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EDITORIAAL

Positieve
dynamiek
Geef zorgvoorzieningen de ruimte en de
verantwoordelijkheid om kwaliteit van
zorg te leveren. Dat zorgvoorzieningen
deze verantwoordelijkheid willen en
kunnen dragen, bewijzen ze de jongste
jaren ten overvloede. Vanuit het werkveld komen steeds meer initiatieven
om de kwaliteit en patiëntveiligheid te
verhogen en te borgen. Indicatoren, accreditatieprocessen, externe en interne
audits, en kwaliteitsmethodieken zijn
schering en inslag.
Zo goed als alle universitaire en algemene ziekenhuizen doorlopen momenteel
een accrediteringsproces bij een internationaal instituut – het Amerikaanse
JCI of het Nederlandse NIAZ – of hebben
dat ondertussen met succes gedaan. In
overleg met de Vlaamse overheid, de
wetenschappelijke en de beroepsverenigingen, de patiëntenverenigingen en de
koepelorganisaties meten de ziekenhuizen meer en meer indicatoren om hun
kwaliteit van zorg in kaart te brengen en
te verbeteren. De Zorginspectie speelt
hier op in met jaarlijkse, onaangekondigde inspectiebezoeken. De transparantie over al die thema’s neemt bovendien zienderogen toe.

In de geestelijke gezondheidszorg is de
kwaliteit minder gemakkelijk te meten,
maar ook hier beweegt een en ander.
Kwaliteitsindicatoren vinden ingang en
de eerste psychiatrische ziekenhuizen
dienen zich aan voor een accrediteringsproces.
Meer en meer groeit trouwens het inzicht dat kwaliteit niet enkel binnen de
muren van een voorziening moet worden ontwikkeld, maar dat een procesgerichte, transmurale aanpak een logisch
volgende stap is.
Al deze ontwikkelingen wijzen op een
hoge mate van volwassenheid in de
zorgsector. Zorgvoorzieningen tonen
zich verantwoordelijk, nemen zelf het

heft in handen en zijn bereid om open
te communiceren over hun inspanningen en verbeterpunten op het gebied
van kwaliteit. Elke zorgvoorziening heeft
zijn sterke en minder sterke punten.
Perfectie is niet van deze wereld. Maar
de cultuur rond kwaliteitszorg heeft de
jongste jaren een geweldige boost gekregen. Laat ons met zijn allen proberen
om deze positieve dynamiek in de richting van een steeds betere kwaliteit en
patiëntveiligheid te ondersteunen en te
borgen. Zorgvoorzieningen, overheden,
patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en koepelorganisaties trekken
aan één zeel. Zo hoort het. Zo krijgt elke
cliënt, bewoner en patiënt de best mogelijke zorg.
Op 5 december vindt de studiedag VIP2
– Making indicators work plaats. Naar
aanleiding hiervan brengen ICURO en
Zorgnet Vlaanderen gezamenlijk deze
editie van Zorgwijzer, die helemaal in
het teken staat van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Ook in de ouderenzorg zien we een gelijkaardige beweging. Indicatoren maken
de kwaliteit van de dagelijkse zorg voor
de bewoners meetbaar en vergelijkbaar.
Dat zorgt voor een positieve dynamiek in
alle woonzorgcentra. Veel ouderenzorgvoorzieningen steken zelfs een extra
tandje bij met de integrale kwaliteitsmethodiek PREZO Woonzorg.
Marc Somville
Algemeen directeur
ICURO
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Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
Zorgnet Vlaanderen

kort

Studiedag over burn-out in de zorg
Op vrijdag 30 januari 2015 organiseert
Zorgnet Vlaanderen een studiedag over
de preventie en aanpak van stress en
burn-out in de zorg. Deze studiedag
past in een ruimer actieplan dat een
antwoord wil bieden op het groot aantal
verpleegkundigen en artsen dat kampt
met of een risico loopt op een burnout. Het actieplan richt zich ook op de
aanpassingen in de Welzijnswet die op
1 september 2014 van kracht gingen en
waarbij elke voorziening aandacht dient
te besteden aan psychosociale risico’s
zoals stress en burn-out.
Eerder dit jaar organiseerden we al een
studiedag om de thematiek in kaart te
brengen en een oproep te doen om samen de problematiek aan te pakken. Die
werd gevolgd door een sensibiliseringscampagne met affiches (“burn-out voorkomen is ook zorg dragen voor jezelf” en
“burn-out voorkomen is ook zorg dragen
voor elkaar”), een vormingsaanbod voor
directies en leidinggevenden en een
boek dat in het najaar van 2015 zal verschijnen.

experts en goede praktijken die al zijn
opgestart in voorzieningen. U zal dan
ook zien dat er in het programma ruim
tijd is voor de uitwisseling van ideeën,
vragen, problemen enzovoort. Er zijn
ook twee keynote sprekers, nl. Prof. Dr.
Elke Van Hoof die de thematiek zal inleiden aan de hand van heel wat concrete
aandachtspunten, voorbeelden en cases. Verder zal Wouter Torfs, veelvoudig Werkgever van het Jaar, het hebben
over hun HR-beleid en hoe de preventie
van stress en burn-out daarbinnen een
plaats heeft. Daarnaast zal ook minister
Kris Peeters ons een idee geven van hoe
hij zijn beleid ter zake de komende jaren
wil verder uitbouwen.

Wanneer?
Vrijdag 30 januari, 9u-15.40u
Waar?
KBC Brussel, Havenlaan 2,
1080 Brussel
Programma en inschrijvingen op
www.zorgnetvlaanderen.be
(onze opleidingen)

De studiedag van 30 januari wil zorgorganisaties met elkaar in contact brengen en kennis laten maken met diverse

HRwijs: medewerkersbeleid
in de social profit
Vanuit het VIA4 (Vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit) kreeg
Verso de opdracht om een actieplan uit te
werken met HR-ondersteuning voor kleinere
social profit ondernemingen. Verso doopte
het project in overleg met alle partners ‘HRwijs’ met de website www.hrwijs.be. Ook de
samenstellende federaties van Verso, waaronder Zorgnet Vlaanderen, bezitten veel
expertise en praktijkervaring op vlak van medewerkersbeleid. De website krijgt daardoor
een sectorale kennisuitwisselingsfunctie.

Waarvoor kan u als zorg
voorziening terecht bij HRwijs?
•

Op www.hrwijs.be vindt u laagdrempelige informatie over HR-thema’s,
zoals het aanwerven van de juiste medewerker en het werken met
competenties & talenten. Ook over
het onthaal van nieuwe medewerkers

en personeelsgesprekken biedt Verso achtergrondinfo.
•

HRwijs biedt een selectie van bruikbare HR-tools voor de social profit:
werkboeken, checklisten en sjablonen die vrij beschikbaar en bruikbaar
zijn voor starters in HR. U vindt er een
voorbeeld van een onthaalmap, een
sjabloon van een POP-gesprek of een
checklist voor het opstellen van een
opleidingsplan.

•

Via praktijkvoorbeelden brengen
voorzieningen hun verhaal op de
website. Zo zet woonzorgcentrum
Sint-Monica in op een nieuwe managementstijl, jeugdhulpvoorziening
Huize Levensruimte vertelt over de
aanpak van het onthaal van nieuwe
medewerkers en bezigheidstehuis
Termuiden focust op de betrokkenheid van al haar medewerkers.

Inspiratiesessies
HRwijs organiseert ook interactieve inspiratiesessies over actuele HR-thema’s. In 2014
kwamen de thema’s werving & selectie en
coachend leidinggeven aan bod. Voor 2015
staan onder andere de thema’s verzuimbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid op
de agenda. De volledige agenda vindt terug
via www.hrwijs.be/agenda.

Aanbod op maat
HRwijs wil een aanspreekpunt zijn voor kleine socialprofitondernemingen. Werkgevers
met vragen over het medewerkersbeleid
van hun organisatie kunnen bij HRwijs terecht. Meer info of vragen over het medewerkersbeleid van uw organisatie? Neem
rechtstreeks contact op met HRwijs: pieter.
vleugels@hrwijs.be of 0499/37.39.83

zorgwijzer | 4

RIZIV stopt website
in nieuw kleedje
Op zijn nieuwe website heeft het RIZIV heel wat aandacht voor een goede leesbaarheid en structurering van
de informatie.

Afschakelplan: waarvoor moet
een zorgvoorziening aandacht hebben?

Opdat de lezers vlotter de gewenste informatie zouden
terugvinden, zijn er twee verschillende ingangen:
• een thematische ingang met informatie die toegankelijker is voor het grote publiek
• een ingang op basis van het beroep van de gezond
heidsprofessional, met voor iedereen, onder zijn rubriek, de relevante informatie.

Deze winter gaat mogelijk het licht uit. Ook zorgvoorzieningen worden daarbij niet gespaard. De ziekenhuizen worden
ontzien, maar liefst 3 op de 10 voorzieningen uit de ouderenzorg
zitten in het afschakelplan vervat. Om en bij de 24 000 kwetsbare ouderen zullen worden getroffen: ongeveer 17.000 van hen
zijn zwaar zorgbehoevend (bedlegerig, rolstoelafhankelijk, dement…). Voor hen kan het afschakelen van de elektriciteit verregaande gevolgen hebben. Alle hulp zal nodig zijn.

Tussen die twee grote delen van de website bevinden zich
talrijke links. Op die manier kan de informatie worden
uitgediept door er technische elementen aan toe te voegen die voor sommigen onontbeerlijk zijn.
Op de onthaalpagina is er een snellere toegang via de
tab “Snel navigeren”, daarmee:
• kan sommige informatie snel worden opgezocht: een
document (formulier, tarief, omzendbrief, enz.) of een
nomenclatuurcode;
•

kan men rechtstreeks toegang krijgen tot sommige
pagina’s (bijvoorbeeld de beginpagina over de geneesmiddelen).

De website zal ook een rechtstreekse toegang verschaffen tot bepaalde informatie die voorheen moeilijker te
vinden was (de publicaties, de statistieken en de webtoepassingen…). Voor de duidelijkheid: alle beschikbare
webtoepassingen op de huidige website (Nomensoft,
MyInami, enz.) zullen hetzelfde URL-adres op de nieuwe
site behouden!

Ondersteunende tools
Om een mogelijke afschakeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, bezorgde Zorgnet Vlaanderen aan alle woonzorgcentra een bundel met concrete aanbevelingen, zodat ze zich
optimaal kunnen voorbereiden. Deze aanbevelingen zijn ook
van toepassing voor de PVT’s (psychiatrische verzorgingstehuizen) en de initiatieven beschut wonen. Voor de algemene
ziekenhuizen is eveneens een checklist voorhanden, meer op
hun maat.
Zorgnet Vlaanderen organiseerde op 19/12 aanvullend een
colloquium met experten ter zake. Wie niet aanwezig kon
zijn, vindt in een kort beeldverslag nog eens de belangrijkste
punten op een rij. Ook de belangrijkste to do’s voor de woonzorgcentra goten we in een videoverslag.
Al deze informatie staat gebundeld op de website van Zorgnet Vlaanderen (via de rode bol ‘To do lijst stroomuitval’ of
rechtstreeks via www.zorgnetvlaanderen.be/Pages/Afschakelplan.aspx.

Nieuw online platform voor mantelzorgers
Bijna één op de tien Vlamingen draagt
zorg voor iemand die zorgbehoevend is.
Die mantelzorgers staan onder enorme
druk: de fysieke, mentale, emotionele
en financiële lasten zijn vaak zwaar om
dragen. Ter ondersteuning is er nu een
online platform www.ma-zo.be.
De bevolking vergrijst, mensen leven
langer en het aantal chronisch zieke
personen neemt toe, terwijl de beroepsbevolking blijft krimpen. Onze gezondheidszorg komt onder enorme druk te
staan. Daarom wordt de rol van de naar
schatting 580.000 mantelzorgers in
Vlaanderen nog belangrijker. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor iemand
uit hun directe omgeving die chronisch
ziek of zorgbehoevend is. Zij zorgen er
voor dat zorgbehoevende mensen zo
lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven. Hun takenpakket is
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nauwelijks te onderschatten. Het is vaak
een zware last om dragen op fysiek,
mentaal, emotioneel en financieel vlak,
en qua tijdsindeling.
Het nieuwe online platform www.mazo.be, een initiatief van Ziekenzorg CM
en Xenarjo, biedt mantelzorgers informatie, praktische tips, emotionele
steun en sociale interactie met lotgenoten.
De website biedt mantelzorgers sociale,
emotionele en interactieve ondersteuning en helpt hen om de weg te vinden
naar mantelzorgverenigingen en -activiteiten. Ze kunnen er eveneens terecht
voor praktische hulp en informatie op
maat. Ook niet-mantelzorgers zijn welkom op de site, waar ze hun steun kunnen betuigen en zich kunnen informeren
over het thema.

www.ma-zo.be:
•

getuigenissen: mantelzorgers doen
hun verhaal. Bezoekers kunnen hierop reageren en een symbolisch hartje geven om hun steun te betuigen

•

ma-zopedia: dit is de ‘mantelzorg-wikipedia’. Je vindt er zowel
algemene als specifieke informatie
over mantelzorg

•

activiteitenagenda

•

doorverwijzingen naar relevante
tools, bv. mantelzorgtelefoon, mantelzorgcafé, …

•

belastingstest: mantelzorgers kunnen via enkele vragen nagaan hoe
zwaar ze belast zijn en op welke vlakken. Daarna krijgen ze een aantal tips

•

forum: gebruikers kunnen hier terecht met specifieke vragen of andere gespreksthema’s.

•

...

Leslee Thompson, CEO van het Kingston General Hospital

“Just do it!”
“Een vrouw uit de buurt vertelde me dat ze bang was om in ons ziekenhuis
opgenomen te worden. Daar schrik je toch wel even van. Dat kun je niet negeren.”

Keynote spreker op de VIP2-studiedag
‘Making indicators work!’ op 5 decem
ber is Leslee Thompson. Deze sympa
thieke, enthousiaste en welbespraakte
dame is CEO van het Kingston Gene
ral Hospital (KGH) in Ontario, Canada.
In 2008 balanceerde het universitai
re ziekenhuis nog op de rand van het
bankroet. Vandaag is het met 7.000
medewerkers, artsen, studenten en
vrijwilligers en een werkgebied van
500.000 inwoners, een toonbeeld van
patiënt- en familiegerichte zorgver
lening. Ook in Vlaanderen kan het, is
de boodschap van Leslee Thompson:
“Bouw langzaam maar gestaag aan een
nieuwe cultuur. Wees niet bang voor
ongemakken. Doe het gewoon! Enga
geer je!”
U begon uw loopbaan als verpleegkun
dige op intensieve zorgen. Wat dreef u
toen en wat drijft u vandaag?
Leslee Thompson: Mijn moeder was
verpleegkundige en net als haar wou ik
het verschil maken voor de mensen. Dat
is voor mij een bewuste keuze: wie echt
wil, kan het verschil maken en verandering teweegbrengen. Ook vandaag als
CEO van het Kingston General Hospital
blijf ik die droom nastreven. Ik voel een
enorme gedrevenheid om de ervaringen
van patiënten en de zorgverlening in het
ziekenhuis te verbeteren. De mensen
rekenen op ons voor goede oplossingen.

