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I. Programma P4P voor algemene ziekenhuizen vanaf 2018 
 

In het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en zoals aangekondigd in opeenvolgende 

beleidsplannen is de invoering van een Pay for Performance programma (P4P)1 een duidelijke prioriteit.  

“Pay for Performance” is het mechanisme dat de beloning voor geleverde zorg rechtstreeks in verband 

brengt met de bereikte resultaten op gebied van structuur-, proces- en/of uitkomstindicatoren. 

P4P wordt wereldwijd steeds meer gebruikt als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Alhoewel 

niet iedereen overtuigd is van de mogelijk gunstige effecten, en er ook ongunstige neveneffecten kunnen 

optreden (bv. “gaming”), zijn er internationaal toch voldoende positieve buitenlandse ervaringen om ook 

in België een P4P-programma op te starten in de ziekenhuizen2-4.   

Een goed P4P-model zou ook rekening moeten houden met de uitdagingen voor de toekomst. Het 

Belgische P4P-programma richt zich bijgevolg niet enkel op klinische activiteiten binnen de muren van het 

ziekenhuis maar omvat ook indicatoren over patiëntenervaringen, cultuur en lerende organisatie. 

Idealiter worden op termijn ook indicatoren over zorgcontinuïteit en klinische samenwerking in 

netwerken en transmurale zorg toegevoegd.  

Het P4P-programma 2018 werd ontwikkeld door de werkgroep P4Q (meer informatie over deze 

werkgroep is terug te vinden in onderdeel V van dit document) en voor advies voorgelegd aan de Federale 

Raad Voor Ziekenhuisvoorzieningen.  

Hierna volgt de toelichting over de indicatoren voor het P4P-programma 2018 en de bijbehorende 

methode om het budget per ziekenhuis te berekenen. In eerste instantie wordt de focus gelegd op de 

algemene ziekenhuizen5.  

De effectieve start van het P4P-programma is vastgelegd op 1 januari 2018.  

 

                                                           
1 Annemans L, Boeckxstaens P, Borgermans L, De Smedt D, Duchesnes C, Heyrman J, Remmen R, Sermeus W, Van 
Den Broecke C, Van Herck P, Vanmeerbeek M, Willems S, De Gauquier K. Voordelen, nadelen en haalbaarheid van 
de introductie van “Pay for Quality” programma’s in België. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2009. KCE Reports vol 118A. D/2009/10.273/50. 

  2 Ogundejia et al. The effectiveness of payment for performance in health care: a meta-analysis and exploration of 
variation in outcomes. Health Policy 120 (2016) 1141–1150. 

  3 R. Milstein en J. Schreyoegg. Pay for performance in the inpatient sector: A review of 34 P4P programs in 14 OECD 
countries. Health Policy 120 (2016) 1125-1140. 
4 A. Mendelson et al. The Effects of Pay-for-Performance Programs on Health, Health Care Use, and Processes of 
Care. A Systematic Review. Ann Intern Med. 2017. DOI: 10.7326/M16-1881.  

  5 De niet-psychiatrische ziekenhuizen, met uitzondering van de ziekenhuizen die enkel over erkende bedden 
beschikken onder de kenletter G en/of de kenletter Sp in combinatie met bedden erkend onder de kenletters A, T 
of K en de Sp-ziekenhuizen voor palliatieve zorg. Onder de groep van algemene ziekenhuizen vallen ook de 
universitaire ziekenhuizen 
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II. Beschikbaarheid en (toestemming tot) opvragen van data  
 

Voor het berekenen van de indicatoren van het P4P-programma zal door de FOD Volksgezondheid gebruik 

gemaakt worden van gegevens die reeds voor andere doeleinden verzameld zijn, om bijkomende 

registratielast voor de ziekenhuizen te vermijden. Hierbij dient er onderscheid gemaakt te worden tussen 

publiek beschikbare en niet-publiek beschikbare data.  

 Voor publiek beschikbare data (bv. accreditatiestatus) dient geen specifieke toestemming te worden 

gevraagd aangezien deze informatie op de websites (bv. van de accrediteringsinstellingen) gevonden 

kan worden.  

 Voor de niet-publiek beschikbare data (o.a. VIP2, VPP, Santhea, BSM-management en SKR) werd: 

o aan de betrokken organisaties de toelating gevraagd om de data die zij verzamelden, te 

gebruiken voor het berekenen van de P4P-indicatoren;  

o aan de individuele ziekenhuizen toelating gevraagd om bij de betrokken organisaties hun 

gegevens op te vragen. 

 Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid heeft bevestigd dat er geen 

machtiging vereist is voor het secundair gebruik van gegevens. 

 GDPR-richtlijn: de gegevensbeschermingsbeginselen zijn niet van toepassing op de opgevraagde 

anonieme of geanonimiseerde gegevens (cf. overweging 26 van de General Data Protection 

Regulation). 

III. De P4P -indicatorenset 2018 
 

De P4P-indicatorenset voor 2018 is te beschouwen als een eerste stap in de richting van een volwaardig 

P4P-programma. Een bescheiden opstart, pragmatisme, beschikbaarheid van nationale data en 

haalbaarheid op korte termijn zijn vier elementen die een rol hebben gespeeld bij de selectie van de 

indicatoren voor 2018. In toekomstige indicatorensets zullen andere, wellicht nog beter geschikte, 

kwaliteitsindicatoren kunnen toegevoegd worden en andere aangepast of weggelaten. In de toekomst 

kan ook de gerealiseerde vooruitgang in een bepaald domein beloond worden. 

De P4P-indicatorenset 2018 bestaat uit ziekenhuisbrede en pathologiegebonden indicatoren.  

 De ziekenhuisbrede indicatoren omvatten 3 structuurindicatoren en 1 proces-/ resultaatsindicator. 

 De pathologiegebonden indicatoren bevatten 3 procesindicatoren antibioticaprofylaxe bij 

chirurgische interventies, 4 procesindicatoren borstkanker en 5 procesindicatoren over andere 

kwaadaardige tumoren. 

In totaal zijn 80 punten te verwerven, op basis waarvan een P4P-totaalscore wordt berekend (cf. 

onderdeel IV). In 2018 is het grootste deel van de punten te behalen met de ziekenhuisbrede indicatoren 

(55/80). In de toekomst wordt de verdeling van de punten jaarlijks herzien waardoor deze, voor de 

respectievelijke indicatoren, kan wijzigen.  
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De mortaliteitsindicatoren zijn grijs gemarkeerd (cf. tabel 1) omdat ze wel opgenomen worden in de set 

van 2018 maar nog niet in aanmerking komen voor het berekenen van het budget per ziekenhuis.  

 Van zodra mortaliteitsindicatoren kunnen worden berekend met MZG-data, zullen deze wel worden 

meegenomen voor het berekenen van het budget. Dit kan ten vroegste vanaf 2020 aangezien er 

verschillende jaren moeten worden gebundeld om de indicatoren op voldoende volumes van 

opnames te berekenen (van 2016 tot 2018).  

 Door mortaliteitsindicatoren op te nemen in de set van 2018 wordt het belang ervan aangegeven en 

wordt het signaal gegeven dat ze een belangrijke triggerfunctie hebben. Van de ziekenhuizen wordt 

verwacht dat de mortaliteitscijfers intern verder geanalyseerd worden en dat verbeterstrategieën 

worden opgestart. Om ziekenhuizen hierin te ondersteunen dient een programma te worden 

ontwikkeld met een aantal bruikbare instrumenten en tools om verbeterinitiatieven op te starten. Dit 

programma zou een vervolg kunnen zijn op het ondersteuningsprogramma dat aan de ziekenhuizen 

werd aangeboden tussen 2013 en 2017 (in het kader van de contracten kwaliteit en patiëntveiligheid).  

 
Tabel 1: P4P-indicatorenset 2018 en het aantal te verwerven punten per domein en per indicator 

Ziekenhuisbrede indicatoren (55 punten) 
Pathologiegebonden indicatoren  

(25 punten) 

Structuur  
(40 punten) 

Proces/resultaat  
(15 punten) 

Proces 
(25 punten) 

Resultaat 
0 punten in 2018 

 (20 punten in een 
latere fase) 

ISQua-accreditatiestatus die op datum 15 mei 
2018 van toepassing is  
 
(25/80 punten) 

Patiënten-
ervaringen 
 
(15/80 punten) 

 
3 indicatoren 
antibiotica-
profylaxe bij 
chirurgische 
interventies 
 
(10/80 punten) 
 

 

 
Deelname aan niet-verplichte en 
kwaliteitsbevorderende klinische registraties 
en/of het behalen van bepaalde kwaliteitslabels  
 
(5/80 punten) 
 

 
4 indicatoren 
borstkanker 
 
5 indicatoren 
andere 
kwaadaardige 
tumoren 
 
(15/80 punten) 
 
 

 
Implementatie van een 
patiëntveiligheidsmanagementsysteem:  
% incidentmeldingen dat conform gecodeerd is  
 
(10/80 punten) 
 

  

Mortaliteits-

indicatoren 
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A. ISQua-accreditatiestatus die op datum van 15 mei 2018 van toepassing is. 
 

