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Kwaliteit en patiëntveiligheid staan meer 
dan ooit in de belangstelling. Het Q & S- 
congres ‘Quality Indicators @Work’ van 
Zorgnet-Icuro in december gooide weer 
hoge ogen. Wat enkele jaren geleden is 
opgestart als een klein maar visionair 
initiatief, leidt vandaag tot concrete re-
sultaten. De inspanningen voor een sa-
menhangend kader, met als pijlers de 
accreditatie, de Vlaamse indicatoren en 
het overheidstoezicht, hebben geren-
deerd. Alle ziekenhuizen werken aan het 
structureel verbeteren van de kwaliteit en 
veiligheid van onze zorg. In het belang van 
de patiënten, maar ook in het belang van 
ons allemaal. Want kwaliteit, daar staan 
en gaan wij voor.

VIP2 is in het leven geroepen met een drie-
ledig doel. In de eerste plaats wou het 
initiatief de kwaliteit van zorg objectiveren 
en zichtbaar maken. Daarnaast wilden we 
de betrokkenheid van patiënten en andere 
stakeholders versterken. Het derde doel 
was het veiliger maken van de zorg. Sinds 
de opstart van VIP² is op al deze terreinen 
een grote vooruitgang geboekt, dankzij de 
positieve benadering en het harde werk 
van ontzettend veel zorgprofessionals. 
Meer dan ooit tevoren kiezen de zorgvoor-
zieningen voor een proactieve aanpak. 
Transparantie wordt vanzelfsprekend. 
We mogen gerust spreken van een echte 
cultuuromslag.

Toch is de klus nog niet geklaard. ‘To-
gether we improve’, luidde de ondertitel 
van het congres. Dat kunnen we alleen 
blijven waarmaken als we onszelf en el-
kaar kritische vragen blijven stellen, als 
we ons geregeld herbronnen en als we 

blijven luisteren naar de terecht hoge ver-
wachtingen die de mensen in ons stellen. 
Minister Vandeurzen verwees hiernaar in 
zijn toespraak over de oprichting van een 
Vlaams Instituut voor Kwaliteit in Zorg, 
maar ook de inspirerende keynote van 
professor Swensen uit de Mayo Clinic 
toont wat mogelijk is met verbindend lei-
derschap. Zonder professionals geen kwa-
liteitsvolle zorg; zonder een goed bestuur 
geen randvoorwaarden om kwaliteitsvolle 
zorg te verlenen. Iedereen moet mee aan 
boord, willen we echt het verschil maken.

In deze Zorgwijzer staan we onder meer 
uitgebreid stil bij het kwaliteitscongres, 
maar ook bij de resultaten die we de af-
gelopen jaren samen boekten. Meer en 
meer ziekenhuizen behalen een accredi-
tatie, best practices worden gedeeld, zowel 
top-down als bottom-up neemt het aantal 
kwaliteitsinitiatieven toe. Niet alleen in de 
algemene ziekenhuizen, maar ook in de 
revalidatieziekenhuizen, de psychiatrische 
ziekenhuizen en de hele geestelijke ge-
zondheidszorg én in de ouderenzorg. Elk 
heeft zijn eigen uitdagingen en specifieke 
kenmerken, maar allemaal bewandelen 
we dezelfde weg naar meer kwaliteit en 
veiligheid, transparantie en verantwoor-
ding. Laat de verhalen in dit magazine een 
spiegel, een prikkel en een uitdaging zijn. 
Kwaliteit komt niet vanzelf. Het gaat om 
inspiratie, motivatie, permanente trai-
ning en het faciliteren van verbetertra-
jecten. Kwaliteit is nooit vrijblijvend. De 
gemeenschappelijke verklaring over de 
hervorming van het ziekenhuislandschap 
door de negen bevoegde ministers is in 
die context een belangrijk signaal.

EDITORIAAL

‘Together we improve’

Samen met alle betrokkenen wil Zorg-
net-Icuro de komende jaren verder werken 
aan de kwaliteit van de zorg. Het samen-
gaan van Zorgnet Vlaanderen en Icuro 
biedt hiertoe alle kansen. Begin dit jaar 
trad prof. dr. Dominique Vandijck in dienst 
als directeur Q&S van onze geïntegreer-
de organisatie. Hij zal de kruisbestuiving 
over de sectoren heen en de transversale 
aanpak nog aanwakkeren. Overal zien we 
veel positivisme, voluntarisme en parti-
cipatie. We zijn op de goede weg en we 
gaan vastberaden door op het ingeslagen 
pad. Wat we samen doen, doen we beter.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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Uniek kookboekje voor 
fingerfood op de markt

Nieuwe website stelt toekomst van animatie  
in de woonzorgcentra centraal
De animatiefunctie in de ouderenzorg 
bestaat 30 jaar. Tijd om stil te staan bij 
deze functie en hoe ze zich in de toekomst 
kan doorontwikkelen om antwoorden te 
blijven bieden op de veranderende no-
den en verwachtingen. In opdracht van 
minister Vandeurzen hebben de vier 
koepelorganisaties van woonzorgcentra 
(Ferubel, VLOZO, VVSG en Zorgnet-Icuro) 
een project opgezet over de toekomst van 
de “animatie” in onze woonzorgcentra. 
De informatie die hierop betrekking heeft 
vind je voortaan terug op de website www.
animatiebank.be. 

Met de hulp van animatoren en directies 
willen we eerst en vooral in kaart brengen 
op welke manier we onze animatie-acti-

Woonzorgcentrum Maria Rustoord in  
Ingelmunster zocht het voorbije jaar 
naar ‘soft fingerfood’ (lettelijk vertaald: 
zachte vingerhapjes) voor zijn bewoners 
bij wie kauwen moeilijk is. Veel ouderen 
kunnen – door motorische of cognitieve 
problemen – geen bestek meer hanteren, 
waardoor zij steeds aangewezen zijn op 
hulp van anderen. Met deze aangepaste 
maaltijden leren ouderen opnieuw zelf-
standig te eten. Ze eten terug meer en 
ervaren opnieuw plezier aan de maaltijd. 
Via een uniek kookboekje wil het woon-
zorgcentrum zijn ervaringen nu delen.

Het behalen van de eerste prijs bij de Ko-
ning Boudewijnstichting (KBS) stimuleer-
de het woonzorgcentrum ertoe om zijn 
mooie resultaten te delen met de sector. 
Met het uniek concept van ‘soft fingerfood’ 
zette Ingelmunster maximaal in op smaak 
en visuele aantrekkelijkheid. Andere cri-
teria voor de KBS waren het gebruik van 
verse producten en een minimum aan toe-
gevoegde bindmiddelen. Eén portie met 
daarin drie componenten (aardappelen, 
groenten en vlees/vis) was het streef-
doel.  Een kookgroep experimenteerde 
maandenlang met het ontwikkelen van re-
cepten. Lokale (hobby)koks en een traiteur 
traden op als adviseurs en een proefpanel 
van eigen medewerkers en bewoners be-

viteiten kunnen afstemmen op de noden 
en wensen van de bewoners van vandaag 
én die van morgen. Daartoe zetten we 
een bevraging op, zodat u ook uw steentje 
kunt bijdragen om de toekomst van de 
‘animatie’ te inspireren. Op basis van uw 
inbreng zullen we in een ronde tafel met 
beleidsmakers aanbevelingen formuleren.
Uw input is ook nog steeds welkom voor 
onze zoektocht naar een nieuwe naam 
voor de animatie. 

Op de website vindt u eveneens een 
charter voor welzijnsondersteuning, dat 
woonzorgcentra, medewerkers, vrijwilli-
gers, bewoners en familie die écht werk 
willen maken van levenskwaliteit, kunnen 
onderschrijven.

Tot slot willen we ook de uitwisseling van 
ervaringen en materiaal tussen woon-
zorgcentra mogelijk maken aan de hand 
van een ‘projectenbank’: een databank 
van projectfiches. De projecten worden 
ingedeeld naar type, doelgroep, duur en 
groepsgrootte. Hebben jullie zelf iets leuk 
of inspirerend gedaan, dat jullie willen 
delen met de andere woonzorgcentra? Je 
kan via de website ook zelf een project-
fiche opstellen en doorsturen.
 
Alle informatie op www.animatiebank.be. 
U kunt ook uw e-mailadres doorgeven 
om verder op de hoogte te blijven van de 
vorderingen van het project. 

oordeelde de producten. Met de 
2.500 euro die Maria Rustoord 
Ingelmunster als wedstrijdprijs 
kreeg van de Koning Boude-
wijnstichting, werd aangepast 
keukenmateriaal aangekocht.

Terug zelfstandig eten
De effecten op de voedingstoestand wor-
den bijgehouden. “We zien echt wel ver-
beteringen in welbevinden en dat mensen 
genieten van de herwonnen zelfstandig-
heid”. Naast het bevorderen van de auto-
nomie helpt het idee van fingerfood ook 
om ondervoeding bij senioren tegen te 
gaan. “We zien dat mensen meer eten. Dit 
komt wellicht doordat er veel ouderen wa-
ren die geen hulp wilden. Met dit concept 
kunnen ze terug zelf eten, zonder hulp”.

Tips om zelf  
aan de slag te gaan
Op vraag van andere woonzorgcentra, 
thuiszorgwerkers, scholen en mantelzor-
gers uit België en Nederland werden de 
ervaringen uit Ingelmunster uiteindelijk 
gebundeld in een boekje. Het boekje be-
vat een theoretisch luik rond voeding bij 
ouderen en een praktisch luik rond hoe je 
zelf – thuis of in een organisatie – aan de 
slag kan met ‘soft fingerfood’. Het boekje 

biedt 22 recepten met homogene of hetero-
gene structuur, geïllustreerd met prachtige 
kleurenfoto’s. Bij elk recept staan handige 
tips om verder te variëren in smaak, berei-
dingswijze en presentatie.

Met het boekje hoopt het woonzorgcentrum 
zowel mensen thuis als andere zorgcentra 
te inspireren om lekker en gezond te koken, 
ook als het eten niet meer zo vanzelfspre-
kend gaat. De gerechten zijn smakelijk én 
aantrekkelijk voor jong en oud.

Praktisch
Verkoopprijs: € 15,00  
(excl. verzendingskosten) 
Formaat: 21 x 14,8 cm (liggend formaat) 
Cover: softcover 
ISBN: 978-90-8222-556-3
Meer info:  
www.fingerfoodwzcingelmunster.be



Moderator: Freek Braeckman

9u30  Welkomstwoord  
 Geert Van Hijfte - Voorzitter Dag van de Zorg vzw 

9u35  Een steekspel van woorden  
 Jo Vandeurzen - Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid & Gezin

Voorstelling Zorgverhaal 1

10.05    Keynote: Hoe StreetwiZe is uw organisatie? 
 Arnoud Raskin - Oprichter Mobile School & Streetwize en sociaal ondernemer

10u50  Koffie, thee en lekkers

Voorstelling Zorgverhaal 2

11u25  Broers met een missie 
 Patrick en Luc Colemont - Managing Director Stop Darmkanker vzw  
 & Projectverantwoordelijke OPGanG Vlaams Patiëntenplatform

11u40 CM Vergeet dementie niet 
 Remmery Reinout - Diensthoofd Thuiszorg

11u55 Footscan & 3d Printing 
 RSccan International

12u10  The spirit of the valley: Zembro 
 Bert Duhamel - Customer Experience-verantwoordelijke

12u30  Nog meer lekkers en zoetigheden + bezoek aan standen 

Voorstelling Zorgverhaal 3 

13u35 Keynote: Voeding & beweging in de topsport: lessons learnt 
 Servaes Bingé - Hoofdarts wielerploeg Lotto-Soudal

14u20 Poëtische voordracht 
 Maud Vanhauwaert - Schrijver en tekstperformer

Publieksvoting Zorgverhaal van het jaar

14u35  Delen van jobs - Jobs in beweging 
 Sven De Cremer - HR Consultant SD Worx

14u50  Labyrinth Psychotica 
 Janssen Pharmaceutica

15u05 Bekendmaking laureaat Zorgverhaal van het jaar 
 Philippe Vandekerckhove - Rode Kruis Vlaanderen

15u20 Slotwoord  
 Geert Van Hijfte - Voorzitter Dag van de Zorg vzw

15u30  Receptie met hapjes

16u30 Einde

Auditorium KBC
Havenlaan 2, 1080 Brussel

i.s.m.

Op dinsdag 15 maart 2016 organiseert Dag 
van de Zorg i.s.m. Flanders Care het tweede 
Dag van de Zorgcongres met als thema ‘Zorg 
in beweging’. Arnoud Raskin (StreetWize & 
Mobile Schools) en Servaas Bingé (hoofdarts 
wielerploeg Lotto-Soudal) zullen u samen 
met 8 andere boeiende sprekers diverse, 
innovatieve, onverwachte facetten laten zien 
en beleven van Zorg in beweging. Daarnaast 
wordt Vlaams minister van Welzijn & Gezond-
heid Jo Vandeurzen door moderator Freek 
Braeckman uitgedaagd voor een scherp 
steekspel van woorden.  Bovendien stellen 
we de 3 genomineerden van het ‘Zorgverhaal 
van het jaar’ voor. Deze award wordt uitge-
reikt door Rode Kruis-Vlaanderen en Dag 
van de Zorg ism met het Leuvens Instituut 
voor Gezondheidszorgbeleid. De winnaar 
ontvangt een geldprijs van 10.000 euro en 
eeuwige roem. Er zijn slechts 300 plaatsen 
beschikbaar, zorg dus dat je er bij bent!

Praktisch:
Wanneer: Dinsdag 15 maart 2016
 van 9.30 uur tot 16.30 uur 
Waar:  Auditorium KBC
 Havenlaan 2, 1080 Brussel

Meer info en inschrijven:
www.dagvandezorg.be/ 
congres-zorg-in-beweging/ 

Programma

Zorg in beweging

15
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TRANSVERSAAL

SAMEN KWALITEIT (H)ERKENBAAR MAKEN

Q & S sterk verankerd  
binnen Zorgnet-Icuro

Op 4 december vond in Brussel het 
jaarlijkse kwaliteitscongres van Zorg-
net-Icuro plaats. Onder het motto Quality 
Indicators@Work – Together we improve 
bracht het congres met een kwaliteits-
lounge de bredere maatschappelijke 
samenwerking rond kwaliteit in beeld.  
De diverse workshops boden een mooi 
platform voor kennis en ervaringsdeling. 
Dat is meteen ook een van de speerpun-
ten in het Q & S-beleid van kersvers di-
recteur Q & S Dominique Vandijck. Samen 
met zijn ploeg en de stafmedewerkers 
met een Q & S-focus uit de andere sec-
toren maken we een round-up van de 
voorbije jaren en blikken we vooruit.

“De zorg staat op een keerpunt, de evo-
luties gaan snel en de uitdagingen zijn 
groot. Tegelijk stellen we vast dat de lat 
op het vlak van Q & S alsmaar hoger komt 
te liggen. Dat is sterk en een positieve 
tendens”, stelt Dominique Vandijck vast. 
“De voorbije jaren slaagden we erin om 
vanuit de noden van de sector een sa-
menhangend kader te creëren en breed 
aanvaard te krijgen. Dat model bevat de 
gekende pijlers: accreditatie, indicato-
ren en het toezichtmodel. Nooit eerder 
werd zo toegewijd en met zoveel mensen 
gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dat 
engagement verdient onze erkenning en 
we zijn trots op onze empowerende rol 
als koepel. Maar we rusten niet op onze 
lauweren. Er is nog werk aan de winkel.”

Accreditatie
“De ervaring toont dat accreditatie een 
mooie hefboom is voor kwaliteitsverbe-
tering en de duurzame borging ervan. 
Verschillende ziekenhuizen hebben in-
tussen een accreditatie op zak, een groot 
aantal zit in de laatste rechte lijn”, vertelt 
Dominique Vandijck.

