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Executive summary

Executive summary
In order to progressively promote and support quality and patient safety
coordination in Belgian hospitals, additional funding was approved under
part B4 of the hospitals’ financial budget from July 2007. For the contract
year 2011 a budget of 7,6 million Euro was involved. In the contract year
2011, 91 % (n=179) of the acute, psychiatric and long term care hospitals
signed a contract and committed themselves to improve quality and patient safety. These actions for improvement are structured in three pillars:
a patient safety management system, intramural and transmural processes
and indicators. The three pillars are the basis of a long-range plan within
which new elements are added year after year to be developed by the hospitals.
After an introductive chapter, three chapters describe the results for each pillar. These are based on the reports that were submitted by the hospitals for
the contract 2011. In a fourth chapter, we describe the support plan that is offered to the hospitals. Finally, we explain the future quality and patient safety
orientations that will be developed by the federal authorities.

Chapter 1. Patient safety management system
For the first pillar concerning the safety management system, hospitals were
asked to submit five elements:
1. fulfilment of a second patient safety culture measurement at hospital level;
2. further implementation of a notification and learning system for incidents
and near-incidents;
3. description of five retrospectively analysed processes/incidents, including
specification of the analysis method used, of the target groups to which
analysis results were communicated and of the proposed improvement
actions, and identification of the persons responsible for the follow-up of
improvement actions;
4. classification of the analysed incidents according to the WHO International
Classification for Patient Safety (taxonomy) up to the most detailed level;
5. indication of how far the Patient Safety Committee is involved in the coordination of all patient safety initiatives within the institution.
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1.

Patient safety culture measurement

Results of the first pillar indicate that 152 out of 177 hospitals (86 %) carried
out a second patient safety culture measurement with a validated measurement tool in accordance with the methodological specifications. In 95 %
(n=144) of the hospitals, culture measurement was also carried out at hospital scale. The participation rate of physicians was lower than that of other
hospital staff (median resp. 39,3 % and 62,7 %).
95 % (n=144) of the hospitals made a comparison between the results of the
first and second culture measurements.
93 % (n=141) of the hospitals participated in an external benchmark survey.

2.

Implementation of a notification and learning system

With regard to implementation of a notification and learning system for
(near-) incidents, all participating hospitals (n=177) appeared to have a notification and learning system for incidents and near-incidents available. In
94 % (n=166) of the hospitals, the system applies to the whole hospital.
Almost half of the hospitals declared to use distinctive notification systems
(e.g. for haemovigilance, aggression, falls, radiotherapy, medical imaging and
decubitus ulcers).
In 63 % of the hospitals (n=111), an electronic notification was possible.
In 13 % of the hospitals (n=23), the patient also had the opportunity to notify
an incident.
94 % of the hospitals (n=166) had partially implemented the minimal dataset
of the WHO-taxonomy and 66 % of the hospitals (n=66/100) had implemented the XML-export model.
Between 1 January and 30 June 2011, in total 29.405 incidents were reported,
of which 36 % (n=7.692) were analysed. 29 % of the incidents reported with
severity ratings 3, 4 and 5 were submitted to an analysis (n=1.544). In 91 % of
the hospitals (n=152), the incidence of incidents was less than 1 per 100 days
of stay (period 1 January - 30 June 2011).
Between 1 January and 30 June 2011, in total 9.045 near-incidents were
reported, of which 36 % were analysed. In 96 % (n=118) of the hospitals,
the incidence of near-incidents was less than 1 per 100 days of stay (period
1 January – 30 June 2011).

8
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3.

Retrospective analysis methods and taxonomy

PRISMA and RCA, two retrospective analysis methods very close to each
other, were used in 67 % of the analysed incidents (n=606), even for incidents
with severity ratings ‘serious’ and ‘deceased’.
Incidents most frequently submitted to an analysis and for which the largest
number of improvement actions were formulated, were in relation with: ‘medication/IV liquids’ (24 %, n=212), ‘care process/procedure’ (20 %, n=177),
‘staff/patient behaviour’ (16 %, n=138) and ‘patient accident’ (14 %, n=120).
97 % of the analyses that were carried out, involved communication with
one or more hospital structures or staff members. Incident analyses in relation with medication involved communication with the pharmacist in 42 %
(n=88) of the cases, and in less than 20 % of the cases, communication with
the medical and pharmaceutical committee.
In 20 % of the hospitals (n=91), the results of incident analyses being carried
out were put at the disposal of all hospital staff members.
9 % (n=82) of the incidents analysed, involved a ‘wrong patient’ problem.
In 3 out of 4 incidents submitted to an analysis, consequences for the institution were reported. The most frequent ones were ‘disturbed workflow or
longer delays for the patient’ (28 %, n=367) and ‘additional treatments or
examinations’ (21 %, n=278).
For 87 % of all codes (n=1.351) attributed in accordance with the WHOtaxonomy classes, the code proved to be usable and codification was carried
out up to the most detailed level.

4.

Follow-up of improvement actions

Responsibility for the follow-up of improvement actions resulting from a
retrospective analysis involved mainly: the chief nurse (22 %, n=187), the
quality coordinator or the person in charge of patient safety (17 %, n=145),
the Patient Safety Committee (10 %, n=84) and the head of the nursing department (10 %, n=84). Follow-up of improvement actions resulting from
an incident analysis involving medication was carried out in 13 % of the cases by the pharmacist (n=28) and in 2 % of the cases by the Medical and
Pharmaceutical Committee (n=5).

5.

Patient Safety Committee

In 88 % of the hospitals (n=154), the Patient Safety Committee is in charge
of coordinating all patient safety initiatives.
9

In comparison to previous contract years, a positive evolution is noticeable in communication on incident analyses. So, in comparison to 2010,
a high increase can be noticed in communication on incident analyses
with the chief nurse: from 7 % in 2010 to 67 % in 2011; the Patient Safety
Committee: from 6 % in 2010 to 61 % in 2011; the head of the nursing
department: from 7 % in 2010 to 58 % in 2011; the physicians: from 1 % in
2010 to 46 % in 2011 and the chief physician: from 15 % in 2010 to 38 %
in 2011.

Chapter 2. Intramural and transmural care processes
For the second pillar, hospitals were asked, on one hand, to analyse or (re-)
develop an existing or new intramural process on the basis of a previously
provided list and, on the other hand, to make a SWOT-analysis of any chosen
transmural process on the basis of a 61-item questionnaire.
Only 1 out of the 177 hospitals which handed out a report, did not report on
an intramural process, and the SWOT-analysis of a transmural process was
carried out by 94 % (n=165) of the hospitals.

1.

Intramural care processes

176 intramural improvement processes were described, of which 60 %
were intramural care processes (n=105), 24 % dealt with intramural transfer,
mainly intramural transfer within the same hospital or site (n=42), and 16 %
of the improvement processes were initiated as a result of an incident analysis
out of pillar 1 (n=29).
60 % of the hospitals (n=106) opted to carry on intramural processes already
chosen in 2010.
The most frequently chosen pathologies in acute hospitals were: CVA, total
knee prosthesis, total hip prosthesis and breast cancer. The intramural improvement processes reported as a result of an incident analysis out of pillar
1 were mainly in relation with medication (n=6), patient identification (n=4)
and ‘Safe Surgery’ (n=4).
80 % of intramural care processes reported by psychiatric hospitals (n=37)
were linked to strategic priorities of the institution and mainly in relation with
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medication (n=10) and metabolic syndrome (n=7). Intramural care processes for aggression were mainly in relation with aggression management.
56 % of intramural care processes reported by long term care hospitals were
in relation with pathologies involving numerous hospitalisations in 2010
(n=9). 25 % of intramural care processes were initiated as a result of a retrospective incident analysis out of pillar 1.
In 97 % of the improvement processes reported, a multidisciplinary team
was constituted (n=171).
In 1 out of 5 improvement processes reported, Service Level Agreements (SLA)
were concluded.
In almost 1 out of 2 improvement processes, the required 10-step plan was
carried out up to the consolidation phase.
For the 176 improvement processes reported, 812 indicators were defined,
out of which 41 % are process indicators, 35 % outcome indicators and 24 %
structure indicators.
73 % (n=593) of the indicators were used for the follow-up of improvement
actions.
Target values were set mostly for structure indicators (63 %), then respectively for process indicators (61 %) and outcome indicators (57 %).
87 % of the indicators were defined with a numerator and a denominator.
In comparison to previous contract years, more hospitals opted for an improvement process based on a retrospective incident analysis out of pillar 1 (from
7 % in 2010 to 16 % in 2011). In 2011, too, it appeared that complete fulfilment of a PDCA cycle, up to the consolidation phase, was difficult to carry
out, even within a two-year period. More than in previous years, indicators
were used for the follow-up of improvement actions, even though no target
values were set for 4 out of 10 indicators defined.

2.

Transmural care processes

To help hospitals with the analysis of their transmural care processes, a questionnaire was set up, based on 61 quality components as described in literature.
11

Those 61 items were then operationally expressed (taking into account the
Belgian context) and classified according to the 6 dimensions of the Chronic
Care Model (CCM):
1) health system;
2) community;
3) delivery system design;
4) decision support;
5) self-management;
6) clinical information systems.
66 % of transmural care processes were in relation with transmural care between hospitals and the first line, 12 % between different hospitals, 10 % between the hospital and specialised care centres, 9 % between the hospital and
rest and nursing homes (RNH), and 3 % ‘others’.
165 hospitals selected 38 different patient populations, among which ‘psychiatric and geriatric patients’ were most often selected as target population.
The objectives when implementing a transmural care process were very diverse and described as: ‘promoting quality and safety of care’ (45 %), ‘promoting
communication and cooperation between the first and second line, between
hospitals themselves or with RNH and specialised care centres’ (35 %) and
‘improving coordination and continuity of care processes’ (20 %).
Managers of acute hospitals (42 %) were most frequently quoted as initiators
of transmural care processes, followed by medical specialists (10 %). 93 % of
participating hospitals consider support by hospital managers for transmural
care processes as positive.
Intramural partners most frequently involved in transmural care processes
were specialists (45 %), nursing staff (45 %) and social department (31 %).
Hospital discharge managers were notably little involved in transmural care
processes (3 %), as well as hospital pharmacists (1 %).
Extramural partners most frequently involved in transmural care processes
were managers of housing and nursing homes (41 %), general practitioners
(35 %) and psychiatric centres (28 %). Partners who were notably little involved
are patients and family (6 %) and managers of home care organisations (4 %).
Dimensions of the Chronic Care Model (CCM) where items most frequently
scored negatively, were ‘clinical information systems’ (45 % negatively scored
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items), ‘support to care providers’ (35% negatively scored items) and ‘organisation details’ (28 % negatively scored items).
Quality items with the most important improvement potential were:
• funding and legal aspects of the care process (dimension ‘health system’);
• cooperation with local pharmacists (dimension ‘community’);
• patients’ involvement in the development of transmural care process (dimension ‘delivery system design’);
• availability of an evidence-based treatment protocol (dimension ‘decision
support’);
• cooperation with patients’ organisations and volunteers (dimension ‘selfmanagement’);
• availability of an ICT support tool for promoting transmural care (dimension ‘clinical information systems’).

Chapter 3. Indicators
For the third pillar in relation with indicators, hospitals were asked to:
1. critically analyse the care processes for which clinical indicators showed
significant divergent values in a positive (+++ indicators) or negative way
(--- indicators), in cooperation with the head of the concerned department and the chief physician;
2. draw up a mission and vision on quality and patient safety at the specific
department or unit level;
• set Specific, Measurable, Acceptable, Realistic and Time-bound
(SMART) objectives, linked to the mission and vision of the selected
department or unit;
• define structure, process and outcome indicators linked to the SMART
objectives set;
• set target values.

a)

Critical outcome analysis based on clinical indicators

In total, 55 hospitals (out of 104) mentioned indicators showing significant
divergent values in a positive way. 49 hospitals wrote a report about this.
The indicator ‘laparotomic cholecystectomy’ was for most hospitals (n=28) a
+++ indicator.
Fifteen hospitals said they had no explanation for this, 34 hospitals put forward divergent explanations. Four hospitals attributed the favourable out13

come to a multidisciplinary approach or cooperation and one hospital mentioned cooperation with treating physicians.
In 20 hospitals (out of 49), +++ indicators were submitted to a follow-up by
the hospital generally once a year.
In all hospitals, +++ indicators ‘caesarian section’ and ‘mortality after congestive cardiac failure’ were submitted to systematic follow-up; this was less
systematic for the remaining five indicators. In 10 out of 49 hospitals, there
was no follow-up at all.
In total, 50 hospitals (out of 104) mentioned indicators showing significant
divergent values in a negative way. 44 hospitals wrote a report about this.
The indicator ‘laparotomic cholecystectomy’ was for most hospitals (n=12) a
--- indicator.
In 14 hospitals (out of 44), --- indicators were submitted to a follow-up once
a year.
The indicators ‘caesarian section’ and ‘mortality after acute stroke’ were submitted to a follow-up in all hospitals; for the remaining five indicators, there
was absolutely no follow-up in 11 hospitals.
In hospitals reporting --- indicators (n=50) as well as in hospitals reporting
+++ indicators (n=55), the head of the concerned department or unit was
consulted less often than the chief physician or the responsible for the minimum clinical data.
The most frequently mentioned improvement actions resulting from the
analysis of the concerned care processes were ‘drawing up guidelines or recommendations’ (n=21) and ‘introduction of an indicator at unit or hospital
level subject to internal follow-up’ (n=19).

b)

Mission and vision on quality and patient safety at unit or
department level

75 out of 176 hospitals opted for a ‘classical’ stay unit, including psychiatric,
intensive care, emergency and ‘mother-and-child’ units. Twenty-one hospitals
found that the mission and vision defined for the hospital as a whole, were
automatically supported by the concerned department or unit.
The department or unit for which a mission and a vision had been set out,
were in most cases chosen by the ‘management’ in the broadest sense of the
14
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term (general management, medical management and nursing management).
‘Quality of care’, ‘patient safety’ and ‘patient orientation’ are important components of the mission and vision, and this as well for acute and psychiatric
hospitals as for long term care hospitals. In comparison to acute and long
term care hospitals, the component ‘networking’ was prominently present in
the mission and vision of psychiatric hospitals. The component ‘patient empowerment’ appeared in the mission or vision of 17 hospitals.
In total, 726 operational objectives were set, of which 75 % (n=525) can be
considered as SMART.
For the objectives set, 1.643 indicators in total were defined, among which
29 % were structure indicators (n=471), 43 % process indicators (n=710)
and 28 % outcome indicators (n=28%). For 7 out of 10 indicators, a target
value was also set and 8 out of 10 were used for monitoring improvement
actions.
The link between mission and vision, on one hand, and operational objectives
and indicators, on the other hand, is often vague.

Chapter 4. Support plan
Every year the FPS Health organises supportive and guidance activities in the
framework of the three pillars of the contract ‘quality and patient safety coordination’ and these always combine theoretical insights and practical applications. During the fourth contract year, the focus was on workshops on the
measurement of patient safety culture and extramural care. Besides, a symposium on ‘Quality and Patient safety’ was organised in 2011.
Hospital networks in the regions remained active, each with their own dynamic.
In the fourth chapter, comments are given on guidance and supportive activities which took place between September 2011 and mid-2012.

Chapter 5. Future orientations
In a fifth and final chapter, orientations for the future are pointed out until
2017, focussing on the contents of the second five-year plan until 2017. The
four main stones for an outstanding hospital policy: customer friendliness, in15

novation, entrepreneurship, cooperation and/or networking are maintained
as a guideline and operationally expressed in generic and specific topics.
Generic topics are similar for all types of hospitals and deal with safety management, leadership, communication as well as patient and family empowerment. Specific topics deal with high-risk medication, ‘Safe Surgery’1, identity vigilance or deprivation of liberty measures2 and transmural care.

1
2

16

Only for acute hospitals.
Only for psychiatric hospitals.


Beknopte samenvatting

Beknopte samenvatting
Om de coördinatie van de kwaliteit en patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen progressief te bevorderen en te ondersteunen is sinds juli 2007 een
bijkomende financiering goedgekeurd in het onderdeel B4 van het budget
van de financiële middelen. Ook voor het contractjaar 2011 betekende dit een
budget van 7,6 miljoen euro. In het contractjaar 2011 hebben 91 % (n=179)
acute, psychiatrische en Sp-ziekenhuizen een contract ondertekend en zich
daardoor geëngageerd om verbeteringen in de kwaliteit en patiëntveiligheid
door te voeren. Deze verbeteracties zijn gestructureerd rond drie pijlers: een
patiëntveiligheidsmanagementsysteem, intramurale en transmurale zorgprocessen en indicatoren. De drie pijlers vormen de basis van een meerjarenplan
waarbinnen jaarlijks steeds nieuwe elementen worden aangeboden aan de ziekenhuizen ter uitwerking.
Na een inleidend hoofdstuk worden drie hoofdstukken gewijd aan de resultaten per pijler. Deze zijn gebaseerd op de rapportages zoals die door de ziekenhuizen werden ingediend voor het contract 2011. In een vierde hoofdstuk
wordt ingegaan op het ondersteuningsplan dat aan de ziekenhuizen werd
aangeboden. Tenslotte worden de oriëntaties voor de toekomst m.b.t. kwaliteit en patiëntveiligheid, die door de overheid in de toekomst zullen worden
uitgewerkt, toegelicht.

Hoofdstuk 1. Patiëntveiligheidsmanagementsysteem
Voor de eerste pijler m.b.t. het veiligheidsmanagementsysteem werden aan de
ziekenhuizen de volgende vijf elementen gevraagd:
1. een tweede ziekenhuisbrede patiëntveiligheidscultuurmeting uit te
voeren;
2. het meld- en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten verder te
implementeren;
3. vijf retrospectief geanalyseerde processen/incidenten te omschrijven, inclusief het verduidelijken van de gebruikte analysemethode, de doelgroepen waarmee over de resultaten van de analyses werd gecommuniceerd, de
voorgestelde verbeteracties en het aanduiden van de verantwoordelijken
voor de op te volgen verbeteracties;
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4. de geanalyseerde incidenten te classificeren volgens de International
Classification for Patient Safety (taxonomie) van de WHO tot op het diepst
mogelijke niveau;
5. aan te geven in welke mate het Comité Patiëntveiligheid instaat voor de
coördinatie van alle patiëntveiligheidsinitiatieven binnen de instelling.

1.

Patiëntveiligheidscultuurmeting

De resultaten van de eerste pijler geven aan dat 152 van 177 ziekenhuizen
(86 %) een tweede patiëntveiligheidscultuurmeting hebben uitgevoerd met
een gevalideerd meetinstrument, conform de methodologische voorschriften.
In 95 % (n=144) van de ziekenhuizen was de cultuurmeting ook ziekenhuisbreed. De participatiegraad van de artsen was lager dan die van ziekenhuismedewerkers (mediaan resp. 39,3 % en 62,7 %).
95 % (n=144) van de ziekenhuizen heeft de resultaten tussen de eerste en de
tweede cultuurmeting vergeleken.
93 % (n=141) van de ziekenhuizen heeft deelgenomen aan een extern benchmarkonderzoek.

2.

Implementatie meld- en leersysteem

Voor wat de implementatie van het meld- en leersysteem voor (bijna-) incidenten betreft, werd vastgesteld dat alle deelnemende ziekenhuizen (n=177)
beschikken over een meld- en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten. In 94 % (n=166) van de ziekenhuizen ging het over een ziekenhuisbreed
systeem.
Bijna de helft van de ziekenhuizen gaf aan afzonderlijke meldsystemen te
hanteren (bv. voor hemovigilantie, agressie, vallen, radiotherapie, medische
beeldvorming en decubitus).
In 63 % van de ziekenhuizen (n=111) kon elektronisch gemeld worden.
In 13 % van de ziekenhuizen (n=23) is er een formulier (papier of elektronisch) beschikbaar waarmee patiënten melding kunnen maken van een (bijna-)incident.
94 % van de ziekenhuizen (n=166) had de minimale dataset van de WHOtaxonomie deels geïntegreerd en 66 van de 100 ziekenhuizen die de vraag beantwoordden, hadden het XML-exportmodel geïntegreerd.
Tussen 1 januari en 30 juni 2011 werden in totaal 29.405 incidenten gemeld.
In meer dan 1 op 4 van de ziekenhuizen gebeurde geen enkele analyse voor
incidenten met de ernstgraden 3, 4 en 5 en in 4 op 10 van de ziekenhuizen
18
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die een vermijdbaar incident met overlijden tot gevolg meldden, werden deze
incidenten niet allemaal geanalyseerd.
Tussen 1 januari en 30 juni 2011 werden in totaal 9.045 bijna-incidenten gemeld. 36 % ervan werd geanalyseerd.

3.

Retrospectieve analysemethodes en taxonomie

PRISMA en RCA, twee retrospectieve analysemethodes die sterk aanleunen bij elkaar, werden gebruikt voor 67 % van de geanalyseerde incidenten
(n=606), ook voor de incidenten met ernstgraden ‘ernstig’ en ‘overlijden’.
De gerapporteerde incidenten die het meest frequent aan een analyse werden
onderworpen en waarover de meeste verbeteracties werden geformuleerd,
gingen over: ‘medicatie/IV-vloeistoffen’ (24 %, n=212), ‘proces/procedure van
zorg’ (20 %, n=177), ‘gedrag van personeel/patiënt’ (16 %, n=138) en ‘ongeval
van de patiënt’ (14 %, n=120).
Voor 97 % van de gerapporteerde analyses werd gecommuniceerd met 1 of
meer ziekenhuisstructuren of -medewerkers. Over de gerapporteerde incidentanalyses m.b.t. medicatie werd in 42 % (n=88) van de gevallen gecommuniceerd met de apotheker en in minder dan 20 % (n=37) met het medisch
farmaceutisch comité.
In 20 % van de ziekenhuizen (n=91) werden de resultaten van de gerapporteerde incidentanalyses beschikbaar gesteld voor alle ziekenhuismedewerkers.
9 % van de codes voor ‘incidenttype’ had te maken met de subklasse ‘verkeerde patiënt’.
Bij 3 op 4 van de geanalyseerde incidenten waarover werd gerapporteerd, waren er gevolgen voor de instelling. Het ging voornamelijk over ‘verstoorde
workflow of langere wachttijden voor de patiënt’ (28 %, n=367) en ‘bijkomende behandelingen of onderzoeken’ (21 %, n=278).
Voor 87 % van alle toegekende codes (n=1.351) volgens de klassen van de
WHO-taxonomie gebeurde de codering tot op het diepste niveau.

4.

Opvolgen van verbeteracties

De verantwoordelijken voor het opvolgen van de verbeteracties na een retrospectieve analyse waren voornamelijk: de hoofdverpleegkundige (22 %, n=187),
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de kwaliteitscoördinator of medewerker patiëntveiligheid (17 %, n=145), het
Comité Patiëntveiligheid (10 %, n=84) en het hoofd van het verpleegkundig
departement (10 %, n=84). Verbeteracties naar aanleiding van een incidentanalyse over medicatie werden in 13 % van de gevallen opgevolgd door de
apotheker (n=28) en in 2 % door het medisch farmaceutisch comité (n=5).

5.

Comité Patiëntveiligheid

In 88 % van de ziekenhuizen (n=154) stond het Comité Patiëntveiligheid in
voor de coördinatie van alle patiëntveiligheidsinitiatieven.
In vergelijking met de vorige contractjaren is voornamelijk een positieve evolutie merkbaar in de communicatie over incidentanalyses. Zo was er, in vergelijking met 2010 een sterke stijging merkbaar voor de communicatie over
incidentenanalyses met de hoofdverpleegkundige (van 7 % in 2010 naar 67 %
in 2011); het Comité Patiëntveiligheid: van 6 % in 2010 naar 61 % in 2011;
het hoofd van het verpleegkundig departement: van 7 % in 2010 naar 58 % in
2011; artsen: van 1 % in 2010 naar 46 % in 2011 en de hoofdgeneesheer: van
15 % in 2010 naar 38 % in 2011.

Hoofdstuk 2. Intramurale en transmurale zorgprocessen
Voor de tweede pijler werd aan de ziekenhuizen gevraagd om enerzijds, een bestaand of nieuw intramuraal zorgproces te analyseren of te (her)ontwikkelen
op basis van een vooraf opgegeven lijst en om een SWOT-analyse te doen van
een transmuraal zorgproces naar keuze op basis van een 61-item-vragenlijst
anderzijds.
Van de 177 ziekenhuizen die een rapport indienden heeft 1 ziekenhuis niet
gerapporteerd over een intramuraal zorgproces, de SWOT-analyse van een
transmuraal zorgproces werd uitgevoerd door 94 % (n=165) van de ziekenhuizen.

1.

Intramurale zorgprocessen

In totaal werden 176 intramurale verbeterprocessen beschreven, 60 % hiervan zijn intramurale zorgprocessen (n=105), 24 % gaat over intramurale
transfer, hoofdzakelijk over intramurale transfer binnen eenzelfde ziekenhuis
of site (n=42) en 16 % van de verbeterprocessen werden opgestart naar aanleiding van een geanalyseerd incident uit pijler 1 (n=29).
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De meest frequent gekozen pathologieën in de acute ziekenhuizen zijn: CVA,
totale knieprothese, totale heupprothese en borstcarcinoom. De ingediende
intramurale verbeterprocessen naar aanleiding van een incidentanalyse uit
pijler 1 hadden voornamelijk betrekking op medicatie (n=6), patiëntidentificatie (n=4) en ‘Safe Surgery’ (veilige chirurgie) (n=4).
80 % van de intramurale zorgprocessen uit de psychiatrische ziekenhuizen
(n=37) hadden betrekking op beleidsmatige prioriteiten van de instelling en
gaan hoofdzakelijk over medicatie (n=10) en metabool syndroom (n=7). De
intramurale zorgprocessen over agressie gaan voornamelijk over het omgaan
met en het beheer van agressie.
56 % van de intramurale zorgprocessen uit de Sp-ziekenhuizen hadden betrekking op pathologieën waarvoor in 2010 een hoog aantal opnames werden
gerealiseerd (n=9). 25 % van de intramurale zorgprocessen werd opgestart
naar aanleiding van een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1.
60 % van de ziekenhuizen (n=106) koos voor het verderzetten van een gekozen intramuraal proces uit 2010.
Voor de nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011 hebben alle ziekenhuizen
een multidisciplinair team samengesteld, voor de processen uit 2010 waren
er drie ziekenhuizen die dat niet hebben gedaan.
De acute ziekenhuizen maakten voor de nieuwe intramurale zorgprocessen
uit 2011 iets meer gebruik van Service Level Agreements (SLA’s). In de psychiatrische ziekenhuizen en de Sp-ziekenhuizen werden ze, voor de processen uit
2011, minder ontwikkeld.
Bijna 6 op 10 (58 %, n=62) van de intramurale zorgprocessen uit 2010 hebben de fase van borging bereikt, voor de nieuwe intramurale zorgprocessen
uit 2011 is dat 30 % (n=21).
20 % van de zorgprocessen over intramurale transfer en 25 % van de verbeterprocessen n.a.v. een retrospectieve incidentanalyse konden niet geborgd
worden binnen een tijdspanne van twee jaar.
Voor de 176 ingediende verbeterprocessen werden in totaal 812 indicatoren
geformuleerd waarvan 41 % procesindicatoren, 35 % resultaatsindicatoren en
24 % structuurindicatoren.
73 % (n=593) van de indicatoren werd gebruikt voor het opvolgen van
verbeteracties.
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Streefwaarden werden het meest bepaald voor structuurindicatoren (63 %),
voor proces- en resultaatsindicatoren, resp. 61 % en 57 %.
87 % van de indicatoren werden geformuleerd met een teller en een noemer.
In vergelijking met de vorige contractjaren hebben meer ziekenhuizen een verbeterproces gekozen op basis van een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1
(van 7 % in 2010 naar 16 % in 2011). Ook in 2011 werd vastgesteld dat het volledig doorlopen van de PDCA-cyclus, tot en met de fase van borging, moeilijk
te realiseren was, zelfs binnen een tijdspanne van twee jaar. Indicatoren worden,
meer dan de vorige jaren, gebruikt om verbeteracties op te volgen, hoewel voor
4 op 10 van de geformuleerde indicatoren geen streefwaarde werd bepaald.

2.

Transmurale zorgprocessen

Om de ziekenhuizen te ondersteunen bij het analyseren van hun transmuraal
zorgproces werd een vragenlijst ontwikkeld, gebaseerd op 61 kwaliteitscomponenten zoals beschreven in de literatuur.
Deze 61 items werden vervolgens verder geoperationaliseerd (rekening houdend met de Belgische context) en ingedeeld volgens de 6 dimensies van het
Chronic Care Model (CCM):
1) beleid en middelen (‘health system’);
2) betrokkenheid van organisaties in de thuiszorg (‘community’);
3) wijze van organiseren (‘delivery system design’);
4) ondersteuning van de zorgverstrekkers (‘decision support’);
5) ondersteuning van patiënten en familie bij zelfzorg (‘self-management’);
6) klinische informatiesystemen (‘clinical information systems’).
66 % van de transmurale zorgprocessen had betrekking op transmurale zorg
tussen het ziekenhuis en de eerste lijn, 12 % tussen verschillende ziekenhuizen, 10 % tussen het ziekenhuis en gespecialiseerde zorgcentra, 9 % tussen het
ziekenhuis en rust- en verzorgingstehuizen en 3 % ‘andere’.
Door 165 ziekenhuizen werden 38 verschillende patiëntenpopulaties geselecteerd waarbij ‘psychiatrische en geriatrische patiënten’ het meest werden
geselecteerd als doelpopulatie.
De doelstellingen die werden nagestreefd bij de implementatie van een transmuraal zorgproces waren zeer divers en werden beschreven als: ‘het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg’ (45 %), ‘het bevorderen van
de communicatie en samenwerking tussen de eerste en tweede lijn, het RVT,
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ziekenhuizen onderling of het gespecialiseerde centrum’ (35 %) en ‘het verbeteren van de coördinatie en continuïteit van het zorgproces’ (20 %).
De directies van acute ziekenhuizen (42 %) werden het meest frequent vermeld als initiators van transmurale zorgprocessen, gevolgd door medische
specialisten (10 %). 93 % van de deelnemende ziekenhuizen ervaart de ondersteuning door het management van het ziekenhuis voor het transmuraal
zorgproces als positief.
De intramurale partners die het meest frequent bij het transmuraal zorgproces werden betrokken, waren specialisten (45 %), verpleegkundigen (45 %)
en de sociale dienst (31 %). De ontslagmanager werd opvallend weinig betrokken in transmurale zorgprocessen (3 %), alsook de ziekenhuisapotheker
(1 %).
De extramurale partners die het meest frequent werden betrokken bij het
transmuraal zorgproces waren directies van woon-zorgcentra (41 %), huisartsen (35 %) en psychiatrische centra (28 %). Partners die opvallend weinig
werden betrokken zijn patiënten en hun families (6 %) en directies van thuiszorgorganisaties (4 %).
De dimensies van het Chronic Care Model (CCM) waarbinnen de items het
meest frequent als negatief werden gescoord waren ‘klinische informatiesystemen’ (45 % negatief gescoorde items), ‘ondersteuning van de zorgverstrekkers’ (35 % negatief gescoorde items) en ‘wijze van organiseren’ (28 % negatief gescoorde items).
Kwaliteitsitems die het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoonden
waren:
• financiering en juridische aspecten van het zorgproces (dimensie ‘beleid
en middelen’);
• samenwerking met lokale apothekers (dimensie ‘betrokkenheid van organisaties in de thuiszorg);
• betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van het transmuraal
zorgproces (dimensie ‘wijze van organiseren’);
• beschikbaarheid van een evidence-based behandelprotocol (dimensie ‘ondersteuning van de zorgverstrekkers’);
• samenwerking met patiëntenorganisaties en mantelzorgers (dimensie ‘ondersteuning van patiënten en familie’);
• beschikbaarheid van een ICT-ondersteunend instrument ter bevordering
van transmurale zorg (dimensie ‘klinische informatiesystemen’).
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Hoofdstuk 3. Indicatoren
Voor de derde pijler m.b.t. indicatoren werd aan de ziekenhuizen gevraagd om:
1. zorgprocessen waarvoor de klinische indicatoren significant afwijkende
waarden vertoonden in positieve zin (+++ indicatoren) of negatieve zin
(--- indicatoren), kritisch te analyseren in samenwerking met het diensthoofd van de betreffende afdeling en de hoofdgeneesheer;
2. een missie en visie m.b.t. kwaliteit en patiëntveiligheid te formuleren op
niveau van een specifieke afdeling of dienst;
• Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdsgebonden
(SMART) geformuleerde doelstellingen te bepalen, gerelateerd aan de
missie en de visie van de gekozen afdeling of dienst;
• structuur-, proces- en resultaatsindicatoren te definiëren, gerelateerd
aan de geformuleerde SMART-doelstellingen;
• streefwaarden te bepalen.

1.

Kritische analyse van resultaten op klinische indicatoren

In totaal hebben 55 (op 104) ziekenhuizen aangegeven dat sommige indicatoren significant afwijkende waarden vertoonden in positieve zin.
Negenenveertig ziekenhuizen hebben erover gerapporteerd.
De indicator ‘laparotomische cholecystectomie’ was voor het grootst aantal
ziekenhuizen (n= 28) een +++ indicator.
Vijftien ziekenhuizen gaven aan geen verklaring te hebben voor deze resultaten, 34 ziekenhuizen schoven uiteenlopende verklaringen naar voren. Vier
ziekenhuizen schreven de gunstige resultaten toe aan een multidisciplinaire
benadering of samenwerking en één ziekenhuis vermeldde de samenwerking
met de behandelende artsen.
In 20 (op 49) ziekenhuizen werden de +++ indicatoren doorgaans een keer
per jaar door het ziekenhuis opgevolgd.
De +++ indicatoren ‘keizersnedencijfer’ en ‘sterftecijfer na congestief hartfalen’ werden in alle ziekenhuizen systematisch opgevolgd; voor de vijf overige
indicatoren gebeurde dat minder systematisch. In 10 van de 49 ziekenhuizen
vond er geen opvolging plaats.
In totaal hebben 50 (op 104) ziekenhuizen aangegeven dat sommige indicatoren significant afwijkende waarden vertoonden in negatieve zin. Vieren
veertig ziekenhuizen hebben erover gerapporteerd.
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De indicator ‘laparotomische cholecystectomie’ was voor het grootst aantal
ziekenhuizen (n= 12) een --- indicator.
In 14 (op 44) ziekenhuizen werden de --- indicatoren 1 keer per jaar opgevolgd.
De indicatoren ‘keizersnedencijfer’ en ‘sterfte na een acute beroerte’ werden in
alle ziekenhuizen opgevolgd; voor de overige vijf indicatoren gebeurde in 11
ziekenhuizen helemaal geen opvolging.
Zowel in ziekenhuizen met --- indicatoren (n=50) als ziekenhuizen met +++
indicatoren (n=55) werd het afdelingshoofd van de betreffende dienst minder
vaak dan de hoofdarts of de verantwoordelijke voor de minimale ziekenhuisgegevens geraadpleegd.
De meest frequent geciteerde verbeteracties als gevolg van de analyse van de
betreffende zorgprocessen waren het opstellen van richtlijnen of aanbevelingen (n=21) en het invoeren van een intern op te volgen indicator op dienst- of
ziekenhuisniveau (n=19).

2.

Missie en visie m.b.t. kwaliteit en patiëntveiligheid op dienstof afdelingsniveau

Vijfenzeventig op de 176 ziekenhuizen kozen een ‘klassieke’ hospitalisatiedienst, met inbegrip van een dienst psychiatrie, intensieve verzorging, een
spoedafdeling, ‘moeder-kind’-diensten. Eenentwintig ziekenhuizen waren
van oordeel dat de visie en missie die voor het ziekenhuis als geheel werden
gedefinieerd, automatisch door de diensten en afdelingen werden gedragen.
De dienst of afdeling waarvoor een missie en een visie werden geformuleerd
werd in de meeste gevallen gekozen door de ‘directie’ in de meest ruime betekenis (algemene directie, medische directie en directie verpleegkunde).
‘Zorgkwaliteit’, ‘patiëntveiligheid’ en ‘patiëntgerichtheid’ zijn belangrijke
componenten van de missie en de visie en dit zowel voor de acute, psychiatrische als Sp-ziekenhuizen. De component ‘netwerken’ was, in vergelijking
met de acute en de Sp-ziekenhuizen, prominent aanwezig in de missie en de
visie van psychiatrische ziekenhuizen. De component ‘patiënt empowerment’
kwam voor in de missie of visie van 17 ziekenhuizen.
In totaal werden 726 operationele doelstellingen geformuleerd, waarvan
75 % (n=525) als SMART kan worden beschouwd.
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Voor de geformuleerde doelstellingen werden in totaal 1.643 indicatoren geformuleerd waarvan 29 % structuurindicatoren (n=471), 43 % procesindicatoren (n=710) en 28 % resultaatsindicatoren (n=28%). Voor 7 op 10 van
de indicatoren werd ook een streefwaarde geformuleerd en 8 op 10 van de
indicatoren werden gebruikt voor het opvolgen van verbeteracties.
De link tussen missie en visie, enerzijds, en de operationele doelstellingen en
indicatoren anderzijds, is dikwijls vaag.

Hoofdstuk 4. Begeleidings- en ondersteuningsplan
Ieder jaar worden door de FOD Volksgezondheid begeleidings- en ondersteuningsactiviteiten georganiseerd in het kader van de drie pijlers van het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’. Het gaat hierbij steeds om
een combinatie van theoretische inzichten en praktische toepassingen. In het
vierde contractjaar lag de focus op workshops over de patiëntveiligheidscultuurmeting en transmurale zorg. Ook in 2011 werd een symposium ‘kwaliteit
en patiëntveiligheid’ georganiseerd.
De ziekenhuisnetwerken in de regio’s blijven actief, met elk een eigen dynamiek.
In een vierde hoofdstuk worden de begeleidings- en ondersteuningsactiviteiten toegelicht die plaatsvonden tussen september 2011 en medio 2012.

