
(DEEL)MODULE                              

Vermeld hier de module en 

deelmodule waarvoor een tekort 

werd vastgesteld - bijvoorbeeld 

module personeel - deelmodule 

personeelsbezetting

ERKENNINGSVOORWAARDE 

NIET CONFORM EN/OF SMK 

NIET AANGETOOND                        

Vermeld hier het artikel

OMSCHRIJVING TEKORT REMEDIËRING DOOR WIE TIJDSTIP VAN UITVOERING
OPMERKINGEN OF 

BIJLAGEN

VEILIGHEID - MEDICATIEVEILIGHEID WZC voorwaarde art. 25,1° en art. 48/6 Het aantal toegediende eenheden insuline bij een variabel 

schema wordt niet consequent geregistreerd.

Training aan hoofdverpleegkundigen en verpleegkundigen. 

Opvolgen van parameter glycaemie en noteren van 

bijspuitschema in WZD.

Head Care Eind februari 2022

VEILIGHEID - MEDICATIEVEILIGHEID WZC voorwaarde art. 21. Medicatie die vooraf wordt klaargezet, is niet identificeerbaar 

op het moment van toedienen.

Training aan hoofdverpleegkundigen, nachtverpleegkundigen 

en verpleegkundigen van medicatie ten alle tijden 

identificeerbaar te houden tot moment van toediening aan 

bewoner. Gebruik van etiketering en niet halen uit blisters.

Head Care Eind februari 2022

VEILIGHEID - MEDICATIEVEILIGHEID De openingsdatum van medicatie met beperkte houdbaarheid 

na opening wordt niet consequent opgevolgd.

Vraag aan apotheek voor lijst met houdbaarheidsdata. Direct 

toe te passen op alle producten die hier van toepassing zijn.

Head Care 17/02/2022

VEILIGHEID - MEDICATIEVEILIGHEID De medicatiesnijders bevatten medicatieresten. Training aan hoofdverpleegkundigen, nachtverpleegkundigen 

en verpleegkundigen over het reinigen van medicatiesnijders 

na gebruik plus regelmatige controle door 

hoofdverpleegkundigen en head care.

Head Care 17/02/2022

HULP- EN DIENSTVERLENGING - 

ZORGDOSSIERS

WZC voorwaarde art. 25,4° en art.48/6 Het uitvoeren van instructies op het zorgplan wordt niet 

consequent geregistreerd.

Gebruik van zapps (mobiel woonzorgdossier) voor en na 

verlening van zorgen te implementeren bij alle 

zorgmedewerkers door regelmatige training en controle van 

head care en hoofdverpleegkundigen.

Head Care Midden maart 2022

HULP- EN DIENSTVERLENGING - 

ZORGDOSSIERS

WZC voorwaarde art.25,1 en art. 48/4,1° Men kan niet aantonen dat zorginstructies in de praktijk 

worden uitgevoerd.

Gebruik van zapps (mobiel woonzorgdossier) voor en na 

verlening van zorgen te implementeren bij alle 

zorgmedewerkers door regelmatige training en controle van 

head care en hoofdverpleegkundigen.

Head Care Midden maart 2022

OBSERVATIES TIJDENS DE 

RONDGANG

WZC voorwaarde art.45,2° en 3° en art. 

47/1,§1,2° en 3°

Op de dag van het inspectiebezoek werd in een aantal 

bewonerskamers van de beveiligde afdeling een scherpe geur 

waargenomen, dit zowel in de voor- als de namiddag. In 1 van 

deze kamers was de vloer plakkerig en lagen er grote pluizen 

stof op de vloer van de sanitaire cel.

Dagelijkse controles van verantwoordelijke onderhoud op geur 

en properheid mits bijsturing indien nodig.

Head Hospi Midden februari 2022

ACTIEPLAN (WZC Martinas Merchtem), dossiernummer 245.102, verslagnummer V-2021-KAGI-0035