“In 2016 willen we nieuwe, gerichte im-
pulsen geven”, zeggen Vera De Troyer en 
Katleen Valtin. “Vorig jaar hebben we de 
meeste ziekenhuizen bezocht en naar 
hun noden geluisterd. Daaruit bleek een 
blijvende vraag naar ervaringsdeling over 
de implementatie van kwaliteitssysteem-
elementen, waaronder een ziekenhuis-

brede PDCA, een intern audit/tracer-
systeem, projectmanagement…  Er is 
verder behoefte aan het uitbouwen van 
domeinexpertise bij zorgprofessionals, 
die allen een essentiële rol opnemen in 
het realiseren van kwaliteitsvolle zorg. 
We speelden hierop al in met dynami-
sche uitwisselingsbijeenkomsten voor de 
apothekers, de HR- en verpleegkundige 
directies en de ziekenhuishygiënisten. In 
lijn hiermee organiseren we dit jaar ook 
uitwisselingsmomenten onder de vorm 
van ‘ronde tafels’, die extra diepgang en 
interactie bieden. Deze tafels kunnen op 
verschillende manieren inhoud krijgen: 
per hoofdstuk uit het accreditatiekader, 
per thema doorheen het accreditatieka-
der, per beroepscategorie of per bedrijfs-
proces.”

“Zo organiseren we voor de JCI-ziekenhui-
zen een tafel specifiek voor de zogenaam-
de GLD-normen (Governance, leadership 
and direction), maar ook andere normen 
(vb. IPSG - international patient safety 
goals, MMU - medication management 
and use) komen aan bod. Om het rende-
ment van deze sessies nog te verhogen, 
zullen we deze sessies op locatie laten 
plaatsvinden, gekoppeld aan een bezoek 

op de werkvloer. Iedere tafel zal bovendien 
begeleid worden door een geaccrediteerd 
ziekenhuis”, stelt Vera De Troyer.

Katleen Valtin: “We vergroten niet alleen 
het bereik, maar zoeken ook steevast naar 
de beste methodieken. Zo willen we in 
de toekomst ook meer virtuele wegen 
inslaan met digitale leerkanalen, wat de 
toegankelijkheid en het bereik van ons 
aanbod nog vergroot.”

“In de ouderenzorg wordt eveneens de 
stap richting accreditatie goed voorbereid, 
mee gekoppeld aan het kwaliteitssysteem 
PREZO Woonzorg. Zorgnet-Icuro is hier 
de initiatiefnemende partner”, geeft Roel 
Van de Wygaert aan. (Zie het artikel over 
PREZO Woonzorg op p. 26-29.)

Toezichtmodel
In de GGZ wint accreditatie eveneens ter-
rein. Peter Cosemans: “In het kielzog van 
UPC Zorg KU Leuven zijn vandaag nog 
diverse andere psychiatrische zieken-
huizen een traject gestart. De PAAZ’en 
(psychiatrische afdelingen in algemene 
ziekenhuizen, nvdr.) daarentegen wer-
ken binnen het kader van hun algemeen 
ziekenhuis. Ook voor de GGZ creëren we 

Het samengaan van Zorgnet Vlaanderen en ICURO opent de weg naar een nieuwe 
transversale en geïntegreerde koepel ‘Zorgnet-Icuro’ met duidelijke ambities, 
ook op het vlak van kwaliteitsbeleid. Zo wordt de Q & S-ploeg nog sterker dan 
voorheen. Voortaan is er naast de Q & S-werking in de sectoren ook een trans-
versale werking over alle sectoren heen. Het team bestaat vandaag uit:
•	 Dominique Vandijck, sinds 1 januari 2016 directeur Q & S en tevens algemeen 

directeur ICURO;
•	 Vera De Troyer, stafmedewerker Q & S algemene ziekenhuizen;
•	 Katleen Valtin, stafmedewerker Q & S algemene ziekenhuizen;
•	 Roel Van de Wygaert, stafmedewerker zorgorganisatie en Q & S ouderenzorg;
•	 Peter Cosemans, stafmedewerker Q & S geestelijke gezondheidszorg.

"De lat op het vlak van Q & S ligt alsmaar hoger.  
Dat is sterk en een positieve tendens"
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een forum om specifieke vragen en op-
lossingen te bespreken en te delen. Een 
niet onbelangrijk nuanceverschil met de 
algemene ziekenhuizen is dat de psychi-
atrische ziekenhuizen de accreditatie op 
eigen initiatief uitwerken, zonder incentive 
van de Vlaamse overheid.”

Voor de algemene ziekenhuizen is het toe-
zichtmodel de voorbije jaren grondig ver-
anderd. De visitatie is vervangen door een 
systeemtoezicht voor ziekenhuizen zonder 
accreditatie en een nalevingstoezicht voor 
ziekenhuizen die wel in een accredita-
tieprogramma stappen. In 2015 focuste 
het nalevingstoezicht op het internistisch 
zorgtraject. Hoewel het aanvankelijk de 
bedoeling was om elk jaar een ander tra-
ject aan te pakken, lijkt er voorlopig geen 
nieuw nalevingstoezicht te komen. “Het 

klinkt misschien gek, maar de ziekenhui-
zen vinden dat ergens wel jammer”, zegt 
Dominique Vandijck. “Ondanks de grote 
inspanningen voelen ze de opwaartse 
dynamiek die dit organisatiebreed met 
zich meebrengt en ze willen die dynamiek 
aanhouden en graag nog versterken. Ze 
zien er ook de concrete resultaten van 
en de impact die dit heeft op patiënten.”

Indicatoren
In juni 2015 werd de website www.zorg-
kwaliteit.be gelanceerd; een centrale 
website waarop een grote meerderheid 
van de ziekenhuizen transparant zijn re-
sultaten publiceert en duidt. 

Katleen Valtin: “We vinden het belangrijk 
om samen met de sector te bouwen aan 

een motiverend en consistent kwaliteits-
beleid, waarin de nodige randvoorwaar-
den worden opgenomen. Zo creëert de 
website kansen voor de (h)erkenning van 
de kwaliteitsvolle zorg. De sector werd 
rechtstreeks betrokken bij de uitwerking 
van de website via een testgroep van zie-
kenhuizen. De ziekenhuizen kunnen hun 
resultaten zelf ook toelichten. Zo hebben 
we de nodige randvoorwaarden voorzien.” 

“Het punt is dat alles eenduidig en cor-
rect gebeurt. De zorg is erg complex 
en om indicatoren een toepasbaar en 
geloofwaardig instrument te laten zijn, 
is brede consultatie van alle actoren en 
vanuit alle echelons, maar ook heldere 
communicatie essentieel”, zegt Domi-
nique Vandijck.
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“In de GGZ willen we dezelfde weg op-
gaan”, zegt Peter Cosemans. “In het na-
jaar werd een eerste set van vijf indica-
toren gelanceerd. We zitten momenteel 
in de fase van het delen van ervaringen, 
met ook hier unaniem de keuze voor één 
methodiek van registratie als opstap rich-
ting publieke rapportering.”

De overheid verwacht dat ook woonzorg-
centra elk jaar verschillende onderdelen 
van hun dienstverlening meten en regis-
treren, waaronder het aantal bewoners 
met drukletsels, ongewenste incidenten 
door medicatiegebruik, maar ook perso-
neelsverloop. Verschillende woonzorg-
centra hebben zo al werk gemaakt van 
het bijhouden van relevante data voor 
kwaliteitsverbetering. En omdat ze niet 
‘registreren om te registreren’, plaatsen 
ze de indicatoren in het bredere kader 
van PREZO Woonzorg, waardoor dit ook 
relevante sturingsinformatie wordt. Cy-
clisch verbeteren komt daarmee weer 
een stap dichterbij. 

Transversaal
“De dynamiek in de sector is groot. Deze 
zomer nog hebben alle bevoegde minis-
ters zich in een gezamenlijke brief uit-
gesproken voor meer en betere kwali-
teit. Niet mis te verstaan. Hiermee wordt 
kwaliteit een apolitiek thema en neemt 
de maatschappelijk dimensie nog toe”, 
vervolgt Dominique Vandijck. 

“Kwaliteit en patiëntveiligheid mag niet 
gezien worden als een afgebakend do-
mein, maar zit letterlijk verweven in al-
les wat zorg aangaat, zowel aan het bed 
van de patiënt als op beleidsniveau. Zo 
kan kwaliteitsvolle zorg enkel geleverd 
worden door goed opgeleide beroepsbe-
oefenaars, maar vraagt ze tegelijkertijd 
een flankerende wet- en regelgeving en 
financiering. Zowel het Vlaamse als het 
federale regeerakkoord openen bemoe-
digende perspectieven. Zorgnet-Icuro zal 
zich dan ook graag verder blijven inzetten 
om dat commitment van de overheden in 
daadkracht om te zetten”, zegt Dominique 
Vandijck. “Ook intern bouwen we de sy-
nergie verder uit, zodat Q & S niet alleen 
de aandacht krijgt van de Q & S-ploeg, 
maar in andere structuren en door andere 
stafmedewerkers wordt meegenomen 
in het uittekenen van nieuwe projecten.”

“Er vindt in onze samenleving een belang-
rijke switch plaats van een aanbod- naar 
een patiëntgestuurd zorgsysteem. Dat 
vergt een holistische patiëntbenadering 
en een transmuraal zorg- en kwaliteits-
management”, aldus Katleen Valtin.

Dominique Vandijck: Zorgnet-Icuro kiest voor een 
'slimme' aanpak met veel voluntarisme en participatie 
als methodiek. Q & S zal verder aan belang winnen, 
ook in de voorzieningen.

Vera Detroyer: “Kwaliteitsvolle zorg kan 
alleen maar geleverd worden in goed 
overleg met de patiënten, bewoners en 
hun naaste omgeving. Aspecten zoals 
participatie en empowerment winnen 
aan belang.”

Dominique Vandijck: “In het Vlaams Pa-
tiëntenplatform vinden we voor de al-

gemene ziekenhuizen en de geestelijke 
gezondheidszorg een goede partner om 
de plaats van de patiënt als partner in 
de zorg te verankeren. Deze goede sa-
menwerking willen we nog intensifiëren. 
Het hospitalocentrisme heeft afgedaan. 
Sectoroverschrijdende zorg biedt heel wat 
potentiële kwaliteits- en efficiëntievoor-
delen, maar we moeten ons bewust zijn 
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Prof. dr. Dominique Vandijck trad in ja-
nuari 2016 in dienst als directeur Q & S 
binnen Zorgnet-Icuro. Hij is als professor 
verbonden aan de Onderzoeksgroep Pa-
tiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & 
Zorginnovatie van de Universiteit Hasselt. 
Hij wil de komende jaren verder bouwen 
aan een sterke visie en implementatie 
van de bestaande concepten, vanuit een 
grote appreciatie voor het baanbrekende 
werk van zijn voorgangers.

“Het kwaliteitscongres Quality Indica-
tors@Work droeg niet toevallig als slagzin 
‘Together we improve’”, zegt Dominique 
Vandijck. “Die slagzin vat het voor mij 
mooi samen.”

“Together wijst op het externe perspectief. 
Zorgnet-Icuro kan rekenen op goed func-
tionerende commissies en werkgroepen 
die uitstekend werk leveren, kennis de-
len en ervaringen uitwisselen. Quasi alle 
betrokkenen zijn steeds weer op post. Ik 
wil hier nog meer op inzetten. Niet alleen 
in de koepel en in de zorgvoorzieningen, 
maar ook samen met een maatschappe-
lijk middenveld van voorzieningen. Zonder 
de professionals kan je geen kwaliteits-
volle zorg verlenen, maar zonder een 
goed bestuur kan je niet de noodzakelijke 
randvoorwaarden vervullen om kwaliteit 
structureel in de werking te installeren.”

“We benadrukt het interne perspectief. De 
Q & S-staf kreeg een extra dimensie door 
het fusieverhaal. Elke sector heeft een 

Q & S-verankering. Nu zetten we verder 
in op het leren van elkaar en op samen 
projecten ontwikkelen. De toekomst zit 
in de geïntegreerde samenwerking. Niet 
alleen binnen Q & S, maar evenzeer met 
de andere stafmedewerkers op de do-
meinen HR, financiën, governance, ICT, 
innovatie enzovoort.”

“Improve, tot slot, beklemtoont het belang 
van continue verbeteren, zowel binnen de 
koepel als op het terrein. Wat goed gaat, 
borgen en verspreiden, maar daarnaast 
ook slim op zoek gaan naar opportunitei-
ten om verder te verbeteren. Ik geloof in 
die context sterk in de kracht van trans-
parantie en goede communicatie.”

Kruisbestuiving tussen onderzoek  
en praktijk
“Het zal u niet verbazen dat voor mij ook 
de academische link en de wetenschap-
pelijke onderbouw belangrijk zijn. Het 
is een uitdaging om een continuüm van 
opleiding, stage, praktijk en permanente 
bijscholing te realiseren. Hiervoor willen 
we lerende platformen creëren, zowel 
digitaal als fysiek. Verandering en daad-
kracht zijn nodig, maar moeten gestoeld 
zijn op competentie. Zorgnet-Icuro wil die 
brede focus realiseren: patiëntgericht, 
met de professionals op één lijn en waar 
wenselijk ook wetenschappelijk getoetst.”

“Wat het netwerk Zorgnet-Icuro betreft, 
voel ik een grote bereidheid om de fusie 
te laten slagen. We willen de best of both 

“Slimme aanpak gestoeld op positivisme, 
vertrouwen en participatie”

worlds samenbrengen. Ook buiten de 
koepel kijken we met wie we de banden 
verder kunnen aanhalen. Q & S is immers 
een breed thema, dat niet geïsoleerd kan 
benaderd worden, maar vaak de verbin-
dende component is tussen verschillende 
domeinen. Willen we de uitdagingen die 
met rasse schreden op ons afkomen aan-
pakken, dan zal zorg niet enkel in kwan-
titeit moeten toenemen, maar vooral in 
kwalitatief opzicht. Innovatie is hiervoor 
hoognodig. Doorgaans associeert men 
innovatie louter met technologie en ICT, 
maar ook nieuwe implementatiemetho-
dieken, roadmaps, scenario’s, tools en 
sociale innovatie om mensen beter te 
laten samenwerken, vallen onder deze 
noemer. Ik beschouw het mee als mijn 
taak om die vertaling te maken en de link 
naar de werkvloer te leggen.”

“Zorgnet-Icuro kiest voor een ‘slimme’ 
aanpak met veel voluntarisme en parti-
cipatie als methodiek. Q & S zal verder 
aan belang winnen, ook in de voorzie-
ningen. Kwaliteit vereist inbedding, ook 
op bestuursniveau. Zo komt een positieve 
spiraal van verbetering op gang. Succes-
vol veranderen gaat niet zozeer over het 
bestrijden van het oude, maar over het 
bouwen aan het nieuwe. Gelukkig kan ik 
in Zorgnet-Icuro steunen op een sterke 
staf. We willen de verworvenheden van de 
voorbije jaren borgen en verder bouwen 
op het goede werk van mijn voorgangers.”

van de nieuwe uitdagingen en risico’s die 
dat met zich meebrengt.”

“Inmiddels worden de voorbereidingen 
getroffen voor de oprichting van een 
kwaliteitsinstituut met als doel om de 
VIP²-projecten een meer duurzaam ka-
rakter te geven en een professionelere 
werking uit te bouwen. Ter voorbereiding 

daarvan hebben we de huidige werking 
en onze bijdrage daartoe kritisch geana-
lyseerd.”, weet Vera De Troyer.

“We zijn goed op weg naar een duurzaam 
kwaliteitsbeleid, maar het werk is verre 
van af. Zorgnet-Icuro blijft er voluit voor 
gaan, samen met alle actoren”, besluit 
Dominique Vandijck.

