint-Blasius op een continue basis aan een 
slagkrachtig en samenhangend personeelsbeleid. 
Het streefdoel is om elke medewerker een profes-
sionele omkadering en begeleiding te geven tijdens 
de volledige loopbaan en een dynamische en ge-
zinsvriendelijke werkgever te zijn.

De HR-dienst die tot nu toe voornamelijk perso-
neelsadministratie verzorgde, werd eind 2011 ge-
reorganiseerd. Een deel van de HR-medewerkers 
richten zich nu meer op het strategische HR-beleid.

Het menselijk kapitaal wordt gemeten aan de hand 
van enkele kritische kerncijfers. De indicatoren om-
vatten alle facetten van het HR-beleid en zijn geënt 
op een benchmark van 30 ziekenhuizen, waarvan az 
Sint-Blasius mede-initiatiefnemer was. Elk jaar wor-
den de indicatorwaarden voorgesteld op de directie-
raad en de raad van bestuur.

In 2011 telde az Sint-Blasius 1.120 werknemers, 
met een variatie aan leeftijden. Dit zorgt voor een 
goede mix tussen leerbereidheid, ambitie, dynamiek 
en ervaring. Het ziekenhuis streeft ernaar alle me-
dewerkers een duurzame arbeidsrelatie te bieden. 
Meer dan 95% is in 2011 aan het werk met een 
contract van onbepaalde duur. Ondanks de schaars-
te aan verpleegkundigen handhaaft het ziekenhuis 
een volledige invulling van zijn openstaande vacatu-
res en overstijgt het aantal nieuwe medewerkers het 
personeelsverloop, wat aantoont dat az Sint-Blasius 
een aantrekkelijke werkgever is. Gezien de schaars-
te op de arbeidsmarkt aan verpleegkundigen is het 
een uitdaging om meer jongeren in het beroep van 
verpleegkundige te krijgen, maar bovendien ook te 
werken aan de vermannelijking van het beroep.

Deeltijds werken is een trend in de zorgsector. Ook 
in az Sint-Blasius werkte minder dan 40% van de 
medewerkers voltijds in 2011.

Daarnaast worden er jaarlijks meer dan 400 stage-
plaatsen ingevuld, krijgen jobstudenten de kans om 
werkervaring op te doen en worden heel wat eind-
werken begeleid.

De focus van het HR-beleid in 2011 lag voorname-
lijk op het nemen van de eerste stappen naar een 
vormings- en opleidingsbeleid en op verzuim-
reductie.

Brug naar morgen – langetermijndoelstellingen
Het is onze doelstelling om via competentiebeleid de juiste werknemer voor de juiste 

job aan te trekken (aanwervingsbeleid), vervolgens verder te ontwikkelen 
(vormingsbeleid) en mee te laten groeien met de organisatie (ontwikkelingsbeleid).
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Terugblik op doelstellingen 2011
In 2011 worden de organisatiebrede 
competenties vastgelegd en de aanwezige 
kwalifi caties en kennis in kaart gebracht.

 2009 2010 2011

aantal personeelsleden 1086 1109 1120

aantal uren vorming 18388 26768 24323

gemiddeld aantal uren  16,93 24,14 21,72
vorming per werknemer  

Vorming en opleiding 
(VTO)
De methode voor het aanvragen en registreren van 
vormingen werd geoptimaliseerd, hetgeen een gun-
stige invloed heeft op de vormingscijfers. 
Daarnaast werden ook de generieke – voor de hele 
organisatie geldende – competenties in kaart ge-
bracht: deskundigheid, aandacht en samenwerking, 
kortweg DAS.

Het ziekenhuis draagt ontwikkeling van werknemers 
hoog in het vaandel. Uiteraard volgen de medewer-
kers sectorvereiste opleidingen, maar daarnaast 
worden ook heel wat faciliteiten aangeboden voor 
andere opleidingen naar keuze. Het gemiddeld aan-
tal uren vorming per werknemer nam in 2011 iets 
af. De grote stijging van 2010 was ook het gevolg 
van de optimalisatie van de vormingadministratie. 

