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1.

soecifieke
"

criteria

voor

Bet dagziekenhuis
entiteit.

.

O!ref.
1.
2.
3.

chirurqisch

De algemene criteria,
geldend voor de dagziekenhuizen
in
het algemeen,
worden voor
het heeIkundig
dagziekenhuis
aIs voIgt
gespecifieerd
en aangevuld
(de algemene criteria zijn cursief
gedrukt hernomen) :
Het dagziekenbu.fs
maakt arch.ftecton.fsch
ziekenhuis
of de z.fekenhu.fscampus.

-

het

vorJ1lt

een

herkenbare

deeJ

en

u.ft

van een

aanwijsbare

Het heelkundig
dagziekenhuis
dient te beschikken over een
eigen en aangepaste ruimte voor het preoperatieve
onthaal
en voorbereiding
van de patiënt.
Hierbij
dienen minimaal
te worden voorzien
de nodige omkleed- en onderzoeksruimten, wachtruimten,
toilet
en faciliteiten
voor een vlotte
afhandeling
van de medico-administratieve
procedures.
Het heelkundig
dagziekenhuis
dient te beschikken over een
eigen en aangepaste ruimte voor postoperatief
toezicht
enontwaken.
Faciliteiten
dienen
voorzien
te worden voor
liggende en zittende
patlënten.
Omvang, aantal
en aard van de uitrusting
van preen
postoperatieve
opvang dienen te worden bepaald in functie
van de aard en het aantal
uitgevoerde
heelkundige
ingre-pen.
0111redenen
van efficié"ntie
kan gebru.ik
geJ1Jaakt worden
van
de medisch-technische
voorzieningen
van het ziekenhuis.
In dat gevaJ d.ienen" de organisator.ische
afspraken
dusdanig
te zj jn dat onder geen beding
de afwikkeJ
.ing van .!Jet
prograozma
van het
dagz.iekenhuis
secundair
kan zijn
ten
overstaan
van de andere patiëntengroepen.

Het chirurgisch
dagziekenhuis
zal beschikken
over
-bij
voorkeur
~ eigen operatiezalen
met nevenruimten
of kunnen
gebruik
maken van het operat1ek\...artier
van het ziekenhuis
ln het algemeen.
ln
dat Iaatste
gavaI
dienen
de nodlge
orOganlsatorlsche
afspra1<en
te zi jn getroffen
die waarborgen dat,
ln geen geval
de aft'1ikkeling
van het programma
van het dagziekenhuis
secundair
kan zijn
aan de afwikkeling
van het operatieprogramma
voor opgenomen patlënten.

4'.

da!1ziekenhuis
te

Net
soort
Er

heeftbinnen
een efgen personeelsopstellfng,
de perso..'1eelsopstellfng
van het

ondersche.1'denziekenhuis.

dagziekenhuis
patiënten
dieJ'Jen

heeft

een eigen

gerichte

uitgeschreven

en

regellJ1atig

dures te bestaan betreffende
al

aile
Bief

activiteiten
en,

patlënten

~

nJet

de

het

onderhouden

dsgziekenhuis

JfJlnst,

de

en procedures

bl

aile

cI

noodza..'cel 1 jkerwi
het
ontslag
uit

jze
het

de continulteit

van de zorg

activiteiten

op dit
proce-

:

in
ln

en specJfJek

organisatie.

die

de

.

zelf,

opname in

voorafgaan
dagziekenhuis

inclu-

selectlecritel.la

en

het

t-~oor

ziekenhuis

de wijze

gewaarborgd

~~aarop

Nordt.

De criteria
voor de selettie
van patiënten
en ingrepen
die
voor
dagbehandeling
in
aanmerking
komen,
dienen
geëxpliclteerd
te zijn.
Het dlent bovendien duidelijk
te
zijn hoe deze cl'iteria
binnen de instelling
worden opgesteld,
opgevolgd en aangepast.
Uitgeschreven
procedures
dienen
meer bepaald
te bestaan
wat betreft
de organisatie
van de pre-operatieve
onderzoeken
en de organisatie
van de post-operatieve
verzorging en follow-up
van de patiënt
na het oatslag
uit
het
dagziekenhuis.
Een geschreven
rapport
voor
de huisarts
client
bij
ontslag
ter beschik}~l~g
te ~ijn.

(.

Bet
5.
6.

7.

.De J11edische lelding
geneesheer-specialist
ziekenhuis
verbonden.
iedere
fase
van
zle.kenhuis
aient

van het dagzlekeilhuls
berust
volti}ds
en
exclusief
De geneesheer
verantwooràelijk

het
verbli}f
van
duldel
1 j..'<" geke.'1d

àe .vatlënt
te zl ln.

ln

bi}
aan

een
het
voor

het

dag-

Het heelkundlg
dagzlekenhuls
staat onder de leiding
van
een geneesheer-specialist
in de apesthesiblogle
of ln een
heelkundige
discip-line.
Deze g~nee$peer-specialist
le, in
samenspraak met de diensthoofden ..' ~nesthesie
en chirurgie, ,
verantwoordelijk
voor de invul.l-ing
van de criteria
en de
opstelling
van de procedur.es 11ermeld onder punt 6. Rond
de procedure
en verantwoordelijkheld
voor het ontslag
~Jan
de patiënt
dien een geschreven
regeling
te bestaan.
De
beslissing
tot
ontslag
dient
ln aIle
geval
te worden
genomen door een genee'sheer aanwezlg in de dlenst.
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8.

Het dagziekenhuis
dient
een prograJ11.J11avan kwal i tel tsbewaking
te
organiseren.
J)it
prograJ11.J118 dient
J1Iinstens
te
slaan
op het
functioneren
van het
dagz.fekenhuis
en de
u.ftkoJ1lst van de zorg
(complicaties,
(her-}opnaJlle,...)
en
op de coD1lJ1unicaties J1Iet de eerste
lijnzorg.

9.

Bet dagziekenhuis
aient
voorwaarden wat betreft
ten.

te beantwoorden
aan specifieke
aard en aantaJ van de activitei-

Het heelkundig
dagziekenhuis
dient
minstens
800 heelkundige ingrepen
op jaarbasis
uit te voeren waarvan
minstens
de helft
onder
anesthesie,
uitgevoerd
door
een genees~
heer-specialist
anesthesist
of met een K resp.
N waarde
hoger of minstens
gelijk
aan 120 resp.
200.
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Naast het minimumaantal
verstrekkingen,
lijk,
om ten aanzien
van de totale
een drempelpercentage
ingrepen
vast
een gemengde werkgroep
oordeelt
dat
huis kunnen worden uitgevoerd.

1I

is het noodzakeziekenhuisactiviteit
te stellen,
waarvan
ze in een dagzieken-