In een ziekenhuisbrede ISQua-accreditatie wordt de reële zorgkwaliteit ziekenhuisbreed doorgelicht en 

afgetoetst aan omschreven hoogstaande (internationale) normen en standaarden. Het is een ingrijpende 

oefening die impact heeft op alle afdelingen en alle niveaus in het ziekenhuis. Zorginstellingen leveren 

grote inspanningen om een ISQUA-accreditatiecertificaat te behalen.  

Door het opnemen van accreditatie in de P4P-indicatorenset worden ziekenhuizen die reeds een 

certificaat hebben behaald, beloond voor de geleverde inspanningen. Ziekenhuizen die nog in een 

voorbereidingstraject zitten, worden eveneens beloond en hierdoor gestimuleerd.  

Om ervoor te zorgen dat alle ziekenhuizen een beloning kunnen bekomen, worden de punten voor deze 

indicator toegekend volgens een getrapt systeem (cf. tabel 2).  

Tabel 2: aantal te verwerven punten met ziekenhuisbrede ISQua-accreditatie 

ISQua-accreditatie behaald die op 15 mei 2018 van toepassing is 25 punten 

Proefaudit achter de rug door een ISQua-geaccrediteerde instantie uiterlijk op 15 mei 2018 15 punten 

Contract ondertekend met ISQua -geaccrediteerde instantie uiterlijk op 15 mei 2018 10 punten 

 

In 2018 wordt voor P4P (nog) geen extra budget voorzien voor ziekenhuizen die reeds meerdere ISQua-

accreditaties behaalden. Ziekenhuizen die een ISQua-accreditatie behaalden maar die niet meer geldig is 

op 15 mei 2018 en die niet wensen deel te nemen aan een vervolgcyclus kunnen voor deze indicator geen 

punten realiseren.  

De accreditatiestatus van ziekenhuizen is na te gaan bij de respectievelijke ISQua-geaccrediteerde 

instellingen en is informatie die publiek beschikbaar is. De algemene ziekenhuizen waarover bij de ISQua-

instellingen geen informatie beschikbaar is, zullen individueel worden gecontacteerd om hun 

accreditatiestatus op te vragen. 

 

Deelname aan niet-verplichte klinische registraties en kwaliteitslabels 

 
Niet-verplichte klinische registraties 

Klinische registraties kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in 

specifieke zorgdomeinen en worden onder meer gezien als een middel om kwaliteit van zorg te evalueren, 

feedback te geven en te krijgen, performantie te benchmarken en de variatie in praktijken te verminderen. 

Voor deze indicator komen enkel de niet-verplichte en kwaliteitsbevorderende klinische registraties in 

aanmerking. Registraties die door alle ziekenhuizen gebeuren, registraties die gebeuren in de context van 

een klinische studie en registraties die gekoppeld zijn aan een bepaalde RIZIV-conventie komen niet in 

aanmerking voor deze indicator. 
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In de P4P-set van 2018 wordt enkel gekeken naar het deelnemen aan een klinische registratie als 

structuurindicator. Het is de bedoeling om op termijn na te kijken of deze klinische registers proces- of 

resultaatsindicatoren kunnen aanleveren. Integratie van deze klinische registers in Healthdata.be is 

hiervoor een vereiste. 

Uit onderstaande lijst (tabel 3) kunnen ziekenhuizen een keuze maken. Er wordt een zekere 

keuzemogelijkheid voorzien, omdat niet alle patiëntengroepen voorkomen in alle ziekenhuizen. Sommige 

registraties hebben betrekking op oudere data (bv. PROCARE). In de toekomst zal de focus enkel liggen 

op recente(re) data maar door ze op te nemen in de indicatorenset wordt het signaal gegeven dat 

inspanningen die kwaliteitsbevorderend zijn, ook retroactief, beloond worden.  