Voor mensen, door mensen

Brug naar morgen – doelstellingen 2012
Selectie en vorming worden afgestemd op 

het competentiemanagement en de vormings-
noden worden in kaart gebracht met het oog op 

een strategisch beleid inzake vorming, training 
en ontwikkeling (VTO). In 2012 zal worden 

gewerkt rond dit VTO-beleid. De functie-
gebonden competenties zullen via workshops 

worden uitgewerkt. Dit zal in 2012 worden 
opgenomen in een vernieuwd competentie-
beleid. Er zal bijvoorbeeld een nieuw leider-

schapstraject worden opgestart in samenwerking 
met de ziekenhuizen van Aalst en Ronse. Zo 

kunnen medewerkers die vanaf 2009 gestart 
zijn met een leidinggevende functie bij 

az Sint-Blasius ook van een management-
opleiding genieten. Een ander onderdeel van 

het VTO-beleid is de optimalisatie van het 
evaluatiebeleid, waartoe ook functionerings-

gesprekken behoren. Opleidingen voor 
leidinggevenden met betrekking tot 

functioneringsgesprekken spelen daarin 
een cruciale rol.



Terugblik op doelstellingen 2011
Door de hoge verzuimcijfers van 2010 
werd in 2011 een sterke focus gelegd op het 
verzuimbeleid. Afwezigheidcijfers 
werden beter bijgehouden en maandelijks 
gerapporteerd aan de afdelingshoofden. 
Bovendien werden de systematische controles 
op afwezigheden vervangen door controles 
gebaseerd op de zogenaamde Bradford factor. 
Dit houdt in dat werknemers waarvan het 
aantal verzuimdagen drie keer hoger is dan 
het gemiddelde, worden uitgenodigd voor 
een verzuimgesprek. Op 1 april 2011 werd 
eveneens een testproject gestart dat toelating 
gaf aan werknemers om één dag 
afwezig te zijn zonder doktersattest. Dit 
testproject wordt na een jaar geëvalueerd. 

Verzuimreductie

 ziektedagen betaalde VTE ziektedagen 
   per bet VTE

2009 17.789,00 777,31 22,89

2010 18.115,00 799,48 22,66

2011 18.203,00 823,27 22,11
 
 dagen betaalde VTE dagen arbeids-
 arbeidsongeval  ongeval per bet VTE

2009 468,00 777,31 0,60

2010 440,00 799,48 0,55

2011 697,00 823,27 0,85
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Iso 26 000 en GRI



Historiek van een MVO-verhaal
De waarden van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zitten al jaren vervat in onze op-
drachtverklaring en in onze beleidsvisie. 
Het werken met indicatoren en de focus op 
procesverbetering laten ons toe om maatschap-
pelijke verantwoording af te leggen. 
Hoe de integratie van de MVO-waarden in het 
dagdagelijks beleid werd opgevat en 
vorm kreeg, leest u in het Duurzaamheidsver-
slag 2010, in het hoofdstuk ‘Historiek van een 
MVO-verhaal’. 

Mensenrechten

Arbeids-
omstandigheden 

practices

Eerlijk handelenConsumenten-
belangen

Milieu

Maatschappelijke 
betrokkenheid 

en ontwikkeling

ORGANISATIE

Organizationals

governance
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ISO 26000, de sinds november 2010 gelanceerde 
ISO-richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO), biedt een internationaal 
vastgesteld kader voor MVO. ISO 26000 is een in-
houdelijke norm met 37 thema’s gegroepeerd rond 
zeven kernonderwerpen. De thema’s worden niet 
alleen betrokken op de activiteiten binnen de eigen 
bedrijfspoort, maar raken de gehele invloedsfeer 
van het bedrijf. 