Hoofdstuk 5. Oriëntaties voor de toekomst
In een afsluitend en vijfde hoofdstuk worden de oriëntaties voor de toekomst
besproken tot 2017 waarbij de focus ligt op de inhoud van het tweede meerjarenplan tot 2017. De vier bouwstenen voor een performant ziekenhuisbeleid:
innovatie, ondernemingszin, samenwerking en/of netwerking en klantgerichtheid blijven behouden als rode draad en worden verder geoperationaliseerd in generieke en specifieke thema’s.
De generieke thema’s zijn uniform voor alle ziekenhuistypes en gaan over
veiligheidsmanagementsysteem, leiderschap, communicatie en patiënt en familie empowerment. De specifieke thema’s hebben betrekking op hoog risico
medicatie, ‘Safe Surgery’3 (of veilige chirurgie), identitovigilantie of vrijheidsbeperkende maatregelen4 en transmurale zorg.
3
4
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Enkel voor acute ziekenhuizen.
Enkel voor psychiatrische ziekenhuizen.


Voorwoord

Voorwoord
Het voorliggende rapport ‘Kwaliteit en Patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen anno 2011’ is het vierde rapport in het kader van het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’.
Er is door de ziekenhuizen sinds de start van dit contract een grote weg afgelegd
op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. De collectieve bewustwording
t.a.v. het belang van kwaliteit en patiëntveiligheid binnen de verschillende geledingen van het ziekenhuis is een belangrijke verdienste van het eerste meerjarenplan. De voorgenoemde bewustwording biedt de basis voor de implementatie van de noodzakelijke verbeterinitiatieven, en laat toe dat steeds meer
complexe onderdelen van kwaliteit en patiëntveiligheid kunnen worden opgestart en geëvalueerd. De resultaten van dit rapport leren ons dat we niet op de
lauweren mogen rusten. Leiderschap wordt meer dan ooit de conditio sine qua
non om enerzijds de bereikte resultaten te borgen, en anderzijds de bestaande
en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Om deze reden zal leiderschap
een belangrijk thema worden in de contracten van de komende jaren.
Na vier projectjaren zijn een aantal tendensen op te merken. Meer bepaald
is het cruciaal dat het patiëntveiligheidsmanagementsysteem verder geïmplementeerd en geconsolideerd wordt en dat actief wordt ingezet op proactief
risicomanagement. Daarnaast blijkt dat ziekenhuizen nog een lange weg af te
leggen hebben op het vlak van procesmanagement, vooral omdat het procesmatig benaderen van transmurale zorgprocessen relatief nieuw is. We stellen
tevens vast dat het opvolgen van verbeteracties aan de hand van relevante
indicatoren nog voor verbetering vatbaar is.
Op basis van deze vaststellingen en rekening houdend met de actuele ontwikkelingen in de ziekenhuizen werd gewerkt aan een tweede meerjarenplan over
kwaliteit en patiëntveiligheid (2013-2017). Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn immers thema’s zonder vaststaand eindpunt. Via de contracten ‘coördinatie kwaliteit
en patiëntveiligheid’ zullen we samen met de ziekenhuizen hieraan verder werken.
We wensen u veel leesgenot.
Christiaan Decoster

Directeur-generaal Gezondheidszorg
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Inleiding
Na het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen in 2006
m.b.t. de financiering van kwaliteit in ziekenhuizen, worden jaarlijkse contracten aangeboden aan de ziekenhuizen betreffende de coördinatie van kwaliteit en patiëntveiligheid. Ziekenhuizen participeren op vrijwillige basis. Aan
elk deelnemend ziekenhuis werd een budget toegekend op basis van het aantal
erkende bedden. Kleinere instellingen tot 100 erkende bedden ontvangen een
bedrag van 10.000 euro. In totaal werd voor het contractjaar 2011 een budget
van 7,6 miljoen euro besteed aan dit project. Het percentage deelnemende ziekenhuizen steeg naar 90,9 %. Omgezet in functie van het aantal erkende bedden steeg de participatie van 90,6 % in 2007 naar 98,6 % in 2011 (grafiek 1).

90.6%

90.2%

% ziekenhuizen

100.0%

% erkende bedden

Grafiek 1: Participatiegraad van de Belgische ziekenhuizen aan het contract
‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’
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De jaarlijkse contracten zijn gekaderd in het meerjarenplan kwaliteit en patiëntveiligheid (2007-2012) en zijn gebaseerd op drie pijlers: structuur, proces
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en resultaat (cf. triade van Donabedian). Het meerjarenplan werd ontwikkeld
om een duidelijker beeld te krijgen over de beoogde finaliteiten op langere
termijn, zowel voor de ziekenhuizen als voor de FOD Volksgezondheid.
Daarnaast zijn kwaliteit en patiëntveiligheid thema’s die, door hun complexiteit, een gefaseerde en planmatige aanpak vragen.
De eerste pijler gaat over het ontwikkelen van een patiëntveiligheidsmanagementsysteem (VMS), de tweede pijler over intramurale en transmurale
zorgprocessen en de derde pijler over indicatoren. Per pijler worden jaarlijks
nieuwe elementen aangeboden aan de ziekenhuizen en wordt verder gebouwd
op de gevraagde activiteiten van het jaar voordien, dit alles in functie van de
beoogde einddoelstellingen per pijler tegen einde 2012.
In de eerste drie hoofdstukken wordt gerapporteerd over de resultaten van de
ziekenhuizen per pijler. Elk van deze hoofdstukken volgt eenzelfde structuur:
na een oplijsting van de belangrijkste kernconclusies en een korte inleiding,
volgt een toelichting over de context, de gebruikte methodologie, de resultaten en ten slotte een discussie. Waar mogelijk, worden de resultaten uit de
rapporten van het vierde contractjaar (2011) vergeleken met die uit de drie
voorgaande jaren. In hoofdstuk 4 wordt een totaaloverzicht gegeven van de
aangeboden begeleidings- en ondersteuningsactiviteiten.
Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk over de oriëntaties voor de toekomst dat verder bouwt op de strategische visie zoals gepresenteerd in de rapporten van de eerste drie contractjaren (2008, 2009 en 2010). In dit hoofdstuk
wordt ook de koppeling gemaakt met een tweede meerjarenplan (2013-2017).
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HOOFDSTUK 1
Pijler 1: Patiëntveiligheidsmanagementsysteem

HOOFDSTUK 1.
PIJLER 1: PATIËNTVEILIGHEIDS
MANAGEMENTSYSTEEM

Kernconclusies
Honderdzevenenzeventig van de 179 ziekenhuizen hebben een rapport ingediend. Onderstaande kernconclusies hebben betrekking op 177 ziekenhuizen.
86 % van de deelnemende ziekenhuizen heeft een tweede cultuurmeting
uitgevoerd met een gevalideerd meetinstrument en conform aan de methodologische voorschriften. In 95 % van deze ziekenhuizen was de cultuurmeting ook ziekenhuisbreed.
De participatiegraad van de artsen was lager dan die van de ziekenhuismedewerkers (mediaan resp. 39,3 % en 62,7 %).
De variatie in responsegraad was groter bij de artsen dan bij de ziekenhuismedewerkers en varieerde in functie van het type ziekenhuis en van de regio.
De resultaten van de tweede cultuurmeting werden aan verschillende doelgroepen voorgesteld: directiecomité en comité patiëntveiligheid (94 %),
verpleegkundig en paramedisch departement (88 %), artsen en medische
raad (69 %), raad van bestuur (54 %).
95 % van de ziekenhuizen heeft de resultaten tussen de eerste en de tweede
cultuurmeting vergeleken.
93 % van de ziekenhuizen heeft deelgenomen aan een extern benchmark
onderzoek.
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Alle ziekenhuizen beschikten over een meld- en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten. In 94 % van de ziekenhuizen ging het over een
ziekenhuisbreed systeem.
Bijna de helft van de ziekenhuizen gaf aan afzonderlijke meldsystemen
te hanteren die betrekking hebben op hemovigilantie, agressie, vallen,
radiotherapie, medische beeldvorming en ‘andere’ (zoals bv. decubitus).
In 63 % van de ziekenhuizen kon elektronisch gemeld worden.
In 13 % van de ziekenhuizen is er een formulier (papier of elektronisch)
beschikbaar waarmee patiënten een melding kunnen maken van een (bijna-)incident.
94 % van de ziekenhuizen had de minimale dataset deels geïntegreerd.
66 % van de ziekenhuizen die deze vraag beantwoordden had het XMLexportmodel geïntegreerd.
Tussen 1 januari en 30 juni 2011 werden in totaal 29.405 incidenten gemeld.
In meer dan 1 op 4 van de ziekenhuizen gebeurde geen enkele analyse
voor incidenten met de ernstgraden 3, 4 en 5.
In 4 op 10 van de ziekenhuizen die een vermijdbaar incident met
overlijden tot gevolg meldden, werden deze incidenten niet allemaal
geanalyseerd.
Tussen 1 januari en 30 juni 2011 werden in totaal 9.045 bijna-incidenten
gemeld. 36 % ervan werd geanalyseerd.
De meeste gebruikte analysemethode was PRISMA (51 %), ook voor de
ernstige incidenten.
De gerapporteerde incidenten die het meest frequent aan een analyse
 erden onderworpen en waarover de meeste verbeteracties werden geforw
muleerd, gingen over: ‘medicatie/IV-vloeistoffen’ (24 %, n=212), ‘proces/
procedure van zorg’ (20 %, n=177), ‘gedrag van personeel/patiënt’ (16 %,
n=138) en ‘ongeval van de patiënt’ (14 %, n=120).
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Voor 97 % van de gerapporteerde analyses werd gecommuniceerd met 1
of meer ziekenhuisstructuren of -medewerkers. Over de gerapporteerde
incidentanalyses m.b.t. medicatie werd in 42 % van de gevallen gecommuniceerd met de apotheker en in minder dan 20 % met het medischfarmaceutisch comité.
In 20 % van de ziekenhuizen werden de resultaten van de gerapporteerde
incidentanalyses beschikbaar gesteld aan alle ziekenhuismedewerkers.
De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de verbeteracties na
een retrospectieve analyse waren voornamelijk: de hoofdverpleegkundige
(22 %), de kwaliteitscoördinator of medewerker patiëntveiligheid (17 %),
het Comité Patiëntveiligheid (10 %) en het hoofd van het verpleegkundig
departement (10 %). Verbeteracties naar aanleiding van een incidentanalyse over medicatie werden in 13 % van de gevallen opgevolgd door de
apotheker en in 2 % door het medisch-farmaceutisch comité.
9 % van de codes voor ‘incidenttype’ had te maken met de subklasse ‘verkeerde patiënt’.
Bij 3 op 4 van de geanalyseerde incidenten waarover werd gerapporteerd
waren er gevolgen voor de instelling. Het ging voornamelijk over ‘verstoorde workflow of langere wachttijden voor de patiënt’ (28 %) en ‘bijkomende behandelingen of onderzoeken’ (21 %).
Voor 87 % van alle toegekende codes volgens de klassen van de WHOtaxonomie gebeurde de codering tot op het diepste niveau.
In 88 % van de ziekenhuizen stond het Comité Patiëntveiligheid in voor
de coördinatie van alle patiëntveiligheidsinitiatieven.
De meest markante vaststellingen bij het vergelijken van de vorige drie
contractjaren zijn: het gebruik van specifieke methodes om incidenten
retrospectief te analyseren: van 31 % in 2008 naar 100 % van de ziekenhuizen, zowel in 2010 als in 2011; de doelgroepen waarmee gecommuniceerd
wordt naar aanleiding van een incidentanalyse. In vergelijking met 2010 is
er een grote stijging voor de meeste doelgroepen: hoofdverpleegkundige:
van 7 % in 2010 naar 67 % in 2011; Comité Patiëntveiligheid: van 6 % in
2010 naar 61 % in 2011; hoofd van het verpleegkundig departement: van
7 % in 2010 naar 58 % in 2011; artsen: van 1 % in 2010 naar 46 % in 2011;
hoofdgeneesheer: van 15 % in 2010 naar 38 % in 2011.
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1. INLEIDING
Er zijn 12 kernelementen die, idealiter, onderdeel zijn van een patiëntveiligheidsmanagementsysteem, gaande van leiderschap en betrokkenheid van
het management tot het systematisch opvolgen van eenduidig gedefinieerde
patiëntveiligheidsindicatoren (tabel 1). Ziekenhuizen die een volwaardig patiëntveiligheidsmanagementsysteem willen ontwikkelen en implementeren
dienen deze 12 elementen systematisch te voorzien. In het meerjarenplan en
de daaruit voortvloeiende jaarcontracten van de FOD Volksgezondheid wordt
gevraagd om deze kernelementen uit te voeren of te implementeren.
Tabel 1:	Kernelementen van een patiëntveiligheidsmanagementsysteem
met verwijzing naar het jaar waarin deze bevraagd werden
1. het opstellen van een patiëntveiligheidsplan (contractjaar 2)
2. leiderschap en betrokkenheid van het management (contractjaar 4 en 5, via pijler 3)
3. inhoudelijke betrokkenheid van de verschillende disciplines in het ziekenhuis, in het bijzonder van
de artsen (contractjaar 4 en 5, via de pijlers 1 en 3)
4. het uitbouwen van een patiëntveiligheidscultuur (contractjaar 1, 2, 3, 4 en 5)
5. het opstellen van een meld- en leersysteem voor bijna-incidenten en incidenten (contractjaar 1, 3,
4 en 5)
6. het uitvoeren van een retrospectieve analyse van incidenten en bijna-incidenten (contractjaar 3 en 4)
7. het opmaken van een prospectieve risico-inventarisatie (contractjaar 5)
8. het systematisch opvolgen van eenduidig gedefinieerde (patiëntveiligheids) indicatoren (contractjaar 1, 2, 3, 4 en 5, via de pijlers 2 en 3)
9. het integreren van alle informatiebronnen van patiëntveiligheid (contractjaar 5)
10. het betrekken van de patiënt als partner in het zorgproces, rekening houdend met de culturele
identiteit van de patiënt (contractjaar 5)
11. het onderhouden van transmurale interactie (contractjaar 4 en 5, via pijler 2)
12. het permanent verbeteren van veilige zorg (contractjaar 1, 2, 3, 4 en 5)
contractjaar 1

contractjaar 2

contractjaar 3

contractjaar

contractjaar 5

2008*

2009**

2010***

2011

2012

* 2008 betreft het contractjaar 2007-2008
** 2009 betreft het contractjaar 2008-2009
*** 2010 betreft het contractjaar 2009-2010

2. CONTEXT EN METHODOLOGIE
In het contract 2011 werd aan de ziekenhuizen gevraagd om:
• een tweede ziekenhuisbrede patiëntveiligheidscultuurmeting uit te voeren;
• het meld- en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten verder te
implementeren;

34

HOOFDSTUK 1
Pijler 1: Patiëntveiligheidsmanagementsysteem

•

•

•

vijf retrospectief geanalyseerde processen/incidenten te omschrijven, inclusief het verduidelijken van de gebruikte analysemethode, de doelgroepen waarmee over de resultaten van de analyses werd gecommuniceerd, de
voorgestelde verbeteracties en het aanduiden van de verantwoordelijken
voor de op te volgen verbeteracties;
de geanalyseerde incidenten te classificeren volgens de International
Classification for Patient Safety (taxonomie) van de WHO tot op het diepst
mogelijke niveau;
aan te geven in welke mate het Comité Patiëntveiligheid instaat voor de
coördinatie van alle patiëntveiligheidsinitiatieven binnen de instelling.

2.1. Patiëntveiligheidscultuurmeting
Zoals bij de eerste cultuurmeting in het eerste contractjaar (2008) werd ook in
2011 gebruik gemaakt van de ‘Hospital Survey on Patient Safety Culture’5 een
gevalideerd meetinstrument van het AHRQ (Agency for Healthcare Research
and Quality).
Aan de ziekenhuizen werd gevraagd om volgende negen vragen te beantwoorden:
1. Is de cultuurmeting ziekenhuisbreed uitgevoerd en volledig afgewerkt?
2. Werden er andere doelgroepen bevraagd dan de ziekenhuismedewerkers
direct betrokken bij de zorg?
3. Werden herinneringsbrieven rondgestuurd?
4. Hoe werden de vragenlijsten gedistribueerd?
5. Wat was de responsgraad bij artsen, ziekenhuismedewerkers en in totaal?
6. Aan wie werden de resultaten van de cultuurmeting voorgesteld?
7. Hoe werden de resultaten van de cultuurmeting voorgesteld?
8. Werden de resultaten van de tweede cultuurmeting vergeleken met de resultaten van de eerste cultuurmeting?
9. Werden de resultaten doorgestuurd naar de Uhasselt voor deelname aan
het tweede benchmarkonderzoek?
Alvorens de resultaten te bespreken wordt eerst meer toelichting gegeven over
het gehanteerde instrument met de aangebrachte verbeteringen en wordt stil
gestaan bij de objectieven van de patiëntveiligheidscultuurmeting. Tenslotte
worden enkele aandachtspunten geformuleerd om een consistente meting
mogelijk te maken.

5

www.ahrq.gov/qual/hospculture.
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De Hospital Survey on Patient Safety Culture is een meetinstrument ontwikkeld door de AHRQ en bestaat uit 42 vragen gespreid over 12 dimensies met
10 veiligheidscultuurdimensies en 2 outcomedimensies6.
De 10 veiligheidscultuurdimensies zijn:
D01. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen
D02. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren
D03. Teamwerk binnen afdelingen
D04. Openheid naar communicatie
D05. Feedback en communicatie over patiëntveiligheid
D06. Niet bestraffende respons op fouten
D07. Bestaffing
D08. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid
D09. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen
D10. Overdracht en transfer
De twee outcome dimensies zijn:
O01. Globale perceptie over veiligheid
O02. Frequentie van ‘event’ rapportering
In de loop van 2010 werden aan het meetinstrument twee belangrijke verbeteringen aangebracht:
• het protocol werd verfijnd; meer bepaald werd de doelgroep veel duidelijker omschreven dan in het protocol van 2007;
• de vragenlijst werd aangepast aan de psychiatrische ziekenhuizen. Uit de
eerste cultuurmeting bleek immers dat de omschrijving van de ‘primaire
werkomgeving’ nogal sterk gebaseerd was op afdelingen en diensten zoals
die in een acute setting worden georganiseerd. In overleg met de sector
werd ‘primaire werkomgeving’ geherdefinieerd zodat medewerkers zich
gemakkelijker konden positioneren voor dit onderdeel van de vragenlijst.
Deze aanpassing maakt het voor de psychiatrische ziekenhuizen ook mogelijk om meer relevante benchmarkresultaten te genereren.

6
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Deze vragenlijst werd vertaald vanuit de originele Engelstalige vragenlijst naar het
Nederlands, het Frans en het Duits en waar nodig aangepast aan de Belgische context. Op
basis van een piloottest in het Ziekenhuis Oost-Limburg werd de Nederlandse vertaling
psychometrisch gevalideerd volgens dezelfde methodiek als de validatie van de originele
vragenlijst. De Franstalige versie werd vertaald door en getest in de Cliniques Universitaires
Saint-Luc (Brussel) en het Tivoli ziekenhuis (La Louvière), en vervolgens psychometrisch
gevalideerd. De Duitstalige versie werd in Zwitserland gevalideerd en aangepast aan de
Belgische context door het St.-Nikolaus Ziekenhuis (Eupen).

HOOFDSTUK 1
Pijler 1: Patiëntveiligheidsmanagementsysteem

De doelstellingen van deze tweede patiëntveiligheidscultuurmeting waren:
1. inzicht verwerven in de houding van artsen en medewerkers ten opzichte
van patiëntveiligheid; peilen naar de cultuur betreffende patiëntveiligheid;
2. inzicht verwerven in de omgang met en de bereidheid tot het melden van
(bijna-) incidenten door artsen en medewerkers;
3. medewerkers en artsen sensibiliseren door het ziekenhuisbreed verdelen
van de vragenlijst en het bespreken van de resultaten van deze meting;
4. naar de toekomst: het opvolgen van de cultuur betreffende patiëntveiligheid en de bereidheid tot melden van (bijna-) incidenten door artsen en
medewerkers d.m.v. een herhaalde meting na enkele jaren.
Met de tweede patiëntveiligheidscultuurmeting werd onderzocht in welke mate
de scores op bepaalde dimensies veranderd zijn. Om dit mogelijk te maken is
het essentieel dat de meting consistent werd uitgevoerd. Hiervoor werden voor
de ziekenhuizen een aantal belangrijke aandachtspunten geformuleerd:
• ziekenhuizen dienden een ziekenhuisbrede cultuurmeting uit te voeren, dit
wil zeggen dat de vragenlijst moest afgenomen worden bij alle medewerkers
die rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de klinische
zorg en die in actieve dienst waren gedurende minstens 6 maanden (verpleegkundigen en paramedici, artsen (alle artsen en arts-assistenten werkzaam in
het ziekenhuis), programmamanagers en zorgcoördinatoren, medewerkers
apotheek, labo en technische onderzoeken en intern patiëntentransport);
• het protocol en de vragenlijst moesten nauwgezet gevolgd worden;
• om de responsgraad te maximaliseren, dienden ziekenhuizen een herinneringsbrief te sturen;
• ziekenhuizen die wensten deel te nemen aan een tweede externe benchmarking, konden hun gegevens opnieuw overmaken aan de Uhasselt tot
en met maart 2012.

2.2. Verdere implementatie van het meld- en leersysteem voor
incidenten en bijna-incidenten
In het derde contractjaar (2009-2010) werd aan de ziekenhuizen expliciet gevraagd om een meld- en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten te
implementeren waarbij minimaal een aantal klassen uit de WHO-taxonomie
moeten worden opgenomen en verplicht moet worden gecodeerd (zie verder).
Het gevraagde meld- en leersysteem kon ontwikkeld zijn (of worden) door
het ziekenhuis, door een externe partij of door een commerciële firma.
In alle gevallen dient het meld- en leersysteem te voldoen aan de criteria zoals
gedefinieerd door de Federale Werkgroep Patiëntveiligheid in maart 2009. In
november 2012 werden de criteria geactualiseerd. De geactualiseerde criteria
zijn terug te vinden als bijlage op www.patient-safety.be.
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Het systeem moet tevens voldoen aan de eisen die gesteld worden door de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en haar uitvoeringsbesluit
van 13 februari 2001. Dit betekent dat in het meld- en leersysteem de mogelijkheid om anoniem te melden voorzien moet worden en dat incidenten na
analyse geanonimiseerd worden.
De ziekenhuizen werden tevens aangemoedigd om een export van de gegevens in XML-formaat te voorzien.
In het vierde contractjaar (2011) werden de ziekenhuizen bevraagd over de
stand van zaken betreffende het meld- en leersysteem voor incidenten en
bijna-incidenten. Eveneens werd aan de ziekenhuizen gevraagd om het aantal gemelde en geanalyseerde (bijna-)incidenten en het totaal aantal ligdagen
(daghospitalisatie en klassieke hospitalisatie) door te sturen voor de periode
van 1 januari tot 30 juni 2011.

2.3. Omschrijving van 5 retrospectief geanalyseerde incidenten
met toepassing van de WHO-taxonomie
Net zoals in het derde contractjaar (2009-2010) werd ook in het vierde contractjaar (2011) gevraagd om vijf retrospectief geanalyseerde processen of incidenten te omschrijven, inclusief het verduidelijken van de gebruikte analysemethode, de voorgestelde verbeteracties en de geformuleerde aanbevelingen
die daaruit zijn voortgevloeid. Eveneens dienen de geanalyseerde incidenten geclassificeerd te worden volgens de International Classification for Patient Safety
(taxonomie) van de WHO waarbij minstens de minimale dataset moet worden
gehanteerd en gecodeerd. Deze minimale dataset omvat de klassen: type en
karakteristieken van het incident en gevolgen voor patiënt en organisatie.
Vooraleer de resultaten te bespreken, wordt eerst ingegaan op de volgende
elementen:
• retrospectieve analysemethodes;
• de International Classification for Patient Safety (ICPS) van de WHO met
de gevraagde minimale dataset;
• het XML-exportmodel.
2.3.1. Retrospectieve analyse van incidenten
Retrospectieve analysemethodes zijn gebaseerd op het ‘systeemdenken’. Het
gaat niet over het zoeken van ‘schuldigen’, maar wel over het zoeken naar onvolkomenheden in het systeem (basisoorzaken).
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De retrospectieve analyse van een incident is een systematisch onderzoek naar
de oorzaken van een incident met als bedoeling het incident in de toekomst
te voorkomen.
Verschillende methodes kunnen hiervoor gebruikt worden.
• PRISMA en RCA (Prevention and Recovery System for Monitoring and
Analysis) is een methode gebaseerd op de principes van de RCA (Root Cause
Analysis). Beide methodes trachten aan de hand van het verzamelen van feitelijke gegevens over een ‘incident’ de oorzaken van het incident te achterhalen. RCA tracht alle basisoorzaken van een incident in kaart te brengen.
Het vinden van de verschillende basisoorzaken is nodig om de juiste verbeteracties te kunnen bepalen. PRISMA voegt aan de incidentanalyse een classificatie (Eindhoven Classificatie Model) van de gevonden basisoorzaken
toe. Dit houdt in dat nader gedefinieerd wordt welke technische, organisatorische, menselijke en patiëntgerelateerde basisoorzaken een rol speelden
op het moment dat het incident ontstond. Inzicht in deze basisoorzaken
laat toe om bepaalde tendensen in de organisatie te detecteren waardoor
doelgerichte verbeteracties kunnen worden opgesteld op ziekenhuisniveau.
• SIRE (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie) heeft eveneens
de bedoeling om te voorkomen dat het incident opnieuw kan optreden.
PRISMA zal meer geschikt zijn voor frequente incidenten waar al informatie over beschikbaar is om een analyse mee te doen. SIRE is meer geschikt voor een selectief aantal ernstige of complexe incidenten.
• De Bow-Tie-methode (‘vlinderdasmodel’) is eveneens een analysemethode waarmee op een systematische wijze een beeld kan worden verkregen
van de risico’s die in een organisatie aanwezig zijn en van de preventieve
en herstelmaatregelen die hierop (kunnen) worden ingezet.
In de Bow-Tie-methode worden risico’s, bedreigingen, preventieve en
herstelmaatregelen in één model verenigd. Het kan gebruikt worden als
retrospectieve analysemethode waarbij een incident geprojecteerd wordt
op de Bow-Tie en duidelijk wordt welke barrières hebben gefaald en wat
de zwakke plekken zijn. Deze methode kan echter ook als proactieve analysemethode worden gebruikt waarbij risico’s proactief worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Het resultaat hiervan is een duidelijk overzicht van
risico’s waardoor mogelijke knelpunten kunnen worden gedetecteerd.
2.3.2. De International Classification for Patient Safety (taxonomie)
Aan de ziekenhuizen werd reeds in 2009 gevraagd om in het meld- en leersysteem de mogelijkheid te voorzien om incidenten in te delen volgens de
International Classification for Patient Safety (ICPS) van de WHO. De ICPS
is een conceptueel raamwerk bestaande uit 10 grote klassen, 48 sleutelcon-
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cepten en ongeveer 700 begrippen. De oorspronkelijke versie van de ICPS,
ontwikkeld door de World Alliance for Patient Safety7 werd door de federale
werkgroep taxonomie aangepast aan de Belgische situatie en naar de drie
landstalen vertaald. De WHO heeft aan de FOD Volksgezondheid de toelating
gegeven om bijlage 1 van het ICPS-rapport te vertalen.
Een volledige classificatie van een incident is niet altijd zinvol en zeker niet
altijd nodig. Daarom werd door de FOD Volksgezondheid een minimale dataset bepaald waarbij 4 (van de 10) hoofdklassen moeten worden behandeld.
Elke incidentmelding dient minimaal de volgende hoofdklassen te omvatten:
klasse A: incidenttype
klasse B: gevolgen voor de patiënt (ernstgraad)
klasse D: incidentkarakteristieken
klasse H: gevolgen voor de organisatie
De resterende hoofdklassen uit de taxonomie kunnen door de ziekenhuizen
op facultatieve basis geregistreerd worden. Het gaat om:
klasse C: patiëntkarakteristieken
klasse E: versterkende factoren
klasse F: verzachtende factoren
klasse G: detectie
klasse I: verbeteracties
klasse J: acties om het risico te beperken
2.3.3. Het XML-exportmodel
Al in 2010 werden de ziekenhuizen aangemoedigd om het, door de FOD
Volksgezondheid, aangeleverde XML-exportmodel te implementeren in het
meld- en leersysteem. Eventuele export van bepaalde gegevens dient te gebeuren via dit uniforme XML-model dat specifiek voor aggregatiedoeleinden
werd uitgewerkt. In 2011 werd opnieuw nagegaan of ziekenhuizen het XMLexportmodel daadwerkelijk hebben geïntegreerd.
De FOD Volksgezondheid heeft de commerciële softwarebedrijven gecontacteerd en gevraagd om het XML-exportmodel ook te integreren in hun
meldsystemen. Hierbij werden belangrijke criteria benadrukt die eerder ook
aan de ziekenhuizen werden gecommuniceerd en die te consulteren zijn op
www.patient-safety.be.
7
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Ziekenhuizen die een meld- en leersysteem lieten ontwikkelen door de informatica-afdeling van hun instelling en waarbij het systeem toelaat dat
de gegevens opgeslagen worden in een digitale database kunnen het XMLexportmodel eveneens integreren.
Ter ondersteuning van de ziekenhuizen en de commerciële firma’s is een
handleiding (guideline), een lege database en een programma voor het inlezen van de XML-files, ontwikkeld. Daarnaast werd in januari 2011 een specifieke workshop georganiseerd voor de ziekenhuisinformatici en werd in het
voorjaar van 2011 een helpdesk geïnstalleerd. Deze helpdesk is te consulteren
via http://forum.icps-belgium.be/ en is bedoeld om ziekenhuizen te helpen
in het correct registreren van incidenten volgens de taxonomie van de WHO
en om ondersteuning te bieden bij het coderen van incidenten in het XMLformaat.
De FOD Volksgezondheid ontwikkelde een gestandaardiseerd rapportagedocument in Excel. Ziekenhuizen dienden gebruik te maken van dit instrument
om te rapporteren over pijler 1. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens
werden verwerkt, op landelijk niveau en – indien relevant – ook per type ziekenhuis en per regio.

3. RESULTATEN
3.1. Aantal ingediende rapporten
In 2011 hebben 179 ziekenhuizen ingeschreven op het contract ‘coördinatie
kwaliteit en patiëntveiligheid’ (92 %). 177 ziekenhuizen hebben een rapport
ingediend. Twee ziekenhuizen fuseerden in de loop van 2011 en hebben één
rapport ingediend, een ander ziekenhuis heeft geen rapportage gedaan voor
het contract 2011.

3.2. Resultaten van de tweede patiëntveiligheidscultuurmeting
Aan de ziekenhuizen die deelnemen sinds het eerste contractjaar (2007-2008)
werd gevraagd om in 2011 een tweede cultuurmeting uit te voeren.
3.2.1. Aantal ziekenhuizen dat een tweede cultuurmeting uitvoerde in 2011
In totaal hebben 152 ziekenhuizen een tweede cultuurmeting uitgevoerd, waarvan 89 acute (86 %), 51 psychiatrische (88 %) en 12 Sp-ziekenhuizen (75 %).
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Alle onderstaande resultaten zijn gebaseerd op deze 152 ziekenhuizen en
kunnen licht variëren met de resultaten uit het benchmarkonderzoek van de
Uhasselt8. In het benchmarkrapport werden immers zowel de resultaten besproken van de 141 ziekenhuizen die deelnamen aan het tweede benchmarkonderzoek alsook de resultaten van de ziekenhuizen die deelnamen aan het
eerste (2008) én het tweede benchmarkonderzoek (n=111).
3.2.2. Aantal ziekenhuizen dat een tweede cultuurmeting ziekenhuisbreed
uitvoerde in 2011
Van de 152 uitgevoerde cultuurmetingen in 2011, was 95 % ziekenhuisbreed
(n=144). In zes acute en twee psychiatrische ziekenhuizen was de cultuurmeting niet ziekenhuisbreed. In de Sp-ziekenhuizen werden alle cultuurmetingen ziekenhuisbreed uitgevoerd.
3.2.3. Mate waarin andere doelgroepen werden bevraagd dan de
ziekenhuismedewerkers direct betrokken bij de zorg
38 % van de ziekenhuizen die een tweede cultuurmeting uitvoerden hebben
ook andere doelgroepen bevraagd (n=57). Het valt op dat Sp-ziekenhuizen
die kleiner zijn qua aantal bedden, verhoudingsgewijs het minst een bevraging deden bij andere doelgroepen (25 %). Psychiatrische ziekenhuizen
doen dat wel in 1 op 3 van de gevallen, acute ziekenhuizen in 4 op 10 van de
instellingen.
Zevenenveertig ziekenhuizen specificeren deze doelgroepen. Het gaat voornamelijk om: directie en leidinggevenden, technische diensten, keuken en
cafetaria, administratieve en logistieke medewerkers, sociale dienst en ombudsdienst.
3.2.4. Mate waarin herinneringsbrieven werden rondgestuurd
Om de responsgraad op de cultuurmeting te maximaliseren (minstens 60 %)
stipuleerde het protocol om, bij een te lage respons, herinneringsbrieven rond
te sturen. In bijna 9 op 10 van de ziekenhuizen is dit ook gebeurd (n=135).
Eén ziekenhuis heeft geen antwoord gegeven op deze vraag.

8

42

A. Vlayen et al., Tweede veiligheidscultuurmeting in de Belgische acute, psychiatrische en
Sp-ziekenhuizen, UHasselt, onderzoeksgroep Patient Safety, 2012.

HOOFDSTUK 1
Pijler 1: Patiëntveiligheidsmanagementsysteem

3.2.5. Wijze waarop de vragenlijst werd gedistribueerd
Ziekenhuizen konden de vragenlijst over de patiëntveiligheidscultuurmeting op
drie manieren verspreiden: op papier, elektronisch of beide. 1 op 4 van de ziekenhuizen hebben de vragenlijst louter elektronisch gedistribueerd (n=36), in 64 %
van de ziekenhuizen gebeurde dit uitsluitend via papier (n=98) en in 1 op 5 van
de ziekenhuizen werd de vragenlijst zowel elektronisch als op papier verspreid.
3.2.6. Responsgraad
Aan de ziekenhuizen werd de responsgraad gevraagd bij artsen, ziekenhuismedewerkers en in totaal. De responsgraad werd berekend door het aantal
ontvangen vragenlijsten te delen door het aantal verdeelde vragenlijsten. Een
streefcijfer van 60 % werd vooropgesteld. Om deze norm te behalen werd aan
de ziekenhuizen gevraagd om het protocol strikt op te volgen en om herinneringsbrieven te sturen.
Uit figuur 1 blijkt dat de responsgraad een stuk hoger ligt bij de ziekenhuismedewerkers (mediaan 62,7 %) dan bij de artsen (mediaan 39,3 %). De variabiliteit is bij beide doelgroepen groot.
Figuur 1: Responsgraad van artsen en andere ziekenhuismedewerkers
Responsgraad van de artsen tegenover de andere ziekenhuismedewerkers
100
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3.2.6.1. Responsgraad van artsen volgens type ziekenhuis en regio
Bij het bekijken van de gegevens van de artsen afzonderlijk (figuur 2), valt op
dat, ondanks de grote variabiliteit, de responsgraad in Sp-ziekenhuizen en
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psychiatrische ziekenhuizen duidelijk hoger ligt dan in de acute ziekenhuizen
(mediaan resp. 61,4 %, 60 % en 30,5 %). De variabiliteit is in de acute ziekenhuizen, eveneens in vergelijking met de twee andere ziekenhuistypes, lager.
Figuur 2: Responsgraad van artsen per type ziekenhuis
Responsgraad van de artsen per type ziekenhuis
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Uit het vergelijken van de gegevens per regio blijkt dat de responsgraad van
artsen in Wallonië en Brussel sterk vergelijkbaar is (mediaan resp. 28,2 % en
29,4 %), maar lager dan de responsgraad van artsen in Vlaanderen (mediaan
49,8 %) (figuur 3).
Figuur 3: Responsgraad van artsen per regio
Responsgraad van de artsen per type regio
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3.2.6.2. Responsgraad van ziekenhuismedewerkers volgens type ziekenhuis
en regio
Uit figuur 4 blijkt dat de responsgraad in psychiatrische ziekenhuizen (mediaan 79,9 %) beduidend hoger ligt dan in Sp-ziekenhuizen (mediaan 62,9 %)
en acute ziekenhuizen (55,3 %).
Figuur 4: Responsgraad van ziekenhuismedewerkers per type ziekenhuis
Responsgraad van de ziekenhuismedewerkers per type ziekenhuis
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In de responsgraad van ziekenhuismedewerkers per regio zien we dezelfde
trend als bij de artsen. De responsgraad in Vlaanderen (mediaan 69,2 %) is hoger dan in Wallonië (mediaan 55,5 %) en Brussel (mediaan 46,7 %) (figuur 5).
Figuur 5: Responsgraad van ziekenhuismedewerkers per regio
Responsgraad van de ziekenhuismedewerkers per regio
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3.2.7. Voorstelling van de resultaten aan de verschillende doelgroepen en de
wijze waarop
Aan de ziekenhuizen werd gevraagd of de resultaten van de tweede cultuurmeting werden voorgesteld aan de raad van bestuur, de medische raad, het
verpleegkundig/paramedisch departement, het directiecomité, het comité
of de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid en artsen. Ook werd een antwoordcategorie ‘andere’ voorzien. Ziekenhuizen waren tevens in de mogelijkheid om aan te geven op welke wijze deze resultaten werden voorgesteld.
Hiervoor kon een keuze gemaakt worden uit: intranet, nieuwsbrief, ziekenhuiskrant, personeelsblad, mail, mondelinge presentatie, verslag of andere.
3.2.7.1. Overzicht van doelgroepen aan wie de resultaten werden voorgesteld
Alle 152 ziekenhuizen die de tweede cultuurmeting hebben uitgevoerd, hebben de resultaten ervan voorgesteld aan minstens één groep personen.
De resultaten werden hoofdzakelijk voorgesteld aan het comité of de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid en aan het directiecomité (94 %, n=143).
Het verpleegkundig en paramedisch departement werd over de resultaten geïnformeerd in 88 % van de ziekenhuizen (n=134). In 7 op 10 ziekenhuizen
(69 %, n=105) kregen ook de artsen en de medische raad een voorstelling van
de resultaten en de raad van bestuur in iets meer dan de helft van de ziekenhuizen (54 %, n=82).

