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Deze indicator geeft aan in welke mate ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Dit is informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is
voor patiënten. De indicator bestaat uit 49 items. De totaalscore geeft weer in welke mate de ziekenhuiswebsite voldeed aan de criteria. Medewerkers van
het Vlaams Patiëntenplatform vzw beoordeelden de ziekenhuiswebsites op 8 aspecten aan de hand van een checklist.

    • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid (13 items),

    • praktische informatie ( 3 items),

    • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis (11 items),

    • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis ( 7 items),

    • informatie over de kostprijs van zorg ( 4 items),

    • informatie over privacy en patiëntenrechten ( 5 items),

    • patiëntenvoorlichting en –ervaringen ( 4 items),

    • interactiemogelijkheden van de website ( 2 items).

De meetperiode vond plaats van 01 juli tot en met 31 augustus 2015. Er werden 49 ziekenhuiswebsites beoordeeld.

Resultaat van het ziekenhuis:    76% (Score: 36,56/48)

   ► 34 zijn volledig.

   ►  4 zijn onvolledig.

   ► Eén item is niet beoordeelbaar.

  Basisitems:    82% (Score: 23,00/28)

   ► 22 zijn volledig.

   ►  2 zijn onvolledig.

   ► Alle items zijn beoordeeld.

  Korte termijn-items:    84% (Score: 12,56/15)

   ► 11 zijn volledig.

   ►  2 zijn onvolledig.

   ► Eén item is niet beoordeelbaar.

  Lange termijn-items:    20% (Score:  1,00/ 5)

   ►  1 is volledig.

   ►  0 zijn onvolledig.

   ► Alle items zijn beoordeeld.

 Aantal bladzijden in dit rapport: 15

Algemene informatie

URL van de website http://www.uza.be

Datum van het onderzoek 16 juli 2015

Datum van het rapport 22 oktober 2015

http://www.uza.be                                                                                                                                                                                       
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Algemene opmerking ! De audit werd gestart met Firefox 39.0.
Blijkbaar is de zoekmachine niet functioneel in
deze browser, want we kregen geen enkel
resultaat. We raden sterk aan om dit probleem
op te lossen.

Technische informatie Info Naam (Versie)

Systeem: Windows

Programma: Chrome (43.0.2357.134 m)

Tablet: iOS

Telefoon: Android

Opmerkingen over de website

Geen opmerkingen

Positionering

Totaalscore Waardering

0 -  19% 0 ziekenhuiswebsites situeren zich in de minst gunstige categorie. Deze
ziekenhuiswebsites voldoen aan minder dan  2 van de beoordeelde aspecten rond
patiëntgerichtheid.

20 -  38% 7 ziekenhuiswebsites situeren zich in een ongunstige categorie. Deze
ziekenhuiswebsites voldoen aan 20 tot 38% van de beoordeelde aspecten rond
patiëntgerichtheid.

39 -  57% 13 ziekenhuiswebsites situeren zich in een matige categorie. Deze ziekenhuiswebsites
voldoen aan 39 tot 57% van de beoordeelde aspecten rond patiëntgerichtheid.

58 - 100% 29 ziekenhuiswebsites situeren zich in de beste categorie. Het streefdoel van minstens
58% is  bereikt. Deze ziekenhuiswebsites voldoen minstens aan de basisaspecten rond
patiëntgerichtheid.
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gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid

1.1 Is de website gemakkelijk 'vindbaar' via zoekmachines? [Basis]

Ja 49 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

1.2 Duurt het minder dan 3 seconden om de startpagina en andere pagina's te downloaden? [Basis]

Ja
43 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 3 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.

motivering Score: mobiel: 61/100, desktop:

1.3 Is er een interactieve deelwebsite voor kinderen aanwezig op de website? [Lange termijn]

Ja Voldoet niet aan de criteria - Algemeen

motivering prachtige deelsite! Aanvankelijk echter niet gevonden. Ze misschien meer in het oog laten springen?

15 op 45 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 4 ziekenhuizen kunnen niet beoordeeld worden.

