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Pijnlijk geconfronteerd 
met risicobeheersing
22 maart 2016 zal voor altijd als een diepzwarte bladzijde in de Belgische geschiedenis-
boeken bewaard blijven. Na de terroristische aanslagen op onze nationale luchthaven 
en in een Brussels metrostation volgde nog veel meer dan emotionele betrokkenheid. 
Ze confronteerden een aantal in de nabijheid gelegen ziekenhuizen met nooit eerder 
ervaren situaties die duidelijk maakten dat risico’s overal schuil gaan en risicobeheersing 
een niet te onderschatten aandachtspunt is voor de totaliteit van de zorginstelling.
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Z iekenhuizen worden met zeer uiteen-
lopende risico’s geconfronteerd, zowel 
van externe als interne aard. Bij de 

aanslagen van 22 maart, maar ook bij grote 
rampen als treinongelukken, een vliegtuigcrash, 
industriële rampen, enz. krijgen ze een plotse en 
dus onverwachte toestroom van patiënten te 
verwerken op de spoeddienst. Daar moeten 
mensen met de juiste competenties inzetbaar 
zijn, medisch materiaal voorhanden zijn, een 
logistieke machine op volle toeren draaien die de 
bevoorrading vlekkeloos laat verlopen evenals 
de afvoer van medisch en niet-medisch afval.
De terreuraanslagen van 22 maart confron-
teerden ziekenhuizen met uitgeschakelde com-
municatienetwerken, in het bijzonder mobiele 
telefonie. De ontstane verkeerschaos als gevolg 
van het buiten dienst stellen van het openbaar 
vervoer hinderden de medewerkers op hun 
woon/werktraject en brachten daardoor de 
normale personeelswissels in het gedrang.
Een ziekenhuis is de facto een open instel-      
ling waar patiënten op consultatie komen,    

bezoekers hun opgenomen vrienden en 
kennissen bezoeken, leveranciers hun pro-
ducten en/of diensten leveren. Elke beweging 
van mensen of producten moet strikt genomen 
als een risico worden beschouwd en vereist 
aangepaste beheersmaatregelen. 
Risicobeheersing moet deel uitmaken van elk 
proces dat continu aan bod komt. Bij aan-
bestedingen en het opstellen van de bestekken 
moet risicoanalyse vanzelfsprekend zijn. 

De uitzonderlijke nood- en crisissituaties waar-
mee bepaalde ziekenhuizen geconfronteerd 
worden in geval van terroristische aanslagen of 
rampen (verkeersongevallen, trein- of vliegtuig-
rampen, branden) zijn slechts enkele aspecten 
die het risicobeheer in ziekenhuizen beïnvloeden.
Wij deden navraag naar de concrete aanpak van 
het risicobeheer bij de Universitaire Ziekenhuizen 
van Brussel en Leuven, twee hoofdrolspelers in 
de ‘vuurlinie’ tijdens de terroristische aanslagen 
van 22 maart 2016.
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Aanslag op het metrostation 
Maelbeek op 22 maart 2016. 



26  FACILITY & REAL ESTATE MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR FACILITY & REAL ESTATE MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR  27

Risicobeheer in de ziekenhuiswereld kent vele 
aspecten, al is het maar omwille van de 24/24 en 
7/7 inzetbaarheid van de volledige organisatie. 
Het is een belangrijk onderdeel van de JCI-
accreditatie die de veiligheid van de patiënten 
voorop stelt. 
Voor de technische diensten is de onvoor-
waardelijke topprioriteit om calamiteiten te voor-
komen. Preventief optreden is daarvoor de beste 
basis. Preventief optreden is op zich een 
veelzijdige opdracht: het gaat om preventief 
onderhoud en herstellen, maar ook om het 
bewaken van de onderhoudscontracten, alsook 
het organiseren en beheren van een voorraad 
wisselstukken voor noodsituaties. 
“Risicobeheer is voor de technische dienst  zoals 
voor een automobilist die zijn auto altijd rijdend 
wil houden” vat ir. Eddy De Coster samen. 
“Stilvallen is geen optie! Maar ondanks alle 
preventieve maatregelen kan het altijd gebeuren 
dat er zich onverwacht een probleem stelt en 
dan moet op alles voorbereid zijn om in een 
minimum van tijd een oplossing te bieden”.   
Voor extreme situaties zijn er gedetailleerde 
rampenplannen uitgeschreven die ook regel-
matig geoefend worden. Zo is er een receptie-
plan, evacuatieplan, isolatieplan en beschikt  
elke afdeling in de organisatie over een specifiek 
relocatieplan.
Naast de diverse bewakings- en beveiligings-
diensten heeft het UZ Leuven hiertoe een 
rampenplan coördinator toegevoegd. Extreme 
situaties kunnen zich intern voordoen, maar zijn 
vooral van externe aard, zoals bv. Een trein-       
of vliegtuigramp met massale aanvoer van 
patiënten in een zeer korte tijd.