Grafiek 1: Doelgroepen aan wie de resultaten over de cultuurmeting
werden voorgesteld (n=152)
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Bijna de helft van de ziekenhuizen stelt de resultaten ook voor aan andere
doelgroepen (n=73, 48 %), voornamelijk aan medische en verpleegkundige
diensthoofden, administratieve managers, ondersteunende diensten, medewerkers klinische biologie, labo, intern patiëntentransport, apotheek en paramedici. Eén psychiatrisch ziekenhuis geeft aan de resultaten ook te hebben
voorgesteld aan patiënten en hun familie (grafiek 1).
3.2.7.2. Overzicht van de wijze waarop de resultaten werden voorgesteld
Aan de ziekenhuizen werd gevraagd om aan te geven welke methodes gehanteerd werden om de resultaten over de cultuurmeting voor te stellen en of er,
per doelgroep, nog een tweede methode gebruikt werd. De antwoordalternatieven waren: intranet, nieuwsbrief, ziekenhuiskrant, personeelsblad, mail,
mondelinge presentatie, verslag (rapport) of andere.
Grafiek 2: Wijze waarop de resultaten over de cultuurmeting werden
voorgesteld
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Alle ziekenhuizen hebben aangegeven minstens één methode te gebruiken om
de resultaten over de cultuurmeting voor te stellen. In totaal werden de resultaten 1.215 keer voorgesteld. De meest gekozen methodes waren de mondelinge presentatie (44 %) en verslag of rapportage (30 %) (grafiek 2).
Bij vergelijking van de gebruikte methodes per doelgroep valt op dat voor
artsen en het verpleegkundig en paramedisch departement in respectievelijk
22 en 17 % van de keren het intranet wordt gebruikt als methode om de resultaten voor te stellen.
3.2.8. Vergelijking van de resultaten van de eerste en de tweede cultuurmeting
144 van de 152 ziekenhuizen die een tweede cultuurmeting uitvoeren in 2011,
hebben de resultaten ervan vergeleken met de resultaten van de eerste cultuurmeting. Zeven ziekenhuizen (3 acute, 3 psychiatrische en 1 Sp-ziekenhuis)
hebben dat niet gedaan, 1 acuut ziekenhuis heeft de vraag niet beantwoord.
3.2.9. Deelname aan het tweede benchmarkonderzoek
Alle deelnemende ziekenhuizen konden voor een tweede keer en op vrijwillige basis deelnemen aan een extern benchmarkonderzoek. 141 van de 152
ziekenhuizen hebben hun resultaten doorgestuurd naar de UHasselt. De resultaten van het tweede benchmarkonderzoek worden uitgebreid omschreven in het benchmarkrapport over de tweede patiëntveiligheidscultuur
meting9.

3.3. Implementatie van het meld- en leersysteem voor incidenten
en bijna-incidenten
Alle 177 ziekenhuizen die een rapport indienden hebben een meld- en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten.
Hierna wordt de aard van dit systeem verder geanalyseerd waarbij de volgende acht vragen aan bod komen:
1. Is het een ziekenhuisbreed meld- en leersysteem?
2. Wordt in het ziekenhuis gebruikt gemaakt van andere meldsystemen voor
specifieke incidenten?
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3.
4.
5.
6.

Hoe kan gemeld worden?
Door wie werd het meldsysteem ontwikkeld?
In welke mate werd het XML-exportmodel geïntegreerd?
Welke categorieën van de minimale dataset werden in het meldformulier
geïntegreerd?
7. Is er een formulier (papier of elektronisch) beschikbaar waarmee patiënten melding kunnen maken van een (bijna-)incident?
8. Hoeveel (bijna-)incidenten werden gemeld en geanalyseerd in de periode
1 januari tot 30 juni 2011?
3.3.1. Mate waarin het gehanteerde meld- en leersysteem ziekenhuisbreed is
94 % (n=166) van de gebruikte meld- en leersystemen zijn ziekenhuisbreed.
Alle meld- en leersystemen in de Sp-ziekenhuizen zijn ziekenhuisbreed.
Tien acute ziekenhuizen en een psychiatrisch ziekenhuis hebben een meld- en
leersysteem dat nog niet ziekenhuisbreed is (grafiek 3).
Grafiek 3: Percentage ziekenhuizen met een ziekenhuisbreed meld- en
leersysteem, per type ziekenhuis (n=166)
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3.3.2. Gebruik van andere meldsystemen voor specifieke incidenten
Bijna de helft van de ziekenhuizen geeft aan over andere meldsystemen te
beschikken (grafiek 4).
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Grafiek 4: Percentage ziekenhuizen dat beschikt over andere meldsystemen
buiten het centrale meldsysteem van het ziekenhuis (n= 177)
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In acute ziekenhuizen hebben deze ‘andere’ meldsystemen betrekking op hemovigilantie, agressie, vallen, radiotherapie en medische beeldvorming (grafiek 5).
Grafiek 5: Percentage en overzicht van andere meldsystemen buiten het
centrale meldsysteem van acute ziekenhuizen (n=103)
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Ziekenhuizen waren ook in de mogelijkheid om buiten die hierboven genoemde incidenttypes, ook nog een categorie ‘andere’ aan te kruisen. Tweeënvijftig
ziekenhuizen hebben dit gedaan (29 %) en hebben de categorie ‘andere’ verder
gespecificeerd.
In 35 acute ziekenhuizen werd over een verscheidenheid aan incidenten, bijkomende registraties uitgevoerd. Tien ziekenhuizen hebben aangegeven dat
incidenten in het klinisch labo werden geregistreerd met een specifieke software. Andere incidenttypes waarvoor ziekenhuizen met afzonderlijke meldsystemen werken, zijn onder meer: decubitus (n=4), apotheek (n=3), incidenten chemotherapie (n=3), nosocomiale infecties (n=2), incidenten met
medische materialen (n=1) en anesthesie (n=1).
De overige tien ziekenhuizen die de categorie ‘andere’ verder specificeerden,
vermelden klachten, arbeidsongevallen, registratie van afwijkingen in het
operatiekwartier, verpleegafdeling en consultaties orthopedie.
In 14 psychiatrische ziekenhuizen werden bijkomend aan het centraal meldsysteem, incidenten geregistreerd m.b.t. onrustwekkende verdwijningen (n=3),
afzondering (n=2), ongeval patiënt (n=2), nosocomiale infecties (n=2), apotheek (n=2) en prikongevallen (n=1).
In de drie Sp-ziekenhuizen die bijkomende registraties doen, gaat het over incidenten in de keuken in functie van de HACCP-richtlijnen, vallen en klachten van de familie.
3.3.3. Wijze van melden
In 63 % van de Belgische ziekenhuizen kon elektronisch worden gemeld
(n=111). Hierbij ging het ofwel over een louter elektronisch meldsysteem
(38 %, n= 67) ofwel over een meldsysteem waarbij zowel elektronisch als
schriftelijk kon worden gemeld (25 %, n=44). In 37 % van de ziekenhuizen
(n=65) kon enkel schriftelijk worden gemeld (tabel 2).
Tabel 2:	Wijze waarop ziekenhuismedewerkers een melding kunnen
maken (n=176)
elektronisch

papier

beide

AZ (n=102)*

39

38%

35

34%

28

27%

PZ (n=58)

23

40%

22

38%

13

22%

Sp (n=16)

5

31%

8

50%

3

19%

67

38%

65

37%

44

25%

totaal (n=176)

* 1 acuut ziekenhuis heeft deze vraag niet beantwoord.
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3.3.3.1. Wijze van melden volgens het aantal erkende ziekenhuisbedden
Van de 12 ziekenhuizen met minder dan 100 bedden waren er negen die enkel
beschikten over een schriftelijk meldsysteem en in drie ziekenhuizen bestond
de mogelijkheid om elektronisch te melden.
In ziekenhuizen met een beddenaantal tussen 100 en 599 kon in 66 % van de
gevallen elektronisch gemeld worden (n=87). In 34 % van deze ziekenhuizen
(n=45) bestond enkel een schriftelijk meldsysteem.
In ziekenhuizen vanaf 600 bedden werd nog in 10 op de 24 keer (42 %) enkel
schriftelijk gemeld, in de overige 14 ziekenhuizen van deze grootte bestaat de
mogelijkheid tot elektronisch melden (58 %) (grafiek 6).
De acht grote ziekenhuizen met meer dan 1000 bedden beschikten op 1 na
over de mogelijkheid om elektronisch te melden.
Grafiek 6: Wijze van melden volgens het aantal erkende ziekenhuisbedden
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3.3.4. Meldsysteem ontwikkeld door ziekenhuis of door externe partij
Op de vraag door wie het meldsysteem ontwikkeld werd, hebben 51 ziekenhuizen (29 %) niet geantwoord. Van de 126 ziekenhuizen die de vraag wel
hebben beantwoord, geeft 56 % (n=70) aan het meld- en leersysteem te hebben ontwikkeld binnen het eigen ziekenhuis. 39 % (n=49) ging in zee met een
commerciële firma (tabel 3).
Tabel 3:	Aantal meld- en leersystemen ontwikkeld door het ziekenhuis of
een commerciële firma (n= 126)
commercieel

ziekenhuis

andere

totaal

AZ (n=103)

40

52%

36

47%

1

1%

77

100%

PZ (n=58)

6

15%

29

71%

6

15%

41

100%

Sp (n=16)

3

38%

5

63%

0

0%

8

100%

49

39%

70

56%

7

6%

126

100%

totaal (n=177)

3.3.5. Mate waarin het XML-exportmodel werd geïntegreerd
Op de vraag in welke mate XML werd geïntegreerd in het meld- en leersysteem werd door 77 ziekenhuizen (44 %) niet geantwoord. Van de 100 ziekenhuizen die de vraag wel hebben beantwoord, zegt 66 % van de ziekenhuizen
het XML-exportmodel te hebben geïntegreerd (tabel 4).
Tabel 4: Mate waarin het XML-exportmodel werd geïntegreerd (n=100)
ja

neen

totaal

AZ (n=103)

46

74%

16

26%

62

100%

PZ (n=58)

15

45%

18

55%

33

100%

Sp (n=16)

5

100%

0

0%

5

100%

66

66%

34

34%

100

100%

totaal (n=177)

3.3.6. Mate waarin patiënten via een specifiek formulier een melding kunnen
maken
Aan de ziekenhuizen werd gevraagd of patiënten via een specifiek formulier
(schriftelijk, elektronisch) een incident of een bijna-incident kunnen melden.
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In 23 ziekenhuizen (13 %) kunnen patiënten een melding maken via een specifiek formulier, in psychiatrische ziekenhuizen gebeurt dit verhoudingsgewijs iets meer (16 %).
3.3.7. Klassen van de minimale dataset die werden geïntegreerd in het
meldformulier
Van de 177 ziekenhuizen met een meld- en leersysteem zijn er 166 die de
minimale dataset hebben geïntegreerd. Elf ziekenhuizen10 hebben geen enkele
klasse van de minimale dataset geïntegreerd in het meldformulier.
De verdere bespreking heeft enkel betrekking op de 166 ziekenhuizen die de klassen uit de minimale dataset in het meldformulier hebben geïntegreerd (tabel 5).
Tabel 5:	Mate waarin de vier verplichte klassen van de minimale dataset
van de taxonomie geïntegreerd zijn in de meld- en leersystemen
van de ziekenhuizen (n=166)
incidenttype
AZ (n=96)

92

PZ (n=55)
Sp (n=15)
totaal (n=166)

incidentkarakteristieken

gevolgen
patiënt

96%

91

95%

96

51

93%

53

96%

15

100%

14

93%

158

95%

158

95%

gevolgen
organisatie

andere

100%

89

93%

18

19%

52

95%

47

85%

13

24%

15

100%

12

80%

3

20%

163

98%

148

89%

34

20%

Van de ziekenhuizen met een meld- en leersysteem, heeft:
• 98 % de klasse ‘gevolgen voor de patiënt’ geïntegreerd (n=163);
• 95 % de klassen ‘incidenttype’ en ‘incidentkarakteristieken’ geïntegreerd
(n=158);
• 89 % de klasse ‘gevolgen voor de organisatie’ geïntegreerd (n=148);
• 20 % van de ziekenhuizen (n=34) ook nog andere, niet verplichte klassen
van de taxonomie, in het meldformulier geïntegreerd.
De klasse ‘gevolgen voor de patiënt’ (ernstgraad) werd door alle acute en Spziekenhuizen geïntegreerd.
10 In 6 van deze 11 ziekenhuizen gaat het om een uitsluitend schriftelijk meldsysteem, in 4
ziekenhuizen bestaat de mogelijkheid om zowel elektronisch als schriftelijk te melden en in
1 ziekenhuis kan uitsluitend elektronisch worden gemeld.
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Van de 166 ziekenhuizen die de minimale dataset in het meldformulier
integreerden, zijn er 34 die ook de antwoordmogelijkheid ‘andere’ hebben
gespecificeerd (tabel 6). In 24 ziekenhuizen betreft het daadwerkelijk facultatieve klassen uit de taxonomie. In twee ziekenhuizen zijn alle 10 klassen uit
de taxonomie geïntegreerd in het meldformulier, vijf ziekenhuizen hebben
de klasse ‘verzachtende factoren’ ingebouwd, vier ziekenhuizen de klassen:
‘patiëntkarakteristieken’, ‘versterkende factoren’ en ‘acties om de risico’s te
beperken’, drie ziekenhuizen de klasse ‘verbeteracties’ en twee ziekenhuizen
de klasse ‘detectie’.
Tabel 6:	Mate waarin facultatieve klassen van de taxonomie geïntegreerd
zijn in de meld- en leersystemen van de ziekenhuizen (n=24)
volledige taxonomie

2

detectie

2

verbeteracties

3

patiëntkarakteristieken

4

versterkende factoren

4

acties om het risico te beperken

4

verzachtende factoren

5

totaal

24

Een 10-tal ziekenhuizen specificeerde de categorie ‘andere’ niet in termen van
klassen van de taxonomie. Enkele voorbeelden: bijkomende specificaties in
het kader van Navigatorindicatoren, frequentie, kans op herhaling, PRISMA.
3.3.8. Aantal (bijna-)incidenten dat werd gemeld en geanalyseerd in de periode
1 januari tot 30 juni 2011
Aan de ziekenhuizen werd gevraagd om aan te geven hoeveel incidenten werden gemeld en geanalyseerd in de periode van 1 januari tot 30 juni 2011, in
totaal en voor de ernstgraden 3, 4 en 5. Ook werd gevraagd naar het aantal
bijna-incidenten dat werd gemeld en geanalyseerd. Om het percentage incidenten en bijna-incidenten te berekenen op het aantal ligdagen dienden
ziekenhuizen ook het totaal aantal ligdagen (daghospitalisatie en klassieke
hospitalisatie) te vermelden voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2011.
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3.3.8.1. Aantal gemelde incidenten en bijna-incidenten
In 10 van de 177 deelnemende ziekenhuizen (6 %) werd geen enkel incident
gemeld.
Uit tabel 7 blijkt dat tijdens de eerste helft van 2011 in totaal 29.405 incidenten werden gemeld. 82 % van de gemelde incidenten waren incidenten
met ernstgraden 1 of 2. Incidenten met ernstgraad 3 werden gemeld in 10 %
(n=3.013) van de keren, incidenten met ernstgraad 4 in 7 % van de keren en
incidenten met ernstgraad 5 werden gemeld in 1 % van de gevallen.
In de eerste helft van 2011 werden 9.045 bijna-incidenten gemeld. In 54 van de
177 deelnemende ziekenhuizen (31 %) werd geen enkel bijna-incident gemeld.
Tabel 7:	Aantal gemelde incidenten en bijna-incidenten in de periode van
1 januari tot 30 juni 2011, in totaal en per ernstgraad
gemeld
n
alle incidenten

%

29.405

incidenten ernstgraad 3*

3.013

10%

incidenten ernstgraad 4**

2.012

7%

231

1%

incidenten ernstgraad 5***
alle bijna-incidenten

9.045

*

ernstgraad 3: matige schade:
het incident veroorzaakt symptomen waardoor verdere interventie (bv. bijkomende operaties, behandelingen) noodzakelijk is of een verlengde ligduur nodig is of het incident veroorzaakt permanente, langdurige schade of functieverlies bij de patiënt;
** ernstgraad 4: ernstige schade:
het incident veroorzaakt de nood tot levensreddend ingrijpen, majeure
chirurgische of medische behandeling die de levensverwachting verkort, is
noodzakelijk of het incident veroorzaakt zware permanente, langdurige
schade of functieverlies bij de patiënt;
*** ernstgraad 5: overlijden:
het overlijden van de patiënt werd veroorzaakt of, op korte termijn,
bespoedigd door het incident.

3.3.8.2. Aantal geanalyseerde incidenten en bijna-incidenten
Van de 29.405 gemelde incidenten werd 26 % ook geanalyseerd (n=7.692).
Als de uitgevoerde analyses bekeken worden volgens ernstgraad dan gebeurt
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een analyse voor iets meer dan 1 op 3 van de incidenten met ernstgraad 3
(n=1.047, 35 %), voor bijna 1 op 5 van de incidenten met ernstgraad 4 (n=338,
17 %) en voor bijna 7 op 10 incidenten met ernstgraad 5 (n=159, 69 %).
Van de 9.045 gemelde bijna-incidenten werd meer dan 1 op 3 geanalyseerd
(n=3.301, 36 %) (tabel 8).

Tabel 8:	Aantal geanalyseerde incidenten en bijna-incidenten in de
periode van 1 januari tot 30 juni 2011, in totaal en per ernstgraad
geanalyseerd
n

%

alle incidenten

7.692

26%

incidenten ernstgraad 3

1.047

35%

incidenten ernstgraad 4

338

17%

incidenten ernstgraad 5

159

69%

3.301

36%

alle bijna-incidenten

Wanneer de graad van analyse bekeken wordt per ernstgraad dan kunnen uit
tabel 9 de volgende besluiten worden genomen:
Incidenten met ernstgraden 3, 4 en 5 werden niet allemaal geanalyseerd. In
meer dan 1 op 4 van de ziekenhuizen gebeurde geen enkele analyse voor incidenten met ernstgraad 3, 4 en 5.
Zes op 10 van de ziekenhuizen die een incident met ernstgraad 5 (overlijden)
meldden, hebben deze incidenten allemaal geanalyseerd. Dit wil zeggen dat 4
op 10 van deze ziekenhuizen deze zeer ernstige incidenten niet allemaal analyseren. Ook de gemelde incidenten met de ernstgraden 3 en 4 werden niet
allemaal geanalyseerd (resp. 52 % en 60 %).
Acht op 10 van de deelnemende ziekenhuizen (79 %) hebben incidenten met
ernstgraad 3 gemeld, de helft van de ziekenhuizen (53 %) met ernstgraad 4 en
4 op 10 van de ziekenhuizen (24 %) met ernstgraad 5.
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Tabel 9: Aantal uitgevoerde analyses per ernstgraad
ernstgraad 3

ernstgraad 4

ernstgraad 5

n ZH-en

%

n ZH-en

%

n ZH-en

%

geen enkele analyse

39

28%

26

28%

11

26%

alle incidenten geanalyseerd

55

40%

45

48%

25

60%

139

79%

93

53%

42

24%

aantal ziekenhuizen met meldingen

3.4. Retrospectieve analysemethodes
In het kader van de federale contracten werd aan de ziekenhuizen gevraagd
om, bijkomend, vijf incidenten retrospectief te analyseren. Ziekenhuizen konden hierbij de volgende keuze maken:
• PRISMA
• RCA
• SIRE
• Bow-Tie (tevens een proactieve methode)
Hierna wordt ingegaan op de gebruikte retrospectieve analysemethodes
door de ziekenhuizen, op de communicatie over de resultaten van de uitgevoerde analyses en op de verantwoordelijken voor de geformuleerde verbeteracties.
3.4.1. Gebruikte retrospectieve analysemethode
In totaal hebben 177 van de 179 deelnemende ziekenhuizen een rapport ingediend en werden 871 incidenten gerapporteerd met gegevens over de retrospectieve analysemethodes. Sommige ziekenhuizen hanteren voor 1 incident
meerdere analysemethodes waardoor het totaal aantal retrospectieve analyses
904 bedraagt. Zes ziekenhuizen hebben niet over de vijf gevraagde incidenten
gerapporteerd.
In 67 % van de geanalyseerde incidenten wordt de methode PRISMA (n=457,
51 %) of RCA (n=149, 16 %) gebruikt. PRISMA en RCA zijn methodes die
sterk op elkaar gelijken, maar in PRISMA wordt, in tegenstelling tot RCA,
een classificatie van technische, organisatorische, menselijke en patiëntgerelateerde basisoorzaken opgemaakt waardoor meer doelgerichte verbeteracties
kunnen worden opgesteld.
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13 % van de incidenten (n=115) werd geanalyseerd volgens de SIREmethodiek, 4 % (n=32) volgens de Bow-Tie-methode en voor 17 % van de
analyses werd een andere methode gebruikt (n=151), zoals bijvoorbeeld de
SIM-methode (Simpele Incidentanalyse Methode) (tabel 10).
In vergelijking met acute en Sp-ziekenhuizen gebruiken psychiatrische ziekenhuizen verhoudingsgewijs meer de PRISMA-methodiek of een andere
methode.
Tabel 10:	Overzicht van de gehanteerde analysemethodes in de Belgische
ziekenhuizen, per type ziekenhuis (n=904)
AZ

PRISMA

PZ

Sp

totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

256

49%

164

54%

37

49%

457

51%

RCA

91

17%

43

14%

15

20%

149

16%

SIRE

91

17%

15

5%

9

12%

115

13%

Bow-Tie-model

6

1%

21

7%

5

7%

32

4%

andere methode

79

15%

63

21%

9

12%

151

17%

523

100%

306

100%

75

100%

904

100%

totaal

3.4.2. Communicatie over de resultaten van de uitgevoerde analyses
Over 96 % van de uitgevoerde analyses (n=871) werd gecommuniceerd met
één of meer ziekenhuisstructuren of –medewerkers (tabel 11).
Tabel 11:	Overzicht van ziekenhuisstructuren en -medewerkers aan wie
over incidentanalyses werd gecommuniceerd (n=871).
n

%

hoofdverpleegkundigen-diensthoofden (middenkader)

586

67%

comité kwaliteit en patiëntveiligheid

535

61%

kwaliteits- en/of patiëntveiligheidscoördinator

523

60%

hoofd verpleegkundig departement

505

58%

verpleegkundigen

399

46%

59

n

%

artsen

365

42%

hoofdgeneesheer

329

38%

directiecomité

252

29%

medisch directeur

233

27%

andere

201

23%

algemeen directeur

189

22%

apotheker

141

16%

preventieraadgever

76

9%

verpleegkundige-hygiënist

74

8%

medisch-farmaceutisch comité

47

5%

adjunct van de directie

46

5%

logistiek directeur

42

5%

administratief directeur

40

5%

arts-hygiënist

36

4%

commissie voor evaluatie van de zorgkwaliteit

24

3%

financieel directeur

23

3%

comité voor ziekenhuishygiëne

21

2%

personeelsdienst

18

2%

verantwoordelijke MZG

17

2%

transfusiecomité

16

2%

directeur informatica

14

2%

voedingscomité of diëtisten

8

1%

permanent overlegcomité tussen beheerder en artsen

7

1%

91

10%

resultaten beschikbaar voor alle ziekenhuismedewerkers

Over meer dan 500 van de 871 uitgevoerde incidentanalyses werden de resultaten gecommuniceerd met de hoofdverpleegkundige-diensthoofd (middenkader) (67 %), het comité kwaliteit en patiëntveiligheid (61 %), de kwaliteitsen/of patiëntveiligheidscoördinator (60 %) en het hoofd van het verpleegkundig departement (58 %).
Met verpleegkundigen werd over 46 % van de uitgevoerde analyses gecommuniceerd, met artsen over 42 % en met de hoofdgeneesheer over 38 %. Het
directiecomité werd in 29 % van de uitgevoerde incidentanalyses geïnfor-
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meerd over de resultaten en de algemene directeur in 22 % van de analyses.
Van minder dan 1 op 5 incidentanalyses werd over de resultaten gecommuniceerd met de apotheker (16 %).
Met de preventieraadgever en de verpleegkundige-hygiënist werd in iets minder dan 10 % over de resultaten van de uitgevoerde incidentanalyses gecommuniceerd (resp. 9 % en 8 %).
In 5 % van de uitgevoerde analyses werd gecommuniceerd met het medischfarmaceutisch comité, de adjunct van de directie, de logistiek en de administratief directeur.
Het communiceren over de resultaten gebeurde in minder dan 5 % van de
uitgevoerde incidentanalyses met de arts-hygiënist (4 %), de commissie voor
evaluatie van de zorgkwaliteit en de financieel directeur (3 %), het comité
voor ziekenhuishygiëne, de personeelsdienst, de verantwoordelijke voor de
Minimale Ziekenhuisgegevens, het transfusiecomité, de directeur informatica
(2 %) en het voedingscomité of diëtisten en het permanent overlegcomité
tussen beheerder en artsen (1 %).
Voor bijna 1 op 5 van de uitgevoerde incidentanalyses worden de resultaten
besproken met nog andere ziekenhuismedewerkers en/of -structuren zoals
bijvoorbeeld het comité medisch materiaal, het hoofd van de medische raad
en het paramedisch personeel.
Voor 91 van de uitgevoerde incidentanalyses werden de resultaten ervan beschikbaar gesteld voor alle ziekenhuismedewerkers. Het betreft hier 35 ziekenhuizen.
3.4.2.1. Communicatie van de resultaten over specifieke incidenttypes
Hierna worden de incidenttypes gehanteerd zoals die omschreven zijn in de
WHO-taxonomie. Een gedetailleerde bespreking van de resultaten m.b.t. het
classificeren van incidenten volgens de WHO-taxonomie volgt in punt III.5.
De bespreking over de communicatie van de resultaten over incidenten beperkt zich toch de incidenttypes ‘medicatie’, ‘bloed en bloedproducten’ en
‘voeding’ omdat deze incidenttypes specifiek gelieerd kunnen worden aan
specifieke ziekenhuismedewerkers en/of -structuren (tabel 12). Dit betekent
niet dat over de resultaten van deze incidentanalyses niet met andere ziekenhuismedewerkers werd gecommuniceerd.
Voor de klasse ‘medicatie/IV-vloeistoffen’ werden in totaal 212 retrospectieve
analyses uitgevoerd. Over de resultaten ervan werd in minder dan de helft van
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de gevallen gecommuniceerd met de apotheker (42 %, n=88) en in minder
dan 20 % van de gevallen met het medisch-farmaceutisch comité (n=37).
Voor de klasse ‘bloed en bloedproducten’ werden in totaal 16 retrospectieve
analyses uitgevoerd waarbij de resultaten 15 keer werden gecommuniceerd
met het transfusiecomité.
Voor de klasse ‘voeding’ werden in totaal 17 retrospectieve analyses gedaan,
de resultaten ervan werden 12 keer gecommuniceerd met het voedingscomité
of met diëtisten.
Tabel 12:	Communicatie over de resultaten van uitgevoerde analyses voor
de klassen ‘medicatie/IV-vloeistoffen’, ‘bloed en bloedproducten’
en ‘voeding’
geanalyseerd

n

%

met apotheker

88

42%

met medisch-farmaceutisch comité

37

17%

15

94%

12

71%

code ae: medicatie/IV-vloeistoffen

code af: bloed en bloedproducten

n

%

212

24%

resultaten gecommuniceerd

16

2%

17

2%

met transfusiecomité
code ag: voeding
met voedingscomité of diëtisten

3.4.3. Verbeteracties
Voor de 871 geanalyseerde incidenten werden 849 verbeteracties opgestart.
3.4.3.1. Thema’s van de verbeteracties
De incidenten waarvoor de meeste verbeteracties na analyse werden opgestart
gingen over: ‘medicatie/IV-vloeistoffen’ (24 %, n=212), ‘proces/procedures
van zorg’ (20 %, n=177), ‘gedrag van personeel/patiënt’ (16 %, n=138) en
‘ongeval van de patiënt’ (14 %, n=120).
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3.4.3.2. Verantwoordelijken voor het opvolgen van verbeteracties
Zes op 10 van de geformuleerde verbeteracties werden opgevolgd door 4 verschillende ziekenhuismedewerkers of -structuren: de hoofdverpleegkundige-diensthoofd (middenkader) (22 %, n=187), de kwaliteits- en/of patiëntveiligheidscoördinator (17 %, n=145), het comité patiëntveiligheid (10 %,
n=84) en het hoofd van het verpleegkundig departement (10 %, n=84).
In 9 % van de verbeteracties (n=75) werd een arts aangeduid als verantwoordelijke voor de opvolging ervan (arts, 5 % en hoofdgeneesheer, 4 %). Voor
10 % van de verbeteracties werd ook nog de categorie ‘andere’ gespecificeerd.
Enkele voorbeelden zijn: het managementteam van de spoedgevallendienst,
het hoofd van de technische dienst, de werkgroep decubitus, stuurgroep
JACIE,… (grafiek 7).
Grafiek 7: Verantwoordelijke ziekenhuismedewerkers of -structuren voor
het opvolgen van verbeteracties (n=849)
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Omdat het incidenttype ‘medicatie/IV-vloeistoffen’ het meest aan een analyse
werd onderworpen (n=212), wordt hieronder nagegaan welke ziekenhuismedewerkers en/of -structuren verantwoordelijk zijn voor het opvolgen van de
verbeteracties voor dit incidenttype.
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Eén op 5 van de 212 verbeteracties over ‘medicatie/IV-vloeistoffen’ worden opgevolgd door de hoofdverpleegkundige-diensthoofd (middenkader) (n=42).
De apotheker is verantwoordelijk in 13 % van de verbeteracties (n=28) en het
medisch-farmaceutisch comité staat in voor het opvolgen van 5 verbeteracties
(2 %). In 12 % van de verbeteracties gebeurt de opvolging door een arts (7 %)
of de hoofdgeneesheer (5 %) (grafiek 8).
Grafiek 8: Verantwoordelijke ziekenhuismedewerkers of -structuren voor
het opvolgen van verbeteracties m.b.t. ‘medicatie/IV-vloeistoffen’
(n=212)
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3.5. Classificatie van geanalyseerde incidenten volgens de
minimale dataset van de WHO-taxonomie
Hierna worden de verplichte velden van de minimale dataset gedetailleerd
besproken.
De resultaten zijn gebaseerd op de vijf incidenten die ziekenhuizen dienden
te omschrijven, te analyseren en taxonomisch in te delen volgens de minimale dataset van de WHO. Het is hierbij niet mogelijk om te achterhalen
hoe en op welke basis de ziekenhuizen deze vijf incidenten selecteerden,
waardoor er niet kan gesproken worden van een representatieve steekproef.
Onderstaande resultaten moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid
worden geïnterpreteerd.
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Voor de klasse ‘gevolgen voor de patiënt’ worden de resultaten gerelateerd aan
de gebruikte analysemethode. In de literatuur wordt immers aanbevolen om
voor de analyse van ernstige incidenten eerder gebruik te maken van de SIREmethodiek.
3.5.1. Gevolgen voor de patiënt (ernstgraad)
Van de 871 retrospectief geanalyseerde incidenten zijn er 857 (98 %) waarbij,
voor de ernstgraad, de juiste code werd gebruikt.
Voor 7 op 10 van de geanalyseerde incidenten werd de ernstgraad ‘geen’ of
‘licht’ toegekend, 1 incident op 5 werd gecodeerd als ‘matige schade’ en 1 op
10 van de incidenten kreeg de code ‘ernstige schade’ of ‘overlijden’ (tabel 13).
Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal geanalyseerde incidenten waarover de
ziekenhuizen hebben gerapporteerd en dienen dus in de juiste context en met
het nodige voorbehoud te worden geïnterpreteerd.
Tabel 13: Spreiding van de ernstgraden volgens incidenttype (n=857)
n

%

bba

362

42%

bbb

228

27%

bbc

168

20%

bbd

80

9%

bbe

19

2%

857

100%

totaal

PRISMA was de meest gebruikte methode om incidenten te analyseren en dit
voor alle ernstgraden (53 %, n=458). RCA, een methode die sterk aanleunt
bij PRISMA, werd gebruikt in 15 % van alle analyses en voornamelijk voor de
ernstgraden ‘geen’ (code bba), ‘licht’ (code bbb) en ‘matig’ (code bbc).
Voor incidenten met ernstgraad ‘ernstig’ (code bbd) en ‘overlijden’ (code
bbe) was SIRE, na PRISMA, de meest gebruikte methode (resp. 26 % en
32 %). De Bow-Tie-methode, tevens een prospectieve methode, werd in
3 % van de geanalyseerde incidenten gebruikt. Voor minder dan 1 op 5
van de uitgevoerde analyses (15 %) werd een andere methode gebruikt (tabel 14).
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Tabel 14:	Overzicht van de gehanteerde analysemethodes per ernstgraad
(n=857)
PRISMA

RCA

SIRE

Bow-Tie

andere methode

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

bba

197

54%

59

16%

40

11%

7

2%

59

16%
17%

bbb

130

57%

34

15%

15

7%

11

5%

38

bbc

76

45%

30

18%

28

17%

8

5%

26

15%

bbd

44

55%

6

8%

21

26%

1

1%

8

10%

bbe

11

58%

1

5%

6

32%

0

0%

1

5%

458

53%

130

15%

110

13%

27

3%

132

15%

totaal

3.5.2. Incidenttype
3.5.2.1 Algemeen
In totaal werden door 177 ziekenhuizen, 871 incidenten geanalyseerd. Drie
incidenttypes waren niet onder te brengen in de verplichte minimale dataset
van de WHO-taxonomie. Het betreft de incidenttypes ‘ziekenhuisinfecties’
(n=2) en ‘agressie van een bezoeker’ (n=1) (tabel 15).
De gerapporteerde incidenten die werden geanalyseerd hadden vooral betrekking op:
• ‘medicatie/IV-vloeistoffen’ (24 %, n=212);
• ‘proces/procedures van zorg’ (20 %, n=177);
• ‘gedrag van personeel/patiënt’ (16 %, n=138);
• ‘ongeval van de patiënt’ (14 %, n=120).
Tabel 15:	Spreiding van de gerapporteerde incidenten die werden
geanalyseerd (n=871)
n gerapporteerde en
geanalyseerde incidenten
aa

administratie m.b.t. de zorg

ab

proces/procedures van de zorg

ac

documentatie

ae

medicatie/IV-vloeistoffen

af

bloed/bloedproducten

66

%

67

8%

177

20%

28

3%

212

24%

16

2%
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n gerapporteerde en
geanalyseerde incidenten

%

ag

voeding

ah

zuurstof/gas/stoom

ai

medische hulpmiddelen/apparatuur

48

6%

aj

gedrag van personeel/patiënt

138

16%

ak

ongeval van de patiënt

120

14%

al

infrastructuur/gebouw/aanpassingen

16

2%

am

middelen/organisatie/beheer

20

2%

ziekenhuisinfectie

2

0,2%

agressie van een bezoeker

1

0,1%

871

100%

totaal

17

2%

9

1%

3.5.2.2. Niveau van codering
Om een maximum aan informatie te bekomen is het van belang dat elke
klasse en subklasse tot op het diepst mogelijke niveau wordt gecodeerd. Als
bijvoorbeeld voor de klasse ‘gedrag personeel/patiënt’ niet wordt aangegeven
of het over gedrag van personeel of over gedrag van de patiënt gaat dan levert
dit weinig bruikbare informatie op.
87 % van de gehanteerde codes van de taxonomie (n=1351) was bruikbaar. Dit
wil zeggen dat de codering gebeurde tot op het diepste niveau. Voor de klassen ‘gedrag van personeel/patiënt’, ‘middelen, organisatie en beheer’, ‘ongeval
van de patiënt’ en ‘infrastructuur/gebouw/aanpassingen’ was de bruikbaarheid van de codes het laagst (resp. 77 %, 72 %, 71 % en 68 %). Voor de klasse
‘bloed/bloedproducten’ was de bruikbaarheid van de codes verhoudingsgewijs het hoogst (97 %). Voor ‘medicatie/IV-vloeistoffen’, de klasse waarvoor
de meeste codes werden toegekend, werd 94 % van de subklassen gecodeerd
tot op het diepste niveau (tabel 16).
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Tabel 16:	Aantal subklassen waarvoor codering gebeurde tot op het diepste
niveau (n=1351)
n codes

gecodeerd tot op het
diepste niveau
n

%

aa

administratie m.b.t. de zorg

135

126

93%

ab

proces/procedures van de zorg

327

308

94%

ac

documentatie

55

46

84%

ae

medicatie/IV-vloeistoffen

405

381

94%

af

bloed/bloedproducten

36

35

97%

ag

voeding

34

31

91%

ah

zuurstof/gas/stoom

15

13

87%

ai

medische hulpmiddelen/apparatuur

94

81

86%

aj

gedrag van personeel/patiënt

186

143

77%

ak

ongeval van de patiënt

202

143

71%

al

infrastructuur/gebouw/aanpassingen

34

23

68%

am

middelen/organisatie/beheer

29

21

72%

1552

1351

87%

totaal

Hierna worden de vier incidenttypes die het meest werden geanalyseerd diepgaander besproken: het betreft de klassen: ‘medicatie/IV-vloeistoffen’,  ‘proces/
procedure van zorg’,  ‘ongeval van de patiënt’ en ‘gedrag van personeel/patiënt’. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de subklassen ‘verkeerde patiënt’
voor alle incidenttypes.
3.5.2.3. Medicatie/IV-vloeistoffen
De codering van de subklassen van het incidenttype ‘medicatie/IV-vloeistoffen’
waarvoor de codering gebeurde tot op het diepste niveau had voornamelijk
betrekking op:
• ‘toediening aan de patiënt’ (n=104, 27 %);
• ‘fout geneesmiddel’ (n=49, 13 %);
• ‘foute dosis/concentratie’ of ‘foute frequentie van toediening’ (n=45,
12 %).
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3.5.2.4. Proces/procedure van zorg
De codering van de subklassen van het incidenttype ‘proces/procedure van
zorg’ waarvoor de codering gebeurde tot op het diepste niveau had voornamelijk betrekking op:
• ‘therapie/interventie’ (n=62, 20 %);
• ‘onvolledig/niet juist uitgevoerd’ (n=55, 18 %).
3.5.2.5. Ongeval van de patiënt
Het incidenttype ‘vallen’ is niet opgenomen in de taxonomie. Valincidenten
worden gecodeerd onder het incidenttype ‘ongeval van de patiënt’. De door
de WHO gedefinieerde subklassen voor ‘vallen’ zijn in de praktijk niet altijd
even bruikbaar of toepasbaar.
De codering van de subklassen van het incidenttype ‘ongeval van de patiënt’
waarvoor de codering gebeurde tot op het diepste niveau had voornamelijk
betrekking op:
• ‘evenwichtsverlies’ (n=21, 15 %);
• ‘bed’ (n=20, 14 %);
• ‘struikelen’ (n=14, 10 %);
• ‘uitglijden’ (n=14, 10 %).
3.5.2.6. Gedrag van personeel/patiënt
De codering van de subklassen van het incidenttype ‘gedrag van personeel/
patiënt’ waarvoor de codering gebeurde tot op het diepste niveau had voornamelijk betrekking op:
• ‘gedrag van de patiënt’ (n=135, 94 %) dat verder uitsplitst werd in:
– ‘fysieke agressie’ (n=44, 33 %);
– ‘automutilatie/zelfmoord’ (n=26, 19 %);
– ‘wegloopgedrag’ (n=17, 13 %).
78 % van de incidenten m.b.t. agressie werd gecodeerd in de psychiatrische
ziekenhuizen (78 %). In de acute en de Sp-ziekenhuizen was dit respectievelijk 18 % en 4 %.
3.5.2.7. Verkeerde patiënt
In de taxonomie werd een specifieke code voorzien voor alle incidenten die te
maken hebben met een verkeerde patiënt. Deze codes eindigen systematisch
met ‘z’. 9 % (n=82) van alle codes waarvoor tot op het diepste niveau werd
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gecodeerd voor de klasse ‘incidenttype’ hebben te maken met de subklasse
‘verkeerde patiënt’. De incidenttypes ‘documentatie’ en ‘administratie m.b.t.
de zorg’ zijn hierbij het meest frequent (tabel 17).
Tabel 17:	Overzicht van incidenttypes waarbij het gaat om de verkeerde
patiënt (n=82)
n
ac

documentatie

acbc*

document voor verkeerde patiënt of verkeerd document

aa

administratie m.b.t. de zorg

46
8

aabz

verkeerde patiënt

20

bloed/bloedproducten

35

afcz

verkeerde patiënt

ah

zuurstof/gas/stoom

ahcz

verkeerde patiënt

ae

medicatie/IV-vloeistoffen

aecz

verkeerde patiënt

ab

proces/procedures van de zorg

4

16%
11%

13
1

8%

381
26

7%

308

abbz

verkeerde patiënt

22

ag

voeding

31

agcz

verkeerde patiënt

aantal incidenten met betrekking tot subklasse ‘verkeerde patiënt’

17%

126

af

algemeen totaal

%

1

7%
3%

940
82

9%

* Deze code was foutief en werd aangepast.