In 2011 voerde het extern adviesbureau Beco een 
ISO 26000-scan uit bij az Sint-Blasius. Het resultaat 
hiervan was een serie aanbevelingen waarvan het 
ziekenhuis de meest prioritaire bepaalde en deze 
vervolgens opnam in zijn bedrijfsstrategie.
Hoewel ze geen leidraad biedt voor het opstellen 
van duurzaamheidsverslagen, omspant ISO 26000 
wel een gelijkaardige reeks thema’s als de GRI-rich-
tlijnen. GRI nam ook vanaf de start actief deel aan 
het internationale multi-stakeholderoverleg over de 
ontwikkeling van ISO 26000 en steunt dit kader ook 
als zijnde een beleidsinstrument voor MVO.
Op de pagina’s hierna leest u de voor dit duurzaam-
heidsverslag relevante GRI-indicatoren en hun bij-
horende waarden. Zij bepalen de kwantitatieve kern 
van dit rapport en bieden de mogelijkheid tot zelf-
evaluatie en -verbetering.
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Terugblik op doelstellingen 2011
● Vaststellen van de relevante en signifi cante duurzaam-

heidsdoelstellingen per kernonderwerp van de ISO 26000 
richtlijn door middel van een zogenaamde ‘gap’ analyse

● Opstellen van een actieplan ‘Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen – implementatie ISO 26000’

● ISO 26000 standaard implementeren en borgen

Op 8 augustus werd een ISO 26000 duurzaamheidsanalyse 
uitgevoerd in samenwerking met het extern adviesbureau BECO. 
Bij een duurzaamheidsanalyse wordt afgetoetst in welke mate 
onze kernprocessen al conform ISO 26000 georganiseerd zijn 
en waar zich het verbeterpotentieel bevindt inzake het 
verduurzamen van onze bedrijfsvoering. BECO ontwikkelde 
hiervoor een instrument op basis van de ISO 26000 
kernthema’s en de GRI-normen. Aan de hand van dit 
instrument werd door BECO bij 11 verschillende medewerkers 
van het ziekenhuis een interview afgenomen en nagegaan in 
hoeverre al aandacht wordt besteed aan duurzaamheid in de 
huidige bedrijfsvoering. Uit de analyse vloeide een rapport voort 
met aanbevelingen per ISO 26000 kernthema. Op basis van 
de aanbevelingen werden de relevante en signifi cante 
aanbevelingen inzake duurzaamheid geselecteerd en 
geïntegreerd in het business plan 2012.

Iso 26 000 en GRI
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1. Strategie en Analyse  
§ Omschrijving Rapporteringsniveau
1.1 Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame volledig (pg. 4)
 ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. 
1.2  niet

2. Organisatieprofi el  
§ Omschrijving Rapporteringsniveau
2.1 Naam van de organisatie. volledig (pg. 2)
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. volledig (pg. 6)
2.3 Operationele structuur van de organisatie volledig (pg. 8)
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie volledig (pg. 2)
2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor  volledig (pg. 2)
 de duurzaamheidskwesties). 
2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. volledig (pg. 2, 8)
2.7 Afzetmarkten  volledig (pg. 6)
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie. volledig (pg. 22, 35)
2.9 Signifi cante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, geen
 structuur of eigendom 
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend. volledig (pg. 6)

3. Verslagparameters  
§ Omschrijving Rapporteringsniveau
3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. 2009-2011
3.2 Datum van het meest recente verslag.  07/06/2011 (pg. 10)
3.3 Verslaggevingscyclus jaarlijks (pg.4)
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan. volledig (pg. 2)
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van: volledig (pg. 2, 4)
 relevantie, materialiteit en stakeholders. 
3.6 Afbakening van het verslag volledig (pg. 2)
3.7 Specifi eke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag volledig (pg. 2)
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen  volledig (pg. 6, 19, 21, 25)
 in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten
 of andere entiteiten 
3.11 Signifi cante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes volledig (pg. 13)
 ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden van het verslag 
3.12 Inhoudsopgave volledig
3.9, 3.10, 3.13 niet

4. Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid  
§ Omschrijving Rapporteringsniveau
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies volledig (pg. 8)
 die vallen onder het hoogste bestuurslichaam . 
4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens volledig (pg. 8)
 een leidinggevende functie heeft. 
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal volledig (pg. 8)
 en het geslacht van de onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van
 het hoogste bestuurslichaam. 
4.4 Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen volledig (pg. 8)
 of medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam. 
4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en gedeeltelijk (pg. 7)
 uitgangspunten met belang op vlak van mvo. 
4.12 Extern ontwikkelde mvo handvesten, principes of andere initiatieven die Nvt
 de organisatie onderschrijft. 
4.13 Lidmaatschap van verenigingen volledig (pg.6)
4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie. volledig (pg. 28)
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders. volledig (pg. 28)
4.16 Benadering van het betrekken van belanghebbenden volledig (pg. 28)
4.17 Voornaamste feedback van belanghebbenden volledig (pg. 28)
4.5-4.7,4.9-4.11 niet

GRI G3 inhoudsopgave

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL I: Profi el



Economisch     
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau,
  incl. managementbenadering 
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd. volledig (pg. 22)  

EC4 Signifi cante fi nanciële steun van de overheid. volledig (pg. 22)  

EC2, EC3, EC5-EC9 niet 

Milieu      
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau   
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron. volledig (pg. 26 + online milieubijlage) 

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron. gedeeltelijk (pg. 27)   

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en effi ciëntieverbeteringen. volledig (pg. 24-27)  

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik  volledig (pg. 24-26 + 
 en reeds gerealiseerde verlaging. online milieubijlage)   
EN8 Totale wateronttrekking per bron.  volledig (pg. 27)

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. gedeeltelijk (indicatorentabel)  

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. gedeeltelijk (online milieubijlage) 

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen  gedeeltelijk (online milieubijlage) 
 en gerealiseerde verlagingen.     

EN20 NO, SO en andere signifi cante luchtemissies naar type en gewicht. gedeeltelijk (online milieubijlage) 

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. volledig (online milieubijlage) 

EN28 Monetaire waarde van signifi cante boetes en totaal aantal niet-monetaire  0
 sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en regelgeving.       
EN1, EN2, EN6, EN9-EN16, EN19, EN21, EN23-EN27, EN29, EN30 niet   

Sociaal: Arbeidsomstandigheden en Volwaardig Werk     
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau  
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst volledig (pg. 35, indicatorentabel)
 en regio opgesplitst volgens geslacht.

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, volledig (indicatorentabel)
 geslacht en regio.

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst volledig (indicatorentabel)
 valt.

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen,  conform wetgeving
 inclusief of dit wordt gespecifi ceerd in collectieve overeenkomsten. 

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal  gedeeltelijk (pg. 36)
 werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht.  

LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan  gedeeltelijk (pg. 35)
 opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie en per geslacht.  

LA11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de gedeeltelijk (pg. 35)
 blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen
 bij het afronden van hun loopbaan. 

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- volledig (indicatorentabel)

 en loopbaanontwikkeling. 

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers  gedeeltelijk (pg. 8)
 per medewerkerscategorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren 
 tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren 
 van diversiteit.     

LA2-LA4, LA6, LA8, LA9, LA11, LA12, LA14 niet     
  

GRI G3 inhoudsopgave

STANDAARD INFORMATIEVOORZIENING DEEL III: Prestatie-indicatoren

>



Sociaal: Mensenrechten      
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau  

HR1-HR11  niet    

Sociaal: Maatschappelijke indicatoren     
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau  

SO6 Bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land. volledig (indicatorentabel)

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, volledig (indicatorentabel)
 antikartel-, en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten
 van deze rechtszaken. 

SO8 Monetaire waarde van signifi cante boetes en totaal aantal niet- volledig (indicatorentabel)
 monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en regelgeving. 

SO1-SO10  niet    
 

Sociaal: Productverantwoordelijkheid       
Indicator Omschrijving Rapporteringsniveau  
PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige  volledig (indicatorentabel)
 codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van
 producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat.  

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van  gedeeltelijk (pg. 31) 
 resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid.     