Lees hierbij aansluitend ook het artikel over 
Prezo Woonzorg, pagina 27-29.
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PATIENT CENTRAAL

INTERVIEW MET STEPHEN SWENSEN, MEDISCH DIRECTEUR MAyO CLINIC

“Wie door de ogen van de patiënt 
kijkt, ziet de kwaliteit verhogen  

en de kosten dalen”
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Speciaal voor het congres Quality indi-
cators@Work kwam prof. Stephen Swen-
sen, medisch directeur van het Bureau 
voor Leiderschap en Organisatieont-
wikkeling van de befaamde Mayo Clinic 
(VS), naar Brussel overgevlogen. Zijn 
boodschap is helder maar onverwacht: 
investeren in kwaliteit is geld bespa-
ren. Cruciaal is om de patiënt centraal 
te plaatsen bij alles wat je doet.

De Mayo Clinic in Rochester (Minnesota) 
staat bekend als een van de meest voor-
uitstrevende en patiëntgerichte ziekenhui-
zen. Het diagnostisch proces is doorgaans 
in één week afgerond en een consulterend 
medisch specialist is binnen de twee uur 
beschikbaar. Mayo Clinic  besteedt veel 
aandacht aan het terugdringen van prak-
tijkvariatie, overconsumptie en verspil-
ling. Standaardisatie is het motto. Het 
ziekenhuis werkt vanuit de kernwaarde 
the needs of the patient come first. Net voor 
zijn presentatie op het congres konden we 
prof. Swensen strikken voor een interview.

Wat is uw centrale boodschap voor de 
ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro?
Stephen Swensen (denkt diep na): Plaats 
de patiënt centraal in alles wat je doet en 
je zult als vanzelf de juiste dingen doen. 
Dat is de kern van mijn boodschap. In  de 
gezondheidszorg zoals die vandaag geor-
ganiseerd wordt in de ontwikkelde landen 
over de hele wereld, is er te veel variatie 
in wat we doen, veel verspilling ook en 
een sterke overconsumptie. Ik ben ervan 
overtuigd dat als we telkens opnieuw de 
vraag stellen: ‘Is dit de beste zorg voor 
de patiënt?’, we veel uitwassen kunnen 
vermijden.

Waar ligt de oorzaak van die verkeerde 
aanpak?
Een eerste oorzaak is het niet-geïntegreerd 
werken. Ziekenhuizen werken afzonderlijk 
en binnen elk ziekenhuis werken artsen 
en verpleegkundigen vaak nog apart. Op 
een ander niveau werken ook de medische 
opleidingen en de zorgopleidingen in hoge 
mate los van de ziekenhuizen. Elke betrok-
kene, elke organisatie heeft haar eigen 
belangen en die lopen niet altijd gelijk.

Een andere oorzaak is de gebrekkige 
kennis van veel beleidsvoerders in de 
gezondheidszorg van system engineering 
tools’: instrumenten die onze systemen 
en processen analyseren en verbeteren. 
Als we hiervan meer gebruik zouden ma-
ken, zouden  we veel verspilling kunnen 
vermijden, variatie tegengaan, fouten ver-
hinderen en een betere zorg aanbieden. 
Standaardisering is in de meeste gevallen 
erg zinvol. Ze voorkomt dat je onnodige 
onderzoeken en handelingen stelt. Dat is 
het mooie aan deze opportuniteit: dat een 
sterkere kwaliteit en een grotere patiënt-
gerichtheid hand in hand gaan met een 
immense besparing. Dat is niet alleen in 
België zo, maar in alle ontwikkelde lan-
den. De kansen liggen voor het grijpen. 
We moeten drie doelstellingen  nastreven: 
een betere beleving voor de patiënt en zijn 
familie; een beter resultaat op het vlak 
van kwaliteit en veiligheid; en dat alles 
tegen een lagere kost. Hoe kunnen we 
deze drie doelstellingen tegelijk realise-
ren? Door met de ogen van de patiënt en 
zijn familie kijken.

Artsen sterven anders
Wat zien we dan precies door die ogen?
Patiënten willen in de eerste plaats aan-
dacht voor wat voor hen persoonlijk van 
tel is. Daarom moeten artsen en verpleeg-
kundigen altijd beginnen met te luisteren 
naar de patiënt en zijn familie. Wat is voor 
hem of haar belangrijk? Nothing about 
me without me. Patiënten en hun familie 
moeten veel meer dan vandaag partners 
in de zorg worden. Shared decision ma-
king is de toekomst. Dat is alleen mogelijk 
wanneer de patiënten en hun familie goed 
geïnformeerd zijn. Zij hebben recht op 
dezelfde informatie als de arts: wat zijn de 
mogelijkheden, de risico’s en de voordelen 
van deze of gene behandeling? De uitein-
delijke beslissing over een behandeling 
moet in partnerschap met de patiënt en 
zijn familie genomen worden.

De Mayo Clinic heeft een onderzoek ge-
daan naar patiënten die met pijn in de 
borstkas maar met een laag risicoprofiel 
op een hartaanval naar de spoedgeval-

lendienst komen. Wat blijkt? Als je dui-
delijk communiceert met de patiënten en 
goed pro en contra van de mogelijkheden 
uitlegt, dan kiezen de meeste patiënten 
ervoor om gewoon terug naar huis te gaan 
en het voorlopig bij observatie te houden. 
Het onderzoek toont ook dat dit niet tot 
meer sterfgevallen leidt, alleen tot minder 
onderzoeken en minder behandelingen. 
Zowel bij de patiënten als bij de artsen is 
de beleving bovendien positiever. En het 
betekent een fikse besparing. Een win-win 
op alle gebieden.

Soortgelijke onderzoeken bij borstkanker 
leveren gelijkaardige resultaten op. Als 
vrouwen goed ingelicht zijn en via sha-
red decision making als een volwaardige 
partner in de zorg inspraak krijgen in hun 
behandeling, dan kiezen veel vrouwen 
voor een meer conservatieve behandeling. 
De arts en de andere zorgverleners moe-
ten de tijd nemen om aandachtig naar de 
patiënt te luisteren en om hem of haar en 
de familie duidelijk te informeren op een 
begrijpelijke en niet bevoogdende manier.

Wist je trouwens dat de meeste artsen een 
andere dood sterven dan de gemiddelde 
burger? Artsen overlijden veel minder 
vaak op een dienst intensieve zorgen. 
In alle ontwikkelde landen sterven de 
meeste artsen thuis. Hoe verklaar je dat 
verschil? Het komt omdat artsen te weinig 
of te bevoogdend met hun patiënten com-
municeren, anders zouden die patiënten 
ook voor die andere dood kiezen.

Veel lijkt af te hangen van de individuele 
arts of zorgverlener. Wat kan het zieken-
huis als organisatie doen?
Om de driedubbele doelstelling – een be-
tere beleving voor de patiënt, een hogere 
kwaliteit én een fikse kostenbesparing – te 
realiseren, is een authentiek partnerschap 
tussen artsen, verpleegkundigen en alle 
andere zorgmedewerkers nodig. Vanuit 
dat partnerschap moet, in overleg met de 
patiënt en zijn familie, bekeken worden 
wat de beste zorg is. Die beste zorg zal de-
zelfde zijn in Brugge, Brussel of Hasselt. 
Er is veel standaardisatie mogelijk. Die 
kan er bv. voor zorgen dat we niet langer 
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te veel CT-scans bij kinderen nemen – hier 
bestaan duidelijke evidence based richtlij-
nen voor, maar toch zien we dat er in alle 
landen veel te veel CT’s gemaakt worden. 
Dat komt onder meer omdat de meeste 
ziekenhuizen van hun artsen niet eisen 
dat ze de richtlijnen volgen. Hoewel dat 
beter is voor de veiligheid van de patiënt, 
voor de kwaliteit van de zorg én voor de 
betaalbaarheid. Ziekenhuizen moeten 
meer hun beleidskeuzes durven op te 
leggen aan de artsen: je werkt volgens 
de evidence based richtlijnen of je past 
niet in ons ziekenhuis.

De vrijheid van artsen moet ingeperkt 
worden?
Jazeker, maar zo mag je dat niet formu-
leren. Je doet daarmee niets dat niet juist 
is. Ziekenhuizen moeten voor protocollen 
zorgen in partnerschap met artsen en 
verpleegkundigen. Eens die protocollen 
er zijn, moeten ze door iedereen nageleefd 
worden. Wat mij betreft, is dat geen ver-
lies van vrijheid, maar een positieve keuze 
voor best practices en standaardisatie. 
Standaardiseer wat je kunt standaardi-
seren en zo komt er meer tijd en ruimte 
vrij voor beslissingen en behandelingen 
die je niet kunt standaardiseren.

Reputatie
Botst het standaardiseren niet met de 
wens om zorg op maat te bieden?
Als we naar patiënten luisteren, blijken 
die niet zozeer wakker te liggen van pro-
tocollen of details over hun medicatie. 
Wat voor hen telt, is veiligheid. Als elke 
arts op zijn manier werkt, dan krijgen we 
een grote variatie en zelfs met de beste 
artsen betekent dat een hoger risico voor 
de patiënt. Het komt erop aan de hele 
context veilig te maken en dat bereik je 
door zoveel mogelijk standaardisatie. Let 
wel, wat de keuze van de behandeling be-
treft, starten we vanuit een shared decision 
making met de patiënt en zijn familie als 
partner. Maar eenmaal over de behande-
ling beslist is, kan best zoveel mogelijk 
gestandaardiseerd verlopen.

Standaardisatie in ziekenhuizen loopt 
niet altijd van een leien dakje. Ik denk 
bv. aan de uniformiteit van de operatie-
sets voor de artsen. Hoe pak je zoiets 
het best aan?
Ik raad aan om te beginnen met de meest 
belangrijke dingen te standaardiseren. 
First things first. De zaken die het ver-
schil maken tussen vermijdbare schade 
en overlijdens: de patiëntenidentificatie, 
handhygiëne, de preventie van heropnames 
na hartproblemen, de operatiechecklist, 
het voorschrijven van bètablokkers na een 

hartaanval…  Dat zijn allemaal evidence 
based protocollen waarover niet de minste 
twijfel bestaat. Begin als ziekenhuis met 
dat soort zaken aan te pakken.

In tweede instantie moeten ook andere 
zaken gestandaardiseerd worden, zoals 
het instrumentarium. Het is belangrijk dat 
alle afspraken hierover in partnerschap 
tussen ziekenhuis, artsen en verpleegkun-
digen tot stand komen. Wederzijds ver-
trouwen is cruciaal. Een grote diversiteit 
aan instrumentensets verhoogt het risico 
én de kostprijs. Misschien kunnen afspra-
ken gemaakt worden om de vrijgekomen 
middelen gezamenlijk te investeren in 
nog betere kwaliteit van de zorg. Het blijft 
een belangrijke constatatie: de middelen 
zijn overal uiterst beperkt, maar net door 
betere kwaliteit en meer veiligheid na te 
streven, kan je veel geld besparen.

Waarom gebeurt het dan niet vaker?
Omdat de meeste artsen het verband niet 
zien tussen hogere kwaliteit en lagere 
kosten. Velen zijn ervan overtuigd dat een 
hoge kwaliteit meer kost. In de zorg klopt 
dat niet. Minder variatie leidt tot minder 
overconsumptie, minder fouten, minder 
heropnames, meer veiligheid, een betere 
kwaliteit én lagere kosten. Voor elk miljoen 
dollar dat een ziekenhuis in kwaliteit inves-
teert, krijgt het vijf miljoen dollar als return 
on investment. Natuurlijk kosten sommige 
belangrijke projecten handenvol geld, maar 
als je het totaalplaatje overziet, dan wijzen 
alle onderzoeken in dezelfde richting.

Betekent dat ook dat we vandaag te veel 
gefocust zijn op accreditering en indi-
catoren?
Neen, zolang het daar maar niet stopt. De 

echte meerwaarde, ook economisch beke-
ken, bekom je als je nog een stap verder 
gaat. Stop niet bij wat de overheid oplegt. 
Die indicatoren zijn noodzakelijk, maar 
onvoldoende. Het gaat om de reputatie 
van een ziekenhuis. Mayo Clinic ontvangt 
patiënten uit 152 verschillende landen en 
alle staten van de VS. Die patiënten kiezen 
allemaal voor Mayo Clinic, niet voor een 
specifieke arts. Want de patiënten weten: 
wie ook hun arts in Mayo Clinic wordt, voor 
de kwaliteit van de zorg zal het nauwelijks 
een verschil maken. Dat komt omdat er 
zoveel gestandaardiseerd is. Zelfs de sha-
red decision making is standaard bij ons. 
Zowat 70 tot 80% van de behandelingen 
is gestandaardiseerd.

Wat vindt u van de situatie in Vlaanderen?
Ik heb begrepen dat de transparantie toe-
neemt, wat heel belangrijk is, en dat er de 
jongste jaren grote inspanningen worden 
geleverd. Elk ziekenhuis kan werken zoals 
Mayo Clinic. Pak het proces per proces 
aan. Cultuur verander je door gedrag per 
gedrag bij te sturen. Elk ziekenhuis kan 
zijn cultuur en zijn systemen veranderen. 
Beide hangen nauw samen. Het belang-
rijkste is om samen  vanuit het standpunt 
van de patiënt te denken en te handelen. 
Al de rest volgt daaruit. Iemand vertelde 
me gisteren dat Julius Caesar de Belgen 
‘de moedigste aller volken’ noemde. Wel-
nu, als ik zie hoe de beleidsmensen in 
de gezondheidszorg hier bezig zijn, dan 
geloof ik dat Caesar gelijk had.

De integrale beeldopname van de presentatie 
van prof. Stephen Swensen op het congres 
Quality indicators @Work kan u herbekijken 
via het Youtube-kanaal van  Zorgnet-Icuro of 
via www.zorgneticuro.be/videos
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Meer dan tweehonderd deelnemers woonden op 4 december 2015 het jaarlijkse kwaliteitscongres van 
Zorgnet-Icuro bij in het Vlaams Parlement. Het was  een inspirerende dag waarop patiënten, de overheid, 

zorgprofessionals, zorgorganisaties en academici samen luidop nadachten over kwaliteitsverbetering. 
Enkele workshopbegeleiders delen de voornaamste lessen die

zij persoonlijk meenamen uit de workshops.

Lessen uit het congres
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LESSONS LEARNT

“Tot mijn verrassing lokte ‘Meten is we-
ten, als je maar de juiste dingen meet’ 
het grootste aantal inschrijvingen van 
alle workshops. Blijkbaar hechten veel 
mensen belang aan de wetenschappelijke 
onderbouwing, de validiteit en de betrouw-
baarheid van de indicatoren. Dat stemt me 
positief, want het toont hoe zorgactoren 
willen werken met betrouwbare gegevens. 
Het werd overigens een erg interactieve 
workshop, met pertinente vragen uit het 
publiek, zelfs rond vrij technische kwes-
ties. De workshop bestond uit twee delen, 
waarin we telkens werkten met de Vlaamse 
Patiëntenpeiling als indicator.

In het eerste deel vertelde Luk Bruyneel, 
postdoctoraal medewerker van het Leuvens 
Instituut voor Gezondheidszorgbeleid van 
de KU Leuven, hoe de indicator gevalideerd 
en getest werd. In opdracht van het Vlaams 
Patiëntenplatform hebben we met het in-
stituut een studie gemaakt over de weten-
schappelijke waarde van deze indicator. De 
resultaten zijn heel positief en worden bin-
nenkort internationaal gepubliceerd. Luk 
Bruyneel slaagde erin deze vrij technische 
kwestie bevattelijk over te brengen, wat 
leidde tot heel wat interessante vragen.”