3.5.3. Gevolgen voor de organisatie
165 van de 177 ziekenhuizen (93 %) hebben minstens één gevolg voor de
instelling aangeduid. Ziekenhuizen konden maximaal vier gevolgen voor de
organisatie aanduiden. In totaal werden voor deze klasse 1331 subklassen gecodeerd tot op het diepste niveau. Het gaat voornamelijk over de klassen ‘verstoorde workflow/langere wachttijden voor andere patiënten’ (n=367, 28 %)
en ‘bijkomende behandelingen en onderzoeken’ (n=278, 21 %) Van de 1086
codes in de klasse ‘hb’ werden slechts 49 codes (5 %) gebruikt zonder detail
(tabel 18).
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Tabel 18:	Aantal subklassen waarvoor codering gebeurde tot op het diepste
niveau (n=1331)
n

%

geen gevolgen

17

1%

ha

beschadiging eigendom ziekenhuis

33

2%

hb

verhoogd middelengebruik ten behoeve van de patiënt

49

4%

hba

verlengde opnameduur

86

6%

hbb

opname op gespecialiseerde dienst

82

6%

hbc

bijkomende behandelingen/onderzoeken

278

21%

hbd

verstoorde workflow/langere wachttijden voor andere patiënten

367

28%

hbe

bijkomende bestaffing vereist

106

8%

hbf

bijkomend materiaal vereist ten gevolge van het incident

121

9%

hc

media aandacht

8

1%

hd

formele klacht

30

2%

he

beschadiging goede naam ziekenhuis

58

4%

hf

juridische gevolgen

2

0%

hg

andere

94

7%

1331

100%

3.5.4 Incidentkarakteristieken
Voor de 871 gerapporteerde en geanalyseerde incidenten werden voor de klasse ‘incidentkarakteristieken’ (plaats van het incident) 557 subklassen gecodeerd tot op het diepste niveau. 8 % (n=67) van de codes was foutief en 27 %
(n=232) was onbruikbaar omdat de codering niet gedetailleerd genoeg was.
Voor 15 incidentanalyses werd deze klasse niet gecodeerd. Van de gecodeerde
subklassen was 64 % (n=557) gecodeerd tot op het diepste niveau (tabel 19).
Tabel 19:	Aantal subklassen waarvoor codering gebeurde tot op het diepste
niveau (n=871)
geen code
foutieve codes

15

2%

67

8%

niet gecodeerd tot op het diepste niveau

232

27%

gecodeerd tot op het diepste niveau

557

64%

871

100%
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De subklassen die het meest werden gecodeerd in de psychiatrische ziekenhuizen waren ‘behandeling’ (48 %, n=138). In de acute ziekenhuizen ging het over
de subklassen ‘zorg op een gewone verpleegafdeling’ (25 %, n=127) en ‘zorg
tijdens een specifieke procedure op een hospitalisatiedienst’ (14 %, n=74).

3.6. Coördinatie van patiëntveiligheidsinitiatieven door het
Comité Patiëntveiligheid
De ziekenhuizen werden bevraagd of het Comité Patiëntveiligheid instaat
voor de coördinatie van patiëntveiligheidsinitiatieven en indien nee, welke
structuur of orgaan daar dan wel voor verantwoordelijk is. Een acuut ziekenhuis heeft deze vraag niet beantwoord.
In 88 % van de ziekenhuizen (n=154) staat het Comité Patiëntveiligheid in
voor de coördinatie van alle activiteiten met betrekking tot patiëntveiligheid.
In de psychiatrische ziekenhuizen ligt het percentage iets hoger: 91 % (n=53).
In Sp-ziekenhuizen speelt het Comité Patiëntveiligheid een coördinerende rol
in 81 % van de gevallen (n=13) (grafiek 9).
Grafiek 9: Mate waarin het Comité Patiëntveiligheid instaat voor de
coördinatie van de patiëntveiligheidsinitiatieven (n=176)
100%

91%

86%

88%
81%

80%

60%

40%
19%
20%

14%

13%

9%

0%
AZ (n=102)

PZ (n=58)

Sp (n=16)
neen
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Van de 22 ziekenhuizen die neen hebben geantwoord op de vraag, zijn er 16
die hebben gespecificeerd welke structuur of orgaan dan wel verantwoordelijk is voor de coördinatie van de patiëntveiligheidsinitiatieven. De meest genoemde structuren zijn de ‘stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid’ (n=4)
en de ‘kwaliteitscoördinator in overleg met de directie’ (n=3). De andere 9
ziekenhuizen hanteerden een variatie van omschrijvingen zoals bijvoorbeeld
‘kwaliteitsteam’, ‘dienst kwaliteit’ en ‘stuurgroep integrale kwaliteitszorg’.

4. VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VAN HET EERSTE
(2008) EN HET DERDE CONTRACTJAAR (2010) MET HET
VIERDE CONTRACTJAAR (2011)
Een patiëntveiligheidscultuurmeting werd uitgevoerd in 2008 en 2011 en in
2008, 2010 en 2011 werden de ziekenhuizen bevraagd over het melden en
analyseren van incidenten en bijna-incidenten.
Een vergelijking van de resultaten tussen de verschillende contractjaren m.b.t.
de patiëntveiligheidscultuurmeting en het melden en analyseren van incidenten is dus zeker wenselijk.
1. In 2008 had 96 % van de deelnemende ziekenhuizen een ziekenhuisbrede cultuurmeting uitgevoerd. In 2011 was 95 % van de uitgevoerde
cultuurmetingen ziekenhuisbreed.
2. Zowel de responsgraad van de artsen als andere ziekenhuismedewerkers
daalde (mediaan resp. van 45 % in 2008 naar 39,3 % in 2011 en van 69 %
in 2008 naar 62,7 % in 2011).
3. In 2008 heeft 80 % van de ziekenhuizen (n=132) deelgenomen aan een
benchmarkonderzoek, in 2011 was dat 93 % (n=141).
4. In 2008 heeft 92 % (n=147) van de ziekenhuizen de resultaten van de
cultuurmeting voorgesteld aan minstens een groep personen. In 2011
hebben alle ziekenhuizen die een tweede cultuurmeting uitvoerden dit
gedaan (n=152). Zowel in 2008 als in 2011 werden de resultaten het
meest frequent voorgesteld aan het directiecomité (resp. 84% en 94 %).
De resultaten van de tweede meting werden vaker voorgesteld aan de
medische raad (resp. 69 % in 2011 en 48 % in 2008). In 94 % (n=143)
van de ziekenhuizen werden de resultaten van de tweede cultuurmeting
voorgesteld aan het comité of de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid, voor de eerste cultuurmeting werd deze doelgroep geïnformeerd in
23 % van de ziekenhuizen. De resultaten werden voornamelijk mondeling voorgesteld, zowel in 2008 (65 %) als in 2011 (44 %).
5. In vergelijking met 2008 is het aantal ziekenhuisbrede meld- en leersystemen toegenomen met 14 %. In 2011 beschikte 94 % van de Belgische
ziekenhuizen over een ziekenhuisbreed meld- en leersysteem.
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6.

7.
8.

In vergelijking met 2010 is de mogelijkheid om elektronisch te melden
licht toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in de ziekenhuizen
vanaf 600 bedden (van 60 %, n=18 in 2010 naar 66 %, n=32 in 2011).
In 2011 konden patiënten in 13 % van de ziekenhuizen een melding
maken via een specifiek meldformulier. In 2010 was dit 10 %.
Ook in 2011 werd de minimale dataset van de taxonomie niet volledig geïntegreerd in het meld- en leersysteem van het ziekenhuis. Voor de
klassen ‘gevolgen voor de patiënt’ en ‘gevolgen voor de organisatie’ is er
wel een lichte stijging in vergelijking met 2010 (resp. van 96 % naar 98 %
en van 87 % naar 89 %).
De hiernavolgende punten dienen in de juiste context te worden geïnterpreteerd. De cijfers geven enkel weer wat de ziekenhuizen hebben gerapporteerd over de vijf gevraagde incidenten en kunnen dus niet worden
veralgemeend.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
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In 2008 werden door 31 % (n=43) van de ziekenhuizen specifieke methodes gehanteerd voor het analyseren van incidenten of bijna-incidenten. In 2010 en 2011 werden door alle ziekenhuizen specifieke methodes
gebruikt voor de retrospectieve analyse van incidenten en bijna-incidenten. In 2011 werd PRISMA gebruikt als retrospectieve analysemethode in
51 % van de geanalyseerde incidenten, in 2010 was dat 64 %.
De incidenttypes die het meest frequent werden geanalyseerd en waarover de meeste verbeteracties werden geformuleerd zijn: ‘medicatie/IVvloeistoffen’, ‘proces/procedures van zorg’, ‘gedrag van personeel/patiënt’
en ‘ongeval van de patiënt’ en dit zowel in 2010 als in 2011.
Voor de klasse ‘gevolgen voor de patiënt’ (ernstgraad) was er geen verschil tussen 2010 en 2011: geen schade (4 op 10), lichte schade (1 op 4),
matige schade (1 op 5), ernstige schade of overlijden (1 op 10).
In 2011 had 9 % van de codes voor ‘incidenttype’ te maken met de subklasse ‘verkeerde patiënt’, in 2010 was dat het geval in 6 % van de codes.
Zowel in 2010 als in 2011 werd voor de klasse ‘gevolgen voor de o
 rganisatie’
voornamelijk ‘verstoorde workflow/langere wachttijden voor andere patiënten’ en ‘bijkomende behandelingen en onderzoeken’ aangeduid.
Zowel in 2010 als in 2011 werd voor de klasse ‘incidentkarakteristieken’
(plaats van het incident) voornamelijk aangegeven dat het ging over ‘zorg
op een gewone verpleegafdeling’ en ‘zorg tijdens een specifieke procedure
op een hospitalisatiedienst’. Voor psychiatrische ziekenhuizen ging het
vooral over ‘behandeling’.
Zowel in 2010 als in 2011 werd voor bijna alle uitgevoerde analyses gecommuniceerd met 1 of meer ziekenhuismedewerkers of -structuren
(96 % in 2010 en 2011). Tussen 2010 en 2011 zijn wel grote verschillen
op te merken voor wat betreft de aard van de doelgroep die een com-
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municatie krijgt over de resultaten van incidentanalyses (tabel 20). In de
meeste gevallen betreft het een stijging.
Tabel 20:	Vergelijking van resultaten tussen 2010 en 2011 betreffende de
doelgroepen die een communicatie ontvangen over de resultaten
van de uitgevoerde incidentanalyses
2010

2011

hoofdverpleegkundige-diensthoofd (middenkader)

7%

67%

comité kwaliteit en patiëntveiligheid

6%

61%

kwaliteits- en/of patiëntveiligheidscoördinator

9%

60%

hoofd verpleegkundig departement

7%

58%

verpleegkundige

1%

46%

arts

1%

42%

15%

38%

directiecomité

1%

29%

medisch directeur

1%

27%

andere

16%

23%

algemeen directeur

0,5%

22%

apotheker

4%

16%

preventieraadgever

1%

9%

hoofdgeneesheer

verpleegkundige-hygiënist

3%

8%

medisch-farmaceutisch comité

1%

5%

adjunct van de directie

1%

5%

logistiek directeur

1%

5%

administratief directeur
arts-hygiënist
commissie voor evaluatie van de zorgkwaliteit
financieel directeur

0,3%

5%

0%

4%

0,1%

3%

5%

3%

comité voor ziekenhuishygiëne

0,1%

2%

transfusiecomité

1,3%

2%

directeur informatica
permanent overlegcomité tussen beheerder en artsen

2%

2%

14%

1%

16. In 2011 staat het Comité Patiëntveiligheid in 88 % van de ziekenhuizen
in voor de coördinatie van alle patiëntveiligheidsinitiatieven, in 2009 was
dit 74 %.
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5. DISCUSSIE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De hierboven beschreven resultaten en conclusies zijn gebaseerd op de
rapportages zoals die door de ziekenhuizen werden ingediend voor het
contract 2011. De FOD Volksgezondheid beschikt niet over de mogelijkheid om diepgaand te onderzoeken of de ingediende gegevens waarheidsgetrouw zijn.
Bij de verwerking van de resultaten is vastgesteld dat de meeste ziekenhuizen met ernst geantwoord hebben op pijler 1 hoewel niet alle ziekenhuizen alle gestelde vragen hebben beantwoord.
Bijna alle ziekenhuizen hebben de cultuurmeting ziekenhuisbreed uitgevoerd. De meeste ziekenhuizen hebben de resultaten van beide cultuurmetingen vergeleken en hebben deelgenomen aan het extern benchmarkonderzoek onder de coördinatie van de Uhasselt.
De meeste ziekenhuizen hebben incidenten of bijna-incidenten geclassificeerd volgens de WHO-taxonomie hoewel niet alle ziekenhuizen de
minimale dataset volledig hebben geïntegreerd in het meld- en leersysteem zoals gevraagd.
De klassen en de subklassen van de WHO-taxonomie worden niet altijd
tot op het diepste niveau gecodeerd. Dit betekent dat heel wat essentiële
informatie verloren gaat. Indien op termijn gestreefd wordt naar dataverzameling tussen ziekenhuizen, diensten en/of specialismen is het cruciaal dat het coderen correct en elektronisch kan gebeuren.
In de WHO-taxonomie zijn sommige incidenttypes, zoals bijvoorbeeld
‘vallen’, ‘decubitus’, ‘agressie’, ‘bestralingsincidenten’ onvoldoende uitgewerkt. Dit leidt ertoe dat ziekenhuizen hiervoor zelf codes bijmaken en/
of dat afzonderlijke meldsystemen worden gebruikt voor deze incidenttypes. De werkgroep taxonomie speelt op deze problematiek in door het
ontwikkelen van bijkomende common lists (zoals bv. ‘gedrag van derden’) en heeft tevens enkele mogelijkheden uitgewerkt om het melden
van specifieke incidenttypes (zoals bv. bestralingsincidenten) te integreren in de taxonomie. Het is immers de bedoeling om op termijn te evolueren naar een centraal (elektronisch) meldportaal in elk ziekenhuis
voor ALLE incidentmeldingen in de patiëntenzorg. De ziekenhuizen
zelf zijn hiervoor ook vragende partij en ook voor Europa is het beschikken over een geïntegreerd en centraal meldportaal voor incidenten en
bijna-incidenten een belangrijke aanbeveling11.

11 Council Recommendation of 9 June 2009 on patient safety (2009/C 151/01).
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7.

Het melden en classificeren van incidenten en bijna-incidenten is geen
doel op zich. Belangrijker is dat analyses uitgevoerd worden om na te
gaan wat er fout ging en om doelgerichte verbeteracties op te starten.
Eén op 5 ziekenhuizen analyseert geen enkel incident met ernstgraad
‘matig’, ‘ernstig’ en ‘overlijden’.
8. De ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren meer kennis verworven over
specifieke analysemethodes, hetzij via de workshops over PRISMA en
SIRE, georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, hetzij door vormingen of trainingen bij externe opleidingsinstituten of -organisaties.
9. Voor ernstige incidenten was PRISMA de meest gebruikte retrospectieve
analysemethode, ook al wordt in de literatuur aanbevolen om hiervoor
de SIRE-methode te gebruiken.
10. Met artsen, hoofdgeneesheren en verpleegkundigen (ook hoofverpleegkundigen en hoofden van verpleegkundige departementen) wordt frequent gecommuniceerd over de resultaten van de uitgevoerde incidentanalyses.
11. Van de geanalyseerde incidenten waarover werd gerapporteerd, hadden
de meeste te maken met medicatie. Het was opvallend dat de ziekenhuisapotheker in minder dan de helft van de gevallen een communicatie
ontving over de resultaten van de uitgevoerde analyses, het medisch-farmaceutisch comité wordt op de hoogte gesteld voor slechts 1 op 5 van
de uitgevoerde analyses. Ziekenhuisapotheker en medisch-farmaceutisch
comité waren slechts voor een beperkt aantal verbeteracties m.b.t. medicatie verantwoordelijk voor de opvolging ervan.
12. Het Comité Patiëntveiligheid kreeg een belangrijke rol in de instelling:
het stond in veel gevallen in voor de coördinatie van alle patiëntveiligheidsinitiatieven en werd veel meer betrokken bij de communicatie en
het opvolgen van verbeteracties naar aanleiding van incidentanalyses.

Concluderend kan gesteld worden dat de implementatie van een patiëntveiligheidsmanagementsysteem in de Belgische ziekenhuizen in evolutie is. Jaar
na jaar wordt gewerkt aan enkele belangrijke kernelementen. Er zijn positieve
tendensen merkbaar. De patiëntveiligheidscultuurmeting is voor de ziekenhuizen een belangrijke actie, er is meer kennis verworven over retrospectieve
incidentanalyses, over het gebruik van de taxonomie. Over de resultaten van
incidentanalyses wordt in veel gevallen gecommuniceerd met de zorgverleners. Ook de rol en de betekenis van het Comité Patiëntveiligheid wordt explicieter.
Er is verbetermarge op het vlak van de implementatie van een centraal meldportaal voor incidenten en bijna-incidenten. Idealiter gebeurt het melden
elektronisch en alle betrokken actoren dienen te streven naar integratie van
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alle incidenttypes in een ziekenhuisbreed meldportaal. Het analyseren van
alle incidenten vanaf ernstgraad ‘matig’ is geen standaard.
Actieve betrokkenheid van het medisch en het verpleegkundig korps, de ziekenhuisdirecties en alle andere zorgverleners is en blijft essentieel voor de
implementatie van een geïntegreerd patiëntveiligheidsmanagementsysteem.
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HOOFDSTUK 2.
PIJLER 2: INTRAMURALE EN
TRANSMURALE ZORGPROCESSEN
Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gaat over het analyseren
en (her)ontwikkelen van een intramuraal zorgproces, het tweede onderdeel
over de analyse van een transmuraal zorgproces.

INTRAMURAAL ZORGPROCES
Kernconclusies intramuraal zorgproces
Onderstaande kernconclusies hebben betrekking op 176 verbeterprocessen: 102 acute ziekenhuizen, 58 psychiatrische ziekenhuizen, 16 Spziekenhuizen.
60 % van alle ingediende verbeterprocessen waren intramurale zorgprocessen, 24 % gaat over intramurale transfer, hoofdzakelijk over intramurale transfer binnen eenzelfde ziekenhuis of site en 16 % van de verbeterprocessen werd opgestart na een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1.
In acute ziekenhuizen waren de ingediende verbeterprocessen in de helft
van de gevallen intramurale zorgprocessen. De meest frequent gekozen pathologieën waren CVA, totale knieprothese, totale heupprothese en borstcarcinoom. De ingediende intramurale verbeterprocessen naar aanleiding
van een incidentanalyse uit pijler 1 hebben voornamelijk betrekking op
medicatie (n=6), patiëntidentificatie (n=4) en ‘Safe Surgery’ (veilige chirurgie) (n=4).
80 % van de intramurale zorgprocessen uit de psychiatrische ziekenhuizen hebben betrekking op beleidsmatige prioriteiten van de instelling en
gaan hoofdzakelijk over medicatie (n=10) en metabool syndroom (n=7).
De intramurale zorgprocessen over agressie gaan voornamelijk over het
omgaan met en het beheer van agressie.
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56 % van de intramurale zorgprocessen uit de Sp-ziekenhuizen hebben
betrekking op pathologieën waarvoor in 2010 een hoog aantal opnames
werden gerealiseerd. 25 % van de intramurale zorgprocessen werden
opgestart naar aanleiding van een retrospectieve incidentanalyse uit
pijler 1.
60 % van de ziekenhuizen koos voor het verderzetten van een gekozen intramuraal proces uit 2010.
Voor de nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011 hebben alle ziekenhuizen een multidisciplinair team samengesteld, voor de processen uit 2010
waren er 3 ziekenhuizen die dat niet hebben gedaan.
De acute ziekenhuizen maakten voor de nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011 iets meer gebruik van Service Level Agreements (SLA’s). In
de psychiatrische ziekenhuizen en de Sp-ziekenhuizen werden ze, voor de
processen uit 2011, minder ontwikkeld.
Bijna 6 op 10 (58 %, n=62) van de intramurale zorgprocessen uit 2010
hebben de fase van borging bereikt, voor de nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011 is dat 30 % (n=21).
20 % van de zorgprocessen over intramurale transfer en 25 % van de verbeterprocessen n.a.v. een retrospectieve incidentanalyse konden niet geborgd worden binnen een tijdspanne van twee jaar.
Voor de 176 ingediende intramurale zorgprocessen werden in totaal 812
indicatoren geformuleerd waarvan 41 % procesindicatoren, 35 % resultaatsindicatoren en 24 % structuurindicatoren.
73 % (n=593) van de indicatoren werd gebruikt voor het opvolgen van
verbeteracties.
Streefwaarden werden het meest bepaald voor structuurindicatoren
(63 %), voor proces- en resultaatsindicatoren, respectievelijk 61 % en 57 %.
87 % van de indicatoren werden geformuleerd met een teller en een
noemer.
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Het vergelijken van de resultaten uit de rapporten van het tweede (2009)
en het derde contractjaar (2010) met het vierde contractjaar (2011) levert
de volgende conclusies op:
• in 2011 werden minder intramurale zorgprocessen gekozen (70 % in
2009, 70 % in 2010 en 60 % in 2011);
• in 2011 werd 16 % van de intramurale zorgprocessen ontwikkeld n.a.v.
een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1. Dit is een toename van
9 % in vergelijking met 2010;
• voor de psychiatrische ziekenhuizen blijft metabool syndroom ook in
2011 een belangrijke prioriteit;
• voor alle nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011 werd een multidisciplinair team samengesteld, voor de intramurale zorgprocessen uit
2010 was dit in het geval voor 97 % van de processen. Dat is substantieel meer dan in 2009 (73 %), maar vergelijkbaar met 2010 (98 %);
• in 2011 werden SLA’s opgesteld voor 1 op 5 van de intramurale zorgprocessen uit 2010. Dit is vergelijkbaar met 2009. Voor de nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011 werden voor 23 % van de intramurale
zorgprocessen SLA’s ontwikkeld. In 2010 werden SLA’s opgesteld voor 1
op 3 van de intramurale zorgprocessen;
• voor de intramurale zorgprocessen uit 2010 werd het 10-stappenplan
doorlopen door 58 % van de ziekenhuizen, voor de nieuwe processen
uit 2011 was dit in 30 % van de ziekenhuizen het geval. Dit is, ook in
vergelijking met de nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011, substantieel meer dan in 2009 (14 %). In 2010 hadden ziekenhuizen anderhalf jaar de tijd om het proces te borgen en werd het stappenplan
helemaal doorlopen voor 42 % van de intramurale zorgprocessen;
• voor alle ingediende intramurale zorgprocessen werden indicatoren geformuleerd in 2009 en 2010 was dat het geval voor respectievelijk 66 %
en 95 % van alle verbeterprocessen;
• het aantal indicatoren waarvoor zowel een teller als een noemer werd
gedefinieerd steeg van 20 % in 2010 naar 87 % in 2011;
• het bepalen van streefwaarden steeg van 1 % in het derde contractjaar
naar 61 % in het vierde contractjaar.

1. INLEIDING
Zoals in het tweede (2009) en het derde contractjaar (2010) werd in het vierde contractjaar (2011) gedifferentieerd tussen de drie ziekenhuistypes. Acute,
psychiatrische en Sp-ziekenhuizen konden als verbeterproces kiezen uit: een
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bestaand of nieuw intramuraal zorgproces, een intramuraal transferproces of
een intramuraal verbeterproces naar aanleiding van een geanalyseerd incident uit pijler 1.

2. CONTEXT EN METHODOLOGIE
In het vierde contractjaar (2011) werd aan de ziekenhuizen opnieuw gevraagd
om:
• een bestaand of nieuw intramuraal (deel)proces te kiezen uit een vooraf
opgegeven lijst;
• voor het gekozen intramuraal (deel)proces aan te geven of hiervoor een
multidisciplinair team werd opgericht;
• aan te geven of er Service Level Agreements (SLA’s) werden gebruikt;
• het gekozen intramuraal (deel)proces te (her)ontwikkelen, te verbeteren
en/of te (her)analyseren volgens een 10-stappenplan;
• vijf indicatoren te omschrijven voor de opvolging van het gekozen verbeterproces. Minstens een structuurindicator, een procesindicator en een
resultaatsindicator waren verplicht te omschrijven. Optioneel konden ziekenhuizen bijkomend nog twee indicatoren omschrijven waarvoor ze de
vrije keuze hadden tussen een structuur-,proces-, of resultaatsindicator. Er
werd uitdrukkelijk gevraagd om teller en noemer te specificeren, aan te geven of deze indicator systematisch werd opgevolgd en of er streefwaarden
werden bepaald.
In 2011 werd aan de ziekenhuizen die in 2010 de fase van borging niet hadden
bereikt, de mogelijkheid geboden om aan dit proces verder te werken in 2011.
Alvorens op elk van de bovengenoemde aspecten en de gebruikte methodologie in te gaan, werden enkele begrippen gedefinieerd.

2.1. Definiëring
Bij de verwerking van de resultaten werd onderscheid gemaakt tussen verbeterprocessen, intramurale zorgprocessen, intramurale transferprocessen
en verbeteracties naar aanleiding van een geanalyseerd incident uit pijler 1.
Hierna wordt elk van deze begrippen verduidelijkt.
• Verbeterprocessen:
alle intramurale zorgprocessen, intramurale transferprocessen en verbeteracties opgestart na een incidentanalyse.
• Intramurale zorgprocessen:
– in de acute ziekenhuizen: processen gebaseerd op een pathologie;
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– in de psychiatrische ziekenhuizen: processen gebaseerd op beleidsmatige prioriteiten, agressie of pathologieën die een hoog aantal opnames
vertegenwoordigen in 2010;
– in Sp-ziekenhuizen: processen gebaseerd op pathologieën die een hoog
aantal opnames vertegenwoordigen in 2010.
Intramurale transferprocessen:
– processen over intramurale transfer binnen eenzelfde ziekenhuis of
site;
– processen over intramurale transfer tussen verschillende sites van eenzelfde ziekenhuis.
Intramurale verbeterprocessen naar aanleiding van een incident:
sedert het derde contractjaar kunnen ziekenhuizen ook kiezen voor een
verbeterproces dat werd opgestart na de retrospectieve analyse van een
incident uit pijler 1 waarin gevraagd werd om vijf incidenten retrospectief
te analyseren (cf. beschrijving pijler 1).

2.2. Gekozen verbeterprocessen
Voor de acute ziekenhuizen waren er vier keuzemogelijkheden:
1. een intramuraal transferproces;
2. een intramuraal verbeterproces, opgestart na een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1;
3. een intramuraal (deel)proces gebaseerd op de resultaten van de klinische
indicatoren van de Multidimensionele Feedback naar de Ziekenhuizen
(MFZ)12;
4. een intramuraal (deel)proces gekozen uit een vooraf opgegeven lijst met
pathologieën met een groot volume aan ziektebeelden, waar gegevens
voor beschikbaar waren, waar Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) over
bestaan of waarvoor al bestaande zorgprocessen met een multidisciplinair
karakter waren uitgewerkt.
De gekozen zorgprocessen konden betrekking hebben op de volgende pathologieën:
• congestief hartfalen (MFZ);
• AMI (Acuut Myocard Infarct) (MFZ);
• CAP (Community Acquired Pneumonia) (MFZ);
• CVA (Cerebrovasculair accident) (MFZ);

12 Het rapport ‘Multidimensionele Feedback naar de Ziekenhuizen’ (MFZ) van de FOD
Volksgezondheid (april 2008) werd aan alle acute ziekenhuizen overgemaakt in het voorjaar
van 2008.
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heupfractuur (MFZ);
laparotomische cholecystectomie (MFZ);
keizersnede (MFZ);
diabetes;
totale heupprothese;
totale knieprothese;
laparascopische cholecystectomie;
liesbreuk;
vaginale bevallingen;
prostaatcarcinoom;
blaascarcinoom;
borstcarcinoom;
longcarcinoom;
colorectaal carcinoom.

Aan de psychiatrische ziekenhuizen werd gevraagd om een keuze te maken uit:
• een intramuraal (deel)proces over agressie;
• een intramuraal (deel)proces rond een beleidsmatige prioriteit;
• een intramuraal (deel)proces waarvan zij in 2010 een hoog aantal opnames hadden gerealiseerd;
• een intramuraal transferproces;
• een intramuraal verbeterproces, opgestart na een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1.
De Sp-ziekenhuizen konden een keuze maken uit één van de volgende (deel)
processen:
• een intramuraal (deel)proces waarvan zij in 2010 een hoog aantal opnames hadden gerealiseerd;
• een intramuraal transferproces;
• een intramuraal verbeterproces, opgestart na een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1.

2.3. Samenstellen van een multidisciplinair team
Voor het verbeteren en/of analyseren van een verbeterproces is het nodig een
multidisciplinair team samen te stellen. Dit team is verantwoordelijk voor de
keuze van het verbeterproject en kan ook bijdragen tot het creëren van voldoende draagvlak in de implementatiefase. Daarom is het aangewezen om
ook directie, zorgmanagers en artsen in deze fase te betrekken.13
13 www.zonmw.nl.
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2.4. Gebruik van Service Level Agreements
Voor het analyseren en (her)ontwikkelen van een bestaand of een nieuw proces kunnen ziekenhuizen gebruik maken van Service Level Agreements (SLA’s)
ter ondersteuning. De ziekenhuizen waren niet verplicht om gebruik te maken van SLA’s.
Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen een dienstverlener en een klant over het minimaal aanvaardbare dienstverleningsniveau.
SLA’s waren een belangrijk aspect van service management en werden in steeds
meer organisaties gebruikt om de kwaliteit van dienstverlening tussen interne
afdelingen en interne of externe klanten te beheren. Hoewel het concept haar
oorsprong in de ICT-wereld vond, werden SLA’s nu ook steeds vaker in ziekenhuizen gebruikt om aan de toenemende verwachtingen ten aanzien van de
kwaliteit van de zorg te kunnen voldoen. Ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld
SLA’s implementeren tussen enerzijds ondersteunende diensten (zoals medische beeldvorming, apotheek, revalidatie, voeding, schoonmaak,…) en anderzijds de interne ‘klanten’: de zorgeenheden, waar de kernactiviteit van het
ziekenhuis, de zorg voor de patiënt, gerealiseerd werd. Dankzij de SLA’s werd
de ondersteunende dienstverlening optimaal afgestemd op de kernzorg. De
kwaliteit van de interne dienstverlening en als gevolg hiervan ook de kwaliteit
van de zorg kan zo worden geoptimaliseerd.14

2.5. 10-stappenplan
De te volgen methodiek bij het opstellen, verbeteren of analyseren van het
verbeterproces diende, voor de drie ziekenhuistypes, minstens de volgende 10
stappen te bevatten:
1. samenstellen van de multidisciplinaire werkgroep die het eigenlijke project zal uitvoeren;
2. bepalen van inclusie- en exclusiecriteria en het samenstellen van een indicatorenset;
3. uitvoeren van een voormeting, dossieranalyse en literatuurstudie;
4. opstellen van een eerste procesomschrijving en het bepalen van sleutelinterventies;
5. opstellen van een tweede procesomschrijving rekening houdend met de
door het team opgestelde verbetervoorstellen en toetsing van het proces
aan de realiteit;

14 www.vlerick.be; www.medinews.be.
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6. ontwikkelen van de definitieve versie van het proces;
7. implementeren en educeren;
8. uitvoeren van een nameting;
9. analyseren van de nameting en waar nodig het proces aanpassen;
10. borgen van het proces.
Deze methodiek werd voor het eerst voorgesteld in het tweede
contractjaar (2009).

2.6. Indicatoren
Zorgindicatoren waren meetbare aspecten van de zorg die een aanwijzing
geven over de kwaliteit van de zorg. In het derde contractjaar (2010) werd
vastgesteld dat vooral procesindicatoren werden geformuleerd en dat slechts
1 op 5 van de geformuleerde indicatoren konden worden beschouwd als een
echte indicator (voldoende gespecificeerd met teller en noemer). In het vierde
contractjaar werd daarom de focus gelegd op het formuleren van zowel structuur-, proces- als resultaatsindicatoren en werd aan de ziekenhuizen expliciet
gevraagd om voor minstens drie indicatoren een teller en een noemer te formuleren.
De resultaten van pijler 2 werden door de ziekenhuizen ingevuld in een
gestandaardiseerd rapportagedocument (Excel) dat werd opgemaakt door
de FOD Volksgezondheid. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens
werden verwerkt, op landelijk niveau en – indien relevant – ook per type
ziekenhuis.

3. RESULTATEN
De resultaten werden weergegeven in drie grote onderdelen:
• de gekozen verbeterprocessen, waarbij het onderscheid gemaakt werd
tussen intramurale zorgprocessen, intramurale transferprocessen en intramurale verbeterprocessen op basis van een geanalyseerd proces uit
pijler 1;
• de karakteristieken van de ingediende verbeterprocessen volgens de
10-stappen methodologie en de mate van borging;
• de indicatoren.
Tenslotte werden de resultaten uit het vierde contractjaar vergeleken met de
resultaten uit het tweede (2009) en het derde contractjaar (2010).
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3.1. Gekozen verbeterprocessen
Hierna wordt een globaal overzicht gegeven van de ingediende verbeterprocessen waarbij onderscheid gemaakt werd tussen intramurale zorgprocessen,
intramurale transferprocessen en intramurale verbeterprocessen naar aanleiding van een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1. Vervolgens worden
de aantallen en de aard van de gekozen verbeterprocessen weergegeven, eerst
voor alle ziekenhuizen, vervolgens per type ziekenhuis.
Ziekenhuizen hadden de mogelijkheid om in 2011 verder te werken aan een
opgestart proces in het derde contractjaar (2010).
3.1.1. Aantal ingediende verbeterprocessen
De deelnemende Belgische ziekenhuizen (n=179) hebben in totaal 176 verbeterprocessen ingediend (op 177 ontvangen rapportages). Twee ziekenhuizen
fuseerden in de loop van 2011 en hebben een gezamenlijk rapport ingediend,
een ander ziekenhuis had geen enkele rapportage gedaan voor het contract
2011. Eén acuut ziekenhuis had niets gerapporteerd over pijler 2. Dit ziekenhuis geeft aan dat het om organisatorische redenen niet is gelukt (tabel 1).
60 % van de ziekenhuizen (n=106) koos een verbeterproces uit 2010 om te
continueren in 2011.
Tabel 1:	Aantal ingediende verbeterprocessen door alle deelnemende
ziekenhuizen en per type ziekenhuis
AZ

PZ

Sp

totaal

n deelnemende ziekenhuizen

104

59

16

179

n ontvangen rapportages

103

58

16

177

n verbeterprocessen

102

58

16

176

3.1.2. Aard van de ingediende verbeterprocessen
60 % van alle ingediende verbeterprocessen waren intramurale zorgprocessen, 24 % gaat over intramurale transfer. 86 % (36 op 42) van deze intramurale transferprocessen betreft intramurale transfer binnen eenzelfde ziekenhuis
of site. 16 % van de ingediende verbeterprocessen waren gebaseerd op een
retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1 (tabel 2).
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Tabel 2:	Aard van de ingediende verbeterprocessen door alle Belgische
ziekenhuizen, per type ziekenhuis
AZ

PZ

Sp

totaal

n

%

n

%

n

%

intramurale zorgprocessen

50

49%

46

79%

9

56%

105

60%

intramurale transferprocessen

31

30%

8

14%

3

19%

42

24%

intramurale verbeterprocessen n.a.v. een
retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1

21

21%

4

7%

4

25%

29

16%

102

100%

58

100%

16

100%

176

100%

totaal

n

%

3.1.3. Gekozen verbeterprocessen in de acute ziekenhuizen
De acute ziekenhuizen hebben in totaal 102 verbeterprocessen ingediend (op
een totaal van 103 ontvangen rapporten).
49 % (n=50) van de gekozen verbeterprocessen gaat over een intramuraal
zorgproces. Vierenveertig van deze processen (90 %) komt uit de vooraf opgegeven lijst met pathologieën.
De helft van de ingediende zorgprocessen gaat over vier specifieke pathologieën: cerebrovasculair accident (18 %), totale knieprothese (12 %), totale
heupprothese (10 %) en borstcarcinoom (10 %).
De overige processen waren klinische processen zoals chronische pijnbestrijding,
een klinisch pad cervicale fusie, een verbeterproces in het kader van het elektronisch medicatievoorschrift en een over ‘Safe Surgery’ (veilige chirurgie) (tabel 3).
Eenentwintig verbeterprocessen waren gestart naar aanleiding van een incidentanalyse uit pijler 1 en gingen over de volgende thema’s:
• medicatie (n=6): bewaren van medicatie, educatie m.b.t. aerosoltherapie,
medicamenteuze behandeling van epilepsiepatiënten opgenomen op een
klassieke verpleegafdeling, verbeteren van informatiedoorstroming na het
bijna toedienen van een geneesmiddel waarvoor de patiënt allergisch was,
extravasatie van cytostatica via PAC en plaatsen van een poortkatheter;
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patiëntidentificatie (n=4): verkeerde bloedtoediening, verkeerde behandeling, dragen van identificatiearmbandjes en patiëntidentificatie in het
operatiekwartier;
‘Safe Surgery’ (n=4): verkeerde kant operatie, het invoeren van de ‘Safe
Surgery’ checklist op het operatiekwartier na het inplanten van een verkeerde
lens bij een cataractoperatie, verbeterproces m.b.t. steriel materiaal n.a.v. een
verhoogd risico op nosocomiale infecties en invoering time-out procedure;
vallen (n=2): trendanalyse van valincidenten en identificeren van risicopatiënten aan de hand van de Huhn-schaal;
fixatie (n=2): fixatiebeleid;
pijn (n=1): opvolgen en meten van pijn, behandeling van pijn door de
toepassing van een ziekenhuisbreed pijnprotocol;
opnameproces van een psychiatrische patiënt op spoedgevallen (n=1);
overdracht van informatie, preoperatief (n=1).

Eén op 3 van de verbeterprocessen gaat over intramurale transferprocessen
(n=31, 30 %), voornamelijk over transfer binnen eenzelfde ziekenhuis of site.
Tabel 3:	Aard van de ingediende verbeterprocessen door de acute
ziekenhuizen (n=102)
n

%

keizersnede

1

2%

congestief hartfalen

1

2%

diepe veneuze trombose

1

2%

colorectaal carcinoom

1

2%

ziekenhuissterfte

1

2%

diabetes

1

2%

chronische pijnbestrijding (vervolg)

1

2%

elektronisch medicatievoorschrift

1

2%

klinisch pad cervicale fusie

1

2%

proces in het kader van ‘veilige chirurgie’

1

2%

laparoscopisch cholecystectomie

2

4%

acuut myocard infarct (AMI)

2

4%

vaginale bevalling

3

6%

heupfractuur

4

8%

liesbreuk

4

8%
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n

%

borstcarcinoom

5

10%

totale heupprothese

5

10%

totale knieprothese

6

12%

cerebrovasculair accident (CVA)

9

18%

totaal intramurale zorgprocessen

50

49%

verbeterproces n.a.v. een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1

21

21%

intramurale transfer tussen verschillende sites van eenzelfde ziekenhuis

5

16%

intramurale transfer binnen het ziekenhuis of op een site

26

84%

totaal intramurale transferprocessen

31

30%

totaal

102

100%

3.1.4. Gekozen verbeterprocessen in de psychiatrische ziekenhuizen
Door de psychiatrische ziekenhuizen werden in totaal 58 verbeterprocessen
uitgevoerd.
Zesenveertig ingediende verbeterprocessen waren zorgprocessen. Hiervan
gaat 80 % over een beleidsmatige prioriteit (n=37), 15 % over agressie (n=7)
en 4 % had te maken met zorgprocessen waarvoor in 2010 een hoog aantal
opnames waren gerealiseerd (n=2).
Acht ingediende verbeterprocessen gaan over intramurale transfer, voornamelijk binnen eenzelfde ziekenhuis of site (tabel 4).
De meest voorkomende beleidsmatige prioriteiten waarvoor verbeterprojecten werden opgesteld, gaan over: medicatie (n=10) ‘metabool syndroom’
(n=7), het geïnformatiseerd patiëntendossier (n=4), ontslagproces (n=3),
opnameproces (n=3) en afzondering (n=2). De overige acht beleidsmatige
prioriteiten waarvoor verbeteracties werden opgestart waren:
• crisishantering;
• geactualiseerd beleidsplan;
• incidentenbeheer;
• klachtenprocedure;
• patiëntenvoorlichting;
• suïcide;
• valincidenten op gerontopsychiatrie;
• vrijheidsbeperkende maatregelen.
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De zorgprocessen over agressie (n=7) gaan voornamelijk over het omgaan
met en het beheer van agressie, educatie en opvang van medewerkers naar
aanleiding van een agressie-incident en over het meten van de patiëntentevredenheid in het kader van agressie.
Twee ziekenhuizen hebben een zorgproces opgestart m.b.t. een hoog aantal
gerealiseerde opnames in 2010. Deze ziekenhuizen gaven geen specificatie van
het gekozen verbeterproces.
Vier psychiatrische ziekenhuizen stelden een verbeterproces op n.a.v. een retrospectief geanalyseerd incident uit pijler 1 met als thema’s: het medicatiedistributieproces, valincidenten, brand in een patiëntenkamer en een beter
beheer van transmurale consultaties.
Tabel 4:	Aard van de ingediende verbeterprocessen door de psychiatrische
ziekenhuizen (n=58)

beleidsmatige prioriteit

n

%

37

80%

agressie

7

15%

hoog aantal opnames in 2010

2

4%

totaal zorgprocessen

46

79%

verbeterproces op basis van een geanalyseerd incident uit pijler 1

4

7%

intramurale transfer binnen eenzelfde ziekenhuis of site

7

88%

intramurale transfer tussen verschillende sites van eenzelfde ziekenhuis

1

13%

totaal intramurale transferprocessen

8

14%

58

100%

totaal

3.1.5. Gekozen verbeterprocessen in Sp-ziekenhuizen
Door de Sp-ziekenhuizen werden 16 verbeterprocessen ingediend (tabel 5).
56 % van de verbeterprocessen waren intramurale zorgprocessen en hadden
betrekking op pathologieën waarvoor in 2010 een hoog aantal opnames werden gerealiseerd. Vier van de verbeterprocessen werden opgestart naar aanleiding van een incident dat retrospectief geanalyseerd werd in pijler 1.
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Negen ziekenhuizen hebben een zorgproces opgestart m.b.t. een hoog aantal
gerealiseerde opnames in 2010. Deze ziekenhuizen gaven geen specificatie van
het gekozen verbeterproces.
Van de vier verbeterprocessen die gestart waren naar aanleiding van een incidentanalyse uit pijler 1 gingen over het medicatiedistributieproces, enterale voeding, aerosoltherapie en een verbeterproces over ontslagmanagement
naar aanleiding van een niet meewerkende familie.
Drie ziekenhuizen dienden een verbeterproces in over intramurale transfer
binnen eenzelfde ziekenhuis of site.
Tabel 5:	Aard van de ingediende verbeterprocessen door de Spziekenhuizen (n=16)
n

%

hoog aantal opnames in 2010

9

56%

totaal intramurale zorgprocessen

9

56%

verbeterproces op basis van een geanalyseerd incident uit pijler 1

4

25%

intramurale transfer binnen eenzelfde ziekenhuis of site

3

100%

intramurale transfer tussen verschillende sites van eenzelfde ziekenhuis

0

0%

totaal intramurale transferprocessen

3

19%

16

100%

totaal

3.2. Karakteristieken van de ingediende verbeterprocessen
Voor de onderstaande analyse werd onderscheid gemaakt tussen de nieuw gekozen intramurale zorgprocessen uit het contractjaar 2011 en de processen uit het
contractjaar 2010 die werden gecontinueerd. 60 % van de ziekenhuizen koos ervoor om het opgestarte proces uit 2010 verder te zetten in 2011. In vergelijking
met de acute ziekenhuizen (53 %, n=54) gebeurde dit meer in de psychiatrische
ziekenhuizen (72 %, n= 42) en de Sp-ziekenhuizen (63 %, n=10) (tabel 6).
Achtereenvolgens werd gekeken of een multidisciplinair team voor het analyseren en/of verbeteren van het gekozen intramurale zorgproces werd opgericht, of er SLA’s werden gebruikt en de mate waarin het intramurale zorgproces werd geborgd.
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Tabel 6:	Ziekenhuizen die kozen voor het verderzetten van een intramuraal
zorgproces uit 2010 en kozen voor een nieuw intramuraal
zorgproces
AZ

PZ

Sp

totaal

n

%

n

%

n

%

n

%

intramuraal zorgproces
uit 2010

54

53%

42

72%

10

63%

106

60%

nieuw intramuraal
zorgproces in 2011

48

47%

16

28%

6

38%

70

40%

102

100%

58

100%

16

100%

176

100%

totaal

3.2.1. Samenstelling multidisciplinair team
Voor de intramurale zorgprocessen die werden opgestart in 2011 hebben alle
ziekenhuizen een multidisciplinair team samengesteld. Dit is belangrijk voor
het creëren van voldoende draagvlak in de implementatiefase. Voor de intramurale zorgprocessen uit 2010 werd door twee acute en één psychiatrisch
ziekenhuis geen multidisciplinair team opgericht (grafiek 1).
Grafiek 1: % ziekenhuizen dat een multidisciplinair team had opgericht,
per type ziekenhuis
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De bevraging liet niet toe om na te gaan wie deel uitmaakt van het multidisciplinair team.
3.2.2. Gebruik van Service Level Agreements
Ziekenhuizen konden vrijblijvend gebruikmaken van SLA’s. Uit grafiek 2
blijkt dat SLA’s iets meer werden gebruikt in de nieuwe intramurale zorgprocessen van de acute ziekenhuizen dan in de intramurale zorgprocessen die
werden opgestart in 2010 (+ 7 %). In de psychiatrische en de Sp-ziekenhuizen
daarentegen werden SLA’s minder gebruikt in de nieuwe intramurale zorgprocessen dan in de intramurale zorgprocessen uit 2010.
Grafiek 2: Gebruik van Service Level Agreements, per type ziekenhuis
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3.2.3. Graad van borging
Van de 176 intramurale zorgprocessen uit 2011 was 47 % (n=83) geborgd
tegen einde december 2011.
In contractjaar 2011 hebben 106 ziekenhuizen echter aangegeven om het intramuraal zorgproces uit 2010 verder te zetten in 2011. 70 ziekenhuizen hebben gekozen voor een nieuw intramuraal zorgproces.
Het is een interessante oefening om na te gaan in welke mate de fase van
borging werd bereikt, zowel voor de intramurale zorgprocessen uit 2010 als
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voor de intramurale zorgprocessen uit 2011. Uit grafiek 3 blijkt dat 58 %
(n=62) van de intramurale zorgprocessen uit 2010 de fase van borging hebben bereikt in 2011. Voor de nieuwe intramurale zorgprocessen werd voor
30 % (n=21) van deze processen de fase van borging bereikt. Tussen acute
en psychiatrische ziekenhuizen vallen geen noemenswaardige verschillen op,
in de Sp-ziekenhuizen daarentegen konden slechts 3 van de 10 intramurale
zorgprocessen uit 2010 geborgd worden. Voor de nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011, lukte dat wel in de helft van de gevallen.
Grafiek 3: Graad van borging voor de intramurale zorgprocessen uit 2011
(n=176)
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Om relevante uitspraken te kunnen doen, is in tabel 7 het percentage weergegeven van de geborgde intramurale zorgprocessen uit contractjaar 2010
waarin ook de intramurale zorgprocessen vervat waren die niet werden gecontinueerd in 2011.
In 2010 werd 42 % van de intramurale zorgprocessen geborgd (n=73). Van de
106 intramurale zorgprocessen uit 2010 waaraan werd verder gewerkt, bereikten er 62 (58 %) de fase van borging. Dit betekent dat van alle intramurale
zorgprocessen die in 2010 werden opgestart, 77 % (n=135) ervan was geborgd
tegen het einde van 2011. Voor 1 op 4 van de intramurale zorgprocessen lukte
het dus niet om de fase van borging te bereiken in een tijdspanne van twee jaar.
95

Tabel 7: Geborgde intramurale zorgprocessen uit contractjaar 2010
n

%

intramurale zorgprocessen uit 2010 geborgd in 2010

73

42%

intramurale zorgprocessen uit 2010 geborgd in 2011

62

58%

135

77 %

intramurale zorgprocessen uit 2010 geborgd tegen einde 2011

De 44 intramurale zorgprocessen uit 2010 die de fase van borging niet hadden
bereikt, gingen voornamelijk over:
• intramurale transfer (n=8);
• beleidsmatige prioriteiten(n=7);
• processen op basis van een geanalyseerd incident uit pijler 1 (n=7);
• pathologiëën waarvoor een hoog aantal opnames werd gerealiseerd in
2010 (n=6).
Andere intramurale zorgprocessen die binnen een tijdspanne van twee jaar
niet konden worden afgerond, gingen over totale heupprothese (n=3), agressie
(n=3), CVA (n=3), borstcarcinoom (n=2), laparoscopisch cholecystectomie
(n=1), chronische pijnbestrijding (n=1), het elektronisch medicatievoorschrift
(n=1), liesbreuk (n=1) en een proces in het kader van ‘Safe Surgery’ (n=1).
In 49 ziekenhuizen werd de fase van borging niet bereikt voor de nieuw opgestarte intramurale zorgprocessen in 2011. Ze hadden vooral betrekking op:
• intramurale transfer (n=12);
• processen op basis van een geanalyseerd incident uit pijler 1 (n=11);
• beleidsmatige prioriteiten(n=8);
• totale knieprothese (n=4);
• CVA (n=4).
Andere intramurale zorgprocessen die binnen een tijdspanne van één jaar niet
konden worden geborgd, hadden betrekking op: totale heupprothese (n=2),
heupfractuur (n=2), borstcarcinoom (n=1), colorectaal carcinoom (n=1), diabetes (n=1), liesbreuk (n=1), congestief hartfalen (n=1) en vaginale bevalling
(n=1).
Zowel voor de intramurale zorgprocessen uit 2010 waaraan werd verder gewerkt in 2011 als voor de nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011 valt het
op dat intramurale transfer en verbeteringen op basis van een geanalyseerd
incident uit pijler 1 veel tijd vragen om tot de fase van borging te komen.
Intramurale transferprocessen zijn vaak complex wat een mogelijke verklaring kan zijn. Intramurale zorgprocessen naar aanleiding van een incidentanalyse kunnen thema’s zijn die voor ziekenhuizen relatief nieuw waren waardoor het borgen van deze intramurale zorgprocessen veel tijd in beslag neemt.
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10. borging (2011)
10. borging (2010)
9. nameting geanalyseerd (2011)
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8. nameting uitgevoerd (2011)
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7. nieuw proces geïmplementeerd + educatie (2010)
6. definitieve versie proces (2011)
6. definitieve versie proces (2010)
5b. verbeterproces getoetst aan realiteit (2011)
5b. verbeterproces getoetst aan realiteit (2010)
5a. tweede procesomschrijving (2011)
5a. tweede procesomschrijving (2010)
4. eerste procesomschrijving met sleutelinterventies (2011)
4. eerste procesomschrijving met sleutelinterventies (2010)
3. voormeting uitgevoerd (2011)
3. voormeting uitgevoerd (2010)
2b. indicatorset proces samengesteld (2011)
2b. indicatorset proces samengesteld (2010)
2a. inclusie en exclusiecriteria bepaald door MWG (2011)
2a. inclusie en exclusiecriteria bepaald door MWG (2010)
1.c.arts is eigenaar van klinisch proces (2011)
1.c.arts is eigenaar van klinisch proces (2010)
1b. multidisciplinaire werkgroep opgericht (2011)
1b. multidisciplinaire werkgroep opgericht (2010)
1a. orgaan opgericht (2011)
1a. orgaan opgericht (2010)
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Grafiek 4: Mate (%) waarin de respectievelijke processtappen werden bereikt
voor de zorgprocessen uit 2010 en de nieuwe processen uit 2011

3.3. Indicatoren

Aan de ziekenhuizen werd gevraagd om vijf indicatoren te omschrijven voor
de opvolging van het gekozen intramuraal zorgproces. Minstens een structuurindicator, een procesindicator en een resultaatsindicator waren verplicht
te omschrijven. Optioneel konden ziekenhuizen bijkomend nog twee indica-
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toren omschrijven waarvoor ze de vrije keuze hadden tussen een structuur-,
proces-, of resultaatsindicator. Er werd uitdrukkelijk gevraagd om teller en
noemer te specificeren, aan te geven of deze indicator systematisch werd opgevolgd en of er streefwaarden werden bepaald.
3.3.1. Aantal indicatoren
In totaal hebben 176 ziekenhuizen 812 indicatoren geformuleerd. Niet alle ziekenhuizen hebben vijf indicatoren geformuleerd, maar alle ziekenhuizen formuleerden er minstens 3. Vier op 10 van de omschreven indicatoren, waren procesindicatoren, 1 op 3 waren resultaatsindicatoren en 1 op 4 waren structuurindicatoren.
3.3.2. Indicatoren voor het opvolgen van verbeteracties en waarvoor een
streefwaarde werd bepaald
73 % (n=593) van de 812 indicatoren werd gebruikt voor het opvolgen van
verbeteracties. Een streefwaarde werd bepaald voor 6 op 10 van de geformuleerde indicatoren. Voor iets meer dan de helft (57 %) van de geformuleerde resultaatsindicatoren werden ook streefwaarden bepaald, voor proces- en structuurindicatoren ligt dat percentage iets hoger (resp. 61 % en 63 %) (grafiek 5).
Grafiek 5: Indicatoren voor het opvolgen van verbeteracties en waarvoor
een streefwaarde werd bepaald
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3.3.3. Definiëring van teller en noemer
Voor 704 indicatoren (87 %) werd zowel een teller als een noemer gedefinieerd. Voor 36 indicatoren werd noch een teller, noch een noemer gedefinieerd,
voor 36 indicatoren werd wel een teller, maar geen noemer bepaald.

4. VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VAN HET TWEEDE
(2009) EN HET DERDE CONTRACTJAAR (2010) MET HET
VIERDE CONTRACTJAAR (2011)
In het tweede contractjaar (2009) werd aan de ziekenhuizen voor de eerste
maal gevraagd om een bestaand of nieuw intramuraal (deel)proces te verbeteren of te (her)analyseren. De ziekenhuizen hadden hiervoor een jaar de tijd. In
2010 kregen ziekenhuizen hiervoor 1,5 jaar de tijd. In 2011 kregen ziekenhuizen eveneens een jaar de tijd, maar werd wel de mogelijkheid voorzien om een
intramuraal zorgproces dat opgestart was in 2010, verder te zetten in 2011.
1. In 2009 werden 202 verbeterprocessen ingediend (op 178 deelnemende
ziekenhuizen), in 2010 175 verbeterprocessen (op 181 deelnemende ziekenhuizen) en in 2011 176 verbeterprocessen (op 179 deelnemende ziekenhuizen). 60 % (n=106) van de verbeterprocessen uit 2011 betrof een
verderzetting van een reeds opgestart proces in 2010.
2. Zowel in 2009 als in 2010 ging 70 % van de verbeterprocessen over intramurale zorgprocessen, 30 % ging over intramurale transfer, voornamelijk over intramurale transfer binnen eenzelfde ziekenhuis of site. In
2011 waren 60 % van de verbeterprocessen, zorgprocessen. Deze afname
is toe te schrijven aan de stijging van het aantal verbeterprocessen naar
aanleiding van een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1 (van 7 % in
2010 naar 16 % in 2011).
3. In de acute ziekenhuizen werden de afgelopen drie contractjaren de
meeste intramurale zorgprocessen opgestart over CVA, totale knieprothese, totale heupprothese en borstcarcinoom.
4. 80 % van de intramurale zorgprocessen uit de psychiatrische ziekenhuizen hebben te maken met beleidsmatige prioriteiten van de instellingen
(72 % in 2010). Metabool syndroom blijft ook in 2011 een belangrijke
prioriteit, hoewel medicatie een meer uitgesproken thema werd in vergelijking met 2009 en 2010.
De intramurale zorgprocessen over agressie gingen in 2009 en 2010 over
agressiebeheersing. In 2011 ook over de opvang van medewerkers naar aanleiding van een agressie-incident. Bijkomend werden in 2011 zorgprocessen
gekozen over het meten van patiëntentevredenheid in het kader van agressie.
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In Sp-ziekenhuizen steeg het aantal intramurale zorgprocessen die betrekking hebben op pathologieën waarvoor in 2010 een hoog aantal opnames werden gerealiseerd van 25 % naar 56 %. In 2009 was dit 75 %.
6. Voor alle nieuwe intramurale zorgprocessen uit 2011 werd een multidisciplinair team samengesteld, voor de processen uit 2010 was dit het geval
voor 97 % van de processen. Dat is substantieel meer dan in 2009 (73 %),
maar vergelijkbaar met 2010 (98 %).
7. In 2011 werden SLA’s opgesteld voor 1 op 5 van de intramurale zorgprocessen uit 2010. Dit percentage is vergelijkbaar met 2009. voor de nieuwe
processen uit 2011 werden voor 23 % van verbeterprocessen SLA’s ontwikkeld. In 2010 werden SLA’s opgesteld voor 1 op 3 van de verbeterprocessen.
8. Voor de verbeterprocessen uit 2010 werd het 10-stappenplan doorlopen
door 58 % van de ziekenhuizen, voor de nieuwe processen uit 2011 was
dit in 30 % van de ziekenhuizen het geval. Dit is, ook in vergelijking met
de nieuwe processen uit 2011, substantieel meer dan in 2009 (14 %). In
2010 hadden ziekenhuizen anderhalf jaar de tijd om het proces te borgen
en werd het stappenplan helemaal doorlopen voor 42 % van de verbeterprocessen.
9. In 2011 werden voor alle ingediende verbeterprocessen, indicatoren geformuleerd. In 2010 was dat voor 95 % van de ingediende verbeterprocessen het geval, in 2009 voor 66 % van de verbeterprocessen.
10. Het aantal indicatoren waarvoor zowel een teller als een noemer werd
gedefinieerd steeg van 20 % in 2010 naar 87 % in 2011.
11. In 2011 werden voor 61 % van de indicatoren ook streefwaarden bepaald, in 2010 was dat het geval voor slechts 1 % van de indicatoren.
5.

5. DISCUSSIE
1.

2.

3.

100

De hierboven beschreven resultaten en conclusies zijn gebaseerd op de
rapportages zoals die door de ziekenhuizen werden ingediend voor het
contract 2011. De FOD Volksgezondheid beschikt niet over de mogelijkheid om diepgaand te onderzoeken of de ingediende gegevens waarheidsgetrouw waren.
Bij de verwerking van de resultaten is vastgesteld dat twee ziekenhuizen
niet gerapporteerd hebben over pijler 2. Een ziekenhuis had geen rapport ingediend en één ziekenhuis had niet gerapporteerd over pijler 2.
In 2011 waren er meer ziekenhuizen die een verbeterproces kozen op basis van een retrospectieve incidentanalyse uit pijler 1 (van 7 % in 2010
naar 16 % in 2011). Dat is een positieve evolutie, maar blijft toch beperkt.
Eén op 4 van de verbeterprocessen n.a.v. een retrospectieve incidentana-
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4.

5.

6.

lyse kon niet geborgd worden binnen een tijdspanne van twee jaar. Een
mogelijke verklaring kan zijn dat de thema’s m.b.t. incidentanalyses relatief nieuw waren waardoor het borgen van deze processen veel tijd in
beslag neemt.
Het doorlopen van het 10-stappenplan blijkt moeilijk binnen een tijdspanne van één jaar. Voor 1 op 4 van de intramurale zorgprocessen lukte
het zelfs niet om de fase van borging te bereiken in een tijdspanne van
twee jaar. Het is op basis van de door de ziekenhuizen gerapporteerde
gegevens moeilijk om hierover gefundeerde uitspraken te doen. Uit de
gegevens kon niet afgeleid worden welke elementen of factoren belemmerend werken in het doorlopen van het 10-stappenplan.
In vergelijking met 2010 was het aantal goed geformuleerde indicatoren
(voldoende gespecificeerd en met teller en noemer) sterk toegenomen.
Er kon tevens een beter evenwicht tussen structuur-, proces-, en resultaatsindicatoren worden vastgesteld. Drie op 4 van de geformuleerde
indicatoren werden gebruikt voor het opvolgen van de verbeteracties.
De mate waarin streefwaarden werden bepaald, is sterk gestegen, hoewel
voor 4 op 10 van de geformuleerde indicatoren geen streefwaarde werd
bepaald.
De vastgestelde verbeteringen waren waarschijnlijk toe te schrijven aan
de inhoudelijke vereisten van het contract 2011 waarin uitdrukkelijk
werd gevraagd om structuur-, proces-, en resultaatsindicatoren te formuleren, inclusief met teller en noemer en om aan te geven of streefwaarden werden bepaald.

Concluderend kan gesteld worden dat het volledig doorlopen van de PDCAcyclus, tot en met de fase van borging, moeilijk te realiseren was; zelfs binnen
een tijdspanne van twee jaar. Er waren enkele belangrijke evoluties merkbaar
in variatie en kwaliteit van de geformuleerde indicatoren. Uit de resultaten
kon afgeleid worden dat de indicatoren meer gebruikt werden voor het opvolgen van verbeteracties, maar dat voor het bepalen van streefwaarden om
verbeteracties op te volgen nog verbetering mogelijk is.
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TRANSMURAAL ZORGPROCES
Kernconclusies transmuraal zorgproces
De totale respons op de vragenlijst was 92 % (n=165) waarvan 95 acute
ziekenhuizen, 56 psychiatrische en 14 Sp-ziekenhuizen.
66 % van de transmurale zorgprojecten had betrekking op transmurale
zorg tussen het ziekenhuis en de eerste lijn, 12 % tussen verschillende ziekenhuizen, 10 % tussen het ziekenhuis en gespecialiseerde zorgcentra, 9 %
tussen het ziekenhuis en rust- en verzorgingstehuizen en 2 % ‘andere’.
Achtendertig verschillende patiëntenpopulaties werden geselecteerd door
165 ziekenhuizen. Psychiatrische en geriatrische patiënten werden het
meest geselecteerd als doelpopulatie.
De doelstellingen die door de ziekenhuizen werden nagestreefd bij de implementatie van hun transmurale zorgproject waren zeer divers en werden
beschreven als het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg
(45 %), het bevorderen van de communicatie en samenwerking tussen de
eerste en tweede lijn, het RVT, ziekenhuizen onderling of het gespecialiseerde centrum (35 %) en het verbeteren van de coördinatie en continuïteit van het zorgproces (20 %).
De ziekenhuisdirecties (50 %) werden het meest frequent vermeld als initiators
van transmurale zorgprojecten, gevolgd door medische specialisten (10 %).
93 % van de deelnemende ziekenhuizen ervaren de ondersteuning door het
management van het ziekenhuis voor het transmurale zorgproject als positief.
De intramurale partners die het meest frequent bij het transmurale project
werden betrokken waren specialisten (45 %), verpleegkundigen (45 %) en
de sociale dienst (31 %). De ontslagmanager werd opvallend weinig betrokken in transmurale projecten (3 %), alsook de ziekenhuisapotheker (1 %).
De transmurale partners die het meest frequent werden betrokken bij het
transmurale project waren directies van woon-zorgcentra (41 %), huisartsen (35 %) en psychiatrische centra (28 %). Partners die opvallend weinig
werden betrokken waren patiënten en hun families (6 %) en directies van
thuiszorgorganisaties (4 %).
De dimensies van het Chronic Care Model (CCM) waarbinnen de percentages van negatieve scores het hoogst waren, waren ‘klinische informatie systemen’ (45 % negatief gescoorde items), ‘ondersteuning van de
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zorgverstrekkers’ (35 % negatief gescoorde items) en ‘wijze van organiseren’ (28 % negatief gescoorde items).
Kwaliteitsitems die het belangrijkste potentieel tot verbetering vertonen
binnen de CCM dimensie ‘beleid en middelen’ waren de financiering en
juridische aspecten van het project.
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoont
binnen de CCM dimensie ‘betrokkenheid van organisaties in de thuiszorg’
is de samenwerking met lokale apothekers.
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoont binnen de CCM dimensie ‘wijze van organiseren’ is de betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van het project. Voor 58 % van de projecten werd de
patiënt niet actief betrokken bij de ontwikkeling van het transmurale project.
80 % van de transmurale zorgprojecten voorziet in therapeutische patiëntenvoorlichting.
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoont
binnen de CCM dimensie ‘ondersteuning van de zorgverstrekkers’ is de beschikbaarheid van een evidence-based behandelingsprotocol. In 45 % van de
projecten is een op evidentie gebaseerd behandelprotocol niet beschikbaar.
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoont
binnen de CCM dimensie ‘ondersteuning van patiënten en familie bij zelfzorg’ is samenwerking met patiëntenorganisaties en mantelzorgers.
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoont
binnen de CCM dimensie ‘klinische informatiesystemen’ is de beschikbaarheid van een ondersteunende ICT-infrastructuur voor het zorgproject.

1. INLEIDING
Het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ is opgebouwd rond
drie pijlers: veiligheidsmanagementsysteem, processen en indicatoren. Het
onderdeel transmurale zorg behoort tot de tweede pijler. De vraag die in dit
hoofdstuk werd beantwoord is: ‘Hoe werden individuele componenten van
kwaliteit van transmurale zorg gescoord door acute, psychiatrische en Spziekenhuizen in België?’
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2. CONTEXT EN METHODOLOGIE
2.1. Belang van transmurale zorg
Er zijn verschillende aanleidingen waarom de verschillende gezondheidszorgsystemen in Europa vandaag investeren in de ontwikkeling van transmurale zorg.
Deze zijn: de toename van het aantal patiënten met chronische aandoeningen
en complexe zorgvragen (multimorbiditeit) en de gerelateerde kosten en het
streven naar meer geïntegreerde en patiëntgerichte zorg. Het doel van transmurale zorg is het verminderen van de fragmentatie van de zorg, verbetering van de
klinische uitkomsten, patiëntentevredenheid, verbeterde coöperatie en coördinatie van de zorg, het gebruik van evidence-based richtlijnen en kostenreducties.

2.2. Definitie van transmurale zorg
Het concept transmurale zorg is geen eenduidig begrip. Verschillende termen
in de literatuur worden gebruikt om transmurale zorg te beschrijven waaronder ‘ontslagmanagement’, ‘naadloze zorg’, ‘ketenzorg’, ‘patiëntentransfer’,
‘transmurale zorgpaden’, ‘multiprofessional cooperation’, ‘shared care’, ‘managed
care’, ‘disease management’, ‘patient navigation’ en ‘hospital at home care’.
Transmurale zorg wordt gedefinieerd als ‘vormen van zorg die, op de behoefte
van de patiënt, verleend worden op basis van afspraken over samenwerking,
afstemming en regie tussen generalistische en specialistische zorgverleners,
waarbij sprake is van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid
met expliciete deelverantwoordelijkheden’.
Transmurale zorg wordt beschouwd als een essentiële schakel/stap in de evolutie
naar een volledig geïntegreerd model van zorg voor specifieke doelpopulaties.
Globaal worden in de literatuur drie vormen van transmurale zorg onderscheiden:
• transmurale zorg verleend door specialistische en generalistische zorgverleners gezamenlijk;
• transmurale zorg verleend door generalistische zorgverleners, met ondersteuning van specialistische zorgverleners;
• transmurale zorg rond opnames in of ontslag uit een specialistische instelling, geleverd door generalistische zorgverleners.

2.3. Methode van gegevensverzameling en -verwerking
Om de ziekenhuizen te ondersteunen bij het analyseren van een door hen gekozen transmuraal project werd een vragenlijst ontwikkeld, gebaseerd op een
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literatuurstudie naar kwaliteitscomponenten van transmurale zorg. De vragenlijst bevatte uiteindelijk 61 kwaliteitsitems gerelateerd aan hoogkwalitatieve
transmurale zorg. De 61 items werden geïdentificeerd op basis van een wetenschappelijke literatuur m.b.t. het concept van transmurale en geïntegreerde
zorg: Yamada15 (2001), Kodner and Spreeuwenberg16 (2002), Fulop17 (2005),
Ouwens18 (2005), Nolte and McKee19 (2008), Davies20 (2008), Ovretveit21 (2011).
De 61 items werden vervolgens verder geoperationaliseerd (rekening houdend
met de Belgische context) en ingedeeld volgens de dimensies van het Chronic
Care Model (CCM). Het CCM bestaat uit de volgende zes, onderling verbonden, componenten die van belang zijn voor hoogkwalitatieve chronische zorg:
1. beleid en middelen (‘health system’);
2. betrokkenheid van organisaties in de thuiszorg (‘community’);
3. wijze van organiseren (‘delivery system design’);
4. ondersteuning van de zorgverstrekkers (‘decision support’);
5. ondersteuning van patiënten en familie bij zelfzorg (‘self-management’);
6. klinische informatiesystemen (‘clinical information systems’).
De vragenlijst omvatte de volgende 3 onderdelen:
• een gedeelte m.b.t. administratieve informatie;
• algemene vragen over het transmurale project (bv. titel, betrokken partners);
• de 61-item vragenlijst (Likert-schaal).
De 61-item vragenlijst werd gescoord op een 5-punt Likert-schaal (helemaal
niet akkoord, niet akkoord, neutraal, akkoord en helemaal akkoord). Aan de
ziekenhuizen werden duidelijke instructies gegeven over wat bedoeld werd
met de verschillende antwoordcategorieën. Zo werd (helemaal) niet akkoord

15 J. Yamada, ‘The birth of integration: explorative studies on the development and implementation of transmural care in the Netherlands, 1994 – 2000’, Int J Integr Care 2001(1).
16 ‘Integrated care: meaning, logic, applications, and implications – a discussion paper, 2002’,
Int J Integr Care 2002 Oct-Dec.
17 N. Fulop, A. Mowlem & N. Edwards, Building integrated care: lessons from the UK and elsewhere, London: The NHS Confederation, 2005.
18 M. Ouwens, H. Wollersheim, R. Hermens, M. Hulscher, R. Grol, ‘Integrated care programmes for chronically ill patients: a review of systematic reviews’, International journal for
quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care / ISQua,
[Meta-Analysis], 2005 Apr; 17(2):141-6.
19 E. Nolte, M. Mc Kee, Integration and chronic care: a review, Open University Press, 2008.
20 G. Davies, ‘Coordinating primary health care: an analysis of the outcomes of a systematic
review, 2008’, Med J Aust 2008, 188 (8): 65.
21 J. Ovretveit, ‘Understanding the conditions for improvement: research to discover which
context influences affect improvement success’, 2011 BMJ Qual Saf 2011; 20:i18-i23.
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omschreven als ‘kwaliteitsverbeterende interventies die op dit moment nog
niet duidelijk (genoeg) beschreven zijn’. ‘Neutraal’ betekende: ‘geen mening’.
Alvorens de vragenlijst werd verstuurd naar alle deelnemende ziekenhuizen
(n=179) gaf de Federale Werkgroep Transmurale Zorg en tien ziekenhuizen
(die bereid waren de vragenlijst te testen) hun feedback op de inhoud en de
gebruiksvriendelijkheid van de (elektronische) vragenlijst. Op basis van deze
feedback werd een finale versie van de vragenlijst opgemaakt en goedgekeurd.
De ziekenhuizen (n=179) werden uitgenodigd om deel te nemen aan een informatieve workshop waarop de theorie over transmurale zorg en de 61-item
vragenlijst werden toegelicht.
Vervolgens werd gevraagd aan alle individuele ziekenhuizen één transmuraal project naar keuze te evalueren op basis van de 61-item vragenlijst. Alle
partners die betrokken waren bij het transmurale zorgproces moesten hun
goedkeuring geven t.a.v. de ‘score’ zoals deze geformuleerd werd voor ieder individueel item van de vragenlijst. Een bewijs van het multidisciplinair overleg
voor het ‘scoren’ van de vragenlijst diende te worden voorzien bij verzending
van de vragenlijst naar de FOD Volksgezondheid.
De 61-item vragenlijst diende aan de FOD Volksgezondheid te worden teruggestuurd tegen 31 maart 2012. Niet-respondenten kregen een eenmalige
herinnering per telefoon en per e-mail.
De gegevens werden verwerkt d.m.v. analyses in Excel.

3. RESULTATEN
3.1. Respons
De totale respons op de vragenlijst was 92 % (n=165) waarvan 95 acute ziekenhuizen, 56 psychiatrische en 14 Sp-ziekenhuizen.

3.2. Typologie van de samenwerkingsverbanden
66 % van de transmurale zorgprojecten had betrekking op transmurale zorg
tussen het ziekenhuis en de eerste lijn, 12 % tussen verschillende ziekenhuizen, 10 % tussen het ziekenhuis en gespecialiseerde zorgcentra, 9 % tussen het
ziekenhuis en rust- en verzorgingstehuizen en 2 % ‘andere’.
Tabel 1 toont de typologie van de samenwerkingsverbanden waarin de top
3 bestaat uit een samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerste lijn, een
ander ziekenhuis en een gespecialiseerd centrum.
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Tabel 1: Typologie van de samenwerkingsverbanden
n

%

ziekenhuis – eerste lijn

109

66 %

ziekenhuis – ziekenhuis

20

12 %

ziekenhuis – gespecialiseerd centrum

17

10 %

ziekenhuis – RVT

15

9%

ziekenhuis – RVT/eerste lijn

1

1%

andere

3

2%

165

100%

totaal

3.3. Patiëntenpopulaties
Achtendertig verschillende patiëntenpopulaties werden geselecteerd door 165
ziekenhuizen. Bij analyse van de top-10 blijkt dat psychiatrische patiënten
(niet gespecifieerd) het meest werden geselecteerd als doelpopulatie. Ook geriatrische patiënten scoorden hoog met 24 projecten. De patiëntengroep die
het laagst scoorde binnen de top-10, met twee of drie zorgprojecten, waren patiënten met hartcatheterisatie, coronarografie en totale knieprothese (tabel 2).
Tabel 2: Typologie van patiëntenpopulaties: top 10
aantal transmurale projecten
psychiatrische patiënten (niet gespecifieerd)

38

geriatrische patiënten

24

algemene patiëntenpopulatie

16

patiënten met borstkanker

6

palliatieve patiënten

6

diabetes

5

psychiatrische jongeren

5

patiënten met een totale knieprothese

3

patiënten met coronarografie

3

patiënten met hartcatheterisatie

2

totaal
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3.4. Initiator van het transmurale project
Een veelheid van personen/functies (n=45) werd door de ziekenhuizen aangeduid die betrokken waren bij het initiëren van transmurale zorgprojecten
(grafiek 1). De ziekenhuisdirecties (55 %) werden het meest frequent vermeld
als initiatoren van transmurale zorgprojecten, gevolgd door medische specialisten (10 %). Individuele functies en disciplines zoals bijvoorbeeld de hoofdverpleegkundige (n=4) en de ziekenhuisapotheker (n=1) werden weinig vermeld. Opvallend is ook dat de sociale dienst slechts in zeer beperkte mate
werd aangeduid als initiatiefnemer van een transmuraal zorgproject (n=3).
Grafiek 1: Personen (functies) die het project hebben geïnitieerd
huisartsen
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Er werden nog andere personen/functies aangeduid als initiator van het project waaronder de cel kwaliteit en patiëntveiligheid (n=2), de coördinator
zorgpaden (n=2), verpleegkundig ziekenhuishygiëniste (n=1), het OCMW
(n=1) of de patiënt (n=1).