1.4 Is de informatie aangepast aan de lezer doordat de lettergrootte schaalbaar is? [Basis]

Ja 23 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

1.5 Is er een rubriek "nieuws" op de homepage van de website? [Basis]

Ja 47 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

1.6 Is er op de website een zoekmachine aanwezig? [Basis]

Neen Functie werkt niet

motivering Er is een zoekmachine aanwezig. Deze functioneert echter niet binnen de browser Firefox. Daarom krijgt dit item een
score 0.

44 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

1.7 Is er op de website een geavanceerde zoekmachine aanwezig? [Korte termijn]

Ja
5 op 47 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 11 op 47 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. 2 ziekenhuizen
kunnen niet beoordeeld worden.

1.8 Is de startpagina steeds gemakkelijk terug te vinden via home-knop, via logo? [Basis]

Ja
38 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 10 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.

1.9 Kan de gebruiker de informatie vinden die hij zoekt in minder dan 4 clicks? [Basis]

Ja 47 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

motivering kamerprijs: 2 clicks, klacht: 2 clicks
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1.10 Vermeldt de website een kruimelpad of andere duidelijke positiebepaling op elke pagina? [Basis]

Ja 43 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

1.11 Biedt de website een printvriendelijke versie van documenten op de website? [Basis]

Ja 31 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

1.12 Heeft de website het AnySurferlabel behaald? [Lange termijn]

Neen Voldoet niet aan de criteria - Algemeen

motivering Niets gevonden via zoektermen anysurfer, any surfer, surfer

3 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

1.13 Biedt de website een overzichtelijke en duidelijke weergave van de homepage en de overige pagina's op mobiele toestellen? [Basis]

Gedeeltelijk (50%)

motivering Op smartphone is de website niet leesbaar zonder inzoemen.

19 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 29 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.
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praktische informatie

2.1 Vermeldt de website parkeerinformatie? [Basis]

Ja 43 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

2.2 Wordt de bereikbaarheid weergegeven met een printbaar plan of via een externe website zoals Mappy of Google Maps? [Basis]

Ja
40 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 5 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.

2.3 Vermeldt de website duidelijk contactinformatie op de startpagina (adres én telefoonnummer én e-mailadres)? [Basis]

Ja 38 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.
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informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis

3.1 Vermeldt de website samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen? [Basis]

Ja 35 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

3.2 Bevat de website een overzichtspagina met informatie over de samenwerkingsverbanden per afdeling tussen het ziekenhuis en
patiëntenverenigingen? [Korte termijn]

Neen
1. Voldoet niet aan de criteria - Algemeen
2. Niet alle gevraagde elementen aanwezig - precisering samenwerking

motivering Er is geen overzichtspagina waarop alle samenwerkingen vermeld staan (wel doorverwijzing naar de 'specialismen'
pagina). Bovendien is niet aangegeven op welke manier het ziekenhuis samenwerkt met de verenigingen. Ten slotte
staan er (bijvoorbeeld bij de afdeling neonatologie) ook een aantal organisaties vermeld onder het kopje
'patiëntenverenigingen' die geen patiëntenverenigingen zijn: Kind & Gezin, Vlaamse vereniging van vroedvrouwen, ...

9 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

3.3 Staat het inhoudelijk jaarverslag van het vorige kalenderjaar op de website van het ziekenhuis? [Korte termijn]

Ja 33 op 48 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Eén ziekenhuis kan niet worden beoordeeld.

3.4 Publiceert de website een actueel beleidsplan van het ziekenhuis voor het huidige jaar? [Lange termijn]

Neen Voldoet niet aan de criteria - Algemeen

motivering Niets gevonden via 'over ons' en zoekterm beleidsplan.

13 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

3.5 Vermeldt de website de visie en het beleid van het ziekenhuis over palliatieve zorg en euthanasie? [Basis]

Gedeeltelijk (50%) Niet alle gevraagde elementen aanwezig - visie ziekenhuis

motivering De visie van het ziekenhuis over palliatieve zorg is onvoldoende weergegeven.

24 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 17 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.

3.6 Vermeldt de website de visie en het beleid van het ziekenhuis over dwangmaatregelen: fixatie, isolatie en dwangmedicatie? [Korte
termijn]

Gedeeltelijk (66%)
1. Niet alle gevraagde elementen aanwezig - visie ziekenhuis
2. Niet alle gevraagde elementen aanwezig - procedures
3. Info niet voor alle gevraagde elementen aanwezig

motivering De informatie rond isolatie is te beknopt en te vaag wat betreft visie en procedures.