PR1-PR4, PR6-PR9 niet

>



  2009 2010 2011   
EC 1 Totale inkomsten  € 120.147.275,00 € 125.364.771,00 € 129.348.000,00  
EC 1 Omzet € 113.773.516,00 € 118.663.712,00 € 122.778.666,00  
EC1 Resultaat € 6.985.190,00 € 3.074.413,00 € 7.590.000,00  
EC 1 Personeelsvergoedingen € 32.839.221,00 € 34.425.077,00 € 36.500.990,00 
EC1 Investeringen € 9.283.151,73 € 11.616.612,86 € 11.360.904,00 
EC1 RSZ € 9.496.482,00 € 10.015.358,00 € 10.869.188,00 
EC1 Bedrijfsvoorheffi ng € 6.891.262,03 € 7.624.169,92 € 8.323.832,00  
EC 4 Signifi cante fi nanciële  € 39.955.389,14 € 42.220.058,62 € 41.189.681,93
 steun van de overheid     
EC4 Procentuele verhouding overheidssteun 33,26% 33,68% NB
 op totale inkomsten 
EN 3 Brandstofverbruik bedrijfswagens (in GJ) 328,09 341,29 439,29  
EN 3 Gasverbruik (in GJ) 2.915,22 2.593,40 2.153,87  
EN 4 Elektriciteitsverbruik (in GJ) 1.919,81 1.808,56 1.781,14   
EN 8 Totale wateronttrekking per bron (in m³) 55.159 53.150 44.829  
EN 16 CO

2
-uitstoot transport  24 25 NB

 (in ton CO
2
 equivalenten)   

EN 16 CO
2
-uitstoot faciliteiten  3.683 3.390 NB

 (in ton CO
2
 equivalenten)   

EN 28 Monetaire waarde van signifi cante 0 0 0
 boetes en totaal aantal niet-monetaire
 sancties wegens het niet naleven van 
 milieuwet- en regelgeving.       
LA 1 Totaal aantal personeelsleden 1.086 1.109 1.120    
LA 1 waarvan onbepaalde duur 1.030 1.048 1.071    
LA 1 waarvan voltijds 439 439 444  
LA 1 waarvan deeltijds 678 670 676   
LA 1 waarvan man 136 150 149  
LA 1 waarvan vrouw 950 959 971   
LA 2 Totaal aantal uit dienst  37 29 36
 leeftijdscategorie < 30 jaar  
LA 2 Totaal aantal uit dienst  44 48 46
 leeftijdscategorie 30-50 jaar  
LA 2 Totaal aantal uit dienst  29 26 22
 leeftijdscategorie > 50 jaar  
LA 2 Totaal aantal in dienst  64 58 68
 leeftijdscategorie < 30 jaar   
LA 2 Totaal aantal in dienst  70 61 46
 leeftijdscategorie 30-50 jaar   
LA 2 Totaal aantal in dienst  12 7 4
 leeftijdscategorie > 50 jaar   
LA 4 Percentage medewerkers  93,65% 94,05% 94,55%
 dat onder OLVT valt  
LA 4 Percentage medewerkers  6,35% 5,95% 5,45%
 dat onder OCMW valt.  
LA 7 Afwezigheidsdagen wegens  468 440 697
 arbeidsongeval   
LA 7 Afwezigheidsdagen wegens ziekte 17.789 18.115 18.203 
LA 10 Gemiddeld aantal uren dat een werk- 13,74 17,05 21,7
 nemer per jaar besteedt aan opleidingen  
LA12 Percentage medewerkers dat  17,31 10,28 11,16 
 jaarlijks geëvalueerd wordt   
SO 7 Bijdragen aan politieke partijen, politici 0 0 0
 en gerelateerde instellingen per land.  
SO 8 Rechtszaken vanwege  0 0 0
 concurrentiebelemmerend gedrag, 
 antikartel-, en monopolistische praktijken.      
SO 9 Boetes/sancties wegens het niet  0 0 0
 naleven van wet- en regelgeving.   
PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving 0 0 0
 van regelgeving en vrijwillige codes
 betreffende gevolgen voor gezondheid
 en veiligheid van producten en diensten
 gedurende de levensduur, naar type resultaat. 

Indicatorentabel

1 l diesel * 0,036455743 = 1 GJ
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