Tabel 3: lijst van niet-verplichte, kwaliteitsbevorderende klinische registraties  

 
 

Domein Registratie Bron 
Registratiejaar voor 

P4P-financiering in 2018 

1 Radiotherapie 
PRISMA-RT Belgium m.b.t. incident 
analyse in radiotherapiediensten 

PRISMA-RT 2017 

2 Cardiologie 
STEMI-register (ST elevation 
myocardial infarction) 

Belgian Interdisciplinary Working 
Group on Acute Cardiology 
(BIWAC) 

2017 

3 
Oncologie  
Baarmoederkanker 
 

EFFECT (EFFectiveness of 
Endometrial Cancer Treatment) 

Stichting Kankerregister (SKR) 2012-2015  

4 
Oncologie  
Hoofd en Hals  

Orofarynxcarcinomen Stichting Kankerregister (SKR) 2012-2015 

5 
Oncologie  
Rectumkanker 

PROCARE Stichting Kankerregister (SKR) 
2012  (meest 

representatieve jaar) 

6 Puntprevalentiestudie 

GLOBAL PPS: The Global Point 
Prevalence Survey of Antimicrobial 
Consumption and Resistance  
 
OF 
 
ECDC PPS (European Centre for 
Disease Prevention and Control): 
Infections in acute care hospitals in 
Europe - Point prevalence survey 

 

Belgische Commissie voor de 
Coördinatie van het 
Antibioticabeleid (BAPCOC) 

2017 

7 Antibioticaprofylaxe 
Audit antibioticaprofylaxe op 
medische dossiers  

Belgische Commissie voor de 
Coördinatie van het 
Antibioticabeleid (BAPCOC) 

2017 
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Omdat het risico bestaat dat in sommige ziekenhuizen onvoldoende patiëntengroepen uit bovenstaande 

lijst voorkomen (en de ziekenhuizen dus onvoldoende punten kunnen verwerven), worden ook 

kwaliteitslabels, die ziekenhuizen - op vrijwillige basis - kunnen behalen, aan deze indicator toegevoegd. 

Kwaliteitslabels 

Voor deze indicator werden drie labels geselecteerd (cf. tabel 4). Deze lijst is beperkt omdat het de enige 

drie labels bevat die beantwoorden aan de volgende criteria:  

 Het label is potentieel haalbaar voor de meeste ziekenhuizen (i.e. geen labels die zeer specifiek zijn 

voor zorgopdrachten die slechts in een (heel) klein aantal ziekenhuizen voorkomen) 

 Het label heeft een meerwaarde op vlak van kwaliteit en de inspanningen om het label te behalen 

zijn kwaliteitsbevorderend voor de patiëntenzorg 

 Het wel/niet hebben van het label is verifieerbaar 

 Aan het label is geen andere financiering gekoppeld. 

Tabel 4: lijst van kwaliteitslabels  

 Domein Label Bron 

 
Label van 
toepassing op  
 

1 Moeder/kind 
Baby Friendly Hospital Initiative 
(BFHI-label) 

FOD Volksgezondheid 15 mei 2018 

2 
Gynaecologie en 
verloskunde 

EBCOG (European Board & 
College of Obstetrics and 
Gynaecology) 

www.ebcog.org  15 mei 2018 

3 Borstkanker 
Breast Centres Certification 
ITALCERT (EUSOMA) 

 www.eusoma.org 

 https://www.breastcentr
escertification.com/ 

15 mei 2018 

 

In de toekomst kan gedacht worden aan bijkomende labels die nu nog in ontwikkeling zijn en die op 
termijn mogelijks interessant kunnen zijn mee op te nemen, zoals bv. het label “Senior Friendly Hospital”.  
 

Het al dan niet deelnemen aan een klinische registratie en het beschikken over een kwaliteitslabel kan 

worden opgevraagd bij de beheerder van de betreffende registratie of de organisatie die het label 

verstrekt.  

Aantal te verwerven punten voor deelname aan niet-verplichte klinische registraties en voor 

kwaliteitslabels 

Ziekenhuizen verwerven 1 punt per deelname aan een niet-verplichte klinische registratie uit de lijst en 1 

punt per kwaliteitslabel uit de lijst. Het maximum aantal te verwerven punten kan voor deze indicator 

echter niet hoger zijn dan 5.  

  

http://www.ebcog.org/
http://www.eusoma.org/
https://www.breastcentrescertification.com/
https://www.breastcentrescertification.com/
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Tabel 5: voorbeeld 

 
 

ziekenhuis X ziekenhuis Y ziekenhuis Z 

REGISTRATIES    

1 PRISMA-RT Belgium  
 

1 
 

2 STEMI-register (ST-elevation myocardial infarction) 1 1 
 

3 EFFECT (EFFectiveness of Endometrial Cancer 
Treatment) 

1 1 1 

4 Orofarynxcarcinomen 
 

1 
 

5 PROCARE 1 
  

6 GLOBAL / ECDC PPS  1 1 1 

7 Audit antibioticaprofylaxe op medische dossiers  
   

KWALITEITSLABELS 
   

1 Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI-label) 1 1 
 

2 EBCOG (European Board & College of Obstetrics and 
Gynaecology) 

  
1 

3 Breast Centