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Waarom ?

• Informed Consent (IC) – Geïnformeerde
Toestemming
– Vraag accrediteringsorganisaties

(JCI & NIAZ-Qmentum)

– Problemen met IC op ITE
• te eenvoudig
• te moeilijk

– FMO – juristen (cfr jaarvergadering 2017):
• weinig problemen op ITE ivm klachten
• IC is geen vrijgeleide
• Belang van notities in dossier over besprekingen van klinisch

verloop & behandelingen met patiënt / vertegenwoordiger



Waarom ? 

• Integratie IC in infobrochure ITE

• Infobrochure over verloop verblijf ITE

– Geplande opname ITE: 

• vooraf meegeven aan patiënt

– Niet-geplande opname ITE: 

• overhandigen aan patiënt / vertegenwoordiger bij
eerste contact ITE



Wettelijke vertegenwoordiger

De wetDe wet
De praktijkDe praktijk



Wettelijke vertegenwoordiger: juridisch

Patiënt

WEL

Vertegenwoordiger 
aangeduid

Vertegenwoordiger

GEEN 
Vertegenwoordiger

Aangeduid

Rang 1

Samenwonende echtgenoot

Wettelijk of feitelijk samenwonende 
partner

Rang 2

Meerderjarig kind

Ouder

Meerderjarige broer / zus

Rang 3 Zorgverlener





Wettelijke vertegenwoordiger: juridisch

• Uitzonderingen:
– Minderjarigen
• Vertegenwoordiger: ouders of voogd

• Minderjarige zoveel mogelijk betrekken bij uitoefening 
van zijn rechten – soms zelfstandig uitvoeren 

– Meerderjarigen met het statuut van verlengde 
minderjarigheid of het statuut van 
onbekwaamverklaring
• Vertegenwoordiger: ouders of voogd

• Patiënt maximaal betrekken bij uitoefening van zijn 
rechten in verhouding tot begripsvermogen



Wettelijke vertegenwoordiger: de praktijk

• Wie op bezoek komt … eerste aanspreekpunt ? 

• Noteren van contactpersoon in dossier 
(in volgorde van verwittigen)

• Wat bij conflicten ???
– Vb. Gesedeerde patiënt – geen partner

• Wettelijke vertegenwoordiger: meerderjarige kinderen
• Conflict tussen verschillende kinderen
• Arts treedt op als wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt

– Sociale dienst inschakelen
– Huisarts contacteren







Modelbrochure ITE

• Behandeling ITE
– Algemene info

• Reden opname ITE
• Standaardprocedures
• Bijzondere procedures

– Geïnformeerde Toestemming
• Afwijking procedure Geïnformeerde Toestemming

• Voorstelling ITE
– Architectonisch
– Medewerkers

• Organisatie bezoek
• Patiëntenrechten
• Tevredenheidsbevraging



Modelbrochure ITE: Behandeling
• Behandeling op de dienst ITE

– Reden opname ITE:
– Gepland: na een ernstige operatie
– Niet gepland: 

» na een ernstige verwikkeling van een operatie
» na een ernstig ongeval
» bij een ernstige andere (medische) aandoening

– Standaardprocedures:
– Sedatie: zware pijnstillers en slaapmedicatie - verwardheid
– Ademhaling: noodzaak beademing – beademingsbuisje – niet kunnen praten
– Buisje in slagader: continu volgen bloeddruk en bloednames zonder herhaaldelijk prikken

(arteriële catheter)
– Buisje in grote ader: toedienen van speciale medicatie (diepe veneuze catheter)
– Maagsonde: artificiële voeding
– Blaassonde: urineproductie volgen
– Speciale medicatie om bv hart en bloeddruk te ondersteunen
– Speciale toestellen om (tijdelijk) de functie van hart, longen, nieren over te nemen
– Toediening van bloedproducten
– … 

– Bijzondere procedures:
– Tracheotomie
– CBT-codering (“DNR”)
– Fixatiebeleid
– …



Modelbrochure ITE: Behandeling

• Behandeling op de dienst ITE
– Standaardprocedures: Routine op ITE

– worden niet steeds vooraf met patiënt / vertegenwoordiger 
besproken

– wel info via brochure en mondelinge uitleg en verslag van gesprek
wordt genoteerd in medisch dossier

(~ “toestemming”)

– Bijzondere procedures:
– Tracheotomie

– CBT-codering (“DNR”)

– Fixatiebeleid

Worden (maximaal) vooraf met de patiënt / vertegenwoordiger besproken
en verslag van gesprek wordt genoteerd in medisch dossier 

(~ “toestemming”)



Modelbrochure ITE: Behandeling

• Geïnformeerde Toestemming (IC)

Afwijking van procedure “Geïnformeerde
Toestemming” 

– Onmogelijk om voor elk van de standaardprocedures
voorafgaandelijk steeds toestemming te vragen gezien
hoogdringendheid

– Brochure vooraf of bij opname met beschrijving van verloop
ITE aan patient / vertegenwoordiger

– Info door arts aan patient / vertegenwoordiger bij opname op 
ITE over procedures, verloop, noodzaak, risico’s, … neerslag
van gesprek in patiëntendossier

– Info zoveel mogelijk vooraf – soms achteraf- in urgente
situaties



Modelbrochure ITE: Behandeling



Modelbrochure ITE: Voorstelling

• Voorstelling dienst ITE
– Architectonisch
– Medewerkers

• Artsen
– Intensivisten: eindverantwoordelijkheid
– Verwijzende artsen: interdisciplinair overleg

• Verpleegkundigen
– BANABA spoed-intensieve zorgen
– Verpleging: ratio vpk-pt

• Logistiek medewerkers
• Kinésitherapeuten

– Ademhalingsphysiotherapie
– Perifere kracht en mobilisatie

• Sociale dienst
• Onderhoudsmedewerkers
• …



Modelbrochure ITE: bezoek

• Organisatie bezoek: gesloten dienst
– Aanmelden
– Bezoekuren
– Aantal personen
– Kinderen toegelaten ?
– Telefonische info: praktische afspraken

• GSM-nummer contactpersoon

– Aangepaste bezoekuren
– Info over infectiepreventie
– Parkeerbeleid
– Bloemen en planten
– …



Modelbrochure ITE: patiëntenrechten

• Patiënten hebben een aantal rechten die vastgelegd zijn in 
de wet van 22 augustus 2002:
– Kwaliteitsvolle dienstverstrekking.
– De vrije keuze van de beroepsbeoefenaar.
– Informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand.
– Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.
– Een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid 

tot inzage en afschrift.
– De bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
– Het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsfunctie.

• Meer informatie vindt u terug op de website van het 
ziekenhuis onder het gedeelte ‘patiënten’ en vervolgens 
‘ombudsdienst’.

Opnamebrochure Intensieve Zorgen Jessa



Modelbrochure ITE: tevredenheid

• Tevredenheidsbevraging



www.vbs-gbs.org



jasperina.dubois@jessazh.be