Wat is uw centrale boodschap op de
studiedag van ICURO en Zorgnet Vlaan
deren?
Wat ik vooral wil meegeven is dat samenwerking in partnerschap met pa
tiënten en hun familie the new normal,
de nieuwe standaard is. Ik geloof dat
een patiëntgericht beleid de gezondheidszorg het komende decennium wezenlijk zal veranderen. Noem het gerust
een paradigmaverschuiving. Overal in
de wereld zie je zorgvoorzieningen in die
richting evolueren. Er is engagement en
moed voor nodig, maar het is de enige
juiste weg als we de belofte van patiëntgerichte zorg willen waarmaken.
Wat verstaat u precies onder ‘patiënten familiegerichte zorg’? Hoe ver gaat
dat?
Er bestaan veel definities. In de praktijk
van het KGH willen we het partnerschap
van zorgverleners, patiënten en hun familie realiseren door de patiënt en zijn
familie rechtstreeks te betrekken bij alle
beslissingen die een invloed hebben op
de patiëntenbeleving in het ziekenhuis.
Een simpele stelregel, maar met verregaande consequenties.

3.000 gesprekken
Toen u in 2009 CEO van het KGH werd,
kon het ziekenhuis bogen op een lange

geschiedenis, maar het verkeerde in
een diepe crisis. De kwaliteit van de
zorg was ondermaats, de motivatie bij
de zorgverleners taande zienderogen
en het ziekenhuis balanceerde op de
rand van het faillissement. Waarom
ging u de uitdaging aan? Had u er het
volste vertrouwen in dat u zou slagen?
Het KGH is een grote en belangrijke
voorziening voor de gemeenschap. De
nood aan verandering was groot, maar
de wil om te veranderen was er! De financiële problemen waren enorm, maar
daar zat niet de kern van het probleem.
De gemeenschap was het vertrouwen
in het ziekenhuis verloren. Dat vertrouwen moest hersteld worden. Ik had geen
enkele garantie op succes, maar ik ben
wel al mijn hele loopbaan bezig met veranderingsmanagement. Om succes te
boeken moet je mensen kunnen mobiliseren en in beweging brengen. Ik wist
dat alles daarvan zou afhangen.
U begon het veranderingsproces
met meer dan 3.000 gesprekken met
medewerkers, patiënten, familieleden
en burgers. Dat lijkt enorm veel. Had
den 50 of 100 gesprekken niet vol
staan?
Ik wou echt heel diep gaan en alle stemmen horen. Veel gesprekken verliepen
één op één, maar er waren ook groepsdiscussies bij. Ik wou het totale plaatje
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Leslee Thompson: “Er was geen
scenario. We wisten dat dit de goede weg was, maar ook dat we het
allemaal samen zelf zouden moeten
uitzoeken. Het was pionierswerk.”
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in beeld brengen. Het zijn deze verhalen
die ertoe doen en die de toekomst vorm
kunnen geven. Een vrouw uit de buurt
vertelde me dat ze bang was om in ons
ziekenhuis opgenomen te worden. Daar
schrik je toch wel even van. Dat kun je
niet negeren. In de nieuwe strategie die
we zouden ontwikkelen, wilde ik de stem
en de opinies van de mensen laten door-

“Het is heel simpel:
als je in een ziekenhuis
werkt en je handen
niet wast voor en na
elk patiëntencontact,
dan ben je slecht bezig.
Punt. Daarover valt
niet te onderhandelen,
hier valt niets goed te
praten.”
klinken. We moesten het verschil maken.
Het resultaat moest herkenbaar zijn en
aansluiten bij de noden en de wensen
van de gemeenschap. We begonnen eigenlijk van nul of zelfs lager dan dat: we
moesten het geschonden vertrouwen
met de gemeenschap herstellen.
U riep een adviesraad van (ex-)patiën
ten en familie in het leven en gaf die een
doorslaggevende stem in het beleid van
het ziekenhuis. ‘We waren bang, maar
op een positieve manier’, vertelt u
hierover. Hoe reageerden het bestuur,
de artsen en de medewerkers hierop?
We waren onzeker over de afloop omdat we geen duidelijk plan hadden. Er
was geen scenario. We wisten dat dit
de goede weg was, maar ook dat we het
allemaal samen zelf zouden moeten
uitzoeken. Het was pionierswerk. Maar
de beslissing om patiënten en hun familie echt mee aan boord te nemen, was
een sleutelmoment. De reacties waren
gemengd. Op zich stond iedereen wel
achter het idee, maar er was ook heel
veel scepsis of het wel zou lukken. Die
scepsis overwinnen, was misschien wel
de grootste uitdaging. Het mag niet bij
mooie woorden blijven. Wat je doet, moet
in overeenstemming zijn met wat je zegt.
We begonnen dus te leven en te handelen naar ons nieuwe uitgangspunt.
Een eerste grote test ging over de bezoekuren. De patiënten en hun familie
stelden de bezoekuren in vraag en haalden argumenten aan om er helemaal

komaf mee te maken. Natuurlijk kwam
er reactie van de verpleegkundigen die
bang waren dat ze hun werk niet meer
naar behoren zouden kunnen doen, dat
er nog meer infecties zouden zijn en dat
er te veel drukte op de afdeling zou zijn.
Maar de patiënten lieten zich niet van de
wijs brengen en dus gingen we er gewoon voor. We just did it. We stelden een
plan op dat de nieuwe manier van denken in de praktijk kon brengen. We spraken niet langer van ‘bezoekuren’, maar
maakten een family presence policy met
heldere afspraken. Familie beschouwen
we niet meer als ‘bezoekers’, maar als
‘familie’. Snap je de nuance? Het is een
andere invalshoek. Aanvankelijk golden
op de dienst intensieve zorgen wel nog
bezoekuren, maar na een tijd hebben
we ook daar alle restricties opgeheven.
Als het erop aankomt, dan gebruiken
mensen wel hun gezond verstand. De
angst voor overlast, drukte en lawaai is
vandaag helemaal weg. Familie en verpleegkundigen vormen een team, praten
met elkaar en maken afspraken die voor
iedereen haalbaar zijn.

Transparantie
Het KGH kampte op een bepaald mo
ment ook met een zeer slecht imago op
het gebied van hygiëne. Hoe pakte u dat
aan?
Een goede handhygiëne is van levensbelang. Het is heel simpel: als je in een
ziekenhuis werkt en je handen niet wast
voor en na elk patiëntencontact, dan ben
je slecht bezig. Punt. Daarover valt niet
te onderhandelen, hier valt niets goed
te praten. Iedereen weet dat er levens
van afhangen. Wie zich niet aan die vitale afspraken houdt, heeft daar geen
enkel excuus voor. Alle nodige voorzieningen voor een goede handhygiëne zijn
aanwezig. Op alle afdelingen zijn we de
meetresultaten beginnen uit te hangen,
helder en zichtbaar voor iedereen en per
categorie van zorgverleners: verpleegkundigen, artsen, medewerkers van het
patiëntenvervoer... In het begin vond niemand dat echt prettig, maar het moest.
Het creëerde een positieve dynamiek
voor verandering. Afdelingen wilden niet
onderdoen voor elkaar en niemand wou
dat patiënten en familieleden slechte scores van de afdeling zouden zien.
In drie jaar tijd zijn we van een ziekenhuisbrede score van 34% naar 90% geëvolueerd. Transparantie is een goede
metgezel op de weg naar meer kwaliteit en patiëntveiligheid, daarvan ben ik
overtuigd.

Een goede visie volstaat niet, zegt u er
gens. Verandering moet ingebed wor
den in een organisatie. Het taalgebruik
en het vertellen van verhalen spelen
daarin een belangrijke rol?
De echte cultuur van een organisatie
komt naar boven als niemand toekijkt.
Verandering moet op elk moment vorm
krijgen en levend gehouden worden.
Taal is daarin cruciaal. Language shapes
culture. Zodra patiënten en familieleden
mee aan tafel zaten in onze overlegstructuren, veranderde het taalgebruik
drastisch. Zorgverleners spreken een
andere taal in het bijzijn van patiënten.
Hun taalgebruik wordt als vanzelf meer
respectvol, meer empathisch, minder
afstandelijk. We vertalen ook alles in
‘mensentaal’. We hebben het niet over
het ‘percentage infecties’, maar over het
aantal mannen en vrouwen dat zonder
een infectie het ziekenhuis binnenkomt
en in het ziekenhuis een infectie oploopt.
Dat maakt het allemaal zeer concreet:
het gaat niet over cijfers en percentages, maar over mensen. Die verandering in de taal versterkt de betrokkenheid op elk niveau: aan de bestuurstafel
en op de werkvloer.
Een andere manier om de cultuur
omslag te borgen is het Patient Centered
Leadership, het ‘patiëntgerichte leider
schap’. Wat verstaat u daaronder?
Het betrekken van de patiënten in het
beleid vergt een nieuw type van leiderschap. De kern is ook hier dat je de patiënten en hun familie als partners ziet.
Dat houdt een verschuiving in van ‘iets
doen voor’ naar ‘iets doen samen met’.
Dat gaat niet vanzelf. In essentie zijn er
vier punten die kunnen dienen als een
checklist voor Patient Centered Leadership.
Het eerste punt is inclusion: heb ik de
patiënt betrokken in de beslissingen
die een effect op hem hebben? Nothing
about me without me, moet de leidraad
worden voor patiëntenbetrokkenheid.
Een tweede aandachtspunt is assessing: heb ik oog voor de patiënt achter
de cijfers en de statistieken? Het gaat
erom alles wat je doet te vertalen naar
het perspectief van de patiënt. Ten derde is er de learning: wat heb ik vandaag
geleerd van een patiënt? Elke leidinggevende zou enkele keren per week de tijd
moeten nemen om met een patiënt te
praten en daar iets uit te leren. A leader
is a learner. En ten slotte moet de leidinggevende positieve verhalen delen.
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Niet door lange presentaties te geven,
maar door kleine, alledaagse, mooie
verhalen van goede zorg en tevreden
patiënten op een informele manier te
delen. Door dat bewust te doen, creëer
je een positieve dynamiek van verhalen
die motiveren, die resultaten tonen, die
trots maken.
Leidt dit Patient Centered Leadership in
KGH tot meetbare resultaten? Hanteert
u hiervoor indicatoren?
Het blijft moeilijk om een directe lijn
naar tastbare resultaten te trekken. We
meten veel, maar we hebben op diverse

“Het betrekken van de
patiënten in het beleid
vergt een nieuw type
van leiderschap. De
kern is ook hier dat je de
patiënten en hun familie
als partners ziet.”
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domeinen inspanningen gedaan. Uiteindelijk zijn het allemaal steentjes die bijdragen tot de grote cultuurverandering.
We proberen wel procesgerelateerde
indicatoren en outcomes te identificeren. De patiëntentevredenheidsscores
zijn een belangrijke aanwijzing en we
halen ook veel informatie uit de feedbackforums die we organiseren en waar
patiënten vrijuit over hun ervaringen in
het ziekenhuis vertellen. Door de nauwe samenwerking van zorgverleners
en patiënten op de afdelingen, zijn er
alvast minder klachten. Er wordt meer
preventief en proactief gewerkt. We zijn
de patiënten en de familie daarvoor erg
dankbaar, want ze helpen ons om beter
te worden.
Ook van patiënten en hun familie vraagt
u een engagement. Hoe bereidwillig
zijn zij om in uw verhaal mee te gaan?
Mensen willen zich engageren en zijn
meestal erg constructief. Als we hen
uitnodigen om hun wensen kenbaar te

maken, dan stellen ze geen onmogelijke eisen. Mensen willen dat er naar hen
geluisterd wordt, ze willen meetellen, ze
willen inspraak. Patiënten en hun familie beleven de zorg van op de eerste rij
en zijn daarom experten. Door samen te
werken hou je de conversatie open.
‘We just did it’, zei u daarstraks. Komt
het daarop aan: springen en ervoor
gaan?
Uiteindelijk wel. Wij hadden geen idee
waar we zouden uitkomen, maar de beslissing om de patiënten overal bij te betrekken, is de beste beslissing van mijn
leven. En ja, je moet de dingen soms los
durven laten. Er is moed en vertrouwen voor nodig. Je moet ook niet van de
ene dag op de andere alles veranderen.
Bouw langzaam maar gestaag aan een
nieuwe cultuur. Wees niet bang voor ongemakken. Ga kijken hoe anderen het
doen. Wat zij kunnen, kan jij ook. Doe
het gewoon! Leer van elkaar! Sta open!
Engage!

beleid
Interview met Vlaams
minister Jo Vandeurzen

“Ik wil
innovaties
alle kansen
geven”
Vlaams minister Jo Vandeurzen wil ook
de komende jaren werk maken van een
sterk kwaliteitsbeleid in de zorgsector.
Toch zijn er ook heel wat vragen: hoe
zit het met de investeringen in infra
structuur? Hoe zal de ouderenzorg
gefinancierd worden? En wat met de
centra voor geestelijke gezondheids
zorg? Met het Vlaams regeerakkoord
in de ene hand en een uitgebreide vra
genlijst in de andere klopten we aan bij
de minister.
Minister Jo Vandeurzen: We willen de
kwaliteit verbeteren en ze tegelijk meer
zichtbaar maken. De voorbije jaren hebben we met alle stakeholders samengewerkt aan nieuwe initiatieven: accreditatie, indicatoren, patiëntenbevragingen...
Ook de Zorginspectie heeft zich in dat
verhaal ingeschreven. Enkele jaren geleden leek een website met indicatoren
van ziekenhuizen ondenkbaar… Maar
kijk: op de studiedag van 5 december
geven we een demo en begin 2015 gaat
deze website online. Ondertussen zijn
ook in de woonzorgcentra indicatoren
ingevoerd en is een bevraging van de bewoners gestart. En ook in de geestelijke
gezondheidszorg zullen we de kwaliteit
meetbaar en zichtbaar maken. Om de
dynamiek die er vandaag is te behouden
en structureel te borgen, gaan we een
Centrum voor Kwaliteitszorg oprichten.
Dat zal gebeuren in overleg met de sector en met de patiëntenverenigingen.
Veel aandacht en energie zal tijdens de
komende jaren gaan naar de uitvoering
van de zesde staatshervorming. Waar
staan we vandaag?

Vlaams minister Jo Vandeurzen:
“Op middellange termijn moeten we
ons bezinnen over de plaats van de
woonzorgcentra in het landschap
van de langdurige zorg.”