3.5. Doelstellingen
De doelstellingen die door de ziekenhuizen werden nagestreefd bij de implementatie van hun transmurale zorgproject waren zeer divers en werden door
de ziekenhuizen beschreven als:
• het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg (45 %);
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•

•

het bevorderen van de communicatie en samenwerking tussen de eerste en
tweede lijn, het RVT, ziekenhuizen onderling of een gespecialiseerd centrum (35 %);
het verbeteren van de coördinatie en continuïteit van het zorgproces
(20 %).

Binnen deze globale categorieën werden specifieke doelstellingen aangeduid
afhankelijk van de aard van het project.

3.6. Partners betrokken bij het project (intramuraal)
Een veelheid van intramurale partners werden door de ziekenhuizen aangeduid als betrokken bij het transmurale zorgproject (grafiek 2). De partners
die het meest frequent werden betrokken waren (hoofd)verpleegkundigen
en/of ziekenhuisafdelingen (23 %), specialisten (16 %), paramedici (11 %),
de ziekenhuisdirecties (10 %) en de sociale dienst (9 %). De ontslagmanager
werd opvallend weinig betrokken in transmurale projecten (1 %), alsook de
ziekenhuisapotheker (2 %).
Grafiek 2: Partners betrokken bij het project (intramuraal)
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In de categorie ‘andere’ werden nog 38 andere en verschillende functies of
ziekenhuisstructuren vermeld als betrokken partners. Enkele voorbeelden:
het medisch secretariaat (n=3), het geriatrisch supportteam (n=2) en de opnamedienst (n=1).
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3.7. Partners betrokken bij het project (transmuraal)
Een veelheid van transmurale partners werd door de ziekenhuizen aangeduid
als betrokken bij het transmurale zorgproject (grafiek 3). De partners die
het meest frequent werden betrokken waren directies van woon-zorgcentra
(15 %), directies van een ziekenhuis (14 %) en huisartsen (10 %). Partners die
opvallend weinig werden betrokken waren patiënten en hun families (2 %) en
directies van thuiszorgorganisaties (1 %).
Grafiek 3: Partners betrokken bij het project (transmuraal)
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Er werden nog 62 andere personen/functies aangeduid als transmurale partner waaronder directie thuisverpleging (n=3), diëtisten (n=3), podologen
(n=2), tandartsen (n=1), maatschappelijk werker (n=1), huis voor chronische
zorg (n=1) of eerstelijnsgezondheidswerkers (n=1).

3.8. Dimensies van het Chronic Care Model
3.8.1. Samenvattend overzicht
Een samenvattend overzicht van de resultaten volgens de dimensies van het
Chronic Care Model is weergegeven in grafiek 4 en de tabellen 3 en 4. De
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dimensies van het Chronic Care Model waarbinnen het meest frequent items
als negatief werden gescoord waren:
• ‘klinische informatiesystemen’ (45 % negatief gescoorde items);
• ‘ondersteuning van de zorgverstrekkers’ (35 % negatief gescoorde items);
• ‘wijze van organiseren’ (28 % negatief gescoorde items).
Positief gescoorde items waren items waarmee ziekenhuizen ‘helemaal akkoord’ of ‘akkoord waren’. Negatief gescoorde items waren items waarvoor
‘helemaal niet akkoord’ of ‘niet akkoord’ werd aangevinkt.
Een detaillering van de resultaten per dimensie van het Chronic Care Model
wordt hieronder verder beschreven.
Grafiek 4: Cross-sectionele analyse van transmurale zorg in België
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gemotiveerd om van het project een succes
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Tabel 3: Meest frequente positief gescoorde items van de 61-item vragenlijst
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Tabel 4: Meest frequente negatief gescoorde items van de 61-item vragenlijst
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3.8.2. Beleid en middelen (‘Health System’)
Kwaliteitsitems die het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoonden
(‘helemaal niet akkoord’ en ‘niet akkoord’) waren financiering (61 %, 90/148)
en juridische aspecten van het project (30 %, 40/136). Het kwaliteitsitem dat
veelal vervuld was, was: ondersteuning van het project door het management
van het ziekenhuis (93 %, 153/165).
Deze dimensie werd door de ziekenhuizen voor 70 % positief, 13 % neutraal
en 17 % negatief gescoord.
3.8.3. Betrokkenheid van organisaties in de thuiszorg (‘Community’)
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoonde
(‘helemaal niet akkoord’ en ‘niet akkoord’) was voor deze dimensie: ‘samenwerking met lokale apothekers’ (24 %, 18/72). Het kwaliteitsitem dat veelal
vervuld was, was: ‘betrokken partners waren gemotiveerd om het project tot
een succes te maken’ (90 %, 137/152). Deze dimensie werd door de ziekenhuizen voor 67 % positief, 16 % neutraal en 17 % negatief gescoord.
3.8.4. Wijze van organiseren (‘Delivery System Design’)
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoonde
(‘helemaal niet akkoord’ en ‘niet akkoord’) was voor deze dimensie de ‘betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van het project’ (58 %, 75/130).
Het kwaliteitsitem dat veelal vervuld was, was: ‘projecten waren gebaseerd op
een duidelijke probleemstelling of een opportuniteit tot kwaliteitsverbetering’
(94 %, 154/164).
Deze dimensie werd door de ziekenhuizen voor 63 % positief, 9 % neutraal en
28 % negatief gescoord.
3.8.5. Ondersteuning van de zorgverstrekkers (‘Decision Support’)
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoonde
(‘helemaal niet akkoord’ en ‘niet akkoord’) was voor deze dimensie: ‘beschikbaarheid van een evidence-based behandeling protocol’ (45 %, 49/108). Het
kwaliteitsitem dat veelal vervuld was, was: ‘de beschikbaarheid van ondersteunende instrumenten voor de artsen’ (62 %, 86/139).
Deze dimensie werd door de ziekenhuizen voor 52 %, 13 % neutraal en 35 %
negatief gescoord.
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3.8.6. Ondersteuning van patiënten en familie bij zelfzorg (‘Self-management’)
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoonde
(‘helemaal niet akkoord’ en ‘niet akkoord’) is voor deze dimensie: ‘samenwerking met patiëntenorganisaties’ (38 %, 28/74) en mantelzorgers (33 %,
28/85). Het kwaliteitsitem dat veelal vervuld was, was ‘beschikbaarheid van
therapeutische patiëntenvoorlichting’ (80 %, 96/120).
Deze dimensie werd door de ziekenhuizen voor 65 % positief, 13 % neutraal
en 22 % negatief gescoord.
3.8.7. Klinische informatiesystemen (‘Clinical Information Systems’)
Het kwaliteitsitem dat het belangrijkste potentieel tot verbetering vertoonde
(‘helemaal niet akkoord’ en ‘niet akkoord’) was voor deze dimensie: ‘beschikbaarheid van een ICT-ondersteunende infrastructuur voor het transmuraal
zorgproces’ (48 %, 65/137). Het kwaliteitsitem dat veelal vervuld was, was:
‘resultaten van de projecten werden gecommuniceerd door het ziekenhuis’
(42 %, 58/137) en ‘externe partners’ (53 %, 74/140).
Deze dimensie werd door de ziekenhuizen voor 44 % positief, 11 % neutraal
en 45 % negatief gescoord.
Een verdere detaillering van de bovenstaande resultaten is weergegeven op
www.patient-safety.be onder de rubriek ‘meerjarenplan 2007-2012’.

4. DISCUSSIE
1.

Deze descriptieve cross-sectionele analyse bij 165 ziekenhuizen in
Vlaanderen, Brussel en Wallonië had tot doel na te gaan hoe de ziekenhuizen een eigen gekozen transmuraal zorgproject scoren t.a.v. een set
van 61-items die hoogkwalitatieve transmurale zorg representeren. Deze
analyse leert dat er voornamelijk verbeterpotentieel is voor de volgende
zes kwaliteitsitems:
• de financiering en juridische aspecten van het project;
• de samenwerking met lokale apothekers;
• de betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van het project;
• de beschikbaarheid van een op wetenschappelijke evidentie gebaseerd behandelprotocol;
• de samenwerking met patiëntenorganisaties en mantelzorgers;
• de beschikbaarheid van een ICT-ondersteunende infrastructuur voor
het transmuraal zorgproces.
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2.

3.

4.

5.
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Daarnaast werden de volgende zes kwaliteitsitems door de ziekenhuizen
als eerder positief gepercipieerd:
• ondersteuning van het project door het management van het ziekenhuis;
• de betrokken partners waren gemotiveerd om het project tot een succes te maken;
• de projecten waren gebaseerd op een duidelijke probleemstelling van
kwaliteitsverbetering;
• de beschikbaarheid van ondersteunende instrumenten voor de artsen;
• de beschikbaarheid van therapeutische patiëntenvoorlichting;
• de resultaten van het project werden gecommuniceerd doorheen het
ziekenhuis en naar externe partners.
De resultaten tonen aan dat de ziekenhuizen de beschikbare financiering van het transmurale project als een belangrijk knelpunt ervaren.
Maar liefst 61 % van de ziekenhuizen (en de betrokken partners bij het
transmurale project) is van mening dat de ter beschikking gestelde financiering onvoldoende is. In dit kader is het belangrijk te vermelden dat er
momenteel geen financiering is voor de betrokken partners uit de eerste
lijn en voor de betrokken gespecialiseerde centra. Indien er bijvoorbeeld
teamoverleg werd voorzien met deze laatste partners dienen deze hier
onbezoldigd aan deel te nemen. Dit is een belangrijk aandachtspunt
voor het beleid, en kan een potentiële belemmering betekenen bij de verdere uitbouw van transmurale zorg in België. De beschikbaarheid van
voldoende financiële middelen werd in de literatuur beschreven als een
randvoorwaarde voor succesvolle implementatie.
Wat betreft de juridische aspecten van het transmurale zorgproces is
30 % van de respondenten van mening dat dit aspect onvoldoende in rekening werd gebracht. Dit is te verklaren doordat de juridische aspecten
van transmurale zorg tot op heden onvoldoende waren gekend door de
ziekenhuizen, in het bijzonder voor wat betreft de privacy van informatie
bij overdracht naar derden, in casu de eerste lijn. Zo is het belangrijk dat
indien gegevens van de patiënt werden opgeslagen en uitgewisseld via elektronische weg, de patiënt hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming geeft.
Uit de resultaten blijkt dat voor 58 % van de projecten de patiënten niet
actief betrokken werden bij de ontwikkeling van het transmurale project.
Het is echter belangrijk om de wensen en verwachtingen van patiënten
beter te integreren in het zorgproces en om de patiënt actiever te betrekken bij de vormgeving van het behandel- en zorgproces. De samenwerking met patiëntenverenigingen blijkt een knelpunt bij de uitwerking van
een substantieel aantal van de transmurale zorgprojecten (38 %). Nog
niet de helft van de ziekenhuizen had bij de uitwerking van haar transmu-
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6.

7.

8.

9.

raal zorgproject de samenwerking met een patiëntenvereniging voorzien.
Patiëntenverenigingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling en de evaluatie van transmurale zorgprojecten. Gegevens
uit de literatuur leren ons dat patiënten vaak ondervertegenwoordigd waren en hun behoeften en belangen weinig bekend waren. Hierdoor voelt
de patiënt zich niet (maximaal) betrokken als geïnformeerde zorgpartner.
Patiëntenverenigingen kunnen deze belangen en behoeften behartigen.
De resultaten van de studie tonen dat in 45 % van de projecten een op
evidentie gebaseerd behandelprotocol niet beschikbaar is. Bij transmurale zorg is de aandacht voor ‘evidence based’ handelen een belangrijk
onderdeel van de zorg. De basis voor een transmuraal zorgproject bestaat
uit ‘evidence based’ medicine (en nursing), maar uit de bevraging blijkt er
een groot tekort aan de beschikbaarheid van ‘evidence based’ behandelprotocollen. Deze beschikbaarheid betekent niet dat deze afwezig waren
in de literatuur, doch wel dat de ziekenhuizen er ofwel onbekend mee
waren ofwel dat ze niet werden gebruikt. Dit had als gevolg dat zowel
nationale als internationale richtlijnen onderbenut worden in de dagdagelijkse zorg. Het is belangrijk om ‘evidence based’ inzichten te vertalen
in concrete hoogkwalitatieve transmurale zorg.
Ziekenhuizen percipiëren de beschikbaarheid van ICT-ondersteunende
infrastructuur voor het transmuraal zorgproces als eerder onvoldoende
(48 %). Om transmurale zorg te bevorderen is de elektronische ondersteuning van de gegevensuitwisseling en communicatie van essentieel
belang. De elektronische ondersteuning is nog onvoldoende geïmplementeerd in deze projecten. De kwaliteit van transmurale zorg is sterk afhankelijk van een doelgerichte uitwisseling van gegevens tussen verschillende actoren. De beschikbaarheid van een efficiënte ICT-infrastructuur
werd in de literatuur als een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van transmurale zorg beschouwd.
93 % van de deelnemende ziekenhuizen ervaren de ondersteuning door
het management van het ziekenhuis als positief. Deze ondersteuning werd
in de praktijk onder verschillende vormen aangeboden, zowel materieel
als immaterieel. Dit is belangrijk daar ondersteuning van het management
in de literatuur werd beschreven als een belangrijke en te vervullen randvoorwaarde bij de ontwikkeling van (transmurale) kwaliteitsprojecten.
Volgens 90 % van de ziekenhuizen waren de betrokken partners gemotiveerd om het project tot een succes te maken. Dit lijkt een evidente score.
In een context waar multipele partners uit verschillende echelons of ziekenhuizen/ rust- en verzorgingstehuizen werden betrokken, veronderstelt
de motivering van alle betrokkenen het gebruik van specifieke interventies gericht op de bevordering van groepscohesie en samenwerking.
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10. Uit deze studie blijkt dat ziekenhuizen aangeven dat de beschikbaarheid van beslissingsondersteunende instrumenten voor artsen in 62 %
van de projecten van toepassing is. Alhoewel er dus voor ongeveer 40 %
van de ziekenhuizen een belangrijk verbeterpotentieel overblijft voor
dit item, verwijst deze score naar de beschikbaarheid van instrumenten
zoals feedback, ‘reminders’ en bijscholing. Deze instrumenten werden in
de literatuur beschreven als belangrijke interventies of randvoorwaarden
voor hoogkwalitatieve (transmurale) zorg.
11. Verder blijkt dat 80 % van de projecten voorziet in therapeutische patiëntenvoorlichting. Talrijke studies tonen aan dat gestructureerde therapeutische patiënteneducatie leidt tot het voorkomen of uitstellen van
complicaties, verminderen van het aantal ziekenhuisopnames of verkorten van de  opnameduur.  Patiëntenvoorlichting kan bestaan uit het gebruiken van folders of brochures, het inrichten van informatiemomenten of therapeutische patiënteneducatie (individueel of in groep waarbij
soms ook de familie werd betrokken).
12. Om de ziekenhuizen de komende jaren aan te zetten tot een meer gestructureerde, doordachte en procesmatige benadering van transmurale
zorg werden ziekenhuizen via een workshop in het voorjaar van 2012 geïnformeerd over de inhoud en toepassingsmogelijkheden van het 7-fasen
model zoals ontwikkeld door Vanhaecht en collega’s22. De ziekenhuizen
werden gestimuleerd om dit model te gebruiken als basis voor de ontwikkeling en verbetering van hun transmuraal zorgproject in de komende
jaren.
Het ‘7-fasenmodel’ biedt een systematische aanpak aan het multidisciplinair team dat een nieuw transmuraal zorgproces ontwikkelt of een
bestaand transmuraal zorgproces wil verbeteren. De 61 kwaliteitsitems
kunnen geïntegreerd worden in het 7-fasenmodel waardoor de ziekenhuizen verder kunnen bouwen op de meting en de evaluatie van het gekozen transmuraal zorgproces zoals uitgevoerd in het jaar 2011 op basis
van de 61-item vragenlijst.
De ontwikkeling van transmurale zorg is in de Belgische ziekenhuizen in volle
ontwikkeling. De resultaten tonen evenwel dat ‘het glas zowel halfvol, als halfleeg’ is. De komende jaren zullen de ziekenhuizen stapsgewijs hun gekozen
transmuraal project verder ontwikkelen en implementeren.

22 K. Vanhaecht, E. Van Gerven, S. Deneckere,C. Lodewijckx, M. Panella, A. Vleugels, W.
Sermeus, ‘7-fasenmodel voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgpaden’, Tijdschrift voor Geneeskunde 2011, 67.
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Kernconclusies klinische indicatoren
Ziekenhuizen kregen feedback m.b.t. hun resultaten over zeven klinische
indicatoren. Alleen de ziekenhuizen met ‘significant afwijkende waarden
in positieve zin’ (n=55) en de ziekenhuizen met ‘significant afwijkende
waarden in negatieve zin’ (n=50) werden gevraagd de betreffende zorgprocessen kritisch te analyseren.
Zes ziekenhuizen met ‘significant afwijkende waarden in positieve zin’ en
zeven ziekenhuizen met ‘significant afwijkende waarden in negatieve zin’
vulden het rapport niet in. Een ziekenhuis verklaarde ‘significant af te wijken in negatieve zin’ terwijl dat niet het geval was.
Zowel binnen de ‘ziekenhuizen die significant afwijken in negatieve zin’
als binnen ‘de ziekenhuizen die significant afwijken in positieve zin’ wordt
het afdelingshoofd van de betreffende dienst minder vaak dan de hoofdgeneesheer of de verantwoordelijke voor de minimale ziekenhuisgegevens
geraadpleegd.
Vijftien op de 49 ziekenhuizen gaven geen toelichting bij hun goede resultaten. De andere ziekenhuizen gaven aan bewust te streven naar kwaliteitsverbetering en namen organisatorische maatregelen indien noodzakelijk.
Geen enkel ziekenhuis stelde de feedback of de methodologie in vraag.
Tien op de 44 ziekenhuizen gaven geen verklaring voor hun ‘slecht
resultaat’. Drie ziekenhuizen verklaarden dat hun resultaat al gekende of
vermoedde problemen blootlegden en troffen maatregelen. De antwoorden van de andere ziekenhuizen waren divers; sommige trokken de geldigheid van de indicator in twijfel omdat zij benadeeld worden door de
leeftijdscurve en de comorbiditeit in hun instelling, hoewel daar bij de uitwerking van de indicator wel degelijk rekening mee werd gehouden.
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Eenentwintig ziekenhuizen hebben richtlijnen en aanbevelingen ingevoerd, in 19 andere ziekenhuizen werden indicatoren intern opgevolgd.
Vijf ziekenhuizen maakten gebruik van een klinisch pad.
Kernconclusies missie en visie, toegepast op een dienst of afdeling
De ziekenhuisdirectie en/of de medische raad werden gevraagd om voor
minstens één afdeling of departement een missie en visie over kwaliteit en
patiëntveiligheid te formuleren, operationele doelstellingen te bepalen en
zowel structuur-, proces- als resultaatsindicatoren te formuleren.
Vijfenzeventig op de 176 ziekenhuizen kozen een ‘klassieke’ hospitalisatiedienst, met inbegrip van een dienst psychiatrie, intensieve verzorging,
een spoedafdeling, ‘moeder-kind’-diensten. Eenentwintig ziekenhuizen
waren van oordeel dat de visie en missie die voor het ziekenhuis als geheel
werden gedefinieerd, als dusdanig door de diensten werden toegepast.
De betreffende dienst werd gekozen door de directie in de meest ruime betekenis (algemene directie, medische directie en directie verpleegkunde);
bij de keuze was een belangrijke rol voor de kwaliteitscoördinator weggelegd. De verantwoordelijken voor ziekenhuishygiëne werden zelden betrokken vanwege het feit dat de doelstellingen van het contract en van de
ziekenhuishygiëne niet overeenkomen. De persoon die deze keuze maakt
was dezelfde ongeacht of de dienst al dan niet ‘in moeilijkheden’ verkeert.
De componenten van de missie en de visie werden door de drie ziekenhuistypes (acuut, psychiatrisch en Sp) gedeeld. In de psychiatrische ziekenhuizen was ‘netwerken’ een belangrijke component van de missie en
de visie.
Ondanks lichte verschillen tussen de drie ziekenhuistypes waren ‘zorgkwaliteit’, ‘patiëntveiligheid’, ‘patiëntgerichtheid’ belangrijke componenten
van de missie en de visie. Respect voor de autonomie van de patiënt (patient empowerment) wordt slechts 17 keer aangehaald. Verpleegkundigen
en paramedici waren meer met deze dimensie begaan.
Er werden 726 operationele doelstellingen beschreven, waarvan 525
‘SMART’ werden geformuleerd (75 %).
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Er werden 471 structuurindicatoren, 710 procesindicatoren en 462 resultaatsindicatoren beschreven. Zeven op de 10 hebben een streefwaarde, 8
op de 10 vormen het voorwerp van een follow-up. De link tussen missie
en visie, enerzijds, en de operationele doelstellingen en indicatoren anderzijds, was dikwijls vaag. Bijkomende inspanningen zijn noodzakelijk voor
wat betreft het formuleren en omschrijven van indicatoren.

1. INLEIDING
Doel van de derde pijler van het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ is de ziekenhuizen verder te sensibiliseren en hen aan te sporen
kritisch na te denken over het gebruik van klinische indicatoren (deel 1). In
deel 2 wordt ingegaan op de missie en de visie van een specifieke dienst of
afdeling, op de geformuleerde structuur-, proces- en resultaatsindicatoren en
op de strategische en operationele doelstellingen voor deze specifieke dienst
of afdeling.
In het tweede contractjaar (2009) werd aan de ziekenhuizen gevraagd een
cartografie op te stellen van indicatoren die gebruikt werden voor het sturen
van kwaliteit en patiëntveiligheid. Het was de eerste keer dat op een dergelijke schaal een inventaris werd gemaakt van kwaliteits- en patiëntveiligheidsindicatoren die de Belgische ziekenhuizen gebruiken. De opgegeven indicatoren (gemiddeld 95 per ziekenhuis) vertoonden zowel naar aantal als naar
soort grote verschillen; een groot aantal indicatoren voldeed zelfs niet aan de
definitie van een ‘echte’ indicator. Daarom besliste de FOD Volksgezondheid
om een stap verder te gaan. In het derde contractjaar (2010) werd gevraagd om de opgegeven indicatoren uit het tweede contractjaar verder te
detailleren volgens het doel waarvoor ze werden gebruikt (monitoring of
verbeteracties).

2. CONTEXT EN METHODOLOGIE
2.1 Definitie van kwaliteit, patiëntveiligheid en indicatoren
Voor de definities van kwaliteit en patiëntveiligheid (Institute Of Medicine)
evenals voor de verschillende types indicatoren (structuur-, proces- en resultaatsindicatoren) verwijzen we naar het rapport van 2009 (p. 86 et seq.).
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2.2. Methode van gegevensverzameling
In 2008 werd het tweede rapport ‘Multidimensionele Feedback naar de
Ziekenhuizen’ verspreid door de FOD Volksgezondheid.
In deze feedback werden 29 indicatoren berekend, verspreid over de dimensies: ‘klinische performantie’, ‘economische performantie’, ‘capaciteit en innovatie’ en ‘patiëntgerichtheid’.
In het vierde contractjaar (2011) werd aan de ziekenhuizen gevraagd om de
zeven indicatoren uit de dimensie ‘klinische performantie’ nader te bekijken.
Voor elke klinische indicator werd een meer gedetailleerde analyse van de
dienst datamanagement ‘reporting en support’ van het DG Gezondheidszorg
verdeeld bij de directies en de hoofdgeneesheren.
Elk ziekenhuis heeft samen met de feedback een overzicht van de eigen resultaten ontvangen voor de verschillende indicatoren in een synthesetabel o.v.v.
een Balanced Score Card (BSC). Met deze informatie waren ziekenhuizen in
staat om na te gaan voor welke klinische indicatoren significant afwijkende
waarden (in positieve en in negatieve zin) konden worden genoteerd.
Naast de waarden van de indicator kreeg het ziekenhuis telkens een ander
nummer, identificatienummer (ID), toegewezen per indicator. Dit identificatienummer liet het ziekenhuis toe zich te plaatsen ten opzichte van de andere
ziekenhuizen in de tabellen en grafieken van de feedback.
In het vierde contractjaar (2011) werd aan de ziekenhuizen gevraagd om de
zorgprocessen waarvoor de indicatoren significant afwijkende waarden vertoonden in positieve of negatieve zin, kritisch te analyseren in samenwerking
met het diensthoofd van de betreffende afdeling en de hoofdgeneesheer en
om de volgende vragen te beantwoorden:
1. Zijn er verbeteringen en/of wijzigingen opgetreden in de manier van coderen? Indien ja, welke?
2. Zijn bepaalde richtlijnen of aanbevelingen toegepast? Indien ja, welke?
Indien neen, waarom niet?
3. Wordt in uw ziekenhuis gebruik gemaakt van klinische paden of andere
werkinstrumenten? Indien ja, welke? Indien neen, waarom niet?
4. Wordt in uw ziekenhuis gewerkt met zorgbundels, zoals bv. de VAPzorgbundel? Indien ja, welke? Indien neen, waarom niet?
5. Wordt de indicator intern (op dienst- of ziekenhuisniveau) gemonitored?
Indien ja, omschrijf (bv. frequentie), indien neen, waarom niet?
6. Zijn er volgens u nog andere mogelijke redenen die een verklaring kunnen
bieden voor de significant afwijkende waarden?
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De ziekenhuizen rapporteerden over hun resultaten van pijler 3 aan de hand
van een gestandaardiseerd rapporteringsdocument (Excel) ontwikkeld door
de FOD Volksgezondheid. De gegevens werden zowel kwantitatief als kwalitatief verwerkt, en indien relevant, ook per ziekenhuistype.

3. RESULTATEN
3.1. Klinische indicatoren
De waarden van de zeven klinische indicatoren die werden gemeten tijdens
een opname in acute ziekenhuizen werden nationaal vergeleken. Het betrof:
• keizersnedencijfer (KZ);
• ziekenhuissterfte na opname voor een acuut myocardinfarct (AMI);
• intramuraal sterftecijfer na opname voor heupfractuur (HIP);
• intramuraal sterftecijfer na opname voor pneumonie (CAP);
• laparotomisch cholecystectomiecijfer (CHOLE);
• intramuraal sterftecijfer na opname voor een acute beroerte (STRO);
• intramuraal sterftecijfer na opname voor congestief hartfalen (CHF).
Grafiek 1: Verdeling van de ‘significant afwijkende waarden in positieve zin’
(+++) en van de ‘significant afwijkende waarden in negatieve zin’
(---) per indicator. Op de Y-as, het aantal ziekenhuizen per indicator
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Zowel voor wat de geobserveerde cijfers als hun evolutie in de tijd betreft
werden de ziekenhuizen onderling vergeleken. Ziekenhuizen met significant
afwijkende waarden werden ingedeeld als ‘significant afwijkend in positieve
zin’ of als ‘significant afwijkend in negatieve zin’ (grafiek 1).
Er werd nagegaan of ziekenhuizen meerdere positieve of negatieve waarden
behaalden: dat was het geval voor negen ziekenhuizen met significant positieve waarden en voor acht ziekenhuizen met significant negatieve waarden.
Zeven ziekenhuizen hebben voor de klinische indicatoren zowel significant
positieve als significant negatieve waarden (grafiek 2).
Grafiek 2: Aantal ziekenhuizen met meerdere positieve (+++) of negatieve
(---) waarden
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Aan de ziekenhuizen werd gevraagd om in het rapportagedocument van de
FOD Volksgezondheid zelf aan te geven of de waarden per indicator significant afwijkend waren in positieve of in negatieve zin. Enkele ziekenhuizen
hebben dat niet gedaan. Eén ziekenhuis meldt geen toegang gehad te hebben
tot de gegevens en een ander ziekenhuis heeft een indicator met de waarde -geanalyseerd als zijnde significant afwijkend in negatieve zin (---) (grafiek 3).
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Hoewel de indicatoren met significant afwijkende waarden in negatieve zin
(---) het minst werden toegelicht, waren er toch ook heel wat ziekenhuizen
die nalieten om indicatoren met significant afwijkende waarden in positieve
zin (+++) te verduidelijken.
Grafiek 3: Overzicht van de --- en +++ ziekenhuizen die nalieten hun
resultaten, per indicator te verduidelijken of toe te lichten
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3.1.1. Indicatoren met significant afwijkende waarden in positieve zin (+++
indicatoren)
Voor de +++ indicatoren werd gevraagd enkele vragen te beantwoorden. In
totaal hebben 55 ziekenhuizen indicatoren aangegeven die significant afwijkende waarden vertoonden in positieve zin. Negenenveertig ziekenhuizen
hebben erover gerapporteerd (tabel 1).
De indicator ‘laparotomische cholecystectomie’ was voor het grootst aantal
ziekenhuizen (n=28) de indicator met een significant afwijkende waarde in
positieve zin.
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Tabel 1: De werkelijke en gerapporteerde +++ indicatoren
naam van de klinische indicator

+++ werkelijk

keizersnedencijfer

+++ gerapporteerd

10

8

ziekenhuissterfte na opname voor een acuut myocard infarct

5

5

intramuraal sterftecijfer na opname voor heupfractuur

1

0

intramuraal sterftecijfer na opname voor pneumonie

4

3

laparotomisch cholecystectomiecijfer

28

27

intramuraal sterftecijfer na een opname voor acute beroerte

4

4

intramuraal sterftecijfer na opname voor congestief hartfalen

3

2

55

49

totaal

3.1.1.1. Ziekenhuismedewerkers waarmee de waarden van de +++
indicatoren werden besproken
Alle ziekenhuizen (n=49) gaven aan de positieve waarden te bespreken
met minstens 1 van de volgende 3 personen: de verantwoordelijke voor de
Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG), de hoofdgeneesheer of het betrokken
diensthoofd (grafiek 4).
Grafiek 4: Bespreking van de +++ indicatoren
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In 30 ziekenhuizen werden de positieve waarden met deze drie personen besproken. Wat de overige 19 ziekenhuizen betreft, werden de resultaten besproken met minstens 1 van deze 3 personen.
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In 9 van de 49 ziekenhuizen werd het diensthoofd niet bij de bespreking betrokken: hij was doorgaans degene van de drie die het minst betrokken wordt.
3.1.1.2.	Redenen die de sterk afwijkende waarden in positieve zin kunnen
verklaren
Vierendertig ziekenhuizen verklaren dat er redenen waren om deze sterk afwijkende positieve waarden te verklaren; 15 ziekenhuizen gaven geen verklarende
reden op.
Negenenveertig ziekenhuizen schoven heel uiteenlopende verklaringen naar
voren. Slechts vier ziekenhuizen schreven hun gunstige resultaten toe aan een
multidisciplinaire benadering of samenwerking; slechts 1 van de 4 ziekenhuizen haalde ook de samenwerking met de behandelende artsen aan.
Verklaringen voor sterk afwijkende waarden in positieve zin, per indicator:
• keizersnedencijfer (n=8):
– vier ziekenhuizen gaven geen enkele duiding bij de resultaten (1 ziekenhuis stelde dat de cijfers te oud waren om geanalyseerd te worden);
– drie ziekenhuizen rapporteerden dat deze goede resultaten het gevolg
waren van een bewust streven van de dienst in het beheersen van indicaties voor keizersneden, met invoering van een periodieke follow-up
en met opleidingsprogramma’s voor artsen en verloskundigen om het
aantal keizersneden te beperken;
– één ziekenhuis benadrukte het effect van een gynaecoloog ‘opinion-maker’, en maakt zich ongerust over zijn nakende vertrek, maar meende
ook dat het ziekenhuis weinig patiënten met risicozwangerschappen zag;
• ziekenhuissterfte na opname voor een acuut myocard infarct (n=5):
– vier ziekenhuizen schreven het resultaat toe aan de aanwezigheid van
een B2-B3-centrum en van het bestaan van protocollen die zorgden voor
een snelle overbrenging naar de hartkatheterisatiezaal. Globaal genomen
was de zorg goed geregeld door evidence based protocollen. én ziekenhuis beklemtoonde de uitmuntendheid van de dienst ‘intensieve zorgen’;
– één ziekenhuis verstrekte geen toelichtingen;
• intramuraal sterftecijfer na opname voor heupfractuur (n=1):
– dit ziekenhuis verschafte geen bijkomende toelichtingen;
• intramuraal sterftecijfer na opname voor pneumonie (n=3):
– drie ziekenhuizen gaven geen verklaring voor de positieve resultaten;
• laparotomisch cholecystectomiecijfer (n=27):
– tweeëntwintig ziekenhuizen gaven aan dat het positieve resultaat het
gevolg was van institutionele verbintenissen;
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–
–
–
–
–

twee ziekenhuizen maakten melding van een jong chirurgisch team;
twee ziekenhuizen maakten melding van een ervaren chirurgisch team;
één ziekenhuis beklemtoonde de codering goed te beheersen;
één ziekenhuis meldde het bestaan van een klinisch pad;
één ziekenhuis beklemtoonde de continue beschikbaarheid van ervaren teams;
– één ziekenhuis benadrukte de goede samenwerking met het medisch
team;
– vijf ziekenhuizen gaven geen toelichting;
intramuraal sterftecijfer na een opname voor acute beroerte (n=4):
– twee ziekenhuizen meldden een multidisciplinaire benadering (waaronder de oprichting van een cerebrovasculaire eenheid - stroke unit);
– twee ziekenhuizen gaven geen bijkomende verklaring;
intramuraal sterftecijfer na opname voor congestief hartfalen (n=2):
– één ziekenhuis stipte het bestaan aan van een hartfalenkliniek die nauw
samenwerkt met de eerste lijn;
– één ziekenhuis gaf geen bijkomende toelichting.

•

•

3.1.1.3. Frequentie waarmee de +++ indicatoren werden opgevolgd
In 80 % van de gevallen werden de +++ indicatoren (39 op 49) door het ziekenhuis opgevolgd, doorgaans één keer per jaar (n=20).
Grafiek 5: Frequentie van de opvolging van +++ indicatoren
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De indicatoren ‘keizersnedencijfer’ en  ‘intramuraal sterftecijfer na opname
voor congestief hartfalen’ werden in alle ziekenhuizen systematisch opgevolgd; voor de vijf overige indicatoren was het toezicht meer variabel. In 10
van de 49 gevallen vond er geen opvolging plaats (grafiek 5).
3.1.2. Indicatoren met significant afwijkende waarden in negatieve zin
(--- indicatoren)
In totaal hebben 50 ziekenhuizen indicatoren aangegeven die significant afwijkende waarden vertoonden in negatieve zin. Vierenveertig ziekenhuizen
hebben erover gerapporteerd (tabel 2).
Er moet opgemerkt worden dat voor de indicator ‘laparatomische cholecystectomie’ (CHOLE) drie ziekenhuizen waarvoor de indicator --- was, niet
hebben geantwoord op de vragen en één ziekenhuis met -- heeft geantwoord
alsof de score --- bedroeg. De antwoorden van dat ziekenhuis werden opgenomen in de bespreking.
Tabel 2: De werkelijke en gerapporteerde --- indicatoren
naam van de klinische indicator

--- werkelijke

--- gerapporteerde

keizersnedencijfer

9

8

ziekenhuissterfte na opname voor een acuut myocard infarct

8

7

intramuraal sterftecijfer na opname voor heupfractuur

3

2

intramuraal sterftecijfer na opname voor pneumonie

7

7

12

10

intramuraal sterftecijfer na een opname voor acute beroerte

laparotomisch cholecystectomiecijfer

4

4

intramuraal sterftecijfer na opname voor congestief hartfalen

7

6

50

44

totaal

3.1.2.1. Ziekenhuismedewerkers waarmee de --- indicatoren werden
besproken
Alle ziekenhuizen verklaarden de --- indicatoren te bespreken met minstens
1 van de volgende 3 personen: de verantwoordelijke MZG, de hoofdgeneesheer of het betrokken diensthoofd.
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In 31 ziekenhuizen werden de waarden van de indicatoren met deze 3 personen besproken. Wat de overige 13 ziekenhuizen betreft, werden de resultaten
besproken met minstens 1 van deze 3 personen.
Andermaal wordt het diensthoofd van de betrokken dienst het minst van de
drie geraadpleegd (6 op de 44 gevallen). Hij lijkt nochtans de best geplaatste
persoon om een ongunstig resultaat te interpreteren en desgevallend gepaste
corrigerende maatregelen te treffen en door te voeren (grafiek 6).
Grafiek 6: Bespreking van de --- indicatoren
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3.1.2.2. Problemen met het coderen van de Minimale Ziekenhuisgegevens
(MZG)
Zestien ziekenhuizen maakten melding van problemen bij het coderen van
de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG), 14 ziekenhuizen hebben verbeteracties opgestart.
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3.1.2.3. Redenen die de sterk afwijkende waarden in negatieve kunnen
verklaren
Verklaringen voor sterk afwijkende waarden in negatieve zin, per indicator:
• keizersnedencijfer (n=8):
– drie ziekenhuizen gaven geen enkele toelichting;
– één ziekenhuis verklaarde de analyse nog niet te hebben afgerond;
– twee ziekenhuizen gaven toe dat er in het ziekenhuis een traditie van electieve inductie bestaat; één meldde dat de kinderartsen daarop aandringen;
– één ziekenhuis gaf aan dat het klinisch proces ‘keizersnede’ een reëel
probleem was, analyseerde de gegevens van keizersneden en inducties
per site en stelde een globaal actieplan voor. Dit ziekenhuis vinden we
terug in deel 2 van deze analyse van pijler 3;
– één ziekenhuis haalde ter rechtvaardiging aan dat het aantal keizersneden binnen de provincie hoger ligt dan de norm;
• ziekenhuissterfte na opname voor een acuut myocard infarct (n=7):
– vijf ziekenhuizen gaven als verklaring de afwezigheid van een B2-B3
centrum in hun ziekenhuis waardoor stabiele patiënten voor dilatatie
werden overgebracht en ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis bleven;
– één ziekenhuis verwees naar een hoge gemiddelde leeftijd;
– één ziekenhuis verstrekte geen toelichtingen;
• intramuraal sterftecijfer na opname voor heupfractuur (n=2):
– twee ziekenhuizen verwezen naar hun specifieke patiëntenpopulatie:
hoge leeftijd en een hoge comorbiditeit;
• intramuraal sterftecijfer na opname voor pneumonie (n=7):
– drie ziekenhuizen vermeldden codeerproblemen (verwarring met
bronchopneumonie) en gaven aan dat het niet altijd gemakkelijk was
om een onderscheid te maken tussen een pneumonie opgedaan in het
ziekenhuis en een pneumonie opgedaan buiten de ziekenhuismuren.
Dit kan te wijten zijn aan de manier waarop een ziekenhuis codeerde;
– één ziekenhuis haalde een suboptimale behandeling aan, te wijten aan
een overschrijding van het farmaceutisch forfait;
– één ziekenhuis gaf als verklaring de heterogene behandeling, zonder
door de actoren gedragen guidelines: dit ziekenhuis stelde een gedetailleerd actieplan voor;
– één ziekenhuis prees de effectiviteit van de Antibiotherapiebeleidsgroep
- ATB23;
– één ziekenhuis verstrekte geen verdere toelichtingen bij de negatieve score;

23 De indicator werd duidelijk niet goed begrepen; het ziekenhuis verstrekt immers toelichtingen bij een ‘slecht’ resultaat.
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•

•

•

laparotomisch cholecystectomiecijfer (n=10)
– door een weinig specifieke codering werden cholecystitis en cholelithiasis verward;
– het betreft oud cijfermateriaal: de attitudes waren intussen gewijzigd;
– één ziekenhuis erkende een te hoog conversiecijfer: dit zou met de betreffende chirurgen worden opgenomen;
– meer ernstige gevallen in deze periode;
– twee ziekenhuizen verwezen naar de ernst van de gevallen (oncologie)
en pleitten ervoor te worden vergeleken met gelijkaardige profielen (in
beide gevallen betreft het academische ziekenhuizen);
– één ziekenhuis vond deze indicator niet echt nuttig;
intramuraal sterftecijfer na een opname voor acute beroerte (n=4):
– één ziekenhuis merkte op dat het als enige in de volledige regio een
dienst neurochirurgie heeft waardoor patiënten met ernstige bloedingen in dat ziekenhuis terechtkomen;
– één ziekenhuis wees op een weinig gunstige leeftijdscurve;
– twee ziekenhuizen gaven geen verdere toelichtingen;
intramuraal sterftecijfer na opname voor congestief hartfalen (n=6):
– twee ziekenhuizen verwezen naar de leeftijd van de patiënten en de
duur van de aandoening waarbij de patiënt zich niet in het ziekenhuis
bevindt. De ziekenhuisopname was het eindpunt van een traject waarover het ziekenhuis geen controle had; zij stipten het belang aan van
klinieken voor hartfalen;
– één ziekenhuis bekritiseerde de lokale codering;
– drie ziekenhuizen gaven geen verdere toelichting.

3.1.2.4. Opgestarte verbeteracties n.a.v. de analyse van het zorgproces
De meest frequent geciteerde verbeteracties als gevolg van de analyse van de
betreffende zorgprocessen waren het opstellen van richtlijnen of aanbevelingen (n=21) en het invoeren van een intern op te volgen indicator op dienst- of
ziekenhuisniveau (n=19).
Het analyseren van zorgprocessen gaf in vijf ziekenhuizen aanleiding tot een
nieuw klinisch pad of het aanpassen van een bestaand klinisch pad. In acht
ziekenhuizen werden verbeteracties gemeld zoals het invoeren van een klinisch pad tot initiatieven om het coderen te verbeteren. In geen enkel ziekenhuis werden care bundles ingevoerd (grafiek 7). Een ziekenhuis met significant
positieve waarden voor de indicatoren ‘ziekenhuissterfte na opname voor een
acuut myocard infarct’ beklemtoonde het verband tussen het geheel van goede praktijkrichtlijnen en de care bundle.
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Anderzijds is een zorgbundelprocedure wel omslachtiger dan enkel het verspreiden en observeren van goede praktijken. Het gaat immers over een geheel
van aanbevelingen (evidence based) die systematisch moeten nageleefd en opgevolgd worden. Het resultaat wordt vervolgens getoetst aan het klinisch resultaat.
Negen ziekenhuizen tenslotte, verklaarden dat de analyse van het zorgproces
tot dan toe geen enkele wijziging met zich meebracht.
Grafiek 7: Verbeteracties n.a.v. de analyse van zorgprocessen
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3.1.2.5. Frequentie waarmee --- indicatoren werden opgevolgd
75 % van de ziekenhuizen met --- indicatoren (33 op de 44) organiseerden
1 keer per jaar een opvolging (n=14).
De indicatoren ‘keizersnedencijfer’ en ‘intramuraal sterftecijfer na een opname voor acute beroerte’ werden in alle ziekenhuizen opgevolgd; voor de overige vijf indicatoren (n=11) was er soms helemaal geen opvolging (grafiek 8).
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Grafiek 8: Frequentie van de opvolging van --- indicatoren
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3.1.2.6. Feedback aan clinici
Zevenentwintig ziekenhuizen verklaarden de betrokken clinici regelmatig
feedback te bezorgen.

3.2. Missie en visie toegepast op een dienst of een departement
Het definiëren van een missie en een visie als richtlijn wordt vaak ervaren
als een top-down initiatief van de ziekenhuisdirectie. Het was belangrijk dat
ziekenhuizen zouden vertrekken van een afdeling of dienst om de visie en de
missie te herdefiniëren en toe te zien op de samenhang daarvan met de missie en de visie van het ziekenhuis als geheel. Vertrekkende van deze (nieuwe)
definitie werd het ziekenhuis gevraagd om voor een specifieke afdeling of
dienst strategische en operationele doelstellingen te definiëren. De ziekenhuizen dienden na te gaan of deze doelstelling ‘SMART’ (Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) werd geformuleerd. De operationele doelstellingen werden geëvalueerd aan de hand van structuur-, proces- en
resultaatsindicatoren. Voor de indicatoren werd gevraagd om tellers en noemers te beschrijven en streefwaarden te bepalen. 176 antwoorden op de 179
bevraagde ziekenhuizen werden geanalyseerd.
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3.2.1. Diensten of afdelingen waarvoor een missie en een visie werden
geformuleerd
Ziekenhuizen hadden de mogelijkheid te kiezen uit een vooraf gedefinieerde
lijst met een uitgebreid en gedetailleerd aanbod aan mogelijkheden. Het resultaat was daardoor erg versnipperd en de categorie ‘andere’ was het sterkst
vertegenwoordigd (tabel 3).
Tabel 3:	Diensten of afdelingen waarvoor een missie en een visie werden
geformuleerd
andere

70

neuropsychiatrie in observatie en behandeling

10

kraamdienst

7

neurologische aandoeningen

6

geriatrie

6

dienst 100 - spoeddienst

6

neuropsychiatrie voor behandeling

5

apotheek

4

functionele revalidatie

4

operatiekwartier

3

nucleaire geneeskunde

3

intensieve zorgen

3

obstetrische heelkunde

2

daghospitalisatie (andere)

2

daghospitalisatie in heelkunde

2

daghospitalisatie in oncologie

2

reproductieve geneeskunde

2

psychogeriatrie

2

geen antwoord

2

cardio-pulmonaire aandoeningen

1

locomotorische aandoeningen

1

pathologische anatomie

1

klinische biologie

1

cardiologie

1

abdominale heelkunde

1

135

algemene heelkunde

1

vasculaire heelkunde

1

pijnkliniek

1

gastro-enterologie (digestieve geneeskunde)

1

hematologie

1

gemengde hospitalisatie

1

medische beeldvorming

1

medische beeldvorming met NMR

1

laboratorium voor slaaponderzoeken

1

interne geneeskunde

1

nucleaire geneeskunde met Pet-scan

1

neurologie

1

dagneuropsychiatrie

1

nachtneuropsychiatrie

1

neuropsychiatrie voor kinderen

1

oncologie

1

orthopedie

1

pediatrie

1

pneumologie

1

polykliniek

1

verloskwartier

1

radiotherapie

1

functionele revalidatie (overige)

1

functionele neurologische revalidatie

1

functionele psychiatrische revalidatie

1

senologie

1

intensieve neonatale zorgen

1

palliatieve verzorging

1

sterilisatie

1

totaal

176

In functie van de analyse werden de beschrijvingen van de missie en de visie
gehergroepeerd en ingedeeld op basis van enkele kenmerken en per type ziekenhuis (tabel 4).
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Tabel 4:	Herindeling van de geformuleerde missies en visies per type
ziekenhuis (meerdere keuzen mogelijk)
AZ

PZ

Sp

totaal

klassieke hospitalisatie

38

29

6

73

multidisciplinair

35

13

9

57

nursing

11

12

6

29

paramedisch

17

3

5

25

6

12

3

21

medisch-technische zorg

13

3

0

16

moeder/kind

14

0

0

14

4

8

0

12

globaal

externe structuren
intensieve zorgen/spoed

10

0

0

10

daghospitalisatie

5

5

0

10

ambulante zorg

7

0

0

7

administratie

3

1

0

4

•

•

•

•

•

•

de diensten en departementen ‘klassieke hospitalisatie’, inclusief de psychiatrische hospitalisatiediensten werden samengebracht in één grote
categorie;
onder de categorie ‘multidisciplinair’ vallen alle initiatieven die expliciet
meerdere medische specialismen omvatten. Dit gaat zowel over klassieke
initiatieven zoals bv. borstkliniek, alsook meer innovatieve initiatieven op
het vlak van revalidatie of acute hospitalisatie bij ‘acute beroerte’;
heel wat projecten werden opgestart door de verpleegkundige afdeling en
beperkten zich doorgaans ook tot die afdeling: zij werden samengevat onder het label ‘nursing’;
enkele projecten werden opgestart binnen ‘administratieve diensten’, die
in contact staan met patiënten (opname, secretariaat van de raadplegingen,...);
onder de categorie ‘paramedisch’ vallen projecten waarbij paramedische
disciplines waren betrokken evenals enkele projecten ontstaan binnen de
paramedische diensten (kinesitherapie in het algemeen);
heel wat ziekenhuizen benadrukten, dat het definiëren van een missie en
een visie het volledige ziekenhuis aanbelangt en dat het geen zin heeft om
de visie en de missie voor afzonderlijke diensten te bepalen. Ze verwezen
naar de algemene missies en visies die ze zelf hebben ontwikkeld. Deze
waren samengebracht onder het label ‘globaal’;
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de categorie ‘medisch-technische zorgen’ omvatte zowel de diensten ‘medische beeldvorming’, ‘labo’ en ‘nucleaire geneeskunde’. Ook de apotheek
was hierin opgenomen;
de afdelingen ‘intensieve zorg’, ‘spoed’ en ‘moeder-kind’ werden afzonderlijk bekeken;
voor enkele projecten werd samengewerkt met ‘externe structuren’ of
met huisartsen, het was voornamelijk door de psychiatrische sector dat
projecten werden geïnitieerd;
raadplegingen en dialyse vallen onder de categorie ‘ambulante zorgen’;
de categorie ‘daghospitalisatie’ omvat alle vormen van daghospitalisatie
ongeacht of het gaat over heelkundige, medische, psychiatrische, oncologische of pediatrische hospitalisatie;
de categorieën sluiten elkaar niet uit.

•

•
•

•
•

•

Grafiek 9: Verdeling van de geformuleerde missies en visies in acute,
psychiatrische en Sp-ziekenhuizen over de verschillende
categorieën
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Uit grafiek 9 blijkt dat zowel de klassieke hospitalisatiediensten als de multidisciplinaire medische diensten vertegenwoordigd waren binnen de drie types
instellingen. Het spreekt voor zich dat de diensten ‘moeder-kind’, ‘intensieve
zorg/spoed’ enkel voorkomen in de acute ziekenhuizen.
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Initiatieven m.b.t. de categorie ‘paramedisch’ en ‘nursing’ kwamen het meest
voor in de psychiatrische en de Sp-ziekenhuizen. Vier acute ziekenhuizen en
acht psychiatrische ziekenhuizen kozen initiatieven waar ook externe partners
bij betrokken waren. Vier ziekenhuizen (acute en psychiatrische) kozen voor
een administratieve dienst.
Eenentwintig ziekenhuizen, overwegend psychiatrische en Sp-ziekenhuizen
waren van mening dat hun institutionele missie en visie van toepassing waren
op alle diensten.
3.2.2. Verantwoordelijke voor de keuze van de dienst of afdeling voor het
formuleren van een missie en een visie
Van alle categorieën komt de functie van een verantwoordelijke met de graad
van directeur het meest voor in de categorie ‘overige’. Er waren meerdere
antwoorden mogelijk. De keuze was doorgaans collegiaal: een directie werd
doorgaans samen met een directiecomité of met een comité ‘kwaliteit en/of
patiëntveiligheid’ geciteerd. De apotheker en het medisch-farmaceutisch comité waren weinig betrokken (tabel 5).
Tabel 5:	Verantwoordelijken voor de keuze van de dienst en/of afdeling
voor het formuleren van de missie en de visie
directie - directiecomité

93

kwaliteits- en/of patiëntveiligheidscoördinator

91

comité kwaliteit en/of patiëntveiligheid

77

hoofd van het verpleegkundig departement

74

medisch directeur

47

hoofdgeneesheer

47

algemeen directeur

43

hoofdverpleegkundige (en/of middenkader)

37

arts

26

overige

19

directie - adjunct van de directie

18

administratief directeur

10

financieel directeur

7

verantwoordelijke voor de Minimale Ziekenhuisgegevens

6
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ziekenhuisapotheker

6

personeelsdienst

4

verpleegkundige

4

verpleegkundige - hygiënist

4

comité voor ziekenhuishygiëne

4

directeur logistiek

3

directeur informatica

2

preventieadviseur

2

medisch-farmaceutisch comité

2

voedingscomité of diëtisten

2

arts-hygiënist

1

commissie voor evaluatie van de zorgkwaliteit

1

transfusiecomité

1

permanent overlegcomité tussen beheerder en artsen

0

Ziekenhuishygiëne werd 9 maal (op 176 ziekenhuizen) gekozen en dit zowel
door het hygiëneteam (arts-hygiënist en de verpleegkundige-hygiënist) als
door het comité ziekenhuishygiëne. Maar enkel 3 van deze 9 ziekenhuizen
melden in hun visie, missie of in hun operationele doelstellingen het thema
‘ziekenhuishygiëne’: 1 Sp-ziekenhuis diende een project in m.b.t. instellingsbrede ziekenhuishygiëne, een ander Sp-ziekenhuis beschreef een project voor
de afdeling functionele revalidatie waarvoor doelstellingen en indicatoren over
handhygiëne werden geformuleerd; één psychiatrisch ziekenhuis formuleerde
een ziekenhuisbreed project (met inbegrip van de ondersteuningsdiensten zoals de keuken) waarvoor indicatoren over handhygiëne werden geformuleerd.
In de 4 andere ziekenhuizen werd geen enkele verwijzing naar ziekenhuishygiëne gevonden, noch in de missie, visie, doelstellingen of indicatoren.
3.2.3. Redenen waarom voor een specifieke afdeling of departement werd
gekozen
In de categorie ‘andere’ werden de volgende redenen aangehaald: kwaliteitsprogramma’s met gedefinieerde indicatoren (EFQM, ISO, radiotherapie…),
de voorbereiding op een accrediteringstraject (B-Quanum en andere) en de
bereidheid of de wens van de dienst om verbeteringen door te voeren (tabel 6).

140

HOOFDSTUK 3
Indicatoren

Tabel 6:	Redenen waarom een specifieke afdeling of departement werd
gekozen
competenties en geschiktheid van het team en/of van de dienst

74

ander kwaliteitsinitiatief

51

andere

46

vraag van het hoofd van het verpleegkundig departement

40

op initiatief van de dienst

40

incidenten

26

vraag van het diensthoofd

25

vraag van de hoofdgeneesheer

25

klachten

17

hoge personeelsbelasting

14

slechte resultaten op de patiëntentevredenheidsenquête

13

afwijkende indicatoren

13

patiëntveiligheidscultuurmeting

11

(onder-)bestaffing

10

MZG-aanwijzingen (Minimale Ziekenhuis Gegevens)

10

medewerkerstevredenheidsenquête

9

hoge kosten

5

ziekteverzuim

4

Er werd getracht om te achterhalen of er een andere dienst zou zijn gekozen
indien men zich duidelijk had laten leiden door de vraag: ‘hebben we te maken met een probleemdienst?’. Diensten waarvoor een hoge personeelsbelasting, onderbezetting, gebrek aan competenties, ziekteverzuim, slechte resultaten op de patiëntentevredenheidsenquête, klachten en incidenten opgenoemd
werden, werden geïsoleerd.
Deze 96 ziekenhuizen werden vergeleken met alle 176 ziekenhuizen om na te
gaan of de initiatiefnemer voor het formuleren van een specifieke missie en
visie verschillend was. Er bleek geen verschil te zijn (grafiek 10).
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Grafiek 10: Initiatiefnemer voor het formuleren van een specifieke missie
en visie
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De keuze voor een specifieke dienst of afdeling om een missie en visie te formuleren werd vaak bepaald door lopende kwaliteitsprojecten in het ziekenhuis
en/of omdat de gekozen dienst of afdeling betrokken was of een specifieke
expertise had m.b.t. projectbeheer. Het frequent voorkomen van de dienst verpleegkunde doet een hogere visibiliteit vermoeden van de initiatieven die werden geïnitieerd door het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’.
In slechts één ziekenhuis werd een dienst gekozen met ‘significant afwijkende
waarden in negatieve zin’ voor de indicator ‘keizersnedencijfer’, dat reeds een
kritische analyse van de resultaten had gemaakt en te kennen gaf de oorzaak
van het probleem te zullen aanpakken.
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3.2.4. Wijze waarop werd gecommuniceerd over de keuze van de dienst of
afdeling waarvoor een specifieke missie en visie werden geformuleerd
De verantwoordelijken van de dienst of de betrokken leidinggevenden waren
(logischerwijze) de eerste gesprekspartners (tabel 7).
Tabel 7:	Wijze waarop werd gecommuniceerd over de keuze van de
dienst of afdeling waarvoor een specifieke missie en visie werden
geformuleerd
persoonlijk gesprek met de verantwoordelijke(n) van de dienst

122

vergadering leidinggevenden

90

mail, brief

36

andere

33

medische raad

16

telefoon

8

In de categorie ‘andere’ werd verwezen naar allerhande comités (directiecomité, comité van het operatiekwartierpersoneelscomité of comité van de multidisciplinaire pool,...), het internet, enz.
3.2.5. Wijze waarop gecommuniceerd werd binnen de dienst of afdeling
waarvoor een specifieke missie en visie werden geformuleerd
Uit tabel 8 blijkt dat binnen de dienst of afdeling voornamelijk gecommuniceerd werd over de specifieke missie en visie tijdens specifieke dienstvergaderingen (n=111).
Tabel 8:	Wijze waarop gecommuniceerd werd binnen de dienst of afdeling
waarvoor een specifieke missie en visie werden geformuleerd
specifieke dienstvergadering(en)

111

overleg met de verpleegkundige(n)

81

overleg met de arts(en)

62

mail, brief

32

andere

26

telefoon

6
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Voor de categorie ‘andere’ werd voornamelijk verwezen naar multidisciplinaire werkgroepen of de verspreiding gebeurde met folders, ziekenhuiskrant
of intranet.
3.2.6. Componenten van de missie van de dienst of afdeling
Aan de ziekenhuizen werd gevraagd om uit een gestructureerde lijst 1 of
meerdere componenten aan te duiden die van toepassing waren voor de missie van de gekozen dienst of afdeling.
Tabel 9: Componenten van de missie
klantgerichtheid

160

waarden van de instelling

157

algemene componenten op het vlak van zorgkwaliteit en/of -veiligheid

153

multidisciplinaire benadering

134

personeelsgerichtheid

95

netwerken

69

leiderschap

51

De ziekenhuizen konden 1 of meerdere componenten aanduiden die ze meenden aan te treffen binnen hun missie en hun visie. In een poging specifieke
spectra te onderscheiden groepeerden we de componenten per ziekenhuistype. De ziekenhuizen konden voor hun missie meerdere componenten kiezen
uit: de institutionele waarden, de globale kwaliteits- en veiligheidsdimensie,
klantgerichtheid, personeelsgerichtheid, een multidisciplinaire aanpak, netwerken en leiderschap.
‘Klantgerichtheid’, ‘waarden van de instelling’ en ‘algemene componenten op
het vlak van kwaliteit en/of patiëntveiligheid’ kwamen het meeste voor. De
componenten ‘netwerken’ en ‘leiderschap’ kwamen het minst voor (tabel 9).
Uit grafiek 11 blijkt dat de component ‘netwerken’ frequenter voorkomt
in de afdelingsmissies van psychiatrische ziekenhuizen dan in acute en Spziekenhuizen. De uitvoering van artikel 107 speelt hier wellicht een belangrijke rol. Bijna alle psychiatrische ziekenhuizen vermeldden ook de component
‘klantgerichtheid’ als onderdeel van de afdelingsmissie. In Sp-ziekenhuizen
werd frequent de component ‘leiderschap’ genoemd. Deze instelling was echter zo beperkt in aantal dat hieruit moeilijk conclusies te trekken zijn.
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Grafiek 11: Componenten van de geformuleerde missie op dienst- of
afdelingsniveau van acute, psychiatrische en Sp-ziekenhuizen,
uitgedrukt als percentage van het totaal aantal ziekenhuizen
binnen iedere categorie
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3.2.7. Componenten van de visie van de dienst en/of afdeling
Aan de ziekenhuizen werd gevraagd om uit een gestructureerde lijst 1 of
meerdere componenten aan te duiden die van toepassing waren voor de visie
van de gekozen dienst of afdeling.
Ook voor de visie werden de componenten bekeken per ziekenhuistype. In
een poging specifieke spectra te onderscheiden, werden de componenten
gegroepeerd per ziekenhuistype. De ziekenhuizen konden kiezen uit de volgende componenten: klantgerichtheid, personeelsgerichtheid, een multidisciplinaire aanpak, netwerken, leiderschap, professionalisme, patiëntveiligheid,
infrastructuur en financiële middelen (tabel 10).
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Tabel 10:	Componenten van de geformuleerde visie op dienst- of
afdelingsniveau
klantgerichtheid

169

professionalisme

163

multidisciplinaire benadering

147

patiëntveiligheid

142

personeelsgerichtheid

124

netwerken

85

leiderschap

79

infrastructuur

72

financiële middelen

60

De componenten die het meeste voorkomen in de geformuleerde visies waren
‘klantgerichtheid’, ‘professionalisme’, gevolgd door ‘personeelsgerichtheid’,
‘multidisciplinaire aanpak’ en ‘patiëntveiligheid’. De componenten ‘leiderschap’, ‘netwerken’, ‘infrastructuur’ en ‘financiële middelen’ werden het minst
aangehaald (grafiek 12).
Grafiek 12: Componenten van de visie binnen de acute, psychiatrische en
Sp-ziekenhuizen, uitgedrukt in percentage van het totaal aantal
ziekenhuizen van iedere categorie
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Als de sterke vertegenwoordiging van de component ‘leiderschap’ binnen het
weliswaar klein aantal Sp-ziekenhuizen buiten beschouwing wordt gelaten, is
een grote gelijkenis vast te stellen tussen de drie ziekenhuistypes.
3.2.8. Strategische doelstellingen op dienst- en/of afdelingsniveau
150 van de 173 instellingen hebben strategische doelstellingen op dienst- en/
of afdelingsniveau geformuleerd.
3.2.9. Operationele doelstellingen op dienst- en/of afdelingsniveau
De ziekenhuizen hebben aangegeven of de operationele doelstellingen SMART
geformuleerd werden. Ze gaven met andere woorden aan of hun doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden waren.
Er werden in totaal 726 strategische doelstellingen beschreven, waarvan 525
als SMART kunnen worden bestempeld.
165 ziekenhuizen geven minstens 1 doelstelling, 101 instellingen formuleren
vijf operationele doelstellingen (tabel 11).
Tabel 11:	Percentage operationele doelstellingen die SMART werden
geformuleerd
SMART

totaal

% SMART

5 operationele doelstellingen

78

101

78

4 operationele doelstellingen

101

134

75

3 operationele doelstellingen

110

151

73

2 operationele doelstellingen

116

158

73

1 operationele doelstelling

124

165

75

Deze operationele doelstellingen worden opgevolgd door structuur-, procesen resultaatsindicatoren.
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3.2.10. Indicatoren
3.2.10.1 Structuurindicatoren
In totaal werden 471 structuurindicatoren geformuleerd; voor 208 structuurindicatoren (44 %) werden een teller en een noemer aangeduid.
Voor 326 structuurindicatoren werd een streefwaarde bepaald (69 %); 389
structuurindicatoren werden gebruikt voor opvolging (83 %) en voor 290
structuurindicatoren werden streefwaarden bepaald en tevens gebruikt voor
de opvolging.
3.2.10.2 Procesindicatoren
Er werden 710 procesindicatoren beschreven waarvan voor 668 (94 %) een
teller en een noemer werden aangeduid.
Een streefwaarde werd bepaald voor 491 procesindicatoren (69 %); 571 procesindicatoren (80 %) werden gebruikt voor monitoring en voor 428 procesindicatoren werden streefwaarden bepaald en werden deze indicatoren ook
gebruikt voor opvolging.
3.2.10.3 Resultaatsindicatoren
In totaal werden 462 resultaatsindicatoren beschreven; voor 430 daarvan werden een teller en een noemer (93 %) bepaald.
Voor 296 resultaatsindicatoren (64 %) werd een streefwaarde opgegeven; 389
resultaatsindicatoren (84 %) werden gebruikt voor opvolging en voor 273
resultaatsindicatoren (59 %) werden streefwaarden bepaald en werden deze
indicatoren ook gebruikt voor opvolging.
3.2.10.4 Voorbeelden
Hierna worden drie voorbeelden geëvalueerd om na te gaan in welke mate de
‘autonomie van de patiënt’ opgenomen is in de missie en de visie van de afdeling of dienst. De operationele doelstellingen en indicatoren om de opvolging
ervan te verzekeren worden genoemd. Deze voorbeelden illustreren het variabele karakter van de invulling van het verband tussen visie, operationele
doelstellingen en indicatoren.
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Ziekenhuis 1
Visie:
De zorgverlener geeft duidelijke, begrijpbare, voldoende en adequate informatie aan de patiënt. Dit stelt de patiënt in staat een keuze te maken
welk niveau van gezondheid voor hem of haar acceptabel is. Hij of zij
speelt dus een actieve rol in het zorg- en behandelproces.
Operationele doelstelling:
Elke patiënt moet voor de aanvang van zijn of haar behandeling voldoende
geïnformeerd zijn.
Geen enkele indicator werd geformuleerd.
Ziekenhuis 2
Visie:
Ieder kind/iedere adolescent heeft recht op informatie en op deelnemen
aan de beslissingen die hem/haar aanbelangen.
Geen enkele operationele doelstelling en geen enkele indicator werden hierover geformuleerd.
Ziekenhuis 3
Visie:
De patiënt heeft rechten maar heeft ook de verantwoordelijkheid om actief
en volgens zijn of haar mogelijkheden mee te werken aan de verpleegkundige zorgen die hij of zij ontvangt. Zo wordt hij of zij ook verzocht om in
alle vertrouwen, zijn of haar verwachtingen uit te drukken. Bovendien menen we dat ook de omgeving van de patiënt bij het therapeutische proces
moet kunnen worden betrokken.
Operationele doelstelling:
In 2012 moet elke patiënt in afzondering het gevoel hebben dat hij of zij,
zijn of haar gevoelens aan een zorgverlener kan uiten gedurende de afzondering.
Procesindicator met een teller en een noemer:
Percentage gefixeerde/geïsoleerde patiënten waarvoor een nota van toestemming bij het zorgdossier werd gevoegd.
Resultaatindicator op basis van een enquête:
Aantal patiënten dat het gevoel had dat ze tijdens de afzondering hun
gevoelens kwijt konden aan een zorgverlener op het totaal aantal ondervraagde patiënten.
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Ziekenhuis 4
Het laatste voorbeeld betreft een ziekenhuis met een lage score (---) op de klinische indicator ‘keizersnedencijfer’. Dit ziekenhuis koos de betreffende dienst
om een visie en missie te formuleren:
Missie:
Komen tot een verloskundig beleid dat beantwoordt aan de veiligheid van
de bevallende vrouw en de baby met een trend die dicht aansluit bij de
nationale gemiddelden van keizersneden en inducties.
Visie:
Wij opteren voor een gedetailleerde analyse. Onze resultaten weerspiegelen onze keizersnedepraktijk. Hierbij zouden we de oorzaken willen begrijpen van onze verschillen ten opzichte van het nationale gemiddelde en de
verschillen tussen onze sites. We wensen ons ook te buigen over het cijfer
van de inducties die op onze sites plaatsvinden. Doel daarvan is daaruit
lessen te trekken en zelfs voordeel te halen uit onze verschillende manieren
van werken.
Strategische doelstelling:
De problematiek van de keizersneden bespreken met onze hoofdgynaecologen met als doel te streven naar het nationale gemiddelde (keizersnede
en inductie) op onze twee sites.
Er werden pertinente en gedetailleerde indicatoren uitgewerkt, onder meer:
Aantal eerste keizersneden:
noemer: aantal eerste keizersneden
teller: aantal bevallingen - (aantal herhaalde keizersneden + aantal vaginale verlossingen na een eerdere keizersnede)

4. DISCUSSIE
4.1. Klinische indicatoren
De analyse van de resultaten m.b.t. de klinische indicatoren laat bepaalde
conclusies toe.
1. Ziekenhuizen met indicatoren die als ‘significant afwijkend in positieve zin’
werden ingedeeld, hadden hieromtrent geen specifieke bemerkingen. De
enige opmerkingen die werden gemaakt, gingen over de oudere gegevens.
2. De ziekenhuizen waren doorgaans van mening dat hun goede resultaten
in verband stonden met een goed beleid van de dienst of het ziekenhuis.
Sommige benadrukten het mogelijke belang van een ‘leider’, een ‘opinion
maker’ voor de resultaten.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Slechts vier ziekenhuizen schreven hun gunstige resultaten toe aan een
multidisciplinaire benadering of samenwerking; slechts 1 van de 4 ziekenhuizen betrok daar ook de samenwerking met de behandelende artsen bij.
Slechts 3 van de 44 ziekenhuizen met ‘significant afwijkende waarden in
negatieve zin’ erkenden dat ze met een probleem kampten. Hoewel ze
toch gedeeltelijk op de hoogte waren van dit probleem, zetten deze resultaten hen ertoe aan een actieplan uit te werken. Éen ziekenhuis koos
de betreffende dienst uit voor het herdefiniëren van een missie en een
visie voor de betreffende dienst, en formuleerde een indicator (zie analyse III.2.13). De twee andere ziekenhuizen stelden concrete maatregelen
voor om hun resultaten voor de betreffende indicatoren te verbeteren.
Eenendertig ziekenhuizen gaven andere redenen aan om de sterk afwijkende waarden te verklaren.
De analyse per indicator leverde de volgende vaststellingen op: de geldigheid van de indicator werd in twijfel getrokken omdat deze gebaseerd
waren op de administratieve gegevens van 2004 tot 2007; er waren intussen herstructureringen in sommige ziekenhuizen (fusies, ontbinding
van fusies, samenwerkingsakkoorden,...); de medische praktijken waren
sinds 2004 gewijzigd; de MZG-registratie werd meer geoptimaliseerd
voor de financiering dan voor een volledige registratie van klinische gegevens: dit kan een verklaring zijn voor het moeilijke onderscheid tussen
een pneumonie opgedaan buiten of binnen het ziekenhuis.
De klinische indicatoren werden gecorrigeerd voor leeftijdsspreiding
van patiënten en voor comorbiditeit, zoals beschreven in de inleidende
tekst over indicatoren. De vraag kan gesteld waarom geen enkel ziekenhuis deze gecorrigeerde indicatoren gebruikt.
Hetzelfde geldt voor het toelichten van slechte resultaten bij de indicator
‘ziekenhuissterfte na opname voor een acuut myocardinfarct’. Enkele ziekenhuizen die niet over B2-B3 beschikken, verklaarden dat stabiele patiënten met een laag mortaliteitsrisico werden overgebracht naar B2-B3.
Zware of instabiele patiënten kwamen niet voor transfer in aanmerking
en bleven dus in hun ziekenhuis. Internationale aanbevelingen wezen in
2004 al op het belang van transfer van patiënten met een hoog mortaliteitsrisico omdat deze het meest gebaat zijn met een percutane revascularisatie. De verklaring van sommige ziekenhuizen hield dus weinig
rekening met de goede praktijken uit die periode.
Bijzonder markant was de vaststelling dat, ongeacht of de resultaten voor
de klinische indicatoren goed of slecht waren, de betrokken arts van de
dienst, na de hoofdgeneesheer en de verantwoordelijke MZG, het minst
vaak werd geïnformeerd. Betekent dit dat zijn rol binnen het ziekenhuis
als pejoratief wordt gepercipieerd, of een ambiguïteit in de rapportage?
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4.2. Missie en visie voor een zelf gekozen dienst of afdeling
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Hoewel de keuze voor een bepaalde dienst of afdeling overwegend gebeurde door diverse directies, staat de rol van de kwaliteits- en/of patiëntveiligheidscoördinator op de voorgrond. Hij/zij werd betrokken in
meer dan de helft van de keuzes.
Bij de analyse werden twee aspecten in beschouwing genomen: enerzijds
de bijna anekdotische interventie van het hygiëneteam (arts-hygiënist en
verpleegkundige hygiënist) en van het comité ziekenhuishygiëne bij de
keuze van de dienst. Hun tussenkomst wordt in slechts 4 % van de keuzen gerapporteerd.
Een gestructureerde aanpak van ziekenhuishygiëne bestaat al sedert
1974. In het KB van 24 april 1974 werd beschreven dat elk ziekenhuis
moet beschikken over een comité voor ziekenhuishygiëne. De rol van het
hygiëneteam en van het comité voor ziekenhuishygiëne en hun respectievelijke opdrachten staan erin beschreven. De expliciete aandacht voor
een betere zorgkwaliteit en voor patiëntveiligheid is van recentere datum, maar komt niet meer voor in wetteksten sinds de oprichting van de
colleges met het KB van 15 februari 1999. Ziekenhuishygiëne, kwaliteit
en patiëntveiligheid evolueerden parallel, echter zonder uitwisseling van
kennis en vaardigheden. Het is te betreuren dat een ziekenhuisinfectie
niet systematisch op dezelfde manier wordt geregistreerd als andere vermijdbare incidenten. Het is belangrijk om op termijn te evolueren naar
een uniforme aanpak.
Er kon niet aangetoond worden of er een verschil was tussen wie de verantwoordelijkheid nam om een gewone dienst of een probleemdienst te
kiezen op basis van klachten, incidenten, personeelsbeheer,…
In het rapportage-instrument werden een aantal componenten geformuleerd die onderdeel konden uitmaken van een missie en een visie.
Ziekenhuizen hadden de mogelijkheid om de verschillende componenten
die voor de eigen dienst of afdeling van toepassing waren, aan te duiden.
Dit had tot gevolg dat ziekenhuizen geneigd waren om een maximum
aan items aan te vinken waardoor de antwoorden vrij stereotiep waren.
Anderzijds ging door deze werkwijze belangrijke informatie verloren omdat niet alle ziekenhuizen zich voor het omschrijven van de missie en de
visie konden terugvinden in de voorgestelde componenten (beschreven
door experten). Met deze vaststelling zal worden rekening gehouden voor
toekomstige rapportages.
De geformuleerde missies, visies en strategische doelstellingen werden inhoudelijk geanalyseerd. In de meeste beschrijvingen kwamen de volgende
vier waarden naar voren: ‘zorgkwaliteit’, patiëntveiligheid’, ‘patiëntgericht-
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heid’ en ‘autonomie van de patiënt’ (in de zin van  patient empowerment,
en niet in de betekenis van fysieke autonomie na revalidatie bijvoorbeeld).
Alleen al omwille van het feit dat ze aan bod kwamen in de meeste vrije
tekstvelden van de rapporten die we ontvingen, of omdat ze overeenstemden met de prioritaire thema’s die in de toekomstige contracten van de
FOD Volksgezondheid aan bod zullen komen, leken deze waarden ons heel
belangrijk.
7. De beschreven missies en visies geven aan dat de waarde ‘zorgkwaliteit’
eerder als een zorggerichte waarde werd gezien, de waarden ‘patiëntgerichtheid’ en ‘autonomie van de patiënt’ werden eerder gezien als patiëntgerichte waarden. ‘Patiëntveiligheid’ vertoonde een gemengd beeld
en was in sommige instellingen een eerder zorggerichte waarde en in andere ziekenhuizen een eerder patiëntgericht waarde.
8. De waarde ‘zorgkwaliteit’ staat vooraan, gevolgd door de waarde ‘patiëntgerichtheid’ en pas nadien door ‘patiëntveiligheid’. De waarde ‘autonomie van de patiënt’ werd zelden expliciet vermeld in de strategische
doelstellingen en slechts 1 maal als indicator.
9. De waarde ‘patiëntgerichtheid’ wordt frequenter beschreven in de strategische doelstellingen dan de waarde ‘autonomie van de patiënt’ en
wordt dikwijls gemeten aan de hand van de resultaten van patiëntentevredenheidsenquêtes.
10. De waarden ‘kwaliteit’ en ‘patiëntveiligheid’ komen zowel voor bij de
strategische doelstellingen als bij de indicatoren.
Grafiek 13: Verdeling van de waarden ‘kwaliteit’, ‘patiëntveiligheid’,
‘patiëntgerichtheid’ en ‘autonomie van de patiënt’ binnen de
totaliteit van de ziekenhuizen
4%

kwaliteit
39%

33%

patiëntveiligheid
patiëntgerichtheid

24%

autonomie van de patiënt

Zoals verwacht, bestaat er een sterk verband tussen ‘autonomie van de patiënt’
en ‘patiëntgerichtheid’: 9 van de 10 diensten die ‘autonomie van de patiënt’ citeerden, gaven ook ‘patiëntgerichtheid’ aan (tabel 12). Ook het verband tussen
‘kwaliteit’ en ‘patiëntveiligheid’ was uitgesproken: 3 van de 4 diensten associeerden ‘kwaliteit’ en ‘patiëntveiligheid’. Eveneens belangwekkend was dat de
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waarde ‘patiëntgerichtheid’ voorkwam bij 45 % van de diensten die de waarde
‘patiëntveiligheid’ aangaven, ook dit wijst op een sterk verband. Eerder werd
al aangegeven dat de waarde ‘patiëntveiligheid’ een scala dekt van aspecten die
soms zorggericht zijn en soms eerder aanleunen bij ‘patiëntgerichtheid’. De
waarde ‘autonomie van de patiënt’ was onvoldoende vertegenwoordigd om
besluiten te trekken over een mogelijk verband met een van de ‘zorggerichte’
waarden.
Tabel 12:	Kruising van de waarden ‘kwaliteit’, patiëntveiligheid’,
‘patiëntgerichtheid’ en ‘autonomie van de patiënt’. Meerdere
waarden mogelijk per dienst
kwaliteit
(n=115)

patiëntveiligheid
(n=71)

kwaliteit

patiëntgerichtheid autonomie van de
(n=92)
patiënt (n= 12)