“Het tweede deel van de workshop ging 
over de uitdagingen van de ziekenhui-
zen om gegevens op een goede manier 
te verzamelen. Dat vergt heel wat tijd 
en energie. Voor de indicator Vlaamse 
Patiëntenpeiling ontwikkelden stafme-
dewerkers Barbara Lommers en Oliver 
Belmans van de dienst Kwaliteit van het 

PROF. DR. KRIS VANHAECHT, LEUVENS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORGBELEID KU LEUVEN

“Wetenschappelijke onderbouwing  
en haalbare metingen”

UZ Leuven, samen met de IT-dienst, een 
innovatief systeem. Dat maakt gebruik 
van de bestaande bedside terminals aan 
elk patiëntenbed. Die terminals met aan-
raakscherm geven medewerkers toegang 
tot het ziekenhuisinformatiesysteem en 
bieden patiënten communicatiemogelijk-
heden en infotainment. Via datzelfde sys-
teem verloopt nu ook de patiëntenpeiling. 
Vlak voor zijn ontslag wordt elke patiënt 
gevraagd om de peiling in te vullen. Dat 
gebeurt zonder papierwerk, rechtstreeks 
in een database. Dankzij een app krijgen 
de afdelingen automatisch elke maand 
feedback. Het systeem is zo eenvoudig dat 
we de metingen niet enkel doen tijdens de 
voorziene periodes van VIP², maar continu. 
Het voordeel is dat de constante feedback 
snel kan leiden tot verbeterinitiatieven. Als 
bijvoorbeeld blijkt dat de voorbije maand 
op een afdeling drie opmerkingen kwa-
men over de privacy, dan kan die afdeling 
daarop onmiddellijk inspelen.”

“De grote uitdaging voor de ziekenhuizen 
is ervoor te zorgen dat de beschikbare 
gegevens uit het patiëntendossier auto-
matisch doorstromen naar de indicato-
rendatabase. Dat is niet alleen interes-
sant voor de metingen binnen VIP², maar 
dus ook voor de eigen zorgorganisatie tot 
op afdelings niveau of per zorgpad. Er is 
hiervoor nog flink wat werk aan de winkel, 
maar de opportuniteiten zijn er en dankzij 
de toenemende standaardisering en sa-
menwerking tussen ziekenhuizen, groeien 
ook de mogelijkheden.”
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CATHERINE ZENNER, STAFMEDEWERKER PERS EN COMMUNICATIE BIJ ZORGNET-ICURO

“Communicatiestrategie is onontbeerlijk 
voor kwaliteitsbeleid”

“Op het kwaliteitscongres kwam gere-
geld het signaal terug dat kwaliteit hand 
in hand gaat met communicatie. Steeds 
meer ziekenhuizen hebben die les beet. 
Een communicatiestrategie is gewoonweg 
onontbeerlijk voor het kwaliteitsbeleid. 
In de workshop die ik begeleidde, gaven 
verschillende communicatieverantwoorde-
lijken een paar belangrijke inzichten mee.
Het az Sint-Blasius uit Dendermonde 
maakt bijvoorbeeld een strategisch vijf-
jarenplan, gekoppeld aan een jaarlijkse 
beleidscyclus. Communicatie-experte 
Dominique Potteau is van bij de aanvang 
nauw betrokken bij die cyclus, om de stra-
tegie mee te vertalen naar een duidelijke, 
uniforme boodschap.

Veerle Van Hauwaert van het az Groenin-
ge in Kortrijk ging hierop verder tijdens 
haar voordracht. Zij illustreerde hoe ook 

haar ziekenhuis via communicatie een 
strategische doelstelling in de praktijk 
omzet. Het az Groeninge wil namelijk vol-
ledige transparantie bieden over zijn kwa-
liteitsmetingen. De kwaliteitsmuren op de 
verschillende afdelingen zijn daarvan een 
echte vertaling. Elke afdeling kiest voor 
een bepaald werkpunt en communiceert 
daarover via de muren naar de patiënt, 
bezoeker … De patiënten appreciëren zo’n 
uitnodiging om actief feedback te geven.
Van Els Ingelaere van het Jan yperman 
Ziekenhuis in Ieper ten slotte, leerde ik 
dat diversificatie het sleutelwoord is. Een 
ziekenhuis kan op zo veel verschillende 
manieren communiceren: mondeling 
overleg, website, schermen, infomuren, 
magazines, sociale media, filmpjes, pers  
etc. Het komt erop aan het juiste commu-
nicatiekanaal te kiezen, steeds op maat 
van de doelgroep.”

“Het enthousiasme van de congresdeel-
nemers bevestigde voor mij dat patiënt-
veiligheid heel hoog op de beleidsagenda 
staat van de ziekenhuizen. Waar we nu 
nog mee worstelen, zijn de implementa-
tie van dat beleid en de daaruit volgende 
innovaties en interventies in de praktijk. 
Uiteindelijk moeten alle medewerkers en 
leidinggevenden op termijn dezelfde ‘taal’ 
spreken: het beleid en de praktijk moeten 
op dezelfde golflengte zitten. 

Als we spreken over implementatie, ho-
ren we vaak termen als ‘veranderen’ en 
‘verandermanagement’, maar ik geloof 
niet dat mensen veranderen. Mensen 
evolueren door zich aan te passen aan 
veranderende omstandigheden. Tijdens 
onze interactieve workshop hebben we 
stilgestaan bij de implementatie van de 
safe surgery checklist. Het succes van de 
implementatie hangt ten eerste af van de 
perceptie en attitude van de medewer-
kers. Ten tweede speelt de workflow van 

JOCHEN BERGS, DOCTORAATSONDERZOEKER PATIENT SAFETy BIJ UHASSELT

“Implementatie en de juiste cultuur  
zijn de grote uitdagingen”

mensen een belangrijke rol. Ze moeten 
zich een nieuwe routine eigen maken. Op 
die twee elementen hebben verschillen-
de factoren een invloed. En daar zit mo-
menteel nog een grote knoop. We kennen 
die factoren. Het gaat om onder meer de 
eigenschappen van de interventie, het 
implementatieproces, de lokale context 
en de complexiteit daarvan. Maar de dy-
namiek tussen die elementen hebben we 
nog niet ontrafeld.

Vaak zeggen ziekenhuizen dat de imple-
mentatie van het veiligheidsbeleid afhangt 
van ‘de cultuur’. Wat die cultuur precies 
inhoudt, onderzoeken we nu. Dat is boei-
end en relevant onderzoek. Vandaag raakt 
slechts vijf procent van de beleidsveran-
deringen langdurig geïmplementeerd in 
organisaties. Ziekenhuizen erkennen dat. 
Het is dus hoog tijd om in kaart te brengen 
wat de succesfactoren van implementa-
tie zijn. Ziekenhuizen zitten duidelijk te 
wachten op de nodige inzichten.”
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“Wat ons sterk opviel tijdens het congres, 
was dat iedereen veel goesting heeft om 
te werken aan de kwaliteit van zorg. Dat 
geldt trouwens ook voor het communice-
ren en het bieden van transparantie over 
die kwaliteit. Vandaag twijfelt zo goed als 
niemand meer aan de ‘waarom-vraag’, 
maar gaat het vooral over de ‘hoe-vraag’, 
met name: hoe kunnen we patiënten be-
trekken bij ons kwaliteitsbeleid?

Onze boodschap voor ziekenhuizen was 
daarom de volgende: denk goed na over 
de methodiek en de vorm van patiënten-
betrokkenheid en vertrek vanuit de draag-
kracht van de patiënten(verenigingen). Een 
klassiek middel voor patiëntenbetrokken-
heid is een patiëntenraad, maar zieken-
huizen hebben een veel bredere waaier 
aan mogelijkheden. Vandaag blijven nog 
heel wat kansen onbenut. Ook tijdens het 
congres merkten we dat ziekenhuizen 

DR. SABINE VAN HOUDT, ILSE WEEGHMANS EN DR. ELSE TAMBUyZER,  
VLAAMS PATIëNTENPLATFORM

“Het congres was een ideaal uitwisselingsforum”
best nog wat creatiever kunnen zijn. We 
geven hen tips zoals: ga ook met mede-
werkers die  patiënt geweest zijn, rond de 
tafel zitten en betrek bijvoorbeeld ‘vaste’ 
dialysepatiënten bij nieuwbouwplannen. 
We waren blij om te zien dat de deelne-
mers het congres gebruikt hebben om 
hun ervaringen en ideeën met elkaar te 
delen. Zulke uitwisselingsfora zijn ideaal 
en noodzakelijk.
In één van de workshops werd ook de 
VIP²-screening van de ziekenhuiswebsites 
besproken. Daaruit leren we dat zieken-
huizen al aan de slag gegaan zijn en al 
kwaliteitsverbeteringen geboekt hebben. 
We merken daarbij wel op dat transparan-
tie ingebakken moet zitten in de cultuur 
van een ziekenhuis. Transparantie mag 
niet enkel belangrijk zijn wanneer er re-
sultaten van indicatoren gecommuniceerd 
worden. Het moet een voortdurend aan-
dachtspunt zijn, een reflex.”
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Meer weten?
De presentaties en tools van de workshops in de namiddag
zijn eveneens online beschikbaar (http://www.zorgneticuro.
be/publicaties/presentaties-kwaliteitscongres).

PROF. DR. DIRK RAMAEKERS, VOORZITTER VIP², ONDERVOORZITTER VLAAMSE VERENIGING 
VAN HOOFDARTSEN EN HOOFDARTS JESSA ZIEKENHUIS IN HASSELT

“Algemene directeurs en hoofdartsen 
stropen samen de mouwen op”

“De titel van de workshop die ik tijdens het 
kwaliteitscongres mee begeleidde, was 
een zeer bewuste keuze. ‘Met de voeten 
in de modder’ verwijst namelijk naar het 
belang om van kwaliteit en patiëntveiligheid 
thema’s te maken die leven op de werk-
vloer. Samen met algemene directeurs en 
hoofdartsen hebben we tijdens de workshop 
daarover van gedachten gewisseld. Daaruit 
bleek duidelijk dat algemene directeurs en 
hoofdartsen hun mouwen frequent moeten 
opstropen om kwaliteit naar de werkvloer 
te vertalen. We hebben ook stilgestaan bij 
de minder prettige kant daarvan. In elk zie-
kenhuis kan het mislopen met de kwaliteit 
of patiëntveiligheid. Helaas zijn dat ook de 
momenten waarop het ziekenhuis in de 
schijnwerpers komt te staan in de pers.

Tijdens de workshop vielen drie zaken op. 
Ten eerste was er een zeer rijke interactie 
tussen de algemene directeurs en hoofd-
artsen die deelnamen. Uiteindelijk hebben 

we besloten om  samen met Zorgnet-Icuro 
en de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen 
een checklist uit te werken. Die moet direc-
teurs en hoofdartsen een leidraad geven 
op het vlak van bijvoorbeeld communicatie, 
wanneer er een acute crisis is.

Ten tweede kwamen we tot de conclusie 
dat kwaliteitsindicatoren ook voor het in-
terne preventiebeleid van ziekenhuizen 
nuttig kunnen zijn. Als een ziekenhuis 
bijvoorbeeld goed scoort voor ‘Checklijst 
Veilige Heelkunde’ en patiëntidentificatie, 
dan daalt het risico op een patiëntenwissel 
in dat ziekenhuis.

Ten slotte onthoud ik uit onze workshop dat 
algemene directeurs en hoofdartsen steeds 
meer als tandems werken. Hun comple-
mentariteit en goede samenwerking be-
palen mee de sterkte van een ziekenhuis. 
Samen kunnen zij voor het kwaliteitsbeleid 
grote stappen zetten in de juiste richting.”
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“In onze hele organisatie, van kop tot 
teen, proberen we kwaliteit te doen le-
ven”, vertelt prof. dr. Kristof Eeckloo, 
hoofd van de strategische beleidscel in 
het UZ Gent. Het ziekenhuis goot zijn 
praktijkverhaal over kwaliteit in een 
poster en sleepte de hoofdprijs in de 
wacht van de posterwedstrijd tijdens 
het kwaliteitscongres in december 2015.

Met zijn poster ‘Integratie van VIP²-indica-
toren in scorekaarten en beleid’ wist het 
UZ Gent zowel de vak- als publieksjury 
van de posterwedstrijd te overtuigen. Die 
ruime erkenning laat er weinig twijfel over 
bestaan: UZ Gent breit aan een bijzonder 
verhaal over kwaliteit. “Ons kwaliteits-
beleid zit diep ingebed in onze volledige 
structuur. Van collega’s op het congres 
begrepen we dat we hier het verschil 
maken”, zegt Mieke Deschepper, die als 
stafmedewerkster binnen de strategische 
beleidscel meewerkt aan het informatie-
management rond kwaliteit. “We verza-
melen de data van onze prestaties op het 
vlak van kwaliteit systematisch en op een 
centrale plek in scorekaarten en rappor-
ten. Daarin zitten ook  ook de VIP²-indi-
catoren vervat. Onze mensen kunnen de 
resultaten van bijvoorbeeld hun specifieke 
dienst raadplegen en zien hoe zij werk 
maken van kwaliteit. We betrekken hen 
ook bij het opstellen van de normen die 
we vooropstellen. Dat maakt het beleid 
zichtbaar en tastbaar voor iedereen in 
onze organisatie.”

Drive aanwakkeren
Kwaliteit is bij het UZ Gent dus meer dan 
een beleidsaangelegenheid; het is een 
voortdurend aandachtspunt in de prak-
tijk. “Tien jaar geleden was kwaliteit in 
ziekenhuizen vaak een zaak voor één 
medewerker en een handvol projecten. 
Vandaag is het in het UZ Gent een thema 
dat leeft in de raad van bestuur, de directie 
en zeker ook op de werkvloer. We hebben 
veertien kwaliteitspromotoren die in onze 
zeven klinische sectoren het thema op 
de agenda zetten en houden. Bijzonder 
zijn ook onze kwaliteitsambassadeurs. 
Twintig procent van onze medewerkers 
heeft zich geëngageerd om als ambassa-

POSTERWEDSTRIJD

KWALITEITSBELEID ZIT IN DE GENEN VAN HET UZ GENT

“Wij hoeven niet als een geheime 
dienst op de loer te liggen”

Prof. dr. Kristof Eeckloo, Mieke Deschepper en 
Kathleen Bogaert: “In het UZ Gent is kwaliteit 
een thema dat leeft in de raad van bestuur, de 
directie en zeker ook op de werkvloer.”
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deur kwaliteit te doen leven binnen hun 
werkomgeving. Dat zijn niet minder dan 
1.200 mensen die de drive voor kwaliteit 
elke dag aanwakkeren op de vloer”, aldus 
Kathleen Bogaert, coördinator Integrale 
Kwaliteit in het UZ Gent.

Gezonde sociale druk
Via een datasysteem worden die kleine en 
grote inspanningen systematisch gemeten 
en bijgehouden. Wanneer diensten en 
afdelingen in dat centrale systeem door-
klikken naar hun individuele resultaten, 
kunnen ze meteen ook bekijken hoe zij 
presteren ten opzichte van collega’s van 
andere diensten of afdelingen en ten op-
zichte van de VIP²-benchmarks of interne 
normen.

Prof. dr. Kristof Eeckloo vertelt: “Concreet 
werken we vanuit onze strategie met ze-
ven thematische domeinen: continuïteit, 
effectiviteit, efficiëntie, patiëntgerichtheid, 
tijdigheid, toegankelijkheid en veiligheid. 
In de indicatoren die we gebruiken om 
die domeinen te peilen, zijn de VIP²-in-
dicatoren geïntegreerd, maar we hebben 
dus ook intern input gevraagd. Jaarlijks 
herzien we die indicatoren en leggen we 
onze targets vast. Als we een doelstelling 
gehaald hebben, kleurt dat target groen. 
Domeinen waar we nog moeten groeien, 
staan in het rood aangeduid.