8 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 20 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.

3.7 Vermeldt de website informatie over hoe het ziekenhuis omgaat met orgaandonatie? [Korte termijn]

Ja
22 op 42 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 1 op 42 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. 7 ziekenhuizen
kunnen niet beoordeeld worden.

3.8 Vermeldt de website informatie over hoe het ziekenhuis omgaat met menselijk restmateriaal of restweefsels? [Korte termijn]
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Ja 13 op 29 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 20 ziekenhuizen kunnen niet beoordeeld worden.

3.9 Geeft de website informatie over de kwaliteitsindicatoren die gemeten worden in het ziekenhuis én de resultaten van deze metingen?
[Korte termijn]

Ja 42 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

3.10 Geeft de website informatie over de stappen die het ziekenhuis onderneemt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren? [Korte
termijn]

Ja 26 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

motivering Jammer genoeg wel alleen voor de indicator 'patiëntgerictheid van ziekenhusiwebsites' en niet m.b.t. andere thema's (of
onvoldoende concreet).

3.11 Geeft de website informatie over de laatste audit van het ziekenhuis door Zorginspectie én geeft de website informatie over de
resultaten van deze audit? [Korte termijn]

Neen Voldoet niet aan de criteria - Algemeen

motivering Het rapport van de audit door Zorginspectie (januari 2015) staat niet op de website. Het rapport van 2013 wel.

32 op 48 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Eén ziekenhuis kan niet worden beoordeeld.
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informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis

4.1 Biedt de website een overzicht van de artsen van het ziekenhuis en wordt hierbij per arts de naam, functie, verzekeraar voor
medische fouten, afdeling(en) en contactgegevens vermeld? [Basis]

Neen Geen overzicht van artsen beschikbaar op de website

motivering Er is geen overzicht van de artsen beschikbaar. Er is wel een overzicht per afdeling. Bovendien ontbreekt
raadplegingsinformatie dikwijls.

24 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 17 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.

4.2 Geeft de website foto's van de artsen weer? [Korte termijn]

Ja
29 op 48 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 13 op 48 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Eén
ziekenhuis kan niet worden beoordeeld.

motivering Bekeken voor Guy Huybens, Irma vandenbosch, Vera hartman, Tomas Menowsky, Thierry Tondu, Erika Saenen,
Bernard Sabbe, Jurgen van Dongen, Luc Van Gaal, Rose-Marie Van Hoof

4.3 Biedt de website een overzicht van de contactpersonen van de verschillende (verpleeg)afdelingen en medische diensten van het
ziekenhuis en worden hierbij contactgegevens, verantwoordelijke, en fysieke bereikbaarheid vermeld? [Basis]

Neen

motivering Bij geen enkele afdeling of dienst is een contactpersoon vermeld. De bereikbaarheid en cotnactgegevens zijn wel
telkens in orde.

17 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 19 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.

4.4 Geeft de website foto's van de contactpersoon van de afdelingen en medische diensten weer? [Korte termijn]

Niet beoordeelbaar
6 op 37 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 14 op 37 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. 12
ziekenhuizen kunnen niet beoordeeld worden.

motivering Aangezien er bij item 4.3 nergens een cotnactpersoon vermeld was, is dit item niet van beoordeelbaar

4.5 Vermeldt de website informatie over de artsen (vb. subspecialismen, interessegebied)? [Korte termijn]

Gedeeltelijk (90%) Voldoet niet aan de criteria - Algemeen

motivering Niet bij Bernard Sabbe.

12 op 48 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 23 op 48 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Eén
ziekenhuis kan niet worden beoordeeld.

4.6 Voor de medische informatie op de website vermeldt de website de datum van de laatste aanpassing en de naam en kwalificaties van
de auteur? [Basis]

Neen Niet alle gevraagde elementen aanwezig - kwalificaties

motivering Voor alle elementen is info en publicatiedatum gevonden (zeer goed). Door het stelselmatig ontbreken van de auteur
wordt score jammer genoeg 0 i.p.v. 1.

0 op 48 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 19 op 48 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Eén ziekenhuis
kan niet worden beoordeeld.