54

patiëntveiligheid

25

9

41

5

patiëntgerichtheid

11

autonomie van de
patiënt

Er werd een verband gezocht tussen deze classificatie en de antwoorden uit
de vrije tekstvelden van de ziekenhuisrapporten waarin andere componenten
werden omschreven. Vastgesteld werd dat deze andere componenten weinig
specifiek waren.

waarden instelling

kwaliteit/patiëntveiligheid

klantgerichtheid

personeelsgerichtheid

multidisciplinariteit

netwerken

leiderschap

Tabel 13:	Spectrum van de 4 waarden binnen alle gemelde waarden van de
missie (in %, meerdere antwoorden mogelijk)

kwaliteit

66

71

65

68

67

67

73

patiëntveiligheid

42

44

41

49

42

42

47

patiëntgerichtheid

53

52

54

59

54

61

61

7

7

8

7

7

9

4

autonomie van de patiënt
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klantgerichtheid

personeelsgerichtheid

multidisciplinariteit

netwerken

leiderschap

professionalisme

patiëntveiligheid

infrastructuur

financieel

Tabel 14:	Spectrum van de 4 waarden binnen alle gemelde waarden van de
visie (in %, meerdere antwoorden mogelijk)

kwaliteit

66

69

69

69

68

67

68

67

67

patiëntveiligheid

41

59

43

38

43

42

47

43

47

patiëntgerichtheid

54

53

55

56

56

53

49

54

53

7

8

7

6

6

7

7

6

3

autonomie van de patiënt

Het leek interessant om na te gaan of het spectrum van de waarden sterk afweek volgens het type ziekenhuis en volgens de gerapporteerde componenten
die niet ziekenhuisspecifiek zijn.
Het overwicht van de zorggerichte waarden was groter in de acute ziekenhuizen, waar de waarde ‘zorgkwaliteit’, na ‘patiëntgerichtheid’ en ‘patiëntveiligheid’ het best was vertegenwoordigd (grafiek 14).
Psychiatrische en Sp-ziekenhuizen plaatsten de waarde ‘patiëntgerichtheid’ op
de eerste plaats, nog voor ‘kwaliteit’ en ‘patiëntveiligheid’. Terwijl ‘autonomie
van de patiënt’ niet vaker werd geciteerd in de psychiatrische ziekenhuizen
dan in de acute ziekenhuizen, werd deze dubbel zo vaak gemeld in de Spziekenhuizen.
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Grafiek 14: Verdeling van de waarden binnen de acute, psychiatrische en
Sp-ziekenhuizen
acute ziekenhuizen

psychiatrische ziekenhuizen

4%

4%
44%

28%

35%
35%

24%

26%

sp-ziekenhuizen
7%
32%

36%
25%

kwaliteit
patiëntveiligheid
patiëntgerichtheid
autonomie van de patiënt

Nadien werd gekeken of de verdeling van de waarden verschillend was in
functie van het type dienst of afdeling en indien de grootte van de groep het
toeliet.
Voor de waarden die door een grotere groep diensten of afdelingen werden
geformuleerd, werd gekeken of deze anders verdeeld zijn.
De klassieke hospitalisatiediensten en de categorie ‘multidisciplinariteit’ vertoonden de grootste gelijkenis met een overwicht van de zorggerichte waarden (grafiek 15). In deze diensten werd de waarde ‘autonomie van de patiënt’
weinig vermeld. De waarde ‘patiëntgerichtheid’ was wel belangrijk, maar
kwam weinig voor in de geformuleerde strategische doelstellingen. De waarde
‘zorgkwaliteit’ werd het meest frequent benaderd vanuit het standpunt van
‘medische’ kwaliteit, waarbij vaak werd verwezen naar evidence based medicine. Meer nog dan via risicoanalyse wordt patiëntveiligheid het meest gewaardeerd via datgene wat de cultuur van incidentenmelding bijbracht.
De meeste initiatieven van de dienst verpleegkunde gingen over het definiëren
van de missie en de visie van de dienst, naast meer gerichte initiatieven, die gezamenlijk met andere, medische of paramedische diensten werden uitgevoerd.
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De waarden hiervan waren meer in evenwicht en met respect voor de autonomie van de patiënt. Dit is een ambitieuze doelstelling die kan leiden tot het
verbeteren van kwaliteit en patiëntveiligheid bij het empoweren van patiënten.
Er werden weinig missies en visies voor paramedische diensten geformuleerd.
Binnen de ziekenhuizen zijn deze diensten meestal niet sterk gestructureerd.
Paramedische diensten bleken dikwijls geïsoleerd te staan en werden heel heterogeen betrokken bij kwaliteits- en patiëntveiligheidsinitiatieven of bij de
verspreiding van een veiligheidscultuur.
Grafiek 15: Verdeling van de waarden binnen algemeen medische diensten,
multidisciplinaire medische diensten, verpleegkundige en
paramedische diensten
klassieke hospitalisatie

multidisciplinariteit

3%

2%

34%

38%

36%

35%

25%

27%

nursing

paramedisch

10%

12%
35%

33%

12%
12%

64%

22%

kwaliteit
patiëntveiligheid
patiëntgerichtheid
autonomie van de patiënt
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De aanwezigheid van enkele paramedische diensten was een pluspunt. Het
feit dat ze kwaliteit benadrukten, geeft aan dat het een gedeelde waarde is. De
waarden ‘veiligheid’ en ‘patiëntgerichtheid’ waren binnen de paramedische
diensten misschien nog niet zo goed verspreid. De waarde ‘autonomie van de
patiënt’ daarentegen was wel goed vertegenwoordigd.
De geformuleerde indicatoren beantwoordden meer dan voorheen aan de definitie van een goede indicator met een duidelijk gedefinieerde teller en noemer en een streefwaarde. In het bijzonder was dit het geval voor ziekenhuizen
die een accreditering nastreefden of voor ziekenhuizen die georganiseerd indicatoren gebruiken voor benchmarking (bv. Navigator).
Anderzijds bleef de beschrijving van de indicatoren onduidelijk en verwarrend, wat het vermoeden doet rijzen dat zich bij de uitwerking van de indicatoren soms problemen voordoen.
Voor de geformuleerde indicatoren werd niet altijd even duidelijk gespecificeerd of het bijvoorbeeld ging om een procesindicator of een resultaatsindicator.
Hoewel de indicatoren beter geformuleerd werden (teller/noemer), is een andere vaststelling dat inclusie- en exclusiecriteria (m.a.w. de definitie van de
noemer) maar zelden werden geëxpliciteerd.
Concluderend kan gesteld worden dat bijkomende inspanningen noodzakelijk zijn voor wat betreft het formuleren en omschrijven van indicatoren die
bruikbaar zijn om na te gaan of vooraf bepaalde doelstellingen behaald werden zonder daarom veel onredelijke middelen te vergen.
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HOOFDSTUK 4.
Begeleidings- en
ondersteuningsplan

Kernconclusies
Het begeleidings- en ondersteuningsplan van de FOD Volksgezondheid
had de bedoeling de ziekenhuizen te ondersteunen bij de uitvoering van
het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’.
Tussen september 2011 en juni 2012 werden 21 workshops georganiseerd
waaraan 856 personen hebben deelgenomen.
De workshops omvatten zowel theoretische als praktijkgerelateerde onderdelen.
De meeste thema’s die in de workshops aan bod kwamen, hadden betrekking op pijler 1: het veiligheidsmanagementsysteem. In het kader van pijler 2 werd een nieuw thema aangeboord: de transmurale zorgprocessen.
Het vijfde symposium ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’ ging over het belang
van communicatie bij ernstige incidenten.
De samenwerking met de koepelorganisaties van ziekenhuizen was belangrijk bij de ondersteuning van het eerste meerjarenplan (2008-2012)
en om de ontwikkeling van het tweede meerjarenplan (2013-2017) strategisch te ondersteunen.
De ziekenhuisnetwerken hebben hun activiteiten voortgezet.

1. INLEIDING
Vanaf 2008 startte de FOD Volksgezondheid met een begeleidings- en ondersteuningsplan voor de ziekenhuizen. Het doel daarvan was om de ziekenhui-
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zen efficiënt te ondersteunen bij de uitvoering van de contracten ‘coördinatie
kwaliteit en patiëntveiligheid’.
De ziekenhuizen waren bij het eerste contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ (2007-2008) duidelijk vragende partij voor deze ondersteuning. De cel kwaliteit en patiëntveiligheid heeft het ontwikkelen van ondersteunende activiteiten ook in 2011 verdergezet. De thema’s hadden betrekking
op de onderwerpen vermeld in de contracten.
Naast de organisatie van workshops en het ondersteunen van de netwerken
werden tevens de volgende activiteiten georganiseerd:
• een interactieve en directe communicatie tussen de leden van het QS-team
en de ziekenhuizen;
• het updaten van de website www.patient-safety.be;
• het ontwikkelen van rapportagedocumenten;
• het opstellen van een jaarrapport op basis van de ingediende ziekenhuisrapporten;
• de jaarlijkse organisatie van een symposium ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’;
• de verdere ondersteuning van het project Intramurale Transfer (TIM);
• contact met de diverse officiële instellingen, waaronder de koepelorganisaties om enerzijds het lopende meerjarenplan (2008-2012) strategisch te
ondersteunen en anderzijds het tweede meerjarenplan (2013-2017) in de
steigers te zetten;
• de helpdesk taxonomie.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die plaatsvonden
tussen september 2011 en juni 2012. Meer details hierover zijn terug te vinden
op www.patient-safety.be onder de rubriek ‘ondersteuningsplan/workshops’.

2. WORKSHOPS
2.1. Vereisten van het contract ‘coördinatie kwaliteit en
patiëntveiligheid’ (1 januari 2011 – 31 december 2011)
In pijler 1 van het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ (1 januari 2011 – 31 december 2011) moest de aanpak van de ziekenhuizen kaderen binnen de continuïteit van de vereisten van de voorgaande contracten.
Concreet betekende dit:
• het beschrijven en analyseren van vijf incidenten, aangeven welke methode hiervoor werd gebruikt en verbeteracties opgeven; en daarbij ook het
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•
•

classificeren van deze vijf incidenten volgens de International Classification
for Patient Safety (taxonomie) van de WHO;
deelnemen aan een workshop over prospectieve analyses;
het uitvoeren van een tweede meting van de patiëntveiligheidscultuur (4de
contractjaar).

Voor pijler 2 werden voor het eerst ook activiteiten gevraagd m.b.t. transmurale zorg.

2.2. Workshops
De FOD Volksgezondheid organiseerde enkele nieuwe workshops en
sommige workshops werden herhaald (taxonomie, SIRE- en PRISMAanalysemethodes). De herhalingsworkshops richtten zich tot nieuw aangeworven kwaliteitsmedewerkers en/of tot de medewerkers die de vorige workshops niet hadden kunnen bijwonen.
Tussen september 2011 en juni 2012 werden 21 workshops georganiseerd
waaraan 856 personen hebben deelgenomen.
De workshops 2011-2012
• Voorstelling van de resultaten van de tweede cultuurmeting (2 workshops, 134 deelnemers)
• Transmurale zorg (6 workshops, 430 deelnemers)
• HFMEA (prospectieve analyse) (6 workshops, 168 deelnemers)
Herhalingsworkshops
• Retrospectieve analyse:
– PRISMA (2 workshops, 44 deelnemers)
– SIRE (2 workshops, 30 deelnemers)
• Classificatie van incidenten
– Taxonomie (2 workshops, 41 deelnemers)
2.1.1. Workshops veiligheidscultuur
In 2011 dienden de ziekenhuizen binnen hun instelling een tweede patiëntveiligheidscultuurmeting te organiseren (vierde contractjaar). Net als bij de
eerste meting in 2007 werd aan de ziekenhuizen gevraagd deel te nemen aan
een nationale benchmarking, gecoördineerd door de UHasselt. De resultaten
van deze benchmarking werden voorgesteld tijdens de workshops die door-
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gingen in de lente van 2012 (2 sessies met in totaal 134 deelnemers). Iedere
instelling kreeg de mogelijkheid om op anonieme manier de eigen resultaten
te positioneren t.o.v. de andere ziekenhuizen.
2.1.2. Workshops transmurale zorg
Het thema transmurale zorg was een nieuw en belangrijk thema binnen pijler 2 van de contracten in 2011. In hoofdstuk 2 wordt hierop verder ingegaan.
Om de ziekenhuizen toe te laten een transmuraal proces voor complexe zorg
te implementeren werden zes workshops georganiseerd waaraan 430 ziekenhuismedewerkers hebben deelgenomen. De eerste vier workshops behandelden de theoretische aspecten van transmurale zorg. Er werd gevraagd aan de
ziekenhuizen om een eerste auto-evaluatie uit te voeren van hun ‘best denkbare transmurale proces’. Praktische onderdelen van transmurale zorg werden
besproken tijdens de laatste twee workshops.
2.2.3. Workshop prospectieve analyse
De HFMEA-methode (Health Failure Mode Effects and Criticality Analysis) is
een prospectieve analysemethode die het potentiële falen van een zorgproces in kaart kan brengen en de kritische punten van het proces evalueert om
incidenten in de toekomst te vermijden. Om te komen tot een betrouwbaar
proces moeten de risico’s worden geanalyseerd.
Dergelijke procesanalyse heeft als doel een evenwicht tot stand te brengen
tussen het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het beheersen van de
risico’s24,25. Er werden praktijkvoorbeelden gegeven, onder andere over het geneesmiddelencircuit en over patiëntenzorg in het operatiekwartier.
2.2.4. Herhalingsworkshops retrospectieve analyses
Tussen september 2011 en juni 2012 organiseerde de FOD Volksgezondheid
vier herhalingsworkshops over retrospectieve analysemethodes: twee over
PRISMA en twee over SIRE. Hieraan namen respectievelijk 44 en 30 ziekenhuismedewerkers deel.

24 D. Baudrin en A. Desroches: Risques au bloc opératoire: cartographie et gestion, DRASS midi
pyrénées januari 2007.
25 The Basics of Healthcare, Failure Mode and Effect, Analysis, Videoconference Course presented by VA National Center for Patient Safety, http://www.patientsafety.gov/SafetyTopics/
HFMEA/FMEA2.pdf.
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De PRISMA-methode (Prevention and Recovery Information System for
Monitoring and Analysis) wordt voornamelijk gebruikt voor incidenten die
niet ernstig zijn, maar frequent voorkomen26.
De SIRE-methode (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie) is omslachtiger en wordt eerder gebruikt voor ernstige incidenten die weinig voorkomen27. Deze methode sluit nauw aan bij de Analyse van de Basisoorzaken
(Analyse des Causes Racines (ACR)) voor de ernstige incidenten.
2.2.5. Herhalingsworkshops taxonomie en XML
De FOD Volksgezondheid organiseerde twee herhalingsworkshops over taxonomie en een Engelstalige workshop over XML waaraan 33 medewerkers
deelnamen.
Als besluit en na analyse van de evaluatieformulieren en de participatiegraad
aan de workshops kan afgeleid worden dat deze workshops tegemoet lijken te
komen aan de behoeften en de vragen van de kwaliteits- en/of patiëntveiligheidsmedewerkers alsook van andere medewerkers die hierbij betrokken zijn.
De PowerPointpresentaties kunnen worden geraadpleegd op www.patientsafety.be, rubriek ‘ondersteuningsplan/workshops’.

3. STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN
ZIEKENHUISNETWERKEN
Sinds 2009 werden naast de FOD Volksgezondheid bijkomende ziekenhuisnetwerken opgericht. De achterliggende gedachte hierbij was dat ziekenhuizen elkaar onderling konden helpen bij het uitvoeren van de jaarcontracten
‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’.
In het Nederlandstalig landsgedeelte zijn twee netwerken actief: 1 voor psychiatrische ziekenhuizen en 1 voor Sp-ziekenhuizen.
Voor de Franstalige ziekenhuizen werden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd door QualPsy, het netwerk van psychiatrische ziekenhuizen. Het netwerk van acute en Sp-ziekenhuizen besliste om geen bijkomende activiteiten

26 I. Hemmes, P. Zweekhorst, Prisma Praktisch. Tijdig leren van (bijna-) incidenten, Bilthoven,
Colofon, 2008.
27 IP. Leistikow, K. den Ridder, B. de Vries, Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie.
Patiëntveiligheid, Utrecht, Elsevier Gezondheidszorg, 2009.

163

te organiseren, onder meer omdat heel wat coördinatoren al betrokken waren
bij andere netwerken, zoals bijvoorbeeld het netwerk klinische paden.
Het QS-team bevordert en ondersteunt de netwerken, onder meer op de volgende manieren:
• logistieke ondersteuning door vergaderruimten van de FOD
Volksgezondheid ter beschikking te stellen (in de onmiddellijke omgeving
van het Brusselse Zuidstation);
• coördineren van vergaderingen over diverse thema’s;
• tijd voorzien om in te gaan op vragen van ziekenhuismedewerkers en de
mogelijkheid bieden om best practices actief te delen waardoor kennisuitwisseling wordt bevorderd.
De activiteiten van deze netwerken zijn terug te vinden op www.patient-safety.be onder de rubriek ‘ondersteuningsplan/workshops’.

4. INTERACTIE MET DE ZIEKENHUIZEN
Alle mededelingen over patiëntveiligheid en het contract gebeuren per mail.
Via deze weg wordt ook gecommuniceerd over de workshops, het symposium, de informatie over de contracten, de netwerken... Het QS-team stuurt
deze mails consequent naar zowel de ziekenhuisdirecties als de contactpersonen voor het contract.
Een goede en gestroomlijnde communicatie blijft voor de FOD
Volksgezondheid een belangrijk aandachtspunt. De ziekenhuizen kunnen zowel telefonisch als via e-mail (qs@gezondheid.belgie.be) rechtstreeks contact
opnemen met het QS-team.

5. RAPPORTAGEDOCUMENTEN VOOR DE ZIEKENHUIZEN
Sinds contractjaar 2010 worden alle rapporteringsdocumenten opgesteld in
Excel. Hierdoor kunnen de gegevens op een efficiëntere manier geanalyseerd
worden op nationaal niveau.

6. WEBSITE
De website www.patient-safety.be is een onderdeel van www.health.belgium.
be, de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu.
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Alle gegevens met betrekking tot de contracten ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ worden aan de hand van vier thema’s uitgewerkt:
• ‘missie’ (missie van de cel kwaliteit, strategische nota over patiëntveiligheid, …);
• ‘week voor patiëntveiligheid’ (programma, presentatie van de sprekers,
posters, …);
• ‘contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ (modelcontracten, informatie per pijler en interessante artikelen, ...);
• ‘ondersteuningsplan / workshops’ (presentaties en programma’s van de
workshops, ...).
Op de home page worden telkens de actualiteit en de nieuwigheden besproken. De meeste documenten van de voorgaande jaren blijven op de site toegankelijk (rubriek ‘Meer over’).
Tot slot bevat deze site nog twee pertinente rubrieken over kwaliteit en patiëntveiligheid (die los staan van de contracten ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’). Het betreft de thema’s: ‘Safe Surgery’ (het gebruik van een
checklist in het operatiekwartier) en ‘VAP’ (implementatie van de VAP-bundel
bij ventilatorgeassocieerde pneumonie). Deze pagina’s zijn toegankelijk via
www.patient-safety.be.

7. SYMPOSIUM ‘KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID’
Het vijfde symposium ‘Praten over incidenten: een noodzaak!’, dat op 28 november 2011 werd georganiseerd (met 364 deelnemers) stond in het teken van
communicatie in het kader van incidenten.
Aandacht voor de slachtoffers (patiënt, zorgverlener, organisatie), transparantie en communicatie stonden daarbij centraal.
De slachtoffers
Wanneer een gehospitaliseerde patiënt een incident meemaakt, spelen zorgverlener en ziekenhuisbeheerder een belangrijke rol. Patiënten waarderen
een open communicatie, waarbij herkend en erkend wordt wat er is gebeurd.
Hierdoor kan het vertrouwen in de zorgverstrekker worden hersteld.
Maar ook de zorgverlener, arts of verpleegkundige, zijn vaak slachtoffers
(concept van het ‘tweede slachtoffer (second victim)’). Hij of zij kan dan wel
de oorzaak zijn van het incident, maar is de organisatie ook verantwoordelijk?
Volgens de huidige inzichten is een incident een gevolg van het falen van het
zorgsysteem en is het dus niet toe te schrijven aan het gedrag van één individu.
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Ook de organisatie kan zelf slachtoffer zijn. Een incident kan de interne zorgorganisatie in het gedrang brengen, kan bijkomende kosten genereren en de
instelling imagoschade toebrengen.
Transparantie
Transparantie is een sleutelbegrip. In de eerste plaats met de patiënt, de zorgverstrekker en de organisatie. Dat vergt een open patiëntveiligheidscultuur,
ondersteund door een duidelijk intern communicatieplan met duidelijke
taakverdeling en afspraken over hoe te communiceren bij incidenten.
Verschillende actoren (overheid, zorginspectie, ziekenhuiskoepels, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, enz.) spelen een cruciale rol in het benadrukken van het belang van een open communicatiecultuur. Op dat vlak dient nog
heel wat onderzoek te worden verricht.
Externe communicatie
Bij een incident of crisis komt het erop aan snel te reageren. Daarom is het
belangrijk te beschikken over een communicatieplan met een strategie naar
de pers. Veel zorginstellingen zijn niet vertrouwd met de media. En toch kan
de pers een heel waardevolle partner zijn wanneer er over incidenten moet
worden gecommuniceerd. Een goed onderbouwd extern communicatieplan
en een degelijke mediatraining kunnen de onwennigheid bij veel zorginstellingen wegnemen.
Tijdens het symposium werd een postersessie georganiseerd. Negentien projecten over kwaliteit en patiëntveiligheid werden voorgesteld. Deze illustreerden een activiteit in verband met het thema van de dag, of activiteiten die in
het kader van de drie pijlers van het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ werden opgezet.
Twee posters werden bekroond met de publieksprijs 2011:
• ‘Optimaliser la prise en charge des patients aux urgences’, (optimale behandeling van de patiënten op de spoedafdeling), A-M. Eeman, CHwapi.
• ‘Patiëntveiligheidskaart’, D. Winckel, AZ Lokeren.

8. TIM-project (TRANSFERT INTRAMUROS DES PATIENTS)
Internationaal staat patiëntentransfer en gegevensoverdracht tussen teams
op de agenda van grote centra zoals de Joint Commission van de EU28, het
28 Joint Commission Center for Transforming Healthcare Releases Targeted Solutions, Tool for
Hand-Off Communications, The Official Newsletter of the Joint Commission August 2012,
Vol. 32, n° 8.
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Institute for Health Care Improvement29 en de Australian Commission on
Safety and Quality in Health Care30.
Nationaal toonden de beide cultuurmetingen (2007 en 2011) zwakke resultaten aan voor de dimensie ‘gegevensoverdracht en transfer van patiënten’31.
Al in 2009 werd een overeenkomst afgesloten tussen de FOD Volksgezondheid
en de drie ‘Ecoles de Santé Publique’32 met de opdracht methodologische ondersteuning uit te werken voor intramurale transfer. De overeenkomst werd
voor een tweede maal verlengd in 2011 en er werd verder gewerkt aan de aanbevelingen m.b.t. intramurale transfer van stabiele patiënten. Eveneens werd
het project met twee thema’s uitgebreid:
• TEM: extramurale transfer van stabiele patiënten,
• TIMI: intramurale transfer van instabiele patiënten.
De voornaamste doelstellingen van het TIM-project waren:
• op korte termijn: het inventariseren, analyseren, meten en verbeteren van de
transferprocedure, met name tussen de eenheid die de patiënt overdraagt en
de eenheid die de patiënt vervolgens opneemt (donor en receiver unit);
• op lange termijn: ontwikkelen en uittesten van een model voor patiëntentransfer om het vervolgens te veralgemenen.
Meer gedetailleerde informatie over TIM, TEM en TIMI is terug te vinden
op www.patient-safety.be onder de rubriek ‘ondersteuningsplan/workshops’.

9. HELPDESK VOOR DE TAXONOMIE
De helpdesk voor de taxonomie heeft als bedoeling om ziekenhuizen te ondersteunen om incidenten correct te classificeren volgens de taxonomie en
om te verduidelijken hoe deze incidenten kunnen gecodeerd worden in het
XML-exportmodel.

29 Reducing re-admissions by improving transitions of care, 2012, October 15-16, Boston, MA.
30 Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, National Safety and Quality
Health Service Standards, June 2011, p. 44-47.
31 Annemie Vlayen et al., Rapport de benchmarking. Tweede veiligheidscultuurmeting (2011)
in Belgische acute, psychiatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen, UHasselt, onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, 2012, http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/
Healthcarefacilities/Patientsafety/Coordinationpatientqualityands/Pillar1(SGS)/index.
htm?fodnlang=fr#culture.
32 Respectievelijk de Université Catholique de Louvain (UCL), de Université Libre de Bruxelles
(ULB) en de Université de Liège (ULg).
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De helpdesk bestaat uit de volgende vier rubrieken:
1. Ask New Question: in deze rubriek kunnen vragen gesteld worden en andere gebruikers kunnen deze beantwoorden of er feedback op geven. De
bediscussieerde onderwerpen en vragen worden vervolgens besproken
op de tweemaandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep taxonomie. Bij
complexe vragen wordt een antwoord geformuleerd op basis van consensus van de werkgroep.
2. Answers: de antwoorden op de gestelde vragen bevinden zich in deze rubriek. De antwoorden zijn geordend volgens ALLE hoofdklassen van de
taxonomie en dus niet alleen volgens de klassen uit de minimale dataset
(incidenttype, incidentkarakteristieken, gevolgen voor de patiënt en gevolgen voor de organisatie). Voor vragen die niet onder te brengen zijn in 1
van de hoofdklassen van de taxonomie is een klasse ‘other topics’ voorzien.
3. FAQ’s: in dit onderdeel is een set van standaardantwoorden terug te vinden op veel gestelde vragen. Ook deze zijn geordend volgens de hoofdklassen van de taxonomie.
4. In de rubriek ‘download’ zijn de meest actuele versies van de handleidingen, common lists en andere instrumenten terug te vinden.
Elke gebruiker kan in de eigen taal (NL/FR/DU) vragen stellen. Alle antwoorden vanuit de werkgroep taxonomie worden echter in het Engels geformuleerd, dit om misverstanden, misinterpretaties en/of semantische discussies
te vermijden.
Om toegang te krijgen tot de helpdesk, vragen te stellen en/of antwoorden te
bekijken, moet een gebruiker zich eerst registreren door een gebruikersnaam
en paswoord te creëren. Na bevestiging per e-mail, kan de gebruiker zich
aanmelden. Deze helpdesk kan geconsulteerd worden via http://forum.icpsbelgium.be.

10. TERUGKOPPELING VAN DE GEAGGREGEERDE
RESULTATEN UIT DE ZIEKENHUISRAPPORTEN
De resultaten uit de jaarlijkse ziekenhuisrapporten worden door het QS-team
op geaggregeerd niveau verwerkt en onder de vorm van een publicatie met
de ziekenhuizen teruggekoppeld. Een eerste publicatie verscheen in 2008, een
tweede in 2009 en een derde in 2010. Deze rapporten kunnen worden geraadpleegd op www.patient-safety.be onder de rubriek ‘meerjarenplan 2007-2012’.
Eveneens wordt een PowerPointpresentatie ter beschikking gesteld waarin de
resultaten worden samengevat en die ziekenhuizen kunnen gebruiken om
binnen de eigen instelling over de resultaten te communiceren.
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Oriëntaties voor de toekomst
Zoals in het vorige rapport ‘Kwaliteit en Patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen anno 2010’ werd aangegeven, menen we dat het belangrijk is dat
de ziekenhuizen weten en begrijpen welke de strategische oriëntaties FOD
Volksgezondheid nastreeft op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Niet
enkel de korte termijn, ook de langetermijnvisie is hierbij belangrijk.
Een eerste meerjarenplan werd ontwikkeld in 2007 en op basis van dit plan
werden de jaarlijkse contracten ingevuld, gebaseerd op drie pijlers: structuur,
proces en resultaat (cf. triade van Donabedian). Dit eerste meerjarenplan werd
ontwikkeld om een duidelijk kader met objectieven op langere termijn te bekomen en dit zowel voor de ziekenhuizen als voor de FOD Volksgezondheid.
Daarnaast zijn kwaliteit en patiëntveiligheid thema’s die, door hun complexiteit, een gefaseerde en planmatige aanpak vragen.
In de loop van 2010 werd gestart met de conceptuele ontwikkeling van een
tweede meerjarenplan dat einde 2012 werd gefinaliseerd. Ook dit meerjarenplan wordt gefaseerd uitgewerkt door middel van jaarlijkse contracten met
het oog op het realiseren en versterken van een performant ziekenhuisbeleid.
De FOD Volksgezondheid ziet vier bouwstenen voor een performant ziekenhuisbeleid. Deze zijn: innovatie, ondernemingszin, samenwerking en/of netwerking en klantgerichtheid. In de eerste rapporten uit deze reeks hebben we
getracht om uit te leggen wat deze begrippen inhoudelijk betekenen en wat de
inhoudelijke keuzen zijn voor de toekomst. In dit rapport gaan we opnieuw
een stap verder en stellen we de inhoud voor van het tweede meerjarenplan
(vanaf 2013).
De begrippen innovatie, ondernemingszin, klantgerichtheid en samenwerking en/of netwerking blijven behouden als rode draad in dit tweede meerjarenplan, en worden verder geoperationaliseerd door gebruik te maken van
generieke en specifieke themata zoals hieronder verder beschreven.
De generieke en specifieke thema’s worden aan elkaar gerelateerd door middel
van strategische objectieven en criteria. De FOD Volksgezondheid maakt op
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deze manier duidelijk aan de ziekenhuizen welke doelstellingen zij nastreeft
en wat hierbij de gewenste criteria zijn, maar laat aan de ziekenhuizen ook de
nodige ruimte om zelf keuzen te maken en prioriteiten te stellen.
De generieke thema’s zijn uniform voor alle ziekenhuistypes en gaan over
veiligheidsmanagementsysteem, leiderschap, communicatie en patiënt en
familie empowerment. De specifieke thema’s hebben betrekking op hoog risico medicatie, ‘Safe Surgery’33 (of veilige chirurgie), identitovigilantie of vrijheidsbeperkende maatregelen34 en transmurale zorg.
In het kader van de specifieke thema’s wordt de basis voor de activiteiten tot
2017 gelegd in het contractjaar 2013 en dit door middel van een zelfevaluatie
(met uitzondering van transmurale zorg waarvoor de zelfevaluatie reeds in
2011 werd uitgevoerd).
Tabel 1:	Generieke en specifieke thema’s van het tweede meerjarenplan
(2013-2017)
generieke thema’s:
1. veiligheidsmanagementsysteem
2. leiderschap
3. communicatie
4. patiënt en familie empowerment
specifieke thema’s:
1. hoog risico medicatie
2. ‘Safe Surgery’ (enkel voor de acute ziekenhuizen)
3. identitovigilantie of vrijheidsbeperkende maatregelen (enkel voor de psychiatrische ziekenhuizen)
4. transmurale zorg

De generieke thema’s bouwen deels verder op de activiteiten van de vorige
jaren (zoals het patiëntveiligheidsmanagementsysteem), maar tevens worden
nieuwe onderwerpen expliciet(er) naar voren geschoven (zoals leiderschap,
communicatie en patiënt en familie empowerment).

33 Enkel voor acute ziekenhuizen.
34 Enkel voor psychiatrische ziekenhuizen.
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De generieke thema’s werden geïntegreerd in de specifieke thema’s.
Bijvoorbeeld, het generieke thema ‘veiligheidsmanagement’ is systematisch
geïncludeerd in de criteria voor de specifieke thema’s.
Veiligheidsmanagementsysteem
De ziekenhuizen zullen voor de onderdelen hoog risico medicatie, ‘Safe
Surgery’ (acute ziekenhuizen) en identitovigilantie of vrijheidsbeperkende
maatregelen vanaf 2013 starten met het definiëren van concrete verbeteracties
en een stappenplan voor knelpunten die multidisciplinair werden geïdentificeerd op basis van een zelfevaluatie.
Voor transmurale zorg wordt een afzonderlijk pad gevolgd aangezien de zelfevaluatie reeds in 2011 werd geïnitieerd.
Ziekenhuizen moeten vanaf 2015, per verbeteractie, zelf jaarobjectieven formuleren en meetbare indicatoren, streefwaarden, meetfrequentie en meetniveau specificeren. Tevens wordt verwacht dat ziekenhuizen verduidelijken aan
wie over de resultaten van metingen wordt gecommuniceerd en hoe de resultaten worden voorgesteld aan de betrokken zorgverleners.
Daarnaast, zal de cel kwaliteit en patiëntveiligheid enkele belangrijke elementen voor veiligheidsmanagementsysteem bevragen (bv. de mate waarin er veilig kan gemeld worden en waarin patiënten een melding kunnen maken van
onveilige situaties, bijna-incidenten en incidenten) om na te gaan welke evoluties zich op dit vlak voordoen en om te detecteren of eventueel bijkomende
initiatieven ter ondersteuning moeten worden genomen.
In 2015 staat ook een derde patiëntveiligheidscultuurmeting op het programma.
Voor het generieke thema veiligheidsmanagementsysteem zijn de criteria de volgende: het uitvoeren van een systematisch en proactief risicomanagement (voor de thema’s hoog risico medicatie en vrijheidsbeperkende
maatregelen), het gebruik van checklists (voor ‘Safe Surgery’), een protocol voor identitovigilantie (voor identitovigilantie) en het gebruik van een
medicatieanamnese (voor transmurale zorg).
Leiderschap
Het onderdeel ‘leiderschap’ zal in het tweede meerjarenplan door verschillende acties worden versterkt. Er zal worden nagegaan hoe interne audits helpen
bij het nemen van verbetermaatregelen, hoe het klinisch leiderschap wordt
versterkt en hoe (ver)nieuw(d)e processen systematisch proactief worden ge-
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ëvalueerd op mogelijke patiëntveiligheidsrisico’s. Er zal ook worden nagegaan
welke stappen er worden gezet om te komen tot een enterprise risk managementsysteem (een beheersplan met alle risico’s waarmee een ziekenhuis kan
worden geconfronteerd).
Voor het generieke thema leiderschap zijn de criteria de volgende: de
kennis over hoog risico medicatie verhogen (voor hoog risico medicatie), een systeem van veiligheidsrondes voor het perioperatief zorgproces en invasieve onderzoeken organiseren (voor ‘Safe Surgery’), systeem
van veiligheidsrondes voor alle patiëntidentificatieprocessen organiseren
(voor identitovigilantie), de kennis over vrijheidsbeperkende maatregelen verhogen (voor vrijheidsbeperkende maatregelen) en de 6 dimensies
van het Chronic Care Model integreren in de visie over transmurale zorg
(voor transmurale zorg).
Communicatie
Voor het thema communicatie zal in het tweede meerjarenplan worden nagegaan of er een crisiscommunicatieplan aanwezig is, of er een plan van aanpak
is bij een ernstig incident (ook t.a.v. de patiënt), en wat het plan van aanpak is
voor de zorgverlener(s) betrokken bij een incident (‘second victim’).
Voor het generieke thema communicatie zijn de criteria de volgende:
de kennis en richtlijnen m.b.t. hoog risico medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen communiceren (voor de thema’s hoog risico medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen), in multidisciplinair verband
communiceren over de resultaten van de steekproeven over het gebruik
van de checklist (voor ‘Safe Surgery’), in multidisciplinair verband communiceren over de resultaten van het meet- en opvolgingssysteem (voor
identitovigilantie) en de visie over transmurale zorg communiceren
(voor transmurale zorg).
Patiënt en familie empowerment
Voor het onderdeel patiënt en familie empowerment zal in het tweede
meerjarenplan worden nagegaan of de patiënten de mogelijkheid hebben
om in de eigen taal te communiceren met de zorgverstrekkers, welke vertegenwoordiging patiënten hebben in de raden van bestuur, hoe patiënten
worden betrokken bij zorgprocessen, hoe patiënten worden geresponsabiliseerd over hun eigen rol in het individuele zorgtraject, welke vormen van
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educatie worden gegeven, aangepast aan de noden en de behoeften van de
patiënt en hoe patiënten, mantelzorgers en familie worden gestimuleerd om
alert te zijn op veiligheidsrisico’s. Ook zal worden nagegaan hoe ziekenhuizen samenwerken met patiëntenorganisaties en met organisaties van mantelzorgers/familieleden.
Voor het generieke thema patiënt en familie empowerment zijn de criteria de volgende: de patiënt en zijn familie informeren bij het gebruik
van hoog risico medicatie (voor hoog risico medicatie), bij elke geplande
heelkundige ingreep en invasief onderzoek de patiënt en zijn familie op
de hoogte brengen van de werkwijze, de risico’s en gevolgen (voor ‘Safe
Surgery’), de patiënt en zijn familie inzetten bij patiëntidentificatieprocessen (voor identitovigilantie), de patiënt en zijn familie informeren bij het
gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen (voor vrijheidsbeperkende
maatregelen) en aan de patiënt en zijn familie, het medicatieontslagplan
verduidelijken (voor transmurale zorg).
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