Onder ons thema ‘continu’ valt bijvoor-
beeld het tijdig versturen van ontslag-
brieven naar huisartsen. Op onze poster 
werken we dat voorbeeld concreet uit. Je 
kan daarop zien dat alle sectoren kunnen 
bekijken hoe zij ten opzichte van hun col-
lega’s presteren op dat punt. Dat creëert 
een gezonde sociale druk; de sectoren, 
diensten en afdelingen streven ernaar om 
steeds betere resultaten te laten noteren. 
Daarvoor voorzien we ook tools: we for-
muleren concrete verbeteracties, zoals 
het aanpassen van procedures binnen 
de dienst.”

Geen geheime dienst
“Onze prestaties zichtbaar maken, doet het 
thema leven in ons ziekenhuis”, vult prof. 
dr. Kristof Eeckloo aan. “Kwaliteit wordt 
bovendien ook systematisch via overleg-
kanalen aangehaald. Mensen wisselen 
over de afdelingen en diensten heen ook 
tips uit om op bepaalde vlakken een tandje 
bij te steken. Je mag echter niet vergeten 
dat kwaliteit ook verband houdt met de 
beroepseer van onze mensen. Ze zijn so-
wieso gedreven om steeds betere zorg te 
verlenen. De strategische beleidscel en de 
stuurgroep kwaliteit zijn dus niet een soort 
geheime dienst die overal in het ziekenhuis 
voortdurend op de loer moet liggen. We 
merken dat mensen elkaar motiveren en 
onze ambassadeurs en promotoren trekken 
het verhaal natuurlijk ook breder open.”

Mieke Deschepper: “Onze indicatoren 
zijn overigens ‘slechts’ cijfers. We hebben 
hard gewerkt om ons systeem op poten te 
zetten. De leverancier van de applicatie 
kon het nauwelijks geloven dat we alles 
in zo’n korte tijd georganiseerd hebben. 
Maar dat harde werk vormt eigenlijk een 
vertrekbasis. We willen de aandacht voor 
kwaliteit vasthouden door het verhaal 
voldoende snel te laten evolueren. Onze 
cijfers analyseren we dus ook meer in de 
diepte, met de mensen op de vloer. Het 
is de bedoeling dat cijfers mensen aan-
zetten om over kwaliteit na te denken en 
om samen te streven naar verbetering. De 
kunst is om ook effectief iets te doen met 
onze cijfers. We proberen dat in te bouwen 
in onze aanpak, via de verbeteracties.”

Coherentie
UZ Gent streeft naar een coherente aan-
pak. Prof. dr. Kristof Eeckloo: “Dat zou in 
elk ziekenhuis of zorgorganisatie het ge-
val moeten zijn. Het verhaal van kwaliteit 
start altijd bij de kerntaak en de doelstel-
lingen van de organisatie. En daarin speelt 
het beleidsniveau vanzelfsprekend een 
belangrijke rol. Onze raad van bestuur en 
directie zijn zeer betrokken. De raad van 
bestuur gebruikt bijvoorbeeld hetzelfde 
systeem met de scorekaarten en targets 
als onze medewerkers. Ook onze direc-

tie speelt kort op de bal. Ze is betrokken 
bij de stuurgroep kwaliteit en steunt het 
kwaliteitsbeleid voluit.”
Een ziekenhuis doordringen van kwaliteit, 
is een continue oefening, merkt prof. dr. 
Kristof Eeckloo nog op. “Natuurlijk zijn 
er altijd werkpunten. Wij kunnen bijvoor-
beeld nog verbeteren op het vlak van com-
municatie. Vandaag kennen patiënten en 
bezoekers nog te weinig onze benadering 
en resultaten. Sommige afdelingen affi-
cheren hun resultaten, maar we hebben 
nog geen algemene aanpak ontwikkeld. 
Een ander werkpunt is de communicatie 
aan de raad van bestuur. We moeten alert 
zijn dat discussies over kwaliteit binnen 
dat orgaan niet te operationeel zijn.”

De aanpak van UZ Gent levert ten slotte 
ook nog een belangrijk extra pluspunt op. 
Kathleen Bogaert: “Voor onze NIAZ-ac-
creditering kunnen we ons kwaliteitssys-
teem zeker inzetten. Een aantal centrale 
normen uit het accreditatieprogramma 
nemen we bovendien bewust op in onze 
prestatie-indicatoren. Uiteindelijk staan 
de accreditatie en ons meetsysteem in 
het licht van één gezamenlijk doel: de 
kwaliteit in ons ziekenhuis verbeteren en 
zichtbaar maken door te meten.”

Veertien inzendingen  
voor posterwedstrijd
De posters die deelnamen aan de 
wedstrijd tijdens het vierde kwali-
teitscongres van Zorgnet-Icuro op 4 
december 2015, zijn te bekijken via 
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/
posterverkiezing-kwaliteitscongres.

Het UZ Gent ging als winnaar naar 
huis en kreeg de ‘Vlaams Indicato-
renproject’-trofee overhandigd. De 
beker mag één jaar lang pronken in 
het UZ Gent. Volgend jaar wordt ze 
aan een nieuwe winnaar doorgege-
ven. Het UZ Gent mag een kleinere 
versie van de trofee bijhouden.
Het Ziekenhuis Oost-Limburg in 
Genk en het Imeldaziekenhuis in 
Bonheiden vielen respectievelijk als 
tweede en derde in de prijzen.

“Niet minder dan 1.200 ambassadeurs wakkeren 
bij ons de drive voor kwaliteit aan op de vloer.”

“De kunst is om ook effectief 
iets te doen met onze cijfers.”
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GEACCREDITEERD

GUST RECTOR, ALGEMEEN DIRECTEUR  
ALEXIANEN ZORGGROEP TIENEN

“Evidente zaken opnieuw 
in vraag gesteld”

“Onze psychiatrische kliniek is de eerste in de GGZ-sector in 
België en Nederland die een accreditatie heeft binnengehaald, 
gebaseerd op de Australische Qmentumnormen. Het is onze 
afdeling Verslavingszorg die in 2015 deze NIAZ-accreditatie 
heeft gekregen. Wat wij wilden bereiken met de accreditatie, 
was intern een aantal projecten rond kwaliteit borgen en 
extern ons kwaliteitsverhaal uitdragen. Ik neem een vijftal 
lessen mee uit ons accreditatieproces. Ten eerste heb ik 
ondervonden dat je als directeur het engagement moet uit-
dragen. Je moet mensen uitleggen wat er op stapel staat en 
voldoende communiceren. Ten tweede moet je investeren in 
mensen. Wij hebben bijvoorbeeld gewerkt met een procesbe-
geleider die onze mensen enthousiasmeerde en ingewikkelde 
processen behapbaar maakte. Ten derde dient de directie 
op de vloer betrokken zijn. Zo maakten wij deel uit van onze 
interne verbeterteams. Ten vierde moet je knopen durven 
door te hakken. Ten slotte is het ook belangrijk om de artsen 
mee op de kar te krijgen. Zij hebben een voorbeeldfunctie. 
Accreditatie is een zeer nuttige oefening om stil te staan 
bij evidente zaken. We hebben verschillende kwaliteits- en 
veiligheidselementen opnieuw in vraag gesteld. Dat is niet 
gemakkelijk, maar zeker en vast nodig.”

JOHNNy VAN DER STRAETEN, GEDELEGEERD BE-
STUURDER UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

“Spanning ruimde plaats 
voor hoerasfeer en trots”

“Bij de start van ons accreditatieproces hadden we niet 
iedereen meteen aan boord. We organiseerden daarom 
opleidingen en gingen op zoek naar ambassadeurs die de 
verbetertrajecten mee manageden. Op elke dienst volgde 
ook een referentiearts de voorbereidingen op. Uiteindelijk 
maakte iedereen de juiste klik. In augustus 2015 volgde 
de kroon op dat engagement: onze JCI-accreditatie. Tips 
voor wie een accreditatie wil behalen, heb ik zeker. Zo raad 
ik aan om handig gebruik te maken van proefaudits. Dat 
zijn momenten waarop sommige collega’s bij ons believers 
werden. Medewerkers en artsen kunnen hun inspanningen 
vergelijken en sommigen staken toen een tandje bij. Wees 
bovendien niet te perfectionistisch. Hou de procedures 
eenvoudig en dus werkbaar. Auditors kijken na of je die 
procedures werkelijk naleeft. Ze zijn streng, maar vrien-
delijk. Je kan gerust zaken toelichten en aanvullen. Het is 
daarom handig als een eigen medewerker notities neemt 
van hun vragen en opmerkingen wanneer ze rondwandelen 
in het ziekenhuis. Dan kan je daar snel op inspelen. Een 
accreditatie brengt zo veel meer op dan ze kost. Onder meer 
qua teambuilding was dit ongezien. Aanvankelijk stonden 
de zenuwen wat strakker gespannen, maar die spanning 
ruimde tijdens de audit plaats voor een hoerasfeer en trots.”

Accreditaties in 2015



Alexianen Zorggroep Tienen, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, az Sint-Blasius in Dender-
monde en AZ Sint-Lucas in Brugge behaalden in 2015 een JCI- of NIAZ-accreditatie. Telkens was 
die erkenning een sluitstuk van een proces dat bijzondere dingen in gang zette in de ziekenhuizen. 
Over de vraag of ze tips hebben voor collega’s die ook bezig zijn met een accreditatie, hoeven ze 
niet lang na te denken. Hun tips kort samengevat: vlieg er samen in en geniet van de realisaties.

KAREN PIETERS, ALGEMEEN DIRECTEUR  
AZ SINT-BLASIUS IN DENDERMONDE

“Je vraagt betrokkenheid 
en krijgt meerwaarde”

“Hoe meer de deadline voor onze JCI-accreditatie naderde, 
hoe sneller we vooruitgang boekten. Dat is meteen ook een 
suggestie die ik collega’s meegeef: leg een datum vast en 
durf te springen. De knoop doorhakken en zeggen: ‘Tegen 
dan zijn we er klaar voor’. Dat verhoogt de sense of urgency 
gevoelig. Ons accreditatieproces kan ik voor het overige sa-
menvatten in twee woorden: betrokkenheid en meerwaarde.
Kwaliteit is bij ons een strategisch speerpunt en een con-
stante opdracht voor iedereen geworden. Van de raad van 
bestuur tot onze schoonmakers:  mensen zijn daarmee 
bewust bezig. Onze leidinggevenden speelden overigens een 
fundamentele rol om medewerkers aan boord te krijgen. We 
hebben hen daarbij ondersteund op verschillende vlakken. 
Met onze verbeterborden maakten we onze inspanningen 
en resultaten bijvoorbeeld heel concreet en visueel voor 
iedereen. Daarnaast was meerwaarde creëren ook een 
centraal thema. Onze mensen beseffen dat werken aan 
kwaliteit veel meer inhoudt dan procedures opstellen en 
volgen. Het draait om betere zorg verlenen. Ook de artsen 
hebben die klik gemaakt. Onze hoofdarts heeft hier fantas-
tisch werk geleverd om mee een verbetercultuur te laten 
groeien. En die cultuur laten we niet meer los!”

NIKO DIERICKX, ALGEMEEN DIRECTEUR  
AZ SINT-LUCAS IN BRUGGE

“Accreditatie is geen last, 
maar een hefboom”

“Ik vergeet het nooit: op vrijdag 13 november 2015 kregen 
we het telefoontje dat we geslaagd waren voor de NIAZ-ac-
creditatie. Dat was meteen de kers op de taart voor ons 
jubileumjaar. In 2015 bestonden we precies vijftig jaar. Het 
was een feestelijk jaar, maar eerlijk gezegd, ook een stevig 
werkjaar. Ons accreditatieproces was een soort lange rol-
lercoaster met wat praktische ups en downs. Daarom wil ik 
iedereen die aan een accreditatieproces werkt, de volgende 
tip geven: zorg ervoor dat de directie en managers van een 
ziekenhuis mee het proces aansturen en begeleiden. Ik heb 
gemerkt hoe belangrijk het is dat zij het proces aangrijpen. In 
ons ziekenhuis hebben wij onze mensen op die manier kunnen 
motiveren en duidelijk gemaakt dat de accreditatie geen last, 
maar een hefboom is om onze werking te verbeteren. Een 
tweede tip: betrek de artsen in het ziekenhuis. Dat zij in dit 
proces geloofden en zich ervoor inzetten, was nodig om een 
cultuur te installeren waarbij iedereen naar de beste zorg 
streeft. Communicatie was tijdens ons proces ten slotte het 
sleutelwoord. Overlegmomenten en infoavonden tijdens de 
laatste maanden waren cruciaal om iedereen nog eens extra 
te stimuleren. Ook The A-Team, ons accreditatieteam, was 
een belangrijk aanspreekpunt voor onze mensen.”
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ZIEKENHUISHyGIëNE

“Vergelijk het met de antirookcampagne. 
Iedereen overtuigen is het doel, maar dat 
kan je slechts stap voor stap bereiken”, 
vertelt John Ryckaert, verpleegkundig 
ziekenhuishygiënist van AZ Alma met 
campussen in Eeklo en Sijsele. “Zie-
kenhuishygiëne blijft een voortdurend 
aandachtspunt.” Continu sensibiliseren 
en de VIP²-indicatoren aangrijpen, zijn 
volgens het team Ziekenhuishygiëne van 
AZ Alma een juiste strategie om werk te 
maken van ziekenhuishygiëne.

In AZ Alma bestaat het team Ziekenhuis-
hygiëne uit dr. Anne Piette, klinische bio-
loog en arts ziekenhuishygiëne, en ver-
pleegkundig ziekenhuishygiënist John 
Ryckaert. "Zorginfecties voorkomen en 
werken aan veiligheid, zijn onze groot-
ste bekommernissen. Zorginfecties zijn 
gerelateerd aan zorg en komen dus ook 
voor in de thuiszorg en woonzorgcentra, 
maar in ziekenhuizen hebben we kwets-
baardere patiënten en meer risicovolle 
handelingen. Elk risico op overdracht van 
micro-organismen vraagt een risico-ana-
lyse en preventie.

Concreet werken wij rond handhygiëne, 
antibioticabeleid, griepvaccinatie, zorg-
bundels voor specifieke infecties, het 
meten en registreren van infecties. We 
screenen risicopatiënten, voeren pro-
cedures in, organiseren interne audits, 
sensibiliseren en leiden alle betrokkenen 
op. Momenteel bereiden we bovendien 
volop de ingebruikname van ons nieuwe 
gebouw in 2017 voor.”

Steeds belangrijker
Dat de druk toeneemt om de inspannin-
gen voor ziekenhuishygiëne op te voeren, 
kan het team bevestigen. "Als we vandaag 
zouden werken zoals twintig jaar geleden, 
dan zaten we met torenhoge problemen. 
Enerzijds heb je in ziekenhuizen en woon-
zorgcentra de toenemende problematiek 
van de antibioticaresistente micro-orga-
nismen en anderzijds worden wij, men-

VIP²-INDICATOREN GEVEN ZIEKENHUISHyGIëNE BOOST IN AZ ALMA

"Ziekenhuishygiëne wordt steeds 
complexer en belangrijker"

sen, steeds ouder en dus ook gevoeliger 
voor infecties. Ziekenhuishygiëne wordt 
daardoor een steeds complexere én be-
langrijkere materie.

In de praktijk gebruikten we 15 jaar gele-
den ongeveer 5 ml handalcohol per ver-
pleegdag, vandaag staat onze doelstelling 
ziekenhuisbreed op 25 ml per verpleegdag 
en eens dit bereikt is, gaan we naar 30 
ml. Tijden veranderen en onze inspan-
ningen moeten volgen. Risicopatiënten 
automatisch detecteren en screenen op 
dragerschap van zogenoemde multidrug 
resistant organisms (MDRO), zijn intussen 
ook structureel ingebouwd.”

Ziekenhuizen krijgen vanuit de overheid 
een aantal normen opgelegd, maar vol-
gens dr. Piette en John Ryckaert spelen er 
nog andere factoren die de druk opvoeren. 
"In ons beleidsplan heeft ziekenhuishygië-
ne een prominente plaats. Dat vloeit voort 
uit wetgeving, ma ar ook uit de vereisten 
voor accreditatie en de VIP²-indicatoren. 
Alle eisenkaders sturen onze sectoren 
in dezelfde richting: meer kwaliteit en 
veiligheid. Iedereen evolueert naar een 
bepaalde standaard.”

Iedereen aan boord
Dat handhygiëne volgens de VIP²-indica-
toren nog steeds een belangrijk werkpunt 
blijkt te zijn, ziet het team Ziekenhuishy-
giëne als een extra boost. "De website 
www.zorgkwaliteit.be geeft de resultaten 
van de VIP²-indicatoren en biedt trans-
parantie. Als de cijfers goed zijn, zijn we 
trots, maar als de cijfers niet zo positief 
blijken, vinden we dat natuurlijk minder 
fijn. Minder goede resultaten grijpen wij 
echter net aan om onze mensen nog eens 
wakker te schudden en samen kritisch 
te reflecteren over onze inspanningen. 
De indicatoren draaien tenslotte niet om 
competitie tussen ziekenhuizen, maar 
over onze competentie in de zorg voor 
patiënten en hun veiligheid.

In de praktijk komt dat erop neer dat we 
op dezelfde nagel moeten blijven kloppen. 
Mensen bewust werk laten maken van 
ziekenhuishygiëne, vergt tijd. We pro-
beren menselijk gedrag te beïnvloeden 
en dat is per definitie niet eenvoudig. We 
gaan dus gradueel te werk om iedereen 
te overtuigen."

Informeren en sensibiliseren
In AZ Alma gebeurt die sensibilisering op 
verschillende manieren. Dr. Piette en John 
Ryckaert: "We gebruiken flyers, filmpjes 
en geven opleidingen. Vorig jaar hebben 
ongeveer 600 medewerkers onze vorming 
gevolgd en werden meer dan 1.500 pati-
enten en bezoekers gesensibiliseerd. Ook 
informeel raken we het thema regelmatig 
aan. Sinds 2006 kunnen we ook rekenen 
op referentieverpleegkundigen die het 
thema actueel houden op de verschillen-
de afdelingen. Zij krijgen een opleiding, 
houden toezicht op hun dienst en zetten 
ziekenhuishygiëne op de agenda."

“Als we vandaag zouden werken zoals twintig jaar 
geleden, dan zaten we met torenhoge problemen.”



Dr. Anne Piette en verpleegkundig ziekenhuis-
hygiënist John Ryckaert van AZ Alma: "Mensen 
bewust werk laten maken van ziekenhuishygiëne, 
vergt tijd. We proberen menselijk gedrag te beïn-
vloeden en dat is per definitie niet eenvoudig."

DR. BOUDEWIJN CATRy (WIV) PLEIT  
VOOR CULTUURSWITCH

"Ziekenhuishygiëne 
kan en moet  
steeds beter"

"Het belang van ziekenhuishygiëne is sinds de jaren 1980 
alleen maar toegenomen op beleidsniveau”, vertelt dr. Bou-
dewijn Catry van het Wetenschappelijk Instituut Volksge-
zondheid (WIV). “Het is een issue dat eerst op de agenda van 
de Vlaamse overheid en vervolgens op die van de federale 
overheid geprikt werd.

Na de wetgeving uit 2007 over de financiering van de zie-
kenhuishygiënisten en verplichte surveillances, werden 
indicatoren over ziekenhuishygiëne uitgewerkt. In november 
vorig jaar kregen we de eerste resultaten van de federale 
indicatoren te zien voor de ziekenhuizen en even later volg-
den de resultaten van het Vlaams Indicatorenproject VIP².

Campagnes en indicatoren zijn belangrijk, maar we mogen 
natuurlijk niet vergeten dat bijvoorbeeld handhygiëne een 
voortdurende bekommernis moet zijn. Het is meer dan een 
kwestie van meten. Ziekenhuishygiëne kan en moet steeds 
beter. De resultaten van de indicatoren moeten gebruikt 
worden om zinvol terug te koppelen naar de praktijk, niet 
om te penaliseren.

Eigenlijk zou hygiëne in de cultuur van onze voorzieningen 
ingebakken moeten zitten, ook bij patiënten en bezoekers. 
Via hun ziekenhuishygiënisten en referentiepersonen ma-
ken ziekenhuizen daar vandaag al werk van. Dat begint zijn 
vruchten af te werpen. We hebben bijvoorbeeld de zieken-
huisbacterie MRSA al een stuk kunnen terugdringen. De 
resistente kiemen en multiresistente bacteriën in de darmen 
zijn grotere werkpunten. Door ons antibioticagebruik en onze 
toenemende gevoeligheid duiken zorginfecties van die aard 
wel nog steeds op."

Blik op de toekomst
Dr. Piette en John Ryckaert: “Als we 
naar het buitenland kijken, zien we dat 
we eigenlijk meer ziekenhuishygiënisten 
in onze Belgische ziekenhuizen zouden 
moeten hebben. De financiering voorziet 
1 ziekenhuishygiënist vanaf 150 bedden 
(dus niet 1 per 150 bedden) en dat is on-
toereikend. Grotere ziekenhuizen in België 
moeten de financiering van extra zieken-
huishygiënisten zelf ophoesten. Als we het 
percentage van ziekenhuisinfecties op het 
huidige peil van 6% willen houden, zul-
len we meer middelen en mensen nodig 
hebben. Door vandaag onze inspanningen 
op te voeren, kunnen we in de toekomst 
kwaliteit en veiligheid op het vlak van 
ziekenhuishygiëne in onze ziekenhuizen 
blijven garanderen."
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VIP² GGZ

2016 wordt een bijzonder jaar voor de 
GGZ: twee kwaliteitsindicatoren van de 
ontwikkelingsgroep ‘patiëntveiligheid’ 
worden voor het eerst gemeten. “De 
kwaliteit van onze zorg meten is geen 
eenvoudige, maar wel een noodzakelij-
ke oefening”, vertelt dr. Chris Bervoets, 
voorzitter van de ontwikkelingsgroep die 
de indicatoren uitwerkte. “Andere zorg-
sectoren werken al met indicatoren. Wij 
moeten gewoonweg meestappen in dat 
verhaal. Bovendien is dit dé kans om als 
professionals onze stempel te drukken op 
wat kwaliteit in de GGZ betekent.”

De indicatoren die dit jaar in de GGZ ge-
lanceerd worden, kaderen in het Vlaams 
Indicatorenproject voor Professionals en 
Patiënten (VIP²), waarmee de algemene 
ziekenhuizen eerder al aan de slag gin-
gen. De eerste twee indicatoren brengen 

de volledigheid van het geneesmidde-
lenvoorschrift en de implementatie van 
een suïcidebeleid in de GGZ in kaart. Psy-
chiatrische ziekenhuizen, psychiatrische 
afdelingen van algemene ziekenhuizen, 
centra voor geestelijke gezondheidszorg, 
initiatieven voor beschut wonen en psychi-
atrische verzorgingstehuizen zullen hun 
inspanningen voor die twee deelaspecten 
vanaf dit jaar (vrijwillig) kunnen meten en 
vergelijken. “In de ontwikkelingsgroep 
die de indicatoren uitwerkt, zijn alle ge-
ledingen van de sector en de overheid 
vertegenwoordigd. We hebben vrij snel 
een consensus gevonden over onze eer-
ste kwaliteitsindicatoren, maar we zijn 
niet over één nacht ijs gegaan”, aldus dr. 
Chris Bervoets, zelf actief als psychiater 
in het Universitair Psychiatrisch Centrum 
KU Leuven.

GGZ GAAT VAN START MET KWALITEITSINDICATOREN

“We bewijzen onszelf geen dienst door 
ons als buitenbeentje te profileren”

Complexiteit is geen excuus
“De GGZ is een specifieke sector, met 
bepaalde aandachtspunten. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat we onszelf geen dienst 
bewijzen door alleen maar te focussen 
op onze bijzonderheden en ons steevast 
als buitenbeentje te profileren”, stelt dr. 
Chris Bervoets. “Zoals onze collega’s in 
andere zorgsectoren leveren we zorg en 
die zorg is meetbaar. Dat bewijzen de al-
gemene ziekenhuizen en woonzorgcentra 
vandaag al.

Het spreekt niettemin voor zich dat we 
zorgvuldig de juiste indicatoren moeten 
opstellen, want GGZ objectiveerbaar 
maken is niet voor de hand liggend. Het 
vraagt een andere aanpak dan bijvoor-
beeld het meten van handhygiëne in zie-
kenhuizen. Dat mag echter geen excuus 

Dr. Chris Bervoets: “Met onze indicatoren kunnen we nu zelf 
als professionals aangeven wat kwaliteit in de GGZ betekent 
of moet betekenen. En die kans mogen we niet laten liggen.”
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zijn om kwaliteitsindicatoren links te laten 
liggen in de GGZ. We hebben ze nodig om 
informatie in te zamelen over wat we doen 
en hoe we met onze patiënten omgaan. 
Dan zien we meteen ook waar we kunnen 
verbeteren. Hoe meer we in netwerken 
zullen samenwerken, hoe belangrijk het 
bovendien wordt om als sector dezelf-
de golflengte qua zorg en kwaliteit op te 
zoeken.”

Terrein terugwinnen
Dr. Chris Bervoets ziet nog een andere be-
langrijke motivatie om werk te maken van 
indicatoren in de GGZ. “Zoals mijn collega 
dr. Ivo Uyttendaele ooit zei: de GGZ kent 
vele meesters. Het klopt dat de GGZ lan-
ge tijd door kloosterordes voortgedreven 
werd. Vervolgens hebben de farmaceu-
tische sector en biologische psychiatrie 

sterk hun stempel gedrukt. Vandaag zien 
we dan weer meer betrokkenheid van het 
beleid. Als professionals lieten we ons 
eigen veld als het ware telkens openliggen 
voor andere belangen of bekommernis-
sen. Door nu onze eigen indicatoren op 
basis van onze professionele inzichten te 
introduceren, winnen we terrein terug. 
Met onze indicatoren kunnen we nu zelf 
aangeven wat kwaliteit in de GGZ betekent 
of moet betekenen. En die kans mogen 
we niet laten liggen.”

De eerste twee indicatoren die in de GGZ 
naar voren geschoven worden, waren 
een bewuste keuze. Dr. Chris Bervoets: 
“We selecteerden suïcidepreventie en het 
geneesmiddelenvoorschrift omdat we bij 
het begin indicatoren nodig hebben die 
vandaag al een zeker kader hebben. Voor 
het voorschrift konden we terugvallen op 
de indicator die nu al gebruikt wordt voor 
de algemene ziekenhuizen. Suïcide is dan 
weer een speerpunt in het Vlaamse beleid, 
denk maar aan het actieplan van minister 
van Welzijn en Volksgezondheid Jo Van-
deurzen. Thema’s zoals polyfarmacie, 
agressie, afzondering en verwijspaden 
staan zeker ook op ons lijstje van toekom-
stige indicatoren. Het kader voor die the-
ma’s is naar onze inschatting echter nog 
te weinig evidence-based. Die afweging 
speelde mee in de keuze voor de eerste 
indicatoren.”

Evidence-based en relevant
Om van de indicatoren een sterk en ge-
dragen instrument te maken, wil de ont-
wikkelingsgroep indicatoren formuleren 
waarover een zekere wetenschappelijke 
eensgezindheid bestaat en die in de sec-
tor leven. “We vertrekken steeds vanuit 
de vraag: wat is haalbaar voor de GGZ?”, 
aldus dr. Chris Bervoets. “Een eerste ele-
ment dat daarbij cruciaal voor ons is, is de 
consensus die bestaat over de indicator. 
Over afzondering en agressie – thema’s 
die sterk leven in de GGZ – bestaat er nog 
sterke versnippering in de sector. Daarom 
is de tijd nog niet rijp om daarover gede-

tailleerde, eenduidige indicatoren voor te 
schrijven. We streven met andere woorden 
een coherente en evidence-based aanpak 
na. Adviesteksten van de Hoge Gezond-
heidsraad zullen we bijvoorbeeld graag 
aangrijpen om verder werk te maken van 
indicatoren. Een gezamenlijke lijn vinden 
is dus een eerste, cruciale stap die we 
moeten nemen om duidelijke indicato-
ren te kunnen formuleren. Ons proces 
wijkt op dat punt toch af van dat van de 
ziekenhuizen.

Een tweede afweging die we maken, is 
de relevantie van de indicatoren. Meten 
louter om te meten brengt ons weinig 
bij en wordt algauw als administratieve 
overlast ervaren. We hebben daarom bij 
de start gekozen voor aspecten van onze 
zorg die in de sector leven. Verwijspaden 
en de kwaliteit van de communicatie bij 
verwijzingen zijn ook hete hangijzers in 
de GGZ. Dat maakt die thema’s bijgevolg 
interessant om op termijn ook in ons in-
dicatorenproject op te nemen.”

Geen afrekening
Net als bij de ziekenhuizen zijn kwali-
teitsindicatoren niet de enige prikkels 
voor de GGZ om kwaliteit systematisch te 
gaan meten. Stilaan winnen accreditaties 
ook aan belang voor GGZ-voorzieningen. 
“Accreditaties staan in de GGZ nog in hun 
kinderschoenen, maar volgen dezelfde 
filosofie als het indicatorenverhaal. In 
essentie gaat het om kwaliteit en het me-
ten ervan. Waar audits en accreditaties 
veeleer categoraal werken, meten indi-
catoren echter dimensioneel. Met andere 
woorden, een accreditatie haal je al dan 
niet, terwijl indicatoren niet afrekenen, 
maar nagaan hoe je aan kwaliteit werkt”, 
duidt dr. Chris Bervoets. “Eenmaal logis-
tiek alles in orde gebracht is zullen we in 
het voorjaar van 2016 echt van start kun-
nen gaan met onze indicatoren en kunnen 
voorzieningen zich registreren. Vanaf dat 
moment schrijven we als professionals 
mee aan de definitie van kwaliteitsvolle 
GGZ.”

“We vertrekken steeds vanuit de vraag:  
wat is haalbaar voor de GGZ?”
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REVALIDATIEZIEKENHUIZEN

“Medewerkers krijg je mee als ze  
de meerwaarde voor de patiënt zien”

Onze gesprekspartners
•	 Kurt Wille van revalidatieziekenhuis  

RevArte in Antwerpen. Kurt is  kwaliteits-
coördinator en diensthoofd kinesithera-
pie, ergotherapie en sport & beweging.

•	 Karolien Pennewaert van revalidatie-
ziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-
Leeuw / Vlezenbeek. Karolien is  kwali-
teitsverantwoordelijke en ombudsvrouw.

•	 Lieve Caelen van Revalidatie & MS Cen-
trum in Overpelt. Lieve is stafmedewer-
ker kwaliteit.

Alle drie zijn ze in hun functie onder meer ook 
verantwoordelijk voor de coördinatie van het 
accrediteringsproces en voor de organisatie 
van interne audits.

“Dat klopt helemaal”, beaamt Lieve Cae-
len. “Het kwaliteitsbeleid zat vroeger vaak 
verspreid over alle directieleden. Er was 
weinig of geen samenhang. Dat is vandaag 
anders. Kwaliteit heeft haar plaats gekre-
gen in de structuren en het organogram 
van het ziekenhuis. De verantwoordelijk-
heden en de bevoegdheden zijn in kaart 
gebracht. Dat alleen al was een hele klus.”

“In die zin is accreditering op zich niet zo 
belangrijk”, meent Kurt Wille. “Uiteinde-
lijk gaat het erom dat we kwaliteitsvolle 
zorg verlenen in de dagelijkse werking. 
Het was overigens niet vanzelfsprekend 
voor de revalidatieziekenhuizen om in het 
accrediteringsverhaal te stappen. Nog iets 
dat erbij kwam! De methodiek Qmentum 
3.0 van NIAZ, specifiek op revalidatiezie-
kenhuizen gericht, was voor ons echter 
overtuigend. De klemtoon ligt niet langer 
op procedures, maar op het belang dat 
medewerkers hun werk goed doen en 
goed kennen.”

“Accreditering is inderdaad een hulpmid-
del voor een structureel verankerd kwali-
teitsbeleid”, vindt ook Lieve. “De normen 
gaan tot op de werkvloer en zijn herken-

baar voor alle medewerkers. Je hebt zo’n 
normenkader nodig, dat onderverdeeld 
is in prioriteiten. Bovendien wordt veel 
nadruk gelegd op het waarom. Waarom 
is het zo belangrijk dat de patiënteniden-
tificatie feilloos verloopt? Waarom is het 
noodzakelijk dat de medicatie geverifi-
eerd wordt? Waarom is er zoveel aandacht 
nodig voor decubitus? Het zijn allemaal 
zaken die we al lang weten, maar die nu 
veel beter gekaderd worden. Bovendien is 
in de revalidatieziekenhuizen de patiënt, 
meer nog dan in de acute ziekenhuizen, 
hét vertrekpunt en de richtingbepalende 
factor. De patiënten blijven hier immers 
veel langer dan in een acuut ziekenhuis. 
Wij vormen een belangrijke schakel in de 
ketenzorg. We moeten dat zichtbaar ma-
ken, onder meer met een gestructureerd 
kwaliteitsbeleid.”

“Ook de verschillen moeten we duidelijk 
durven maken”, zegt Karolien. “Soms 
scheert men revalidatieziekenhuizen en 
acute ziekenhuizen te gemakkelijk over 
dezelfde kam, wat tot overshooting kan 
leiden. Bij de verplichte normen hoort bv. 
ook het thema ‘diagnostische beeldvor-
ming’, wat voor ons veel minder relevant 

Kurt Wille: “Uiteindelijk werken wij aan een cultuurverandering en dat 
doe je niet van de ene dag op de andere. Het vergt tijd. En hoe beter je 
de mensen meekrijgt in je verhaal, hoe vlotter dat gaat.”

Ook de revalidatieziekenhuizen scha-
kelen de jongste jaren een versnelling 
hoger op het gebied van kwaliteitsbeleid. 
Accreditering, interne audits en veilig-
heidsrondes zijn er schering en inslag. 
De impact hiervan is voelbaar op de 
werkvloer, maar brengt ook heel wat be-
trokkenheid en motivatie met zich mee. 
Dat zeggen kwaliteitsverantwoordelijken 
Kurt Wille, Karolien Pennewaert en Lieve 
Caelen. Hun verhaal loopt vaak parallel 
met dat van de algemene ziekenhuizen, 
maar even vaak ook niet. “We maken 
deel uit van hetzelfde verhaal, maar de 
verschillen zijn wezenlijk”, klinkt het.

Wat meteen opvalt bij de eerste kennis-
making: alle drie de kwaliteitscoördinato-
ren van deze revalidatieziekenhuizen zijn 
sinds een tweetal jaar in functie. “Dat is 
geen toeval”, lacht Karolien Pennewaert. 
“De overheid stimuleerde ziekenhuizen 
toen met succes om een accrediterings-
proces aan te vatten. Dat is een sterke 
hefboom gebleken voor het totale kwa-
liteitsbeleid. Voorheen was kwaliteit een 
containerbegrip, vandaag is er dankzij 
de accreditering en de indicatoren meer 
richting.”
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is dan voor algemene ziekenhuizen.”“Een 
ander voorbeeld zijn de normen voor de 
ambulante zorg, die copy-paste ook voor 
ons gelden, terwijl ambulante revalidatie 
uiteraard niet te vergelijken is met een 
ambulante chirurgische patiënt in een 
algemeen ziekenhuis”, vertelt Kurt.

Te letterlijk?
“Het is telkens een afweging hoe ver je 
mee gaat in het accrediteringsverhaal”, 
zegt Karolien. “Medewerkers moeten de 
relevantie en het belang inzien. Als je bv. 
naar patiëntenidentificatie kijkt: patiënten 
verblijven soms gedurende maanden bij 
ons. Het zou toch al te gek zijn om bij 
elke handeling opnieuw te vragen: ‘Wie 
bent u?’ Wij hebben wel duidelijk afspra-
ken gemaakt wanneer het essentieel is 
de identiteit van de patiënt te checken. 
Die vertaalslag maken van theorie naar 
praktijk is van groot belang om draagvlak 
te krijgen.”

“Dat is een teer punt”, vindt ook Kurt. “Er 
is niemand die ons kan vertellen wat er nu 
precies verwacht wordt. Wat is voldoen-
de? Hoe hoog ligt de lat? Hoe letterlijk 
moeten we alles nemen?” “Dat komt ook 
omdat voor de revalidatieziekenhuizen 
te vaak gewoon dezelfde regels worden 
toegepast als voor de acute ziekenhuizen. 
Idealiter moet er een totaal afzonderlijke 
accreditering komen, die vertrekt vanuit 
de realiteit van het revalidatieziekenhuis”, 
meent ook Lieve. “Soms werkt het ook in 
de omgekeerde richting. In de accredite-
ring wordt bv. sterk de nadruk gelegd op 
multidisciplinair samenwerken. Voor de 
acute ziekenhuizen is dat misschien re-
latief nieuw, maar voor ons is het de kern 
van onze activiteit. Wij werken sinds ons 
prille ontstaan multidisciplinair.”

“De belangrijkste normen – de platina nor-
men – zijn vaak de normen waarop wij het 
beste scoren”, weet ook Karolien. “Multi-
disciplinair samenwerken, het betrekken 
van de cliënt, zijn familie en de context, het 
terugkoppelen naar de cliënt en andere 
zorgverstrekkers… Dat zit in ons DNA. Dat 
is een evidentie. Het toont hoe belangrijk 
het is om vanuit de mensen en de realiteit 
van elke dag te vertrekken, niet vanuit een 
ivoren toren of van achter een bureau.”

Meerwaarde
“Het is cruciaal om de medewerkers 
mee te krijgen”, bevestigt Kurt. “Dat 
blijft moeilijk. We vragen veel van onze 
medewerkers op korte tijd: interne audits, 
veiligheidsrondes en dan ook nog al wat 
er extra bij komt voor de accreditering. 
Uiteindelijk werken wij aan een cultuur-
verandering en dat doe je niet van de ene 
dag op de andere. Het vergt tijd. En hoe 
beter je de mensen meekrijgt in je ver-
haal, hoe vlotter dat gaat.”

“Medewerkers krijg je mee als ze de 
meerwaarde voor de patiënt zien”, weet 
Lieve uit ervaring. “Zo is het”, beaamt 
Karolien. “Wij drieën hebben het geluk dat 
we al vele jaren in het ziekenhuis werken. 
We weten hoe het eraan toegaat. Vanuit 
die kennis en die ervaring zijn we heel 
goed geplaatst om het kwaliteitsbeleid 
vorm te geven. We komen niet zomaar 
van buitenaf regeltjes opleggen.”

“Naast kwaliteitscoördinator ben ik ook 
diensthoofd kinesitherapie, ergotherapie 
en sport en beweging”, vertelt Kurt. “Die 
verschillende petten maken het boeiend 
en houden je dicht bij de realiteit. Ik co-
ordineer klinische paden op elke afdeling 
van het ziekenhuis. Dat helpt om mijn 
taak als coördinator van de accreditering 
te vervullen.”

“Vanuit onze praktijkervaring weten we 
wat we van de medewerkers kunnen 
vragen en wat niet”, zegt Lieve. “Maar 
we weten ook wat voor hen belangrijk 
is. Veel leidinggevenden stonden eerst 
wat sceptisch tegenover de accreditering. 
Maar door de veiligheidsrondes goed aan 
te pakken, waarbij iedereen eens over het 
muurtje kan kijken en leren van elkaar, 
hebben we veel goodwill gecreëerd." 
Die veiligheidsrondes werken inderdaad 
goed”, vindt ook Karolien. “Ze passen per-
fect bij de C van de PDCA-cyclus: Plan, 
Do, Check, Act. Wij organiseren veilig-
heidsrondes met twee leidinggevenden 
op de eigen afdeling. Daarnaast is er om 
de zes maanden een veiligheidsronde 
met iemand van de directie erbij. Liefst 
60 items worden getoetst: zit de medicatie 
achter slot, is de brandveiligheid in orde, 
zijn de gangen vrij enzovoort.”

Lieve Caelen: “Multidisciplinair samen-
werken, het betrekken van de patiënt, zijn 
familie en de context, het terugkoppelen 
naar de cliënt en andere zorgverstrek-
kers… Dat zit in ons DNA. Dat is voor ons 
revalidatieziekenhuis een evidentie.”
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No blame, no shame
“Ook de patiëntendossiers worden be-
keken. En we gaan na of een medewer-
ker weet hoe hij of zij een incident moet 
melden. De resultaten van deze veilig-
heidsrondes worden heel transparant 
gecommuniceerd. En we zijn streng: alles 
onder de 75% krijgt rood, alles boven de 
90% kleurt groen. Eerst was het niet van-
zelfsprekend om die resultaten openbaar 
te maken, nu is het heel gewoon. Meer 
zelfs, medewerkers halen er motivatie 
uit. Ze leren van elkaar. Er is een gezonde 
concurrentiestrijd”, vertelt Lieve.

“Een no blame, no shame-cultuur is hier-
voor noodzakelijk”, meent Karolien. “Hier 
ligt een cruciale rol voor de leidinggeven-
den. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom 
hebben wij ervoor gekozen om de resul-
taten in een eerste fase niet openbaar te 
maken. We willen alle afdelingen de kans 
geven om eerst intern orde op zaken te 
stellen. Maar dit jaar gaan ook wij voor 
totale transparantie.”

“Weet je wat medewerkers erg op prijs 
stellen? De betrokkenheid van de directie 
in heel dit verhaal. Dat de directie mee 
komt kijken op de afdeling of alles in orde 
is, vinden medewerkers heel fijn. Zelfs 
al kleurt er de eerste keren veel rood, 
toch werkt dat niet ontmoedigend. Het 
zet aan tot actie. Zeker als de directie zich 
betrokken toont”, zegt Lieve. “Wat ook 
doorslaggevend voor de motivatie is, is dat 
er iets met de resultaten gedaan wordt”, 
meent Kurt. “Bewijzen dat een cultuur-
verandering werkt. Wij zijn er ondertus-
sen in geslaagd een cultuurverandering 
tot stand te brengen op het gebied van 
handhygiëne en patiëntenidentificatie. 
Die successen worden gecommuniceerd, 
ook op het directiecomité en de raad van 
bestuur. Ook de artsen zijn heel nauw 
betrokken.”

“In het begin was dat niet evident”, zegt 
Karolien. “Uiteindelijk zijn artsen zelf-
standigen. Maar vandaag draaien ze volop 
mee in het kwaliteitsbeleid. Enkelen heb-
ben zelfs de opleiding tot interne auditor 
gevolgd. Mee dankzij hun betrokkenheid 
is kwaliteit gegroeid van iets abstracts 
naar iets bijzonder concreets. Wist je 
dat één op drie medewerkers vandaag 
rechtsreeks  in een of ander verbeter-
traject betrokken is? Twee jaar geleden 
was dat amper 5%.”

“Vroeger was kwaliteit iets voor de lei-
dinggevenden, vandaag is het een thema 
dat leeft bij iedereen”, zegt ook Lieve. “Zo-
wat de helft van onze medewerkers heeft 

een actieve rol in het kwaliteitsbeleid. De 
gedragenheid is dan ook zeer groot. Er is 
een mooi evenwicht tussen top-down en 
bottom-up. Beiden zijn nodig. De mede-
werkers voelen zich erkend als ze mogen 
participeren in kwaliteitswerkgroepen, 
zeker als ook artsen, stafmedewerkers 
en directieleden zich actief inzetten.”

Hoog tempo
“De medewerkers zijn heel gemotiveerd, 
maar het tempo ligt soms wel erg hoog”, 
constateert Karolien. “Wij staan voor 48 
verbetertrajecten op 2,5 jaar tijd. Elke 
verandering zorgt voor enige weerstand 
en onzekerheid. Mensen motiveren en 
coachen, projectmatig werken, erken-
ning geven… Het is zo belangrijk. Want 
zonder de medewerkers sta je nergens.” 
“We moeten een kat een kat durven noe-
men: de werkdruk is gestegen. Maar de 
medewerkers waarderen tegelijk de grote 
aandacht voor kwaliteit. Hun betrokken-
heid en de impact op hun werk zijn groot 
en voelbaar”, oppert Kurt.

“Ik geloof dat we ons nu in de moeilijkste 
fase bevinden”, zegt Lieve. “We moeten 
de top van de berg nog over. We zitten 
nog in de fase van alles te installeren en 
aan een mentaliteitswijziging te werken. 
Elkaar durven aanspreken op fouten bij-
voorbeeld. Dat is niet evident. Vroeger 
zou ik het ook niet aangedurfd hebben 
om een arts ergens op aan te spreken, 
vandaag wel.” “Leidinggevenden die 
medewerkers ergens op aanspreken, is 
dikwijls al niet vanzelfsprekend. Maar 
medewerkers moeten ook leren elkaar 
feedback te geven. Ook over de disciplines 
heen”, vindt Kurt. “Het kwaliteitsverhaal is 
nooit af. Veel heeft te maken met bewust-
wording, bij elke medewerker. Kwaliteit 
is niet de verantwoordelijkheid van de 
kwaliteitscoördinator of van de directie, 
maar van iedereen.”
“Maar het gaat de goede weg op. De ei-
landjes van weleer zijn aan het verdwij-
nen. Ziekenhuisbreed werken we samen. 
Ook dat is een evenwicht zoeken: elke 
afdeling haar eigenheid laten en tege-
lijk transparant en performant werken”, 
besluit Lieve.

Karolien  
Pennewaert:  
“Vroeger was 
kwaliteit iets voor 
de leidinggevenden, 
vandaag is het een 
thema dat leeft bij 
iedereen.”



PREZO WOONZORG

De woonzorgcentra die met PREZO 
Woonzorg het voortouw nemen voor een 
structureel kwaliteitsbeleid in de oude-
renzorg zijn klaar voor een nieuwe stap. 
Samen met de Nederlandse Stichting 
Perspekt wordt de komende maanden 
een certificering op basis van een ex-
terne audit ontwikkeld, vergelijkbaar 
met de accreditaties in de ziekenhuizen. 
Eind dit jaar zouden de eerste audits in 
woonzorgcentra al kunnen plaatsvinden. 
Directeur ouderenzorg Klaartje Theunis 
en stafmedewerker Roel Van de Wygaert 
van Zorgnet-Icuro geven tekst en uitleg.