Risico’s in kaart brengen
Risicobeheer begint altijd met het definiëren   van 
de risico’s. Naast de relatief voor de hand 
liggende risico’s die inherent zijn aan technische 
installaties kan er ook een verstoring van de 
nutsvoorzieningen en bevoorrading optreden. 
Elektriciteit, telecom, water, gas, verwarming, 
koeling, verluchting, ICT… zijn stuk voor stuk 
onmisbaar voor het verzekeren van de vitale 
processen. Maar het kan ook gaan over een 
verstoring van de bevoorrading met medische 
gassen, een tekort aan linnen, kleding voor het 
medisch personeel, evenzeer als het verstoren 
van de afvalophaling. 

EDDY DE COSTER, 
DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST, UZ LEUVEN

Calamiteiten voorkomen is topprioriteit

UZ Leuven heeft een risico-index uitgewerkt 
waarbij op de horizontale as 4 types van uit te 
voeren werken zijn uitgezet en op de verticale   
as de risiconiveaus voor de betrokken patiënten-
populatie. Vanuit beide assen kan snel de risico-
index worden bepaald, met daaraan verbon- 
den een folder met te treffen maatregelen en 
procedures. 
Sinds anderhalf jaar worden alle bijna incidenten 
geregistreerd. Er is een catalogus aangelegd van 
wat zich heeft voorgedaan, waarom het zich 
voordeed en hoe het euvel werd opgelost. 

“Veiligheid is een topprioriteit voor onze tech-
nische dienst” getuigt Eddy De Coster. “Een 
basisvoorwaarde is om gevaren en risico’s open-
lijk bespreekbaar te maken, ook wanneer deze 
het gevolg zijn van menselijke fouten en ver-
gissingen. Alle bijna incidenten worden op 
regelmatige basis met de medewerkers be-
sproken en worden een leerschool voor alle 
medewerkers. Door de voorvallen te bespreken 
kunnen ze voorkomen en beter aangepakt 
worden, wat leidt tot een verbetering van onze 
globale werking als technische dienst”.

Medische gassen
Medische gassen vormen een bijzonder aan-
dachtspunt binnen het risicobeheer. Het gaat om 
de toevoer van zuurstof, perslucht en lachgas. 
Verwisseling is theoretisch onmogelijk door het 
gebruik van specifieke koppelingen, maar in de 
dagelijkse praktijk kan er toch een risico in-
sluipen, zowel bij de levering als bij het gebruik. 
Daarom worden voortdurend opleidingssessies 
georganiseerd voor iedereen die ermee in aan-
raking komt, inclusief de artsen. De mens is altijd 
de laatste schakel en vormt het grootste risico 
op vergissingen. 

Er is een draaiboek met volledig uitgewerkte 
scenario’s opgesteld voor de indienststelling   
van installaties. Hierin komen de technische en 
preventiedienst als laatste aan bod. De aannemer 
die de werken uitvoerde moet een vragenlijst 
afpunten, waarna een controle door een onaf-
hankelijke keuringsorganisatie volgt. Tenslotte 
controleert de technische dienst een tweede 
maal, waarna de preventiedienst de installatie 
uiteindelijk vrij geeft voor gebruik.
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Risicobeheersing voor het luik ‘Security’ wordt 
vanuit de JCI-accreditatie sterk gedreven. Het 
gaat steeds opnieuw over het grondig kennen 
van de processen, de processen monitoren en 
verbeteren, maar ook de overweging tot out-
sourcen van sommige processen indien ze te 
specialistisch zijn en daardoor niet langer intern 
beheersbaar. JCI verplicht echter ook tot het 
controleren van de aanwezige expertise bij de 
weerhouden service provider. 