In een eerste beweging wil ik zorgen
voor continuïteit en zekerheid. Ik besef dat er nog veel vragen zijn: over de
revalidatie, de ouderenzorg, de kinderbijslag... Ook over investeringen in zie-
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kenhuisinfrastructuur en andere zorgvoorzieningen moet nog meer klaarheid
komen. Europa is streng met zijn Europees Systeem van de Rekeningen (ESR),
dat eist dat investeringen in één keer in
de begroting verwerkt worden in plaats
van ze over verschillende jaren te spreiden. Dat hypothekeert onze mogelijkheden, zeker in financieel benarde tijden.
We moeten nieuwe oplossingen vinden.
Het vergt heel wat werk van de administratie om dat allemaal secuur voor te
bereiden. De periode 2017-2018 wordt
cruciaal: tegen dan zal een groot deel
van de bevoegdheden effectief overgeheveld zijn. In tussentijd wil de Vlaamse regering een nieuw sociaal overleg
organiseren met de overheid, de werkgevers en de werknemers en met een
sterke betrokkenheid van de patiëntenen gebruikersverenigingen.

Vlaamse Sociale
Bescherming
Voor het regeerakkoord moet de
Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)
een ‘herkenbaar geheel van rech
ten’ worden. Waar wilt u over vijf jaar
staan?
Er zijn heel wat langdurige zorgnoden die
een antwoord moeten krijgen binnen de
Vlaamse bevoegdheden en waarvoor een
systeem van een volksverzekering een
goede oplossing kan zijn. Ik denk aan de
zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, chronisch zieken,
ouderenzorg... Wij willen hiervoor een
geïntegreerd beleid ontwikkelen. Een
verzekeringssysteem is de beste garantie voor solidariteit. Voor een autonome
financiering, voortbouwend op de Vlaamse zorgverzekering, kunnen we een ruim
draagvlak creëren.Die aanpak laat ons
ook toe om in de complexe Brusselse
context klaarheid te scheppen. In de
Vlaamse Sociale Bescherming kunnen
we de diverse tegemoetkomingen en
tussenkomsten integreren. We evolueren naar één indicatiestelling en één
toegangsloket. Het is een ambitieus
plan. Het zal allicht niet helemaal operationeel zijn tegen het einde van deze
legislatuur, maar de fundamenten zullen er zijn.
Over de preventieve gezondheidszorg
in het algemeen en de geestelijke ge
zondheidszorg in het bijzonder spreekt
het regeerakkoord van een ‘facetten
beleid’?
Een krachtig welzijns- en gezondheidsbeleid is alleen mogelijk in samenwerking met andere beleids- en maat-
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schappelijke domeinen. Health in all
policies: in het gezinsbeleid, in justitie,
in de ondernemingen, in het onderwijs,
in mobiliteit... We hebben een coherent
beleid nodig. Als justitie het drugsbeleid
of de probatiemaatregelen wijzigt, dan
heeft dat gevolgen voor zorg en welzijn
en het hele maatschappelijke leven. Het
is een strategische doelstelling om die
samenwerking met andere beleidsdomeinen vorm te geven.
Gaat het dan over diverse bilaterale
contacten of over gezamenlijke beslis
singen van de voltallige regering?
In deze legislatuur willen we met de
Vlaamse regering meer inzetten op
horizontale samenwerking. De minister-president zal hierin het voortouw
nemen. Flanders’ Care is alvast een
goed platform, omdat zowel het politieke als het ambtelijke niveau daarin
vertegenwoordigd is. Verder zijn er de
Interministeriële Conferenties (IMC),
waar alle Belgische en deelstaatministers met overlappende bevoegdheden
elkaar ontmoeten.
Wat de ziekenhuizen betreft, lijkt u al
vast op één lijn te zitten met uw federa
le collega Maggie De Block. Het Vlaams
regeerakkoord wil een concentratie van
hoogtechnologische en complexe zorg.
U hebt daarvoor de hefboom ‘kwaliteit’,
terwijl het federale niveau de hefboom
‘financiën’ in handen heeft. Hebt u al
overlegd met minister De Block?
Er is al telefonisch overleg geweest. We
willen goed samenwerken, elk binnen
zijn verantwoordelijkheid. Ik heb het
met Maggie De Block altijd goed kunnen
vinden in het parlement. Ik ken bovendien mijn plaats: het RIZIV heeft met de
middelen nog altijd de grootste hefboom
in handen. Het draagvlak voor verandering is groot en u hebt gelijk: alle instrumenten moeten op elkaar worden
afgestemd om ziekenhuizen en artsen
te motiveren voor een meer performante zorg die beantwoordt aan de noden in
onze samenleving. Als we de hoogtechnologische diensten willen concentreren, dan moeten we eerst zorgen dat dit
voor geen enkel ziekenhuis een finan
ciële strop betekent.

Nieuw organisatiemodel
ouderenzorg
In het regeerakkoord staat een stukje
‘Zorg en ondersteuning voor ouderen
en personen met een handicap’. Is dat
een signaal voor een verdere eenma
king van het beleid?

Ik wil werk maken van een geleidelijke
stroomlijning van het beleid. Voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben, vallen zorg en welzijn vaak samen.
We evolueren naar meer samenwerking, kennis- en expertisedeling en het
opheffen van regelgeving die samenwerking belemmert. We gaan experimenten opzetten om na te gaan of en
hoe diverse doelgroepen kunnen wonen,
leven en verzorgd worden onder één
dak. We willen niet alleen de inhoudelijke en organisatorische aspecten onder
de loep nemen, maar ook de financiële
gevolgen ervan.
De residentiële ouderenzorg krijgt een
nieuw organisatie- en financierings
model?
De zorg in de woonzorgcentra wordt
vandaag betaald door het RIZIV in het
kader van de verplichte ziekteverzekering. Nu Vlaanderen bevoegd wordt, zal
de financiering deel uitmaken van de
Vlaamse Sociale Bescherming, die ook
de indicatiestelling zal organiseren.
De voorbije jaren hebben we sterk ingezet op het dynamiseren van de voorafgaande vergunningen. Met succes, want
in 2014 en wellicht ook in 2015 openen
veel nieuwe woonzorgcentra de deuren.
Op middellange termijn moeten we ons
bezinnen over de plaats van de woonzorgcentra in het landschap van de langdurige zorg. Op welke wijze dragen zij bij
aan de zorg in de buurt, de wijk? Op welke doelgroepen richten zij zich vandaag
en morgen? Zullen alleen nog zwaar
zorgbehoevende personen in de woonzorgcentra gehuisvest en verzorgd worden? En wie zijn dat dan? Mensen met
een niet-aangeboren hersenletsel, met
een psychiatrische problematiek, met
dementie, met ernstige fysieke beperkingen...? In de woonzorgcentra neemt
de professionalisering gestaag toe en
doen er zich interessante zorginhoudelijke ontwikkelingen voor. Het concept
van een echte thuisvervangende woonvorm en zorg in kleinere leefgroepen
vindt steeds meer ingang. Hier en daar
zien we een vervlechting van assistentiewoningen en woonzorgcentrum. Ook
in urbanistische projecten krijgen zorg
en welzijn meer dan vroeger een plaats.
Ik wil innovaties alle kansen geven door
een regelluwe context te creëren en
creativiteit aan te moedigen. Misschien
kunnen we woongelegenheden kortverblijf ‘flexibel’ maken en koppelen aan
assistentiewoningen? Daarmee wordt
al geëxperimenteerd in vier groepen van
assistentiewoningen. Ik wil de dynamiek

van het werkveld laten spelen. Mogelijk
kunnen we voorafgaande vergunningen
converteren naar een aangepaste ondersteuning voor mensen met een beperking of in de richting van thuiszorg
ondersteunende zorgverlening.
U wil ook een persoonsvolgende finan
ciering testen in de ouderenzorg. Zijn
er al lessen te trekken uit de persoons
volgende financiering voor personen
met een handicap?
Het is nog te vroeg voor lessen uit de
sector van personen met een handicap. Vergeet niet dat we daar een deel
van de zorg rechtstreeks toegankelijk
hebben gemaakt en dat we multifunctionele centra gecreëerd hebben met
een veel soepelere overgang tussen
verschillende vormen van dienstverlening. We hebben de complexe regelgeving vereenvoudigd en we zien meteen
hoe sociale ondernemers de kansen
grijpen. We moeten af van het aanbod-

gerichte denken, ook in de ouderenzorg.
Misschien zullen ouderenzorgvoorzieningen in de toekomst niet langer voor
x aantal plaatsen worden erkend, maar
voor specifieke opdrachten. Dat is een
andere manier van kijken. Sommige
woonzorgcentra werken al samen met
een voorziening voor personen met een
handicap. Ook vanuit de geestelijke gezondheidszorg groeit de samenwerking
met de ouderenzorg. De grenzen vervagen, nog niet op grote schaal, maar wel
duidelijk en onomkeerbaar.

Geestelijke gezondheidszorg
In de geestelijke gezondheidszorg wil u
verder inzetten op een laagdrempelig
aanbod in de eerste lijn. Botst dat niet
met de besparingen in de centra voor
geestelijke gezondheidszorg?
We hebben de lineaire besparingen tot
het minimum beperkt. Ik besef dat elke
besparing pijn doet en ik wil de maat-

regelen niet minimaliseren, maar het is
haalbaar. Er zijn de voorbije jaren weinig sectoren zo gegroeid als de CGG’s.
En ja, we moeten meer investeren in
geestelijke gezondheidszorg. De meeste bevoegdheden liggen op het federale
niveau. Als het RIZIV beslist tot terugbetaling van psychotherapie, dan kunnen
wij in de nieuwe context bekijken hoe
we de eerste en tweede lijn kunnen versterken. De centra voor geestelijke gezondheidszorg kunnen hun aanbod ondertussen ook op innovatieve manieren
organiseren. Bijvoorbeeld met nieuwe
online mogelijkheden. We blijven ook
nauw samenwerken met de federale
overheid in het kader van artikel 107. We
willen de blinde vlekken wegwerken en
meer aandacht geven aan kinderpsychiatrie.
Grote besparingen blijven uit in zorg
en welzijn, maar de druk wordt gro
ter. Bijna was de financiering van de
animatiefunctie in de woonzorgcentra
geschrapt?
De animatiefunctie is verplicht, maar
sommige commerciële woonzorgcentra krijgen daarvoor geen financiering.
Daarom groeide bij sommigen het idee
om die financiering dan maar helemaal
te schrappen, maar uiteindelijk heeft de
regering dit spoor verlaten. Wat we wel
gaan doen, is de werkingssubsidies van
de animatiefunctie oriënteren op een
persoonsgerichte in plaats van een instellingsgerichte financiering en prioritair op de bewoners met een hoge graad
van zorgbehoefte.
Tot slot: de nieuwe Vlaamse regering
wordt in de media ‘zakelijk’ en ‘asoci
aal’ genoemd. Uitzondering wordt ge
maakt voor het domein Welzijn. Wat
vindt u van die beeldvorming?
Ach, ik weet als geen ander hoe moeilijk
het is om de beeldvorming te veranderen eens de toon gezet is. Het budget
voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
blijft stijgen en dat is een gezamenlijke
keuze van de voltallige regering. Ik ga
die pluim niet op mijn hoed steken. Mijn
persoonlijke uitgangspunt is mijn basisvisie op wat goede zorg moet zijn. Dan
gaat het niet zozeer over wat ik ik ik kan
krijgen, maar over de kwaliteit van het
samenleven met kwetsbare mensen.
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AZ

Vier kwaliteitscoördinatoren geven een stand van zaken

“Het verhaal achter
de normen is belangrijk”
In alle ziekenhuizen staat het thema
kwaliteit en patiëntveiligheid hoog op
de agenda. Wij gingen bij vier kwali
teitscoördinatoren poolshoogte ne
men: in AZ Turnhout, het ZOL, het Jan
Ypermanziekenhuis en het UZA.
Dr. Jacques Rutten was vroeger medisch
diensthoofd radiotherapie en nucleaire geneeskunde. In 2000 leidde hij zijn
dienst naar een eerste ISO 9000-certificaat voor een medische dienst in België en een eerste Europese accreditatie
voor nucleaire geneeskunde. Vandaag
is hij diensthoofd kwaliteit en veiligheid
in het AZ Turnhout. “Nederland heeft
recent aangetoond dat de vermijdbare
zorggerelateerde schade en sterfte in
een ziekenhuis met een goed Veiligheid
Management Systeem (VMS) tot de helft
kan worden herleid”, zegt dr. Rutten.
“Dat is erg motiverend. Accreditatie kan
bouwstenen aanleveren voor een stevig
kwaliteitshuis, maar het werk zelf is
nooit af.”
“Een mooi voorbeeld is het medisch
instrumentarium. Van bij de aankoop
stellen we een risicoanalyse op. Het
gaat niet langer over het opvolgen van
wat verkeerd liep, maar van wat mis zou
kunnen lopen. Van elk apparaat wordt in
detail bijgehouden wie ermee werkt en
wie voor het onderhoud zorgt. Vroeger
werd de datum van de recentste controle
bijgehouden, nu vermeldt elk apparaat
wanneer een volgend onderhoud gepland is. Dat soort kleine aanpassingen
verhoogt de alertheid en de systematiek
van de controle.”
“Voor het project Check-it-out/Do-it (zie
website ICURO ‘Q & S - Best practices’,
nvdr) werd AZ Turnhout genomineerd
voor de award ‘Excellentie in ziekenhuismanagement’. De veiligheidsronde
in het ziekenhuis is uitgebreid tot een
kwaliteitsronde. Al vier jaar gaan we
vijf keer per jaar op 27 diensten langs
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Dr. Kristien Van Brussel , Dennis Logie,
Heidi Weckx en Dr. Jacques Rutten

om bij minstens twee verpleegkundigen te toetsen of ze iets terugvinden in
het documentbeheersysteem, of ze de
patiëntenrechten kennen, de handhygiëne volgen enzovoort. De check gebeurt met een laptop of tablet. Zodra
een antwoord is ingebracht, verschijnt
een pop-up met het correcte antwoord,
zodat de check-it-out ook een belangrijk
instrument is geworden voor bijscholing
en het toetsen van de kennis van nieuwe
procedures. Die continue toetsing door
de hoofdverpleegkundigen werkt sensibiliserend. Eén keer per jaar gaat het
medisch diensthoofd mee op pad en één
keer per jaar ook een directielid. Daarnaast doen we elk jaar een totale Checkit-out. Dan gaan hoofdverpleegkundigen
op een andere afdeling auditeren. We
hebben een wisselbeker voor de beste
afdeling. En het werkt! Onze resultaten
gaan al in de richting van 100%. Bij een
mindere score wordt een actieplan Do-it
gemaakt.”

motiveren. Het moet voor iedereen behapbaar blijven. Op 20 november organiseerden wij samen met enkele andere
ziekenhuizen voor al onze medewerkers
een symposium over ‘change management’. Je voelt dat daar nood aan is. Het
heeft geen zin om snel-snel voor accreditatie te gaan: iedereen moet mee aan
boord blijven, van de schoonmaakdienst
tot de topchirurg. Alleen als de patiënt
op alle terreinen de verandering merkt
en beleeft, kan hij de kwaliteit ten volle
ervaren. Dat is een grote uitdaging.”
“De groeiende samenwerking tussen de
ziekenhuizen is een goede zaak. Het is
leuk en leerrijk om te horen hoe anderen de problemen aanpakken waar je
zelf ook voor staat. We wisselen procedures uit om elkaar te inspireren, we

dat de feedback op resultaten vaak lang
op zich laat wachten door de beperkte
bestaffing van het VIP2-project. Het zet
een domper op het enthousiasme van
de medewerkers als ze zo lang op het
resultaat van hun inspanningen moeten
wachten.”