“Samen met de Nederlandse Stichting 
Perspekt hebben we de voorbije jaren 

CERTIFICERING BETEKENT NIEUWE STAP IN KWALITEITSBELEID WOONZORGCENTRA

“De honger  
in de woonzorgcentra is groot”

27   |   februari 2016

het kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg 
ontwikkeld, specifiek voor de Vlaamse 
woonzorgcentra”, opent Roel Van de Wy-
gaert. “In 2013 zijn we gestart met de im-
plementatie ervan. Ondertussen hebben 
we ook een softwarepakket laten maken, 
dat sinds een goed jaar in gebruik is en nu 
quasi volledig voorzien van alle functiona-
liteiten. Dankzij een projectsubsidie van 
minister Vandeurzen kunnen we weldra 
een digitale link leggen tussen het kwali-
teitssysteem en het elektronisch zorgdos-
sier. Zo hoeven medewerkers minder tijd 
en energie te stoppen in het zoeken van 
data: alles gebeurt automatisch en op ba-
sis van correcte gegevens die rechtstreeks 
uit de zorgdossiers komen. Die koppeling 

biedt de mogelijkheid om elke maand een 
actuele stand van zaken te krijgen, zon-
der extra inspanning. Die link is uniek en 
hiermee loopt de ouderenzorg voor op 
de andere sectoren. Vandaag zitten we 
in de testfase, maar de implementatie 
begint binnenkort. Woonzorgcentra die 
hun bewonersdossiers goed bijhouden, 
zullen hier meer en meer de vruchten van 
plukken, ook voor hun kwaliteitsbeleid. 
Indicatoren als decubitus, valaccidenten 
en infecties worden weldra automatisch 
gegenereerd. We integreren bovendien 
enkele indicatoren van het Centrum voor 
Ziekenhuiswetenschappen, die dieper 
gaan en bv. details geven over de ernst 
van de letsels bij decubitus.”

Klaartje TheunisRoel Van de Wygaert
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“PREZO Woonzorg kent een ander ont-
staansverhaal dan de ziekenhuisaccredi-
tatie”, zegt Klaartje Theunis. “Ziekenhui-
zen zijn jarenlang aangespoord om zich 
te laten accrediteren, maar ze hadden de 
vrije keuze. De woonzorgcentra kregen 
hun indicatoren verplicht opgelegd. Veel 
woonzorgcent ra hadden vragen hierover, 
omdat een context ontbrak. Met PREZO 
Woonzorg hebben we die leemte ingevuld. 
Het systeem biedt een context, een sa-
menhangend kader. Dat al meer dan hon-
derd woonzorgcentra een licentie hebben 
op het ondersteunende softwarepakket, 
mag een succes genoemd worden. Maar 
hoe meer we PREZO Woonzorg als stan-
daard kunnen verspreiden, hoe beter voor 
iedereen. Daarom stelt Zorgnet-Icuro zijn 
kwaliteitssysteem sinds begin 2016 ook 
open voor niet-leden. De communicatie 
hierrond start binnenkort, maar er is in 
elk geval interesse.”

De lat hoog leggen
“Na het ontwikkelen van het systeem en 
de ondersteuning via het softwarepakket, 
zijn we klaar voor een nieuwe stap: de 
certificering”, vertelt Roel Van de Wygaert. 
“Net als de ziekenhuizen en de geestelijke 
gezondheidszorg willen we externe audits 
die objectief rapporteren over de kwali-
teit van de zorg en de dienstverlening. 
We doen dat bovendien in overleg met 
de Vlaamse overheid, want een goede 
afstemming met de Vlaamse normen 
en met de Zorginspectie is cruciaal. Net 
als de ziekenhuizen streven we voor de 
woonzorgcentra naar een samenhangend 
kwaliteitsbeleid, waarbij certificering ge-
paard kan gaan met een vereenvoudiging 
van het toezichtmodel.”

“Samenwerking met Perspekt biedt het 
voordeel van de ervaring: in Nederland 
bestaat certificering met PREZO al lan-
ger. Het behalen van een keurmerk is 
zelfs lang verplicht geweest. De context 
is anders en net zoals PREZO in Vlaan-
deren afwijkt van het Nederlandse PRE-
ZO-model, zal ook de certificering op 
maat ontwikkeld worden. Wij gaan ex-
pliciet voor een kwaliteitslabel dat de lat 
hoog legt: het moet een keurmerk wor-
den dat bewoners en andere stakehol-
ders de garantie van excellente kwaliteit 
geeft. Een sterk keurmerk laat ons toe 
om de kwaliteit die we bieden zichtbaar 
te maken. De ouderenzorg kampt soms 
met een negatieve beeldvorming. Met 
een positief kwaliteitsverhaal, een extern 
gevalideerd keurmerk en transparante 
communicatie kunnen we die beeldvor-
ming bijstellen.”

“Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft 
zich al verschillende keren positief uit-
gelaten over PREZO Woonzorg en onze 
plannen voor een sterke certificering”, 
vertelt Klaartje Theunis. “Wij stellen het 
erg op prijs dat hij de tijd genomen heeft 
om zich in PREZO te verdiepen. Eens de 
certificering er is, kunnen we praten over 
een aanpassing van de wetgeving op het 
toezicht. Hoe dat er precies zal uitzien, is 
koffiedik kijken. Maar de goede contacten 
met het kabinet, de administratie en  Zorg-
inspectie worden warm gehouden. Het zou 
ook te gek zijn om niet af te stemmen.”

“Door de samenwerking met Perspekt 
introduceren we bovendien een interna-
tionaal erkend en gevalideerd keurmerk”, 
vult Roel Van de Wygaert aan. “De ontwik-
keling ervan gebeurt in drie fasen. Eerst 
moeten we de sleutels vastleggen: welke 
thema’s worden opgenomen, welke nor-
men stellen we en welk gewicht krijgt elk 
element? Als dat klaar is, kunnen we be-
ginnen te testen en waar nodig bij te stu-
ren. In stap drie volgt de implementatie. 
We streven expliciet naar een draaglijke 
en betaalbare certificering.”

Honger is groot
PREZO Woonzorg bestrijkt zestig thema’s 
of prestaties. Woonzorgcentra kunnen 
zelf bepalen aan welke thema’s ze eerst 
werken en op welk tempo ze dat doen. 
Zal de komst van een certificering de 
druk verhogen om alle thema’s aan te 
pakken? Klaartje Theunis: “Dat moeten 
we bekijken. In de ICT-tool van PREZO 
Woonzorg zijn drie gebruikersniveaus. 
Allicht kunnen we daarop voortwerken? 
We willen de drempel om in te stappen 
niet te hoog leggen. Een groeimodel is 
ideaal om de inspanningen beheersbaar 
te houden. We willen ook rekening hou-
den met de mogelijkheden en de draag-
kracht van woonzorgcentra. Een getrapt 
systeem kan een oplossing zijn.” “In elk 
geval: de honger bij veel woonzorgcentra 
is groot. Al meer dan twee jaar doen ze 
grote inspanningen om hun kwaliteit op 
een hoger niveau te brengen. Een certi-
ficering betekent de verzilvering van die 
inspanningen, een objectieve bevestiging 
dat ze kwaliteit bieden”, besluit Roel Van 
de Wygaert.



NEDERLANDSE PERSPEKT ONTWIKKELT CERTIFICERING

“Kwaliteitszorg moet  
iets leuks zijn”

Voor het ontwikkelen van de certificering met een keurmerk werkt Zorg-
net-Icuro opnieuw samen met Perspekt, dat eerder ook PREZO Woonzorg vorm 
gaf. Directeur/bestuurder Nicolien van den Berg en auditcoördinator Mari van 
der Made van Stichting Perspekt kijken enthousiast uit naar de samenwerking.

“Perspekt voert al 13 jaar certificeringstrajecten uit in Nederland, sinds 2008 ook 
voor PREZO”, vertelt Nicolien van den Berg. “In de begindagen was de context 
negatief. De voorzieningen hadden een slechte naam en er was veel kritiek op 
de ouderenzorg, o.m. vanwege de zogenaamde ‘pyjamadagen’: dagen waarop 
ouderen zelfs niet aangekleed werden. Om dit te verhelpen is de verplichting 
tot certificering opgelegd. Aanvankelijk lag de focus op protocollen en proce-
dures, maar gaandeweg verschoof de aandacht van Perspekt naar een meer 
cliëntgerichte en resultaatgerichte certificering. Vandaag zijn het vooral de 
verzekeraars die eisen dat de voorzieningen een keurmerk kunnen voorleggen.”

“Een verplichting is sowieso altijd minder sterk dan een keuze vanuit een intrin-
sieke motivatie. In Nederland kozen sommige voorzieningen voor een keurmerk 
dat de lat minder hoog legt, gewoon om in orde te zijn met de regels. Onze 
betrachting is om van kwaliteitszorg iets leuks te maken vanuit een intrinsieke 
motivatie. Als je merkt dat je telkens opnieuw verbetert, haal je daar veel vol-
doening uit. Natuurlijk is afstemming met de zorgkantoren nodig, maar het mag 
niet de enige motivatie zijn. Dat is zo sterk aan het Vlaamse PREZO-verhaal.”

“Je ziet de context ook voortdurend veranderen. Vandaag speelt in Nederland 
heel erg het thema van de dialoog, het welbevinden en de kwaliteit van leven van 
de oudere. De discussie over wat kwaliteit inhoudt, evolueert. Dat heeft ook te 
maken met de vergrijzing en de toenemende zorgzwaarte in de voorzieningen. 
De context is dus belangrijk, vandaar dat we voor Vlaanderen een certificering 
op maat ontwikkelen die relevant is en een echte meerwaarde biedt voor de 
woonzorgcentra en voor de bewoners.”

Pilootfase
“Het kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg omvat in Vlaanderen trouwens meer 
thema’s dan in Nederland, waar we geëvolueerd zijn van 46 naar 15 domeinen”, 
zegt Mari van der Made. “Specifiek voor Vlaanderen hebben we indertijd ook de 
prestatie 'Relaties, intimiteit en seksualiteit' gecreëerd, iets waarop we trots 
zijn en wat we in Nederland ook in PREZO hebben opgenomen. Daarnaast zijn 
jullie in Vlaanderen ook sneller begonnen met de digitalisering. Dat was een 
heel sterke zet van Zorgnet-Icuro. De volgende stap is nu de certificering. We 
werken met de ervaring van Nederland in onze rugzak, maar het wordt zeker 
geen copy-paste.”

“In de pilootfase willen we zeker ook de woonzorgcentra nauw betrekken”, 
vertelt Nicolien van den Berg. “Een groot draagvlak is cruciaal voor het wel-
slagen en de acceptatie. Dat verhindert niet dat we de lat hoog zullen leggen. 
Een keurmerk verliest zijn waarde als het een fluitje van een cent wordt. We 
kijken verder dan de protocollen en de processen. Uiteraard moeten die in orde 
zijn, maar daarmee begint het pas. Het zijn de resultaten en de beleving van de 
bewoners die tellen.” “Het is ambitieus, maar we willen graag tegen eind dit jaar 
de eerste pilootaudits organiseren”, weet Mari van der Made. “Hiervoor zullen 
we binnenkort de eerste auditoren opleiden. Het is belangrijk dat dat Vlaamse 
mensen zijn, die de cultuur en het werkveld kennen. Kandidaten moeten uit de 
sector komen en een masterniveau hebben. Maar eerst gaan we de methodiek 
ontwikkelen.”

Voor meer informatie over PREZO Woonzorg, zie www.prezowoonzorg.be. Je kan 
ook contact opnemen met roel.vandewygaert@zorgneticuro.be.
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Om goede, waardevolle patiëntveilig-
heidsinitiatieven en praktijken met elkaar 
te delen, stelt op elke vergadering van 
de Commissie Q & S één ziekenhuis een 
best practice voor aan de andere leden 
van de Commissie. Hier ziet u de oogst 
van 2015.

Together We Walk in ZOL Genk
Het ZOL Genk werkte  een multidiscipli-
nair kwaliteitsprogramma uit voor pati-
enten die een heup- of knievervangende 
operatie ondergaan. Binnen dit program-
ma werd sterk ingezet op het welzijn van 
de patient. Vier grote pijlers werden hierin 
vooropgesteld: (1) standaardisatie van 
zorgpaden , (2) het bevorderen van de 
groepsdynamiek , (3) het optimaliseren 
van de multidisciplinaire samenwerking, 
en (4) de patient vormt een evenwaardige 
partner in het zorgproces. De samenhang 
tussen de 4 pijlers heeft geleid tot een 
betere patienteneducatie en -participatie.

BEST PRACTICES

Delen om te leren
Ontwikkelen is bottom-up 
verbeteren in  
het AZ Sint-Maria Halle
De visie in het AZ Sint-Maria is dat ontwik-
kelingen pas succesvol zijn als ze daad-
werkelijk een optimalisatie opleveren en 
door de zorgprofessionals zelf zijn ontwik-
keld en doorgevoerd. Na de RN4-CAST be-
vraging in 2010 zocht AZ Sint-Maria naar 
een evidence based ontwikkelingsaanpak 
voor de verbeterpunten. Het project Pro-
ductive ward bleek hierop een onderbouwd 
antwoord te bieden. De methodiek werd 
ontwikkeld door McKinsey in opdracht van 
het NHS-I en is gebaseerd op methodie-
ken uit Lean, Six Sigma, Kaizen, Process 
Re-design en Prince 2. Ondertussen wer-
den alle verpleegteams in AZ Sint-Maria 
empowered via de verschillende modules 
om continu te werken aan: een veilige 
en betrouwbare zorg, een toename van 
de patiënttevredenheid, een verhoging 
van de medewerkerstevredenheid, het 
terugdringen van verspilling… Kortom 
een bottom-up cultuurwijziging die re-
sulteert in meer tijd voor kwaliteitsvolle 
directe zorg dankzij het commitment van 
de volledige organisatie.

KP beroertezorg UZ Leuven
Het UZ Leuven werkte een zorgpad uit 
voor patiënten met een CVA. Een hele 
mooie best practice, waarin een aantal 
concepten duidelijk naar voren komen: 
het standaardiseren van de zorg, het be-
vorderen van de groepsdynamica, het 
multidisciplinair samenwerken en de 
patiënt als partner. Het uitwerken van 
een zorgpad biedt voordelen voor zowel 
de patiënt, de zorgverstrekkers als het 
ziekenhuis. Zo draagt het groepsgebeu-
ren bij tot een sneller herstel, wordt de 
patiënt als goed geïnformeerde partner 
actiever betrokken bij zijn zorgproces en 
zorgt de gestandaardiseerde en goed 
afgestemde zorg voor een betere orga-
nisatie van de zorg. Zorgverstrekkers 
melden dat het standaardiseren bijdraagt 
tot de efficiëntie en eenduidigheid en 
uiteindelijk leidt tot een daling van het 
aantal complicaties. Ook wat betreft pa-
tiëntentevredenheid kan het ziekenhuis 
betere cijfers voorleggen en de ligduur 
is opmerkelijk gedaald.

Beleidsinformatie als  
katalysator in Jan Yperman-
ziekenhuis
Het Jan ypermanziekenhuis bouwde een 
geïntegreerd beleidsinformatiesysteem 
met de strategische doelstellingen als 
kapstok. De KPI ‘kwaliteit’ werd onder-
verdeeld in vier rubrieken: patiëntveilig-
heidsdoelen, dossiertracers, incident-
meldingen en infecties. Hieruit worden 
standaardrapporten gegenereerd waarop 
men tot op detailniveau de resultaten kan 
consulteren. De gegevens die deze balan-
ced score card voeden, worden gehaald 
uit verschillende databanken (MZG, per-
soneel…) en uit diverse registraties, o.m. 
tijdens tracers. Het ziekenhuis slaagde 
erin om via een groeiproces het vertrou-
wen in de organisatie te winnen en koppelt 
deze data terug op verschillende niveaus 
in het ziekenhuis: de raad van bestuur, 
de afdelingen, de medische diensten, de 
artsen … Het beleidsinformatiesysteem 
laat monitoring en bijsturing toe. Meer 
nog, het leidt mee tot een zelfregulerende 
kwaliteitsverbetering van de volledige 
organisatie en elke professional. 
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