Risicobeheersing en JCI-accreditatie gaan 
verder dan de zelf geïmplementeerde kwali-
teitszorg. Zo moet het bedrijf dat bewa-
kingsagenten levert naast een aantal wettelijke 
vereisten i.v.m. de identificatiekaart ook het 
bewijs kunnen leveren dat deze mensen 
opleidingen volgen en regelmatig geëvalueerd 
worden. De service provider moet aan zijn 
opdrachtgever rapporteren over de getroffen 
maatregelen bij klachten of opmerkingen.
De ziekenhuisomgeving, waarvan patiënten, 
bezoekers en personeel geborgenheid en veilig-
heid verwachten, vormt een zeer complex 
werkveld voor het verzekeren van ‘security’.    
Het openstellen, afsluiten of gedeeltelijk afsluiten 
van afdelingen wordt voortdurend herbekeken. 
De (patiënten)veiligheid verhogen zonder meer-
kosten te veroorzaken levert een permanent 
spanningsveld op. Iedereen in de organisatie 
moet een steentje bijdragen tot de algemene 
veiligheid door alert te zijn, de ogen open te 
houden. 

Kwarteeuw ervaring met 
ziekenhuiscriminaliteit
In de jaren ’90 werd UZ Brussel voor het eerst 
geconfronteerd met ziekenhuiscriminaliteit. In 
1991 volgde een veiligheidsplan. Daaruit volgde 
de oprichting van een securitydienst, een aantal 
architecturale ingrepen, het scheiden van 
patiënten en bezoekersstromen, het installeren 
van elektronische bewaking, de plaatsing van 
kluisjes voor de patiënten en de ingebruikname 
van een nieuw sleutelsysteem. Er werd een 
centraal meldnummer in gebruik genomen voor 
de registratie van alle incidenten. De focus lag 
toen op het verhogen van de veiligheid van de 
ziekenhuismedewerkers. Vandaag staat de 
patiëntveiligheid centraal, mede gedreven door 
de JCI-accreditatie. 

FM THINK TANK

Ons actuele risicobeheer is opgebouwd vanuit 
ongeveer 25 jaar ervaring en rapportering rond 
dit thema. Er zijn programma’s uitgewerkt met 
kant-en-klare actieplannen voor het bestrijden 
van o.a. agressie en diefstallen. Als organisatie 
moet men voor zichzelf een kantelpunt bepalen 
voor wat aanvaardbaar is. Zodra deze waarde 
wordt overschreden komt een actieplan in 
werking. Bij elk incident dat zich voordoet 
worden de uitgeschreven scenario’s opnieuw 
geëvalueerd, waar nodig herschreven en aan-
gevuld met nieuwe actieplannen.

‘Security’ gaat vooral om preventief ingrijpen, 
sensibiliseren en heropvoeden van alle mede-
werkers binnen het ziekenhuis. De menselijke 
factor is veelal het meest bedreigend voor de 
veiligheid. Zo kan iemand zonder badge mee 
binnenglippen wanneer iemand met badge een 
beveiligde doorgang opent. Het is noodzakelijk 
een 360° visie te ontwikkelen op de problema-
tiek en prioriteiten te stellen. Dan is er het 
spanningsveld tussen ‘Safety’ en ‘Security’ wat 
vaak conflicterend is. Wat voor ‘Safety’ vol-
doende en conform de wetgeving is, is voor 
‘Security’ vaak ontoereikend. Dan is het zoeken 
naar een compromis tussen beide.

Terreur als nieuw uitdaging
Terreur is sinds 22 maart 2016 een niet langer   
te miskennen risico. De aanslagen in eigen land 
hebben de bewustwording voor de daarmee 
samenhangende risico’s op een hoger peil 
gebracht, zeker ook omdat we een aantal 
diensten en goederen in huis hebben die in 
kader van de terreur maatregelen extra 
gemonitord moeten worden. Ik denk dan aan 
diensten die met radioactieve materialen werken 
of de opslag van brandbare gassen. Wat ook 
heel belangrijk is geworden is bijvoorbeeld de 
identificatie van externe medewerkers en 
bezoekers in bepaalde zones. Ook de HR-
diensten zijn overgegaan tot een volledige con-
trole van alle medewerkers, o.a. voor wat de 
echtheid van de voorgelegde diploma’s betreft. 
Elke leverancier moet kunnen aantonen welk 
noodplan hij klaar heeft bij calamiteiten, zodat  
de 24/24 werking van het ziekenhuis gevrijwaard 
blijft. Alle contracten moeten waterdichte af-
spraken bevatten die de continuïteit van de 
ingekochte services garanderen.

Eduard Coddé ✍
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JCI als sterke drijfveer voor ‘security’