Lessen trekken
Dennis Logie van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper heeft als diensthoofd
accreditatie een drukke periode achter
de rug. In oktober behaalde het ziekenhuis als derde algemeen ziekenhuis in
België de JCI-accreditatie. Hij is blij met
de steun die hij vond bij collega’s in de
schoot van ICURO. “Accreditatie is voor
iedereen nieuw”, weet Dennis Logie.
“Het is voor iedereen wat zoeken, elk op

“AZ Turnhout bereidt zich voor op een
NIAZ-Qmentum-accreditatieproces. De
overvloed aan vragen uit diverse hoeken weegt soms zwaar. Bovendien lukt
het de Vlaamse overheid niet altijd om
de timing te respecteren. Dat breekt de
interne dynamiek die je in een ziekenhuis nodig hebt. Positief is de goede samenwerking in de commissie Kwaliteit
en Patiëntveiligheid van ICURO en de
naadloze samenwerking met Zorgnet
Vlaanderen. Het is een kleine wereld en
we kunnen veel leren van elkaar”, besluit dr. Rutten.

Samen voor continue
kwaliteitsverbetering
Heidi Weckx is manager kwaliteit en
patiëntveiligheid in het ZOL, dat al twee
jaar een JCI-accreditering voorbereidt.
“Er komt heel wat bij kijken”, zegt Heidi
Weckx. “Het is moeilijk en complex omdat je in wezen werkt aan een cultuurverandering. Dat zorgt voor de nodige
stress, maar tegelijk is de dynamiek
motiverend. Het is een van mijn taken
om erover te waken dat iedereen mee
is in het verhaal. Het draagvlak is nodig
voor succes. En als dat lukt, dan voel je
in het hele ziekenhuis terechte tevredenheid: ‘Waw, wat een weg hebben wij al
afgelegd!’”
“Het evenwicht tussen motiveren en
temporiseren is heel fragiel. Je werkt
altijd met mensen. Leidinggevenden
en diensthoofden spelen een belangrijke rol. Zij moeten kunnen delegeren en

Dr. Kristien Van Brussel
bellen en mailen elkaar voor concrete,
praktische zaken. Dat is heel fijn. Je
kunt echt wel spreken van een boost in
de aandacht voor kwaliteit, zowel in het
ZOL als in de hele sector.”
“We moeten er alleen over blijven waken
dat het haalbaar blijft en dat de diverse
initiatieven elkaar aanvullen, maar niet
doorkruisen. De normenkaders van
Zorg en Gezondheid lopen voor 80% gelijk met die van de accreditering, maar
20% is toch weer anders en dat zorgt
soms voor dubbel werk en verwarring.
Idem dito voor de indicatoren van VIP2.
Het is goed dat er op Vlaams niveau indicatoren ontwikkeld worden waarmee
we ons kunnen benchmarken, maar het
meetprotocol en de registratie verschillen lichtjes van de eerder ontwikkelde
indicatoren van het ZOL, wat opnieuw
dubbel werk genereert. Spijtig is ook

Heidi Weckx
zijn eigen tempo. Hoe meer we elkaar
helpen, hoe beter.”
“Nu we het accreditatieproces met succes doorlopen hebben, kunnen wij terugblikken en lessen trekken uit onze
ervaringen. Een eerste leerpunt is dat je
als ziekenhuis veel tijd en energie moet
steken in het creëren van een breed
draagvlak. Bij alles wat je doet moet je
goed uitleggen waarom je het doet. Een
efficiënte communicatiedienst is in die
context onontbeerlijk. Het heeft geen
zin om normen en regels op te leggen
als de artsen en medewerkers het nut
ervan niet inzien. Accreditatie is een
sterk label, maar het moet méér zijn
dan dat. Het verhaal achter de normen
is belangrijk. Ook als diensthoofd accreditatie heb ik moeten leren om niet vanuit de regels en het kwaliteitshandboek
te denken, maar vanuit de doelstellingen die we voorop stellen.”
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OOW

“Een tweede les is dat we veel kunnen
leren uit ervaringen van anderen. Accreditatie is een internationaal verhaal. Zelf
hebben we drie dagen stage gelopen in
een JCI-ziekenhuis in Praag. Daar konden we het resultaat van alle inspanningen in de praktijk zien: de doelstellingen werden concreet en zichtbaar. We
ontdekten er dat kleine veranderingen
grote verbeteringen inhouden. Met veel
minder technologische middelen dan bij
ons slaagde het Praagse ziekenhuis erin
om goede kwaliteit te bieden. Als zij dat
kunnen, dan wij ook! Het motiveert om
bij anderen te kijken hoe ze het doen.
Je ziet bovendien dat het haalbaar is.
Al mag je het werk niet onderschatten
natuurlijk. Direct de koe bij de horens
vatten is de boodschap.”

Dr. Jacques Rutten
“Een derde ervaring om te delen is de
intensiteit van de samenwerking in het
ziekenhuis. Dat is uniek. In moeilijke
momenten ga je er samen voor: artsen,
verpleegkundigen, directie, ICT-medewerkers, schoonmaak... allemaal één
team in de goede zorg voor de patiënt.
Het accreditatieproces heeft voor een
cultuurverandering gezorgd. Er is veel
bespreekbaar geworden. Accreditatie
is een dankbare hefboom om kwaliteit
en patiëntveiligheid ziekenhuisbreed te
verbeteren.”
“Uiteraard willen we onze resultaten
borgen. Belangrijk is de no shame, no
blame cultuur: incidenten moeten gemeld kunnen worden vanuit de positieve drive om steeds beter te doen. Ook
met interne audits en een transparante
terugkoppeling van indicatoren houden
we de aandacht voor kwaliteit gaande.
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In het ziekenhuis wordt hierover open
gecommuniceerd. Afdelingen gaan niet
langer in het verweer als ze ergens minder goed in zijn, maar halen motivatie
uit de resultaten van andere afdelingen:
‘Wij kunnen dat even goed!’”

Goede communicatie
Dr. Kristien Van Brussel is hoofd van
de afdeling kwaliteit van het UZA, die
in 2011 werd opgericht met het oog op
JCI-accreditatie. “Vroeger bestond al
een stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid, die we geheroriënteerd hebben
naar de noden van JCI”, zegt dr. Van
Brussel. “Maar de stijgende aandacht
voor kwaliteit en de ziekenhuisbrede
betrokkenheid vraagt om een stevige
verankering, heldere structuren, een

Dennis Logie
goede faciliterende werking, continu
overleg en een directe rapportering.
Als verantwoordelijke voor de kwaliteit
begeleidde ik eerder al onze laboratoria
naar de ISO-accreditering en de klinische hematologie naar de JACIE-accreditering. Toch is JCI nog een ander paar
mouwen. In 2012 hebben we ons met
75 medewerkers 2 dagen over de normenkennis gebogen: wat betekent JCI
en wat staat ons te doen? Daarna volgden zowat 30 informatiesessies voor
het hele ziekenhuis. In november 2012
hadden we een eerste ‘gap analyse’ en
dit jaar een eerste proefaudit. In december doen we een tweede proefaudit
als voorbereiding op de definitieve audit
in juni 2015. Het zijn spannende tijden.”
“Cruciaal in het accreditatieproces is
goede interne communicatie. We hebben tal van middelen ingezet om toch

maar iedereen mee te krijgen in ons
verhaal. We zijn fier op onze screensavers en de waaier ‘kwaliteit en veiligheid’.
In de zorg hebben we op elke dienst een
referentieverpleegkundige aangesteld.
Bij de artsen probeerden we eerst om
hetzelfde te doen op vrijblijvende basis,
maar dat werkte niet. Sinds augustus is
daarom elke medische dienst verplicht
om een coördinerende arts aan te stellen die de accreditatie van nabij volgt.
Artsen begrijpen dat het nodig is en het
lukt nu veel beter.”
“Een voortdurende uitdaging is het samengaan van alle verschillende kwaliteitsprojecten: van de FOD, de Vlaamse
overheid, JCI... Het is soms moeilijk om
daaraan richting te geven en prioriteiten te stellen. Je kunt niet elke maand
met iets anders komen aandraven. Met
als gevolg dat je soms in snelheid gepakt wordt door de Zorginspectie, die
hier en daar zelfs nog strenger is dan
JCI. Het is allemaal goed bedoeld, maar
als iedereen op elk terrein de ‘gouden
standaard’ wil afdwingen, dan ligt de lat
wel heel erg hoog. Het voordeel van JCI
is dat het een groeipad toelaat. Scoor
je vandaag 40%, dan moet je stap voor
stap naar 100% toe werken. De Zorginspectie daarentegen maakt via een
beperkte steekproef een momentopname. Bovendien heeft elk ziekenhuis zijn
eigen timing en tempo ontwikkeld. Het
ene ziekenhuis buigt zich eerst over het
patiëntendossier, terwijl het andere het
medicatieproces prioritair aanpakt. Die
plannen worden soms doorkruist , ook
door initiatieven van de federale overheid. Intern proberen we alles zo goed
mogelijk aan elkaar te koppelen, want
voor de medewerkers gaat het om één
samenhangend kwaliteitsverhaal. Zij
hebben geen boodschap aan telkens
nieuwe normenkaders. Dat verhoogt de
druk op de kwaliteitsdiensten.”
“Het is ook jammer dat in België twee
accreditatie-organisaties actief zijn:
JCI en NIAZ. Veel beter was er één Europees kader uitgewerkt. Natuurlijk
werken we samen met andere ziekenhuizen en delen we ervaringen, maar
de complexiteit kun je niet wegnemen.
Toch heb ik een goed oog in onze accreditatie. We houden een strikte planning
aan en we volgen een strak tijdschema.
De medewerkers en de artsen werken
goed mee. De vorderingen gaan nu heel
snel.”

pz

OPZC Rekem ontwikkelt eerste zorgpaden

Familie mee betrokken
bij zorgpad
korsakovpatiënten
Ook in de psychiatrische ziekenhuizen
komt de ontwikkeling van zorgpaden
in een stroomversnelling en wordt
uitgekeken naar de eerste accredi
tatieprocessen. OPZC Rekem werkt
ondertussen met een transmuraal
zorgpad voor patiënten met een syn
droom van Korsakov.
Het OPZC Rekem wil zijn zorgprocessen optimaliseren en beter afstemmen.
Als eerste case werd het zorgproces
voor korsakovpatiënten in de clusters
langdurige zorg en ouderenzorg onder
handen genomen. Extra aandacht ging
naar de transmurale aspecten tussen
het psychiatrisch ziekenhuis en het psychiatrisch verzorgingstehuis. Waar mogelijk werden evidence based richtlijnen
geïmplementeerd. Ook de familie en de
patiënten werden bij de ontwikkeling van
het zorgpad betrokken.

vijf fasen: de ontwenningsfase, de observatiefase, de revalidatiefase, de
pre-ontslagfase en de nazorg die extern plaatsvindt. Om naar een volgende fase over te gaan, moeten bepaalde
doelstellingen worden gehaald. Deze
doelstellingen zijn meetbaar gemaakt
met indicatoren in het patiëntendossier.
In elke fase komt een aantal kenmerken
terug: het bieden van veiligheid en gezondheid, een empathische directieve
benadering, observatie en planning, en
de rol van de familie en het netwerk. In

elke fase krijgen deze kenmerken een
andere invulling.
Ondertussen werd op basis van een 20tal dossiers een eerste evaluatie van het
zorgpad gemaakt. Positieve effecten zijn
alvast dat de patiënt en zijn familie meer
betrokken zijn, dat de zorg beter gecoördineerd verloopt en dat het zorgpad gebaseerd is op evidence based richtlijnen.
In de toekomst wil het OPZC Rekem
nog meer kiezen voor een transmurale
benadering. Zo zou een detox-fase georganiseerd kunnen worden in een naburig ziekenhuis. Voor de nazorg kan de
samenwerking gestructureerd worden
met diensten voor thuisverpleegkunde
en voor aanvullende gezinszorg.
OPZC Rekem bereidt vandaag nog een
drietal zorgpaden voor: voor een afhankelijkheidsproblematiek bij een forensische populatie; voor de eerste vier weken behandeling bij een psychose; voor
een transmurale aanpak van borderline.

Methodiek
Het zorgpad werd uitgewerkt aan de
hand van het 7-fasenmodel van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap. Dat model start met een
screeningsfase om na te gaan of een
zorgpad wel een geschikt instrument is
voor een bepaalde patiëntenpopulatie.
Daarna volgen een voorbereidingsfase,
een fase van diagnosestelling en objectivering, een ontwikkelingsfase, een
implementatiefase, een evaluatiefase en
ten slotte continue opvolging.
Met een klinisch pad kompas werd vooraf een aantal indicatoren vastgelegd,
zodat het effect van het zorgpad na implementatie gemeten kon worden. Het
kompas bestaat uit financiële, klinische,
service-, team- en procesindicatoren.
Zo kan de evolutie van het zorgpad opgevolgd worden door verschillende diensten, artsen en teams in het ziekenhuis.

Eerste evaluatie
Het zorgpad voor patiënten met een
syndroom van Korsakov bestaat uit

Sabine Buntinx: “Een zorgpad in de
psychiatrie is vooral richtinggevend:
varianten zijn altijd mogelijk.”
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Inspirerende
verhalen vinden
hun weg naar de
Commissie
Q & S GGZ
Zorgnet Vlaanderen en ICURO
richtten onlangs samen een
Commissie Q & S GGZ op met
als doel kennis en ervaring
met elkaar te delen en samen
de uitdagingen in het werken
rond Q & S in de geestelijke
gezondheidszorg aan te pakken. Patrick Cokelaere is voorzitter van deze commissie.
Samen met Peter Cosemans
(projectmedewerker Q & S in
de GGZ) bereidt hij de vergaderingen inhoudelijk voor.

Clustermanager Sabine Buntinx:

“Wie galoppeert, loopt alleen”
OPZC Rekem introduceert niet alleen
zorgpaden, maar wil binnenkort ook in
een accreditatieproces stappen. Clus
termanager Sabine Buntinx vertelt er
meer over.

we wel terugvallen op richtlijnen. Er zijn
nog niet veel evidence based richtlijnen,
maar met practice based richtlijnen uit
de internationale literatuur komen we
ook al een eind ver.”