4.7 Geeft de website informatie over de verzekeringsstatus van de artsen? [Basis]
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Ja 29 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

motivering Niets gevonden met zoektermen 'aansprakelijkheid', 'verzekeraar', 'verzekering'
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informatie over de kostprijs van zorg

5.1 Bevat de website een oplijsting van de standaardprijzen van standaardopnames? [Korte termijn]

Ja 33 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

motivering zeer goede info!

5.2 Beschikt de website over een overzicht van de prijzen van de verschillende opnames naargelang de verzekeringsstatus van de
patiënt (met oplijsting van aspecten die de prijs van een ziekenhuisopname beïnvloeden)? [Lange termijn]

Neen Voldoet niet aan de criteria - Algemeen

motivering Niets gevonden via financiële informatie + zoektermen (prijs)raming(en)

1 op 48 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 11 op 48 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Eén ziekenhuis
kan niet worden beoordeeld.

5.3 Biedt de website informatie over de conventioneringsstatus van alle zorgverleners (volledig/niet/gedeeltelijk (wanneer))? [Basis]

Ja
33 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 7 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.

motivering Voor patiënten is niet per se duidelijk wat het volgende betekent: "prestaties die vallen binnen de RIZIV-nomenclatuur".

5.4 Vermeldt de website de contactgegevens (adres én telefoonnummer én e-mailadres) van een dienst of persoon waar de patiënt
terecht kan met vragen over de financiële aspecten van de ziekenhuisdienstverlening? [Basis]

Ja
32 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 14 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.
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informatie over privacy en patiëntenrechten

6.1 Vermeldt de website informatie over het privacyreglement van het ziekenhuis? [Basis]

Ja 29 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

6.2 Is er een privacyverklaring die verduidelijkt hoe de website omgaat met persoonlijke gegevens van gebruikers (vb. gebruik van
cookies, hoe er wordt omgegaan met login-gegevens)? [Korte termijn]

Ja 28 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

6.3 Biedt de website informatie over patiëntenrechten? [Basis]

Ja 45 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

motivering Er wordt op de pagina over patiëntenrechten wel niet expliciet vermeld dat men het recht heeft om klacht in te dienen. Dit
wordt best toegevoegd.

6.4 Geeft de website aan hoe en wanneer de ombudsdienst gecontacteerd kan worden door het weergeven van telefoonnummer, e-mail
én fysieke bereikbaarheid (locatie in het ziekenhuis en kantooruren)? [Basis]

Ja 29 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

6.5 Kunnen patiënten op de website incidenten, klachten of suggesties melden? [Basis]

Ja
10 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 4 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.
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patiëntenvoorlichting en –ervaringen

7.1 Biedt de website informatie over patiëntenverenigingen via verwijzing naar www.zelfhulp.be? [Basis]

Ja 30 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

7.2 Vermeldt de website een actueel (max. 2 jaar oud) onderzoek naar patiëntenervaringen en de resultaten van dit onderzoek? [Korte
termijn]

Ja 32 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

7.3 Biedt de website voorlichtingsinformatie voor patiënten (vb.folder, printbare webpagina)? [Basis]

Ja
6 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. 40 op 49 ziekenhuizen voldoen gedeeltelijk aan deze vraag. Alle
ziekenhuizen zijn beoordeeld.

7.4 Biedt de website informatie over het patiëntenvoorlichtingsaanbod (informatiesessies, vorming)? [Basis]

Ja 41 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

motivering Fijn dat dit op de homepage staat.
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interactiemogelijkheden van de website

8.1 Kan de patiënt zijn/haar elektronisch patiëntendossier bekijken op de website via een beveiligde toegang? [Lange termijn]

Neen Voldoet niet aan de criteria - Algemeen

motivering geen info hierover teruggevonden via http://www.uza.be/patientendossier

1 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.

8.2 Is er een link naar sociale media? [Korte termijn]

Ja 28 op 49 ziekenhuizen voldoen aan deze vraag. Alle ziekenhuizen zijn beoordeeld.
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Beschrijving

Aantal ziekenhuizen 49

Eerste kwartielgrens 48,98%

Gemiddelde 60,66%

Mediaan 64,90%

Derde kwartielgrens 74,85%

Standaardafwijking 17,01%

Minimum 21,59%

Maximum 87,08%
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