“De voorbereiding op het accreditatieproces loopt nog”, zegt Sabine Buntinx.
“Wij willen vooral onze eigen werking
op een meer gestructureerde manier
auditeren en de goede zorgprocessen in
kaart brengen.”

“Een zorgpad in de psychiatrie is vooral
richtinggevend: varianten zijn altijd mogelijk. Elke cliënt is anders en de zorg op
maat primeert. Een regelmatige evaluatie van de zorgpaden is absoluut nodig.
Een zorgpad is nooit dé ene waarheid.”

“Het klopt dat zorgpaden in een psychiatrische setting minder evident zijn
dan in een algemeen ziekenhuis en je
kan ze al helemaal niet kopiëren. De
termijn bijvoorbeeld is totaal anders: in
algemene ziekenhuizen spreekt men in
termen van dagen, in een psychiatrisch
centrum van weken of zelfs maanden.
Toch is dezelfde methodiek toepasbaar.
Geneeskunde is sowieso geen exacte
wetenschap en indicatoren voor geestelijke gezondheidszorg zijn moeilijk te
bepalen. Maar voor een zorgpad kunnen

Goede planning
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“Welke lessen we geleerd hebben uit dit
eerste zorgpad voor patiënten met een
korsakovsyndroom? Eerst en vooral dat
je een breed draagvlak nodig hebt en
een grote betrokkenheid. Je kunt niet
galopperen, anders loop je helemaal alleen. Een goede planning kan helpen om
geen hopeloze vertragingen op te lopen.
Met het 7-fasenmodel lukt dat goed. Ik
maak een planning op jaarbasis, zodat alle vergaderingen maanden vooraf

vastliggen en iedereen weet waaraan hij
zich moet houden. Daarnaast moet je
niet per se iedereen willen betrekken,
anders lukt het ook niet. Je kunt best
met een vertegenwoordiging van elke
betrokken groep aan de slag; die vertegenwoordigers moeten dan goed terugkoppelen naar hun achterban.”
“Wij hebben voor dit zorgpad ook op geregelde tijdstippen de families van patiënten geconsulteerd. Zo kregen we veel
positieve feedback en konden de families
beter de ontwikkelingen plaatsen. Ja, de
input van de families heeft wel degelijk
een verschil gemaakt. Een aantal elementen moet je inbedden in het dagelijkse leven van die mensen. Daarvoor heb
je een draagvlak nodig. In overleg met de
families hebben we een agenda ontwikkeld met een aantal geheugenfuncties.
Voorlopig nog op papier, maar wie weet
komt er ooit een digitale versie. Dat zou
handig zijn. Op dit ogenblik zijn we het
zorgpad in ons EPD aan het integreren”,
besluit Sabine Buntinx.

Ouderenzorg

PREZO Woonzorg in de praktijk:
‘geborgenheid’ en ‘deskundigheid’ als jaarthema’s

“Een cultuur van
gezonde feedback installeren”
Vele tientallen woonzorgcentra in Vlaan
deren zijn scheep gegaan met het inte
grale kwaliteitssysteem PREZO Woon
zorg. Elke voorziening doet dat op zijn
eigen tempo en met eigen klemtonen.
Woonzorgcentrum De Regenboog in
Zwijndrecht, dat deel uitmaakt van de
groep vzw Zorg-Saam ZKJ, heeft de voor
bije maanden deelgenomen als piloot
aan PREZO Woonzorg. Hier werd ervoor
gekozen om van ‘deskundigheid’ en ‘ge
borgenheid’ speerpunten in het kwali
teitsbeleid te maken. Kwaliteitscoördi
nator Koen Dockx geeft toelichting.
“We zijn de oefening voor PREZO Woonzorg in onze organisatie breed begonnen”, vertelt Koen Dockx. “Voor elk thema gingen we na welke medewerkers
erbij betrokken zouden worden. Samen
hebben zij dan de zelfevaluatie (ZEi –
zelfevaluatie-instrument) opgemaakt.
Dat nam telkens een uur in beslag. We
deden twee of drie zelfevaluaties per
maand. Daarna hebben we alle ZEi’s
naast elkaar gelegd en de prioriteiten
bepaald. Thema’s die positief werden
geëvalueerd kregen een groene kaart,
wat bijgestuurd moest worden kreeg
een oranje of zelfs een rode kaart. Uiteindelijk hebben we twee thema’s geselecteerd om concreet mee aan de slag te
gaan: ‘geborgenheid van de bewoners’
en ‘deskundigheid en attitude van de
medewerkers’.”

Jaarthema
“Geborgenheid is moeilijk te definiëren.
Een geborgen gevoel is erg afhankelijk
van het directe contact tussen de bewoner en de medewerkers. Het speelt zich
ook continu en elke dag af, van bij het
eerste contact tot en met het afscheid.
Het is bovendien moeilijk te meten.”

“Het tweede thema, deskundigheid,
is een kernelement uit onze missie en
visie. We besteedden hier al veel aandacht aan, onder meer met een goed
vormingsbeleid. Maar vooral op het gebied van leren van elkaar en deskundigheid delen, voelden we dat er nog vooruitgang mogelijk was.”
“Voor beide thema’s werd een verbeterplan uitgewerkt. Als basis hiervoor
dienden eigen boordtabellen waarover
we binnen de vzw Zorg-Saam ZKJ beschikken, maar ook de indicatoren van
het Vlaams Agentschap en de resultaten
van de zelfevaluatie. Een mooi voorbeeld
is onze fixatiearme zorg die de bewoner
centraal stelt. We registreren enerzijds
onze verplichte kwaliteitsindicatoren
over vrijheidsbeperkende maatregelen,
anderzijds geven we onze medewerkers
een vormingstraject over ons fixatiearm
beleid, zodat ze met de nodige deskundigheid kunnen bijdragen aan de geborgenheid van onze bewoners.”
“In kleine groepjes van medewerkers
bekeken we kritisch onze eigen werking. Dat creëerde een dynamiek, maar
tegelijk ook hoge verwachtingen. Zowel
goede punten als knelpunten werden in
kaart gebracht. Op elke afdeling gingen
we vervolgens kijken hoe we deze thema’s zichtbaar konden maken. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om er
ons jaarthema voor 2014 en 2015 van te
maken.”

Oplossingen
“Om iedereen in de organisatie te betrekken, heeft elk diensthoofd op zijn
afdeling een teamvergadering georganiseerd met de ‘4 borden-methodiek’”,
licht Koen Dockx toe. “Hierbij werden

vier vragen dieper uitgespit: wat betekent geborgenheid voor u; hoe is de situatie vandaag op de afdeling; wat zijn
eventuele knelpunten; welke oplossingen zijn mogelijk? Dezelfde oefening deden we voor het thema deskundigheid.
Alle input werd afdelingsoverschrijdend
gebundeld. Er werd naar overeenkomsten en pijnpunten gezocht en van daaruit werden verbeterprojecten gedefinieerd. In een startvergadering voor de
hele organisatie willen we ons verbeterproces voor iedereen kenbaar maken en
een extra dynamiek geven.”
“Wij hebben voor eerder moeilijke thema’s gekozen”, beseft Koen Dockx. “Ze
zijn heel breed interpreteerbaar en bestrijken de hele organisatie. Maar het
was een bewuste keuze. We willen werken aan een cultuurverandering en dat
is nooit gemakkelijk. Zo proberen we
een cultuur van gezonde feedback te installeren, waarbij het geven en ontvangen van feedback in een opbouwende
sfeer kan verlopen, gericht op het leren
van elkaar en het steeds beter worden.
Ook het thema geborgenheid gaat ver.
We hebben een heel mooi woonzorgcentrum met tal van mogelijkheden die we
nog niet ten volle benutten. Cultuurverandering moet van binnenuit groeien, zo
wordt ze ook gedragen.”
“Of we hier ook de bewoners rechtstreeks bij betrekken? Voorlopig nog
niet. Op andere terreinen wel al, bijvoorbeeld over de maaltijdzorg, wat vorig
jaar ons thema was. Toen hebben we op
alle afdelingen een overleg met de bewoners georganiseerd. Daaruit zijn enkele nieuwe initiatieven voortgekomen,
waaronder geregeld een ontbijt met verse croissants. De leden van de gebruikersraad volgen het project mee op.”
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Lancering digitale tool
PREZO Woonzorg
Op 8 oktober 2014 lanceerde Zorgnet
Vlaanderen de digitale tool van PREZO
Woonzorg, www.prezowoonzorg.be. Vele
geïnteresseerden woonden dit lanceringsmoment bij: aan de hand van interactieve sessies per thema met korte demonstraties en getuigenissen leerden ze meer
over wat PREZO Woonzorg in de praktijk
betekent. Kon u er niet bij zijn? Bekijk nog
een aantal sfeerbeelden en beluister een
aantal getuigenissen via www.youtube.
com/zorgnetvlaanderen.
De digitale tool werd ontwikkeld door het
bedrijf Pyxima in nauwe samenwerking
met de 19 voorzieningen die begin 2013
als pilootproject met PREZO Woonzorg
van start gingen. Naast de ontwikkeling
staat Pyxima ook in voor de operationele
uitrol en ondersteuning. PREZO Woonzorg
gebruikt (onder andere) de Vlaamse referentiekaderindicatoren om voorzieningen
inzicht te geven of ze best borgen of verbeteren, en hoé ze dat dan kunnen doen.
In de tweede helft van 2015 zal een link
gelegd worden tussen de elektronische
bewonersdossiers (EBD) en het PREZO
Woonzorg systeem. Op die manier zullen
de in de EBD aanwezige gegevens automatisch ter beschikking staan van PREZO
Woonzorg. Gebruikers verliezen zo minder tijd met registreren.

Ondersteuning

Kwaliteitscoördinator Koen
Dockx: “Met PREZO Woonzorg
komen veel dingen naar boven
die anders onbenoemd blijven.
De koppeling met een jaarthema
helpt ons om
prioriteiten te leggen. Want
keuzes moet je sowieso maken.”

Grote betrokkenheid
“Aanvankelijk stonden we wat sceptisch tegenover PREZO Woonzorg. Er
bestaan al zoveel methodieken. Toch
blijkt het een sterk systeem te zijn. Er
komen veel dingen naar boven die anders onbenoemd blijven. De koppeling
met een jaarthema helpt ons om prioriteiten te leggen. Want keuzes moet
je sowieso maken. Je kunt niet alles
tegelijk aanpakken. Het is beter om
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kwaliteit als thema en een cultuur van
voortdurende verbetering langzaam
maar zeker in de organisatie te laten
binnensijpelen.”
“De komende maanden werken we
verder met onze PDCA-cycli: plan-docheck-act. De vertaling naar concrete
actiepunten moet nog grotendeels gebeuren. Maar het fundament is gelegd
en de medewerkers zijn enthousiast”,
besluit Koen Dockx.

Zorgnet Vlaanderen biedt verschillende
vormen van ondersteuning voor de woonzorgcentra die willen starten met PREZO
Woonzorg. We voorzien onder meer introductiesessies ‘Kennismaken met PREZO
Woonzorg’, workshops die voorzieningen
de kans geven om methoden, technieken
en instrumenten van PREZO Woonzorg
beter te leren kennen, en een opleiding tot
‘kwaliteitscoördinator – PREZO Woonzorg
implementator’. Organisaties die de behoefte voelen aan externe begeleiding bij
de implementatie van het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem, kunnen bovendien
ook een beroep doen op PREZO Woonzorg
implementatiepartners (de “PIP’s”).
De eerste reeks introducties en workshops is ondertussen achter de rug. Begin
2015 plannen we er nieuwe. Het volledige
opleidingsaanbod vindt u binnenkort opnieuw op de website van Zorgnet Vlaanderen (rubriek PREZO Woonzorg). Het volgen van een workshop is de meest voor de
hand liggende manier om ook met de tool
aan de slag te gaan. Bij inschrijving voor
een workshop wordt dan ook meteen je eigen PREZO Woonzorg omgeving opgezet.

Thuiszorg

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen maakt cultuuromslag waar

“Je hebt niets aan een goede strategie
als je geen resultaten kunt voorleggen”
Ook in de thuisverpleegkunde zijn
kwaliteit en patiëntveiligheid bran
dend actueel. Het Wit-Gele Kruis WestVlaanderen heeft in de afgelopen jaren
een hele weg afgelegd op dat vlak, en
maakt zich op voor een eerste accredi
tatietraject. Kwaliteitsverantwoorde
lijke Ben Willaert gunt ons een blik
achter de schermen.
Een ombudsdienst is niet verplicht in de
thuisverpleegkunde, maar het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen maakte er in
2005 al werk van. “We hebben sindsdien
een hele weg afgelegd”, zegt Ben Willaert. “In het begin liep het niet van een
leien dakje. We hebben moeten investeren in een cultuuromslag. Medewerkers
hadden de neiging om ‘kleine klachten’
van cliënten te banaliseren. Te laat komen bij de mensen bijvoorbeeld: wat
geeft dat nu? Dankzij een goede registratie hebben we dat knelpunt helemaal
in kaart gebracht. We hebben gewerkt
aan bewustmaking bij de medewerkers:
waarom is het belangrijk om klachten
en incidenten te melden, en wat kunnen
we eruit leren? Vandaag slagen we er
met een eenvoudig registratie-instrument in om 4.500 tot 5.000 klachten per
jaar te vatten. Dat lijkt veel, maar het is
slechts een fractie van de bijna 4 miljoen
huisbezoeken die we jaarlijks doen.”
“Een volgende stap werd gezet naar aanleiding van ons strategisch beleidsplan
2012-2017. Kwaliteit loopt als een rode
draad door dat plan. Dat zette ons aan
om dieper door te denken over wat kwaliteit voor ons betekent. De zes bekende
dimensies van het Institute of Medicine
werden als uitgangspunt gebruikt: effectief, veilig, tijdig, efficiënt, toegankelijk,
patiënt-georiënteerd. Daar hebben we
een zevende dimensie aan toegevoegd:
continuïteit. We zijn namelijk een heel
gedecentraliseerde organisatie met 13
afdelingen over de provincie verspreid
en met verpleegkundigen die autonoom
werken zonder dat er iemand over hun
schouder meekijkt. Continuïteit is dus

geen evidentie. Voor de interne overdracht van informatie hebben we ons
elektronisch verpleegdossier (EVD)
ontwikkeld. Drie jaar geleden is het
EVD geoperationaliseerd. Het omvat de
planning, de administratie, de verpleegkundige dossiers en het genereert automatisch documenten die de continuïteit
bevorderen, bijvoorbeeld een verslag
voor het ziekenhuis. De externe gegevensoverdracht is immers evenzeer belangrijk voor de continuïteit en het EVD
ondersteunt de verpleegkundigen bij
een professionele communicatie naar
huisartsen, ziekenhuizen en andere
zorgpartners.”

Veiligheidsmanagement
“Wat het veiligheidsaspect betreft hebben we moeten zoeken naar de beste
methode om te meten. Zo zijn we terechtgekomen bij het Agency for Health
Research and Quality, dat voor de ziekenhuizen en de residentiële ouderenzorg al een methodiek ontwikkelde.
Voor de thuisverpleegkunde hebben we
een eigen variant gemaakt. Onze medewerkers moeten zich veilig voelen:
stress beperken, een open cultuur om
incidenten te melden en het gevoel dat
fouten niet onbestraft blijven.”
“Naast deze veiligheidscultuurmeting
bij de medewerkers hebben we in 2012
ook de eerste ‘perceptiemeting’ bij onze
cliënten georganiseerd. Om de cliënten
een veilig gevoel te geven, is het cruciaal dat elke verpleegkundige op dezelfde manier werkt en dezelfde informatie
geeft. Dat zorgt voor herkenning, bevestiging en dus een veilig gevoel. Ook
het op tijd komen bleek nog altijd een
teer punt, al blijft dat ook iets subjectief. Sommige patiënten bellen ons al
na 5 minuten over tijd, terwijl anderen 4
uur wachten om ons te contacteren. Wij
hebben de norm op 20 minuten gesteld:
komt een verpleegkundige nog later,
dan moet hij de cliënt daarvan verwittigen. Dat is ons engagement naar de

cliënt. Timen tot op de minuut zal nooit
lukken. Gemiddeld doet een verpleegkundige een 15-tal bezoeken in een shift
van 4 uur. Sommige bezoeken zijn kort,
bijvoorbeeld voor een insulinespuit, andere duren meer dan een uur, bijvoorbeeld bij een palliatieve patiënt. We
kiezen er bewust voor om hierover geen
richtlijnen te geven: elke cliënt moet de
tijd en de zorgen krijgen die hij nodig
heeft. Ook dat is kwaliteit.”
“In een volgende stap willen we in juni
2015 de perceptie bij de mantelzorgers
meten”, vertelt Ben Willaert. “Wat vinden zij belangrijk en hoe goed spelen wij
daarop in?”

Resultaten
“Opleiding is een cruciale schakel in
het kwaliteitsbeleid. Alle medewerkers
volgen een opleidingstraject gericht op
voortdurende kwaliteitsverbetering, zowel in de zorg als in de ondersteunende diensten. Voor de verpleegkundigen
hebben we de PDCA-cyclus op maat
vertaald, heel praktijkgericht. Ook het
EVD is daarop afgestemd met aandacht
voor doelstellingen en het behalen ervan.”
“Die opleidingen en de aandacht voor
kwaliteit in het EVD missen hun effect
niet”, weet Ben Willaert. “Dat blijkt uit
de incidentenregistratie. Vier jaar geleden gebeurde dat nog op papier en
haalden we 200 registraties per jaar. Na
een grondige sensibilisering gericht op
kwaliteit en de veiligheid van onze processen hebben we het aantal registraties vorig jaar gebracht naar 1.200. Dit
jaar verwacht ik zelfs 2.000 meldingen.
Het toont aan dat er iets aan het veranderen is.”
“Een betere registratie van de incidenten heeft ook de focus verlegd. Vroeger
kregen wij vooral meldingen van agressie. Daar zijn verpleegkundigen immers
direct bij betrokken. Vandaag krijgen
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Ben Willaert van het Wit-Gele Kruis:
“Om de cliënten een veilig gevoel te
geven, is het cruciaal dat elke verpleegkundige op dezelfde manier
werkt en dezelfde informatie geeft.
Dat zorgt voor herkenning, bevestiging en dus een veilig gevoel.”
we meer registraties over valpreventie, medicatietoediening en andere gevoelige items. Dat toont de
wil tot kwaliteitsverbetering bij onze medewerkers.
Hoe meer incidentenmeldingen we naar boven
kunnen halen, hoe beter. Het aantal meldingen of
klachten kun je daarom nooit als een negatieve indicator voor kwaliteit gebruiken.”
“We doén ook effectief iets met de meldingen en de
metingen. Zo hebben we met het project ‘Wachten
is nooit leuk’ onze verpleegkundigen gesensibiliseerd om op tijd te komen of de mensen te verwittigen. Veel verpleegkundigen hechtten daar vroeger
niet veel belang aan, omdat de cliënten uit schroom
vaak niet rechtstreeks tegen de verpleegkundige
reageren als die te laat komt. Daarvoor is de drempel te hoog. Daarom moeten wij die boodschap blijven herhalen en de resultaten opvolgen. Meten is
nodig. Je hebt niets aan een goede strategie als je
geen resultaten kunt voorleggen.”

Accreditatie
“Met het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen willen
we binnenkort een accreditatieproces aanvatten.
Tegen eind dit jaar beslissen we met welke instantie we daarvoor zullen samenwerken. We willen
veel aandacht besteden aan de betrokkenheid van
onze basisverpleegkundigen, aan een goede stakeholdersanalyse en aan een sterk communicatieplan. Nu al zetten we verschillende kanalen in:
een maandelijkse nieuwsbrief, een 2-maandelijks
magazine met meer diepgang, intranet, informatievergaderingen, affiches, interne mededelingen, het
EVD... Specifiek voor de accreditatie gaan we nog
nieuwe kanalen inzetten. Betrokkenheid en goede
informatie zijn immers cruciaal.”
“Ook de andere stakeholders willen we betrekken.
De periodieke perceptiebevraging bij 1.200 cliënten blijft bestaan. In de iets verdere toekomst willen we daarnaast focusgroepen organiseren. De
huisartsen betrekken we via de adviesraden die
plaatsvinden over een specifiek thema. Ook met de
ziekenhuizen, de diensten voor gezinszorg en andere partners is er regelmatig overleg. Onze ‘continuïteitsverpleegkundigen’ in de ziekenhuizen zijn
daarvan een voorbeeld.”
“Het voordeel van een organisatie als het Wit-Gele
Kruis is dat we onze cliënten de zekerheid kunnen
geven dat we kwaliteit bieden. Onze basisverpleegkundigen worden daarbij op verschillende vlakken
ondersteund, wat ook hen een veilig en zeker gevoel
geeft”, besluit Ben Willaert.
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Zorginspectie

Zorginspectie positioneert zich in een veranderend zorglandschap

“Er is een cultuur
van kwaliteit gevestigd”
Het toezicht door het Vlaams agent
schap Zorginspectie in de ziekenhuis
sector is de voorbije jaren grondig
geëvolueerd. In de algemene zieken
huizen werden vijfjaarlijkse aangekon
digde audits vervangen door jaarlijkse
onaangekondigde eendagsbezoeken. In
de sector van de psychiatrische zieken
huizen is er eveneens een vernieuwing
sbeweging bezig, al komt de dynamiek
daar iets trager op gang. Zorginspectie
positioneert zich daarmee in een ver
anderend zorgland
schap. Wij gingen
praten met inspecteurs Tom Wylin en
Michaëla Daelemans.
“Als we als inspectie daadwerkelijk willen bijdragen aan het verhogen van de
kwaliteit van zorg, dan moeten we alle
krachten durven bundelen. Daarom proberen we ons in te passen in de accreditatiebeweging, het indicatorenproject
VIP2 en federale initiatieven. Daarom
gaan we ook in overleg met de sector en
andere stakeholders zoals het Vlaams
Patiëntenplatform”, zegt Tom Wylin.
“Dankzij dat uitgebreide overleg is er
een groter draagvlak voor de inspecties”, vult Michaëla Daelemans aan.
“Samen bekijken we wat ‘goede zorg’
voor een bepaalde patiëntenpopulatie
inhoudt. De ziekenhuizen krijgen vooraf
het eisenkader dat hieruit volgt. Ze weten vooraf wat we komen inspecteren.
Wij richten ons daarbij minder op de organisatie van de zorg, maar meer op het
tastbare resultaat op de werkvloer: de
kwaliteit van de zorg die aan de patiënt
geleverd wordt.”

Trots op het resultaat
Het eerste traject dat Zorginspectie
onder de loep nam, was het zorgtra-

ject van de chirurgische patiënt. “De
inspectie gebeurde overal op dezelfde manier, met gestandaardiseerde
vragen. Dat laat een sectorbrede vergelijking toe over maatschappelijk
relevante items zoals de toepassing
van handhygiëneregels, nachtelijke
permanenties… Daarover werd een
rapport samengesteld en openbaar
gemaakt. We hebben over ongeveer
50 items gerapporteerd en de resultaten waren over het algemeen
goed. Daarnaast willen we vanaf de
volgende reeks inspectiebezoeken
ook de verslagen per inspectie on
line zetten. Dergelijke transparantie
dient niet alleen om kwaliteit meer
zichtbaar maken, maar is zelf een
hefboom om kwaliteit te bevorderen
in de ziekenhuizen”, zegt Tom Wylin.
“We maken als het ware een foto van
een organisatie op een bepaald moment”, stelt Michaëla Daelemans. “Die
foto toont de verbeterpunten, maar
brengt meer dan vroeger ook de sterke punten in beeld. De verslagen komen daardoor genuanceerder over dan
vroeger, toen de organisaties en soms
ook de media vooral met de neus op de
tekortkomingen en non-conformiteiten
werden gedrukt. Alle ziekenhuizen hebben overigens zowel sterktes als zwaktes. Slechts bij 28% van de ziekenhuizen
was een tweede bezoek nodig door een
belangrijk verbeterpunt. Dat gebeurde
opnieuw onaangekondigd en in de tussentijd bleken die knelpunten opgelost.
Het toont dat de ziekenhuizen de aanmerkingen ernstig nemen en er snel
werk van maken.”
“Je voelt dat de ziekenhuizen goed voorbereid zijn. Ze kennen het eisenkader
en het is doorgedrongen tot op de werk-

vloer. Soms krijgen we zelfs enthousiaste reacties: de mensen zijn blij dat we
komen kijken, want ze willen ons trots
het resultaat tonen van hun harde werk.
Ja, er is wel degelijk sprake van een
cultuuromslag. De interne audits in de
ziekenhuizen zullen daar niet vreemd
aan zijn. Er is een cultuur van kwaliteitsverbetering en van transparantie.
De ziekenhuismedewerkers worden nu
ook actief betrokken bij onze inspecties.
Natuurlijk zijn ze soms wat zenuwachtig
als we aankomen, maar die stress valt
snel weg. Bij drukte op de werkvloer
passen we ons inspectieverloop aan: we
willen de zorg niet verstoren. De medewerkers stellen het ook op prijs dat we
meteen feedback geven. We zeggen wat
we doen, wat we zien en wat we ervan
vinden. Het inspectieverslag bevat dan
ook weinig verrassingen.”
“Toch blijft het soms nog wat zoeken”,
erkent Tom Wylin. “Het is niet altijd
gemakkelijk om ergens de vinger op
te leggen. Om na te gaan of een eis
uit het eisenkader nageleefd wordt, is
het soms zoeken naar geschikte manieren om dat via onaangekondigd nalevingstoezicht te doen. Soms zijn er
meerdere invalshoeken nodig en moet
een eis op verschillende plaatsen worden afgetoetst. Bij het nalevingstoezicht kiezen we ervoor om eisen over
de algemene werking van de organisatie minder aan bod te laten komen, ook
omdat de accrediterende instanties dat
in voldoende mate belichten. Bij ziekenhuizen die niet in een accreditatietraject zijn gestapt, zal Zorginspectie
de systeemeisen tijdens een aparte inspectie aan bod laten komen.”
“We kiezen bewust voor standaardisatie, maar die heeft ook een keerzijde”,
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Tom Wylin en Michaëla Daelemans van Zorginspectie:
“Soms krijgen we zelfs enthousiaste reacties: de mensen zijn
blij dat we komen kijken, want ze willen ons trots het resultaat
tonen van hun harde werk.”

beseft Michaëla Daelemans. “Voor ziekenhuizen die heel goed bezig zijn, zijn
de vragen soms niet verregaand genoeg
om de best practice te objectiveren. Voor
ziekenhuizen die volop in transitie zijn,
komen we soms net iets te vroeg, aangezien we in het verslag geen ruimte
meer geven aan de plannen die men wil
uitvoeren.”

Psychiatrische ziekenhuizen
“De psychiatrische ziekenhuizen hebben
een achterstand in te halen”, meent Michaëla Daelemans. “Sommige staan al
ver, maar de context is totaal anders dan
in de algemene ziekenhuizen. De sector
is nog niet zo bezig met accreditatie.
Het blijkt veel lastiger om indicatoren
te vatten en er worden nog meer vragen
gesteld over hun haalbaarheid. Ook de
mate waarin internationale richtlijnen
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gekend en toegepast worden, verschilt
sterk van organisatie tot organisatie en
zelfs van afdeling tot afdeling. In veel
psychiatrische ziekenhuizen moet een
cultuuromslag in die zin nog worden gemaakt.”
“Maar de verandering is bezig, onder
impuls van de sector zelf, de koepelorganisaties, de overheid en de patiëntenverenigingen. Door samen te werken
kunnen we weerstanden ombuigen in
een positieve dynamiek. Zo is het ook bij
de algemene ziekenhuizen gegaan.
Het moet een gezamenlijk verhaal worden dat voor iedereen intrinsiek zinvol
is en dat tot doel heeft te omschrijven
wat we onder kwaliteitsvolle zorg in de
GGZ verstaan en hoe we die samen kunnen borgen. We zien trouwens dat er in
elke organisatie trekkers zijn, ook in de
beroepsverenigingen van artsen. Het

komt erop aan om vertrouwen te creëren om zo kleine stappen voorwaarts
te kunnen zetten. Met de vereniging
van ombudsdiensten bijvoorbeeld zijn
we er, samen met de collega’s van het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, in geslaagd om het bestaande referentiekader aan te vullen met specifieke eisen die beschrijven wat van een
kwaliteitsvolle ombudspraktijk mag
worden verwacht. Zo leggen we tijdens
onze inspecties ook in deze sector
steeds meer nadruk op de geleverde
kwaliteit van zorg.”

De lat hoog leggen
“Het is moeilijk aan te tonen, maar ik
ben ervan overtuigd dat de kwaliteit
en de patiëntveiligheid in de algemene ziekenhuizen het voorbije decennium zijn toegenomen”, zegt Tom Wylin.

Het leven
zoals het is:
Zorginspectie
“Als we ons aanmelden aan het onthaal van een ziekenhuis, zie je vaak
de zenuwachtigheid toenemen”,
glimlacht Tom Wylin. “Er wordt dan
druk rond gebeld. Wie dan al aan
het inspecteren is op een afdeling,
ziet weleens iemand hals over kop
binnenvallen met de boodschap ‘Opgelet, de inspectie komt eraan!’ Dat
is wel grappig. Toch voelen wij ons
overal welkom, hoor.”

Michaëla Daelemans

“98% van de patiënten draagt een identificatiebandje, ontslagbrieven naar
huisartsen ontbreken nog zelden, maar
vooral: er is een cultuur van kwaliteit
gevestigd. Het thema leeft in alle ziekenhuizen. Vroeger waren vooral de
directieleden en kwaliteitsverantwoordelijken bezig met de audits en de visitatie, vandaag zijn alle medewerkers
en artsen betrokken. Niemand loopt
warm als je het woord ‘procedure’ in de
mond neemt. Als je het concreter kunt
maken, bv vermijden dat een verkeerd
been wordt geopereerd, dan wordt de
relevantie van een identificatiebandje
of een safe surgery checklist plots wel
duidelijk. In sommige ziekenhuizen nemen de artsen het voortouw, in andere
worden ze door collega’s overtuigd. Bij
de beroepsverenigingen zie je hetzelfde: sommige reageren voorzichtig, andere gebruiken de kwaliteitsdynamiek
om knelpunten aan het licht te brengen en te verbeteren. Soms moeten we
zelfs het enthousiasme temperen: het
is goed om ambitieus te zijn, maar we
moeten ook realistisch blijven in onze
doelstellingen. Alleen zo blijven de
mensen gemotiveerd.”

Tom Wylin

“Soms moet je een consensus vinden
over hoe hoog je de lat legt. Vanaf wanneer mag je iets goed vinden? Dat is
een moeilijke vraag en daarom gaan
we ook in overleg met alle betrokken
partijen”, zegt Michaëla Daelemans.
“Hetzelfde geldt voor het openbaar maken van de resultaten. Voor het eerste
zorgtraject hebben veel ziekenhuizen
zelf het initiatief genomen; andere ziekenhuizen reageren nog wat terughoudend. Transparantie is overigens geen
doel op zich. Maar de publicatie van de
gegevens wordt vandaag niet langer in
vraag gesteld. De verslagen van het internistisch zorgtraject zal Zorginspectie zelf online zetten. Een actuele vraag
wordt dan ook: hoe gaan we reageren
als de media ons erop aanspreken? Op
11 december organiseren wij een studiedag over de inspecties binnen het
internistisch zorgtraject, waarbij we
verder zullen ingaan op dit thema. De
basisidee is dat het niet nodig is defensief te reageren, maar dat men positief en soepel kan omgaan met kritische vragen. Nogmaals: elk ziekenhuis
heeft zijn sterktes en zijn zwaktes. Het
is nergens een zwart-witverhaal.”

“Onlangs bezochten wij een operatiekwartier. De verantwoordelijke
had net verteld dat er nooit iemand
zonder aangepaste kledij het OK binnen kon. Zijn woorden waren nog niet
koud of daar stapte nietsvermoedend een zuster van de congregatie
in habijt binnen om te informeren of
haar medezuster al geopereerd was.
Hilarisch natuurlijk.”
“Het bevragen van patiënten vergt
natuurlijk ook heel wat inlevingsvermogen. Soms horen we schrijnende
verhalen”, zegt Michaëla Daelemans.
“Uiteraard moeten wij als inspecteurs aanvoelen of we op een goed
moment komen of niet. Maar mensen
ventileren graag eens. Soms maken
we ook mooie momenten mee, zoals
een gesprek met een verliefd koppel
van 80 jaar. Het zijn dikwijls verhalen
die aan je ribben plakken.”
“Grappig is soms ook de goedbedoelde nonchalance bij medewerkers”,
weet Tom Wylin. “Bijvoorbeeld de
verwarring tussen inspectie en accreditatie: ‘Komt u nu helemaal van
Amerika?’ Of toen ik iemand van een
technische dienst naar een attest
van een autoclaaf vroeg, en die zich
even in het haar krabde: ‘Ja, meneer,
er is hier ooit een Duitser geweest
en die heeft toen veel papieren opgestuurd, het is toch niet dat waarnaar
u zoekt?’ Uiteindelijk kon die man de
attesten vinden. En jawel hoor: alles
was dik in orde.”
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Leren
Goede praktijkvoorbeelden

Elkaar inspireren
Het voorbije jaar hebben een aantal
ziekenhuizen hun goede praktijkvoor
beeld gepresenteerd in de Commissie
Q & S. Enkele van deze sterke verhalen
hebben we hier voor u samengebracht.
Meer ideeën vindt u op de ICURO-web
pagina Best Practices.

Een portaalsite voor fertili
teitspatiënten – UZ Brussel
Met een portaalsite wou het Centrum
voor
Reproductieve
Geneeskunde
(CRG) van UZ Brussel inspelen op de
verwachtingen en behoeften van de
huidige generatie patiënten. Om de
service en informatie voor patiënten
te verbeteren en de betrokkenheid bij
de behandeling te verhogen, maken ze
gebruik van een portaalsite voor fertiliteitspatiënten.
Het portaal geeft instructies over de planning van bepaalde onderzoeken (bloedafname en echografie) en de toe te dienen
geneesmiddelen (en dosis). De site bevat
ook informatie over embryologie (aantal en kwaliteit van de embryo’s). Verder
kan men vanuit de portaal gemakkelijk
door
klikken naar bijkomende inlichtingen over de geplande onderzoeken en de
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behandeling. Grote voordelen zijn onder
meer de flexibiliteit van het tijdstip waarop gegevens geconsulteerd worden en het
feit dat gegevens altijd opnieuw kunnen
worden geconsulteerd.
Eenmaal er informatie op de portaal is
geplaatst, wordt de patiënt daarvan verwittigd met een SMS of e-mailbericht.
Nadat de patiënt het bericht heeft gelezen, moet hij aangeven of de informatie
duidelijk was. Indien er nog vragen zijn,
dan kan dat aangevinkt worden en wordt
aan de patiënt gevraagd om de ‘dagelijkse
monitoring’ zelf op te bellen voor verdere
toelichting.
Dit nieuwe communicatiemiddel wordt
zowel door patiënten als door professionals als erg positief gepercipieerd.

Een extern kwaliteitsforum –
UZ Leuven

Met dit forum wou het UZ Leuven zowel de patiënt en zijn naaste omgeving
als externe verwijzers een stem geven.
Het ziekenhuis wil luisteren naar hun
verwachtingen en suggesties voor kwaliteitsvolle zorg. In een open en directe
dialoog en op basis van evenwaardig-

heid kan kritisch en constructief gereflecteerd worden over een aantal kwaliteits- en patiëntveiligheidsgerelateerde
aspecten. Onderwerpen kunnen zowel
aangebracht worden door het ziekenhuis (bv. infobrochures, website, nieuwbouwprojecten, organisatorische zaken…) als door de leden van het forum
zelf.

Anderhalvelijnszorg in de
oncologie – het Van WeelBethesda Ziekenhuis
‘Anderhalvelijnszorg’ bieden aan oncologiepatiënten wijst erop dat de zorg
niet door de huisarts en de specialist
afzonderlijk, maar gezamenlijk wordt
geleverd. Na een uitgebreide patiëntenbespreking tussen de huisarts en de
specialist wordt zorgvuldig afgesproken
wie welk aspect van de behandeling
voor zijn rekening neemt. Naast de voordelen voor informatieoverdracht en rolverdeling (specialistische zorg door het
ziekenhuis, basiszorg door de huisarts),
komt een dergelijke samenwerking ook
de zorg zelf ten goede.
Meer informatie op www.icuro.be.

Apotheek

Nulmeting indicator
‘een volledig geneesmiddelenvoorschrift’

“Dit is maar een eerste stap.
Maar wel een belangrijke”
Hoofdapothekers Sarah De Broe van
ZNA en Hilde Collier van UZ Brus
sel werken vanuit de Vereniging voor
Ziekenhuisapothekers actief mee aan
VIP2. Hun beider ziekenhuizen zijn op
dit ogenblik ook bezig met een JCIaccreditatie. Ondertussen is het ook
uitkijken naar de resultaten van de
nulmeting van de VIP2-indicator ‘een
volledig geneesmiddelenvoorschrift’
in de algemene ziekenhuizen.
“Bij de start van het VIP2-project zijn
alle beroepsverenigingen uitgenodigd

om mee aan tafel te zitten. Zo ook de
Vereniging van Ziekenhuisapothekers
(VZA), die drie leden afvaardigde: Koen
Derijckere, Hilde en ikzelf”, zegt Sarah
De Broe. “De VZA werkte los van het
accreditatie- en indicatorenverhaal al
jaren aan kwaliteit en patiëntveiligheid.
Zo hebben we sinds 2006 een ‘kwaliteitshandboek intercollegiale toetsing’,
dat richtlijnen biedt om onze processen
te auditeren, en sinds 2010 een ‘kwaliteitshandboek
medicatieveiligheid’.
Binnenkort verschijnt een vierde editie,
waarin we beide handboeken zullen in-

tegreren met ook de invalshoeken van
NIAZ en JCI. De VZA organiseert ook
opleidingen tot auditeur. Vanuit die ervaring en vanuit de directe praktijk konden wij ons steentje bijdragen aan het
indicatorenproject.”

Indicator
“Het was niet evident om een geschikte
indicator te vinden die objectief en zinvol is en zich bovendien laat benchmarken. Uiteindelijk hebben we geopteerd
voor het ‘volledig geneesmiddelenvoor-
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schrift’. Het voorschrift moet een aantal
wettelijk voorgeschreven items bevatten: naam en voornaam van de patiënt,
naam en vorm van het geneesmiddel,
de sterkte, de frequentie en de dosering
per keer, de naam en de voornaam van
de arts, zijn handtekening en de datum.
De indicator is streng: per geneesmiddelenlijn op een voorschrift wordt
gescoord; als één element ontbreekt,
dan is die lijn onvolledig. Staan er vijf
geneesmiddelen op één voorschrift en
zijn vier op de vijf helemaal in orde, dan
scoor je 80%”, legt Sarah De Broe uit.
“Het lijkt simpeler dan het is”, zegt Hilde
Collier. “Apothekers met jaren ervaring
durven het voorschrift vanuit hun kennis
al eens zelf interpreteren als er iets niet
helemaal duidelijk is. ‘Dit zal wel in milligram bedoeld zijn’. In 99,9% van de gevallen zal die interpretatie wel kloppen,
maar het is geen goede methode om
op terug te vallen. Vooral de frequentie
en de dosis ontbreken wel eens. En de
handtekening van de arts.”

Elektronisch
Ziekenhuizen die al met een elektronisch voorschrift werken, zoals het UZ
Brussel, hebben vandaag een stapje
voor. “De meeste voorschriften gebeuren bij ons ondertussen elektronisch.
Uitzonderingen zijn een aantal ambulante voorschriften. We merken dat de
elektronische voorschriften veel beter
– en leesbaarder – zijn ingevuld. Alles
staat of valt met goede software: de velden moeten verplicht en gestructureerd
in te vullen zijn. Een heikel punt blijft de
handtekening of de elektronische validatie van de arts, maar ook daar wordt
aan gewerkt. Dankzij het elektronisch
voorschrift zijn we in enkele jaren tijd
sterk geëvolueerd”, zegt Hilde Collier.
“Voor dringende gevallen kan een arts
altijd nog met een ‘naschrift’ werken
dat nadien zo vlug mogelijk gevalideerd
moet worden. Deze naschriften worden
niet opgenomen in de indicator, maar ze
moeten uitzondering blijven”, weet Sarah De Broe. “Zowat alle ziekenhuizen
zijn overigens bezig met de conversie
naar elektronische systemen. Het indicatorproject zal dit proces nog versnellen. Het ZNA wil in 2015 grote stappen
voorwaarts zetten op dat gebied.”

Resultaten
De eerste meting van de indicator ‘vol-
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ledig geneesmiddelenvoorschrift’ is ondertussen achter de rug. Van 15 oktober
tot 15 november zijn de ziekenhuisapothekers bij elkaar gaan auditeren. “Het
idee om audits bij elkaar te doen en
niet in het eigen ziekenhuis is ontstaan
na een pilootmeting in 2012”, verklaart
Sarah De Broe. “De metingen moeten
eenvormig en objectief gebeuren door
mensen met kennis van zaken. Als een
bepaald medicament alleen in de vorm
van een comprimé bestaat, dan hoeft
het voorschrift in principe de vorm niet
te vermelden omdat er sowieso eenduidigheid is. Alleen apothekers zijn voldoende op de hoogte om zulke audits te
kunnen doen.”
“Deze eerste meting beschouwen we als
een nulmeting”, zegt Hilde Collier. “In
december volgt er een terugkoppelingssessie, georganiseerd vanuit de ontwikkelingsgroep ‘ziekenhuisbrede indicatoren’. Dan zullen we samen bekijken
hoe we de resultaten kunnen publiceren
met een correcte interpretatie en een
correcte benchmarking. De terugkoppeling van de eigen resultaten naar elk
ziekenhuis blijft het belangrijkste. Het is
de bedoeling om onszelf te kunnen situeren en om verbeteracties uit te werken
waar nodig.”
Verwachten de ziekenhuisapothekers
grote verschillen in scores tussen de
ziekenhuizen? “Ja, er zullen grote verschillen zijn. Wie werkt met een elektronisch voorschrift zal doorgaans een
pak beter scoren dan wie nog manueel
werkt. Bovendien is de norm streng.
Stel dat artsen in een ziekenhuis vrijwel
nooit de frequentie op het voorschrift
noteren, dan zal dat ziekenhuis heel laag
scoren, ook al is aan alle andere vereisten perfect voldaan. In die zin is een ziekenhuis dat nul scoort daarom nog niet
per se heel slecht bezig – niet alle parameters zijn van even groot belang. Binnen de ontwikkelingsgroep moeten we
nog aftoetsen hoe we de resultaten zullen communiceren en of zich eventueel
wijzigingen in de verwerking opdringen.
Misschien moeten we kalibreren binnen
de resultaten: een score van 20% op het
invullen van de frequentie kan naast een
100% voor de handtekening staan”, zegt
Sarah De Broe.
“Toch moeten we de resultaten durven
zien zoals ze zijn”, meent Hilde Collier.
“Ik weet dat wij minder goed scoren voor
de manuele voorschriften. Ik kan daar
wel een uitleg voor geven, maar niette-

min: het is niet goed, het moet beter.”

Verdere stappen
“Eigenlijk is deze indicator maar een
eerste stap”, licht Sarah De Broe toe.
“In het begin dachten velen zelfs dat dit
a piece of cake zou worden: het spreekt
toch vanzelf dat al die gegevens op een
voorschrift vermeld staan en dat elk
voorschrift getekend is door een arts?
Niet dus. We zijn heel basic bezig.”
“Pas als het voorschrift vormelijk in
orde is, kunnen we een stap verder gaan
en het ook inhoudelijk en klinisch evalueren”, beaamt Hilde Collier. “Klopt de
vermelde dosis? Is dit geneesmiddel het
juiste geneesmiddel voor deze of gene
patiënt? Zijn er interacties of onverenigbaarheden? Dat zijn complexe vragen.
Ook hier zal het elektronisch voorschrijven zijn nut bewijzen. We spreken dan
van clinical decision support en clinical
decision rules. Als een arts bijvoorbeeld
een medicament voorschrijft dat zijn
patiënt met een voedselallergie beter
niet neemt, dan geeft de software een
signaal. Zo zijn er tal van interacties en
contra-indicaties waarvoor artsen en
apothekers alert moeten zijn en waar
software kan helpen. Het is geen sinecure om al die gegevens in te putten. In
het UZ Brussel zijn we daar volop mee
bezig. We kunnen weliswaar een beroep doen op bestaande internationale
databases, maar uiteindelijk moet alles
op maat van het eigen ziekenhuis, het
eigen formularium en het eigen antibioticabeleid worden aangepast. Een hele
klus!”
“We moeten ook oppassen voor
‘alert-vermoeidheid’ bij de artsen”,
meent Sarah De Broe. “Als er voor het
minste geringste een pop-up opduikt om
de arts te waarschuwen, dan zullen artsen snel de neiging hebben om pop-ups
direct weg te klikken en dan staan we
nergens. De software moet dus volledig
zijn en toch niet te opdringerig. In bepaalde gevallen zal de software gewoon
informatie moeten geven aan de arts –
pas op, er is gevaar voor een interactie –
in andere gevallen zal de software een
motivatie van de arts moeten vragen
vooraleer de arts kan verder gaan met
het voorschrift. Het is erg complex en
het vraagt een grote verantwoordelijkheid. Er zal altijd een manuele validatie
van de apotheker nodig blijven voor het
behoud van het overzicht en het interpreteren van het geheel.”

Balans

Stafmedewerker Q & S Vera De Troyer

“We moeten kwaliteit
structureel verankeren”
“Steeds meer beroepsverenigingen
zijn vragende partij voor indicatoren.
Enkele jaren geleden was dat ondenk
baar. Het wijst op een fundamentele
verandering in de cultuur”, zegt Vera
De Troyer, stafmedewerker Q & S van
ICURO. Als coördinator van de studie
dag ‘Making indicators work’ heeft ze de
handen meer dan vol. Toch gingen wij
haar even storen. Hoe kijkt zij naar de
verwezenlijkingen op het vlak van Q & S
de voorbije jaren?
Vera De Troyer: De openheid en de bereidheid om ervaringen en kennis te
delen is erg groot. Dat zorgt voor een
positieve dynamiek. Ziekenhuizen leren
van elkaar en ook tussen de ziekenhuizen en de overheid zijn heel wat stappen in de goede richting gezet. In de
Commissie Q & S komen de ziekenhuizen, Zorginspectie, de Vlaamse en de
federale overheid maandelijks bijeen.
En er wordt wel degelijk naar elkaar
geluisterd. Voor het eisenkader voor
het traject van de internistische patiënt
was het bijvoorbeeld oorspronkelijk de
bedoeling dat voor elke patiënt een
DNR-code bepaald zou worden, maar
na overleg met de sector bleek dat niet
realistisch te zijn. Een ander voorbeeld
zijn de onderhoudsintervallen voor medische apparatuur, waar de input van
de sector doorslaggevend is geweest.
Andere eisen werden wel behouden,
omdat de geconsulteerde professionals ze als cruciaal beschouwden om
kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren.
Het toont hoe constructief overheid en
sector samenwerken. Voorts verbreden wij voortdurend onze horizonten:
we leggen contacten met andere sectoren zoals de thuisverpleging en met
andere landen. Het is geen toeval dat
Leslee Thompson keynote spreker is
op onze studiedag. We zoeken continu naar internationale voorbeelden en
willen mee in de kop van het peloton
zitten.
Er mag dan veel overleg zijn, toch blijft
er een veelheid aan initiatieven: ac
creditatie, indicatoren, Zorginspectie,

Vlaamse normen en federale eisen... Is
dat niet van het goede te veel?
Het mooie is dat er door de groeiende
samenwerking meer lijn komt in alle
initiatieven. Niemand is gebaat bij versnippering. De verschillende initiatieven
zijn complementair en versterken elkaar in een coherent beleid. In het kader
van de accreditatie is het belangrijk dat
de authenticiteit van diploma’s gecheckt
kan worden. Welnu, de federale overheid bekijkt samen met ons hoe we dat
kunnen realiseren. Ook bij de opbouw
van de eisenkaders worden de verwachtingen van accreditatie mee in rekening
genomen. Internationaal krijgen we
trouwens lof voor die hechte samenwerking. Eind september gaf ik een lezing
voor een internationaal gezelschap in
Utrecht. Ik beken, ik begon eraan met
knikkende knieën. Maar achteraf kreeg
ik ontzettend mooie reacties op de unieke samenwerking die we in Vlaanderen
realiseren. Professor Grol vatte het
goed samen: “Soms hinken de Vlamingen een tijdje achterop, maar als we er
eenmaal werk van maken, dan pakken
we het meteen goed aan en denkt iedereen ‘Knap werk’.”

Structurele borging
Ook binnen de ziekenhuizen zien we de
dynamiek en samenwerking groeien?
Dat klopt! Het engagement is groot.
Kwaliteit en patiëntveiligheid is niet
langer een kwestie voor de directie en
de kwaliteitscoördinator, maar voor
alle medewerkers. Dat blijkt duidelijk
uit de verhalen in deze Zorgwijzer. Ook
de patiënten worden steeds meer op
een structurele manier betrokken. Eén
van de mooiste vergaderingen die ik
meemaakte, was die waarin professionals en patiënten samen de vertaalslag
maakten van de indicatoren voor borstkanker: een complexe en gevoelige oefening, die met brio geslaagd is. De rol
van de beroepsverenigingen verdient
een aparte vermelding: steeds meer zijn
zij vragende partij voor indicatoren. Enkele jaren geleden was dat ondenkbaar.
Het wijst op een fundamentele veran-

dering in cultuur. We moeten er alleen
over waken dat het haalbaar en realistisch blijft. De dynamiek drijft vandaag
in hoge mate op engagement en enthousiasme. Om de geloofwaardigheid
te behouden hebben we een structurele
borging en omkadering nodig. Op dat
vlak verwachten wij veel van het Vlaams
Instituut voor Kwaliteit in de Zorg (VIKZ)
(of Centrum voor Kwaliteitszorg, zoals het
in het Vlaams regeerakkoord genoemd
wordt, nvdr.). Het zou ook goed zijn om
kwaliteit structureel te verankeren in de
ziekenhuisfinanciering. Zowel Zorgnet
Vlaanderen en ICURO als het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg hebben voorstellen in die richting
geformuleerd.
In de toekomst zal meer en meer in
netwerken worden samengewerkt.
Hoe kunnen we de ontwikkelingen op
het gebied van kwaliteit en patiënt
veiligheid daarmee in overeenstem
ming brengen?
Dat wordt inderdaad een hele uitdaging.
Het boek Netwerkzorg voor langdurige
zorg en ondersteuning van Bernadette
Van den Heuvel van Zorgnet Vlaanderen toont duidelijk aan dat we moeten
inzetten op het transmurale karakter
van de zorg. Kwaliteit zal in een netwerk
van zorg gerealiseerd worden. De toenadering tot de thuisverpleegkunde, de
geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en andere sectoren groeit. Binnen elke sector staan kwaliteit en patiëntveiligheid hoog op de agenda. Het
zal erop aankomen die initiatieven met
elkaar in overeenstemming te brengen.
Het federale en het Vlaamse regeerakkoord bieden daarvoor al enkele aanknopingspunten.

Patiëntenparticipatie
Haar naam viel al even: met Leslee
Thompson komt een internationaal ge
renommeerd spreker naar de studie
dag over kwaliteit en patiëntveiligheid.
Wat verwacht je ervan?
Leslee Thompson is een grote dame die
internationaal respect afdwingt. Ik denk
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dat we nog heel wat kunnen leren uit
haar verhaal. Op het gebied van patiëntenparticipatie hebben we nog een weg
af te leggen. Leslee Thompson kan ons
inspireren. Ik hoop dat haar boodschap
de ziekenhuizen ertoe aanzet om ervoor
te gaan. De koepelorganisaties kunnen,
in samenwerking met andere actoren
zoals het Vlaams Patiëntenplatform, ook
nog een tandje bijsteken. In Canada zag
ik bijvoorbeeld een mooi initiatief: het
Patient Voices Network. Dat is een databank van patiënten die hun expertise
als ervaringsdeskundige ter beschikking
stellen. Een ziekenhuis dat bijvoorbeeld
zijn borstkliniek wil optimaliseren en in
dat kader op zoek is naar een jonge pa
tiënte en een iets oudere patiënte om
deel uit te maken van een werkgroep,
kan een beroep doen op die database.
Zo zijn er nog veel ideeën die de betrokkenheid van de patiënt kunnen verhogen.
Zoals Leslee Thompson zegt: we moeten
er gewoon aan beginnen. Just do it!
Er is al veel vooruitgang geboekt op
het gebied van kwaliteit en patiënt
veiligheid de jongste jaren. Is dit een
succesverhaal over de hele lijn of zijn
er ook knelpunten die maar niet op
gelost geraken?
Zeker niet alle ideeën die we ooit geopperd hebben zijn effectief gerealiseerd.
Doordat we altijd in nauw overleg met
de ziekenhuizen, de overheden en de
beroepsgroepen werken, wordt alles
voortdurend getoetst. Als we ergens een
nood voelen, dan gaan we daarop in. Op
dit ogenblik voel je bij veel ziekenhuizen
bijvoorbeeld de nood aan een communicatiestrategie rond kwaliteit. Hoe zorg je
ervoor dat je niet in de verdediging gedrongen wordt door de media? Hoe kun
je het heft in eigen handen nemen en
coherent, helder en correct communiceren? Dat zijn vragen waarover we ons
willen buigen in 2015.
Binnenkort krijg je versterking van een
tweede stafmedewerker Q & S?
Vanaf januari komt Katleen Valtin mij
vervoegen. Katleen is nu aan de slag
als beleidsverantwoordelijke kwaliteit in
AZ Sint-Maria in Halle. Net als ik kent
ze de praktijk in de ziekenhuizen van
binnenuit. Ik ben zelf ooit begonnen als
pediatrisch verpleegkundige en later
als kwaliteitsmedewerker in een ziekenhuis. Nog altijd stel ik mij bij elke
beslissing de vraag: hoe zou ik daarop
gereageerd hebben als verpleegkundige
en als kwaliteitscoördinator. Ik denk dat
dit een goede insteek is om dicht bij de
dagelijkse praktijk van het werkveld te
blijven.
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LAST CALL

4de editie Dag v/d Zorg

Wil je samen met tientallen BV's een Hart
voor de Zorg maken? Schrijf je dan nu in op
www.dagvandezorg.be. De inschrijvingen
sluiten af op 19 december.
Hét grootste event van de
welzijns-en gezondheidszorg
in Vlaanderen
Op zondag 15 maart 2015 is het zover.
Voor de vierde keer gooien zorg- en
welzijnsvoorzieningen hun deuren open
op Dag van de Zorg. Het wordt opnieuw
een interactieve tocht achter de schermen van de zorgsector. Met boeiende
parcours en interresante programma's
door gepassioneerde medewerkers.
Jong en oud, maar ook gezinnen gaan
die dag op pad en beleven heel veel
facetten van deze sector: infrastructuur
& architectuur, ICT, technologie & innovaties, opleidings- en carrièremogelijkheden.

Meer dan een opendeur
alleen
Dit jaar steken de organisatoren een
tandje bij. Geert Van Hijfte, voorzitter
van Dag van de Zorg: "Elk jaar proberen
we de opendeurdag te kaderen door die

1.

DAG V/D
ZORG

2.

WEEK V/D
ZORG

dag inhoudelijk in the picture te brengen
in de brede pers. We doen dat met een
uitgebreide sensibiliseringsactie”. Dit
jaar krijgt het kind ook een naam: Week
van de Zorg. In aanloop van de Dag van
de Zorg komt er een gezamenlijke campagne met alle deelnemers, Radio 2,
Goed Gevoel en verschillende bekende Vlamingen. “We doen dat rond het
thema Maak een hart voor de zorg en
zetten mooie verhalen en initiatieven
met een hart voor de zorg in de schijnwerpers”, aldus Geert Van Hijfte. De
campagne wordt gesteund door radio en
televisie met het orgelpunt op zondag 15
maart 2015.

Congres Angels & Robots
Op dinsdag 10 maart – niet toevallig
tijdens de Week van de Zorg – is er het
eerste Dag van de Zorgcongres. Met
twee boeiende keynotes, Drik De Wachter en Lucien Engelen en een tiental
korte inspirerende cases: Club Brugge
Foundation, Philips Healthcare, Micro-

3.

CONGRES

soft Innovation Center, Imec, Marieke
Vervoort en vele anderen. Geert Van
Hijfte: “Angels en robots zijn metaforen
voor de dynamiek tussen empathie en
innovaties in de zorg. Dat spanningsveld
belichten we met heel diverse cases en
met boeiende sprekers. Maar ook met
originele randanimatie. Het wordt een
top event en is helemaal gratis voor
onze deelnemers”.
Thomas Vanderveken is gastheer en
gaat in gesprek met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en met
Minister van Volksgezondheid Maggie
De Block.

Last call
Zorgnet Vlaanderen roept zijn leden nog
een laatste keer op tot deelname. Elke
zorg- en welzijnsorganisatie in Vlaanderen kan zich nog tot 19 december Inschrijven voor Dag van de Zorg. Beleef
als deelnemer de Week en Dag van de
Zorg vanop de eerste rij. En laat ons
samen een hart voor de zorg maken!

4.

sensibilisering
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De zorgsector en de witte economie zijn volop in beweging.
Z-Healthcare plaatst zorg en innovatie gedurende 30 weken in de kijker.
De nieuwe reeks werpt niet enkel een blik op de technologische evoluties in de sector,
maar toont ook hoe innovatie voor meer comfort, meer levenskwaliteit
en een menselijkere aanpak zorgt.

Z-Healthcare
Elke woensdag op Kanaal Z

24u/24u via digitale tv

In samenwerking met:

Een ziekenhuis moet vooral
een gezond huis zijn …
Een ziekenhuis is een plek waar mensen samenkomen. In goede en slechte tijden. Het mag dus best
meer zijn dan enkel een huis voor zieken. Want gezondheid draait niet alleen om koude, rationele
technologie, maar ook om warmte, zorg en vooral … mensen. Een filosofie waar KBC zich als sector
specialist perfect in kan vinden. Maar waar we ook de prijs van kennen. Daarom denken we graag
mee met de sector over alle aspecten die van een ziekenhuis een gezond huis maken.

KBC. Wij spreken uw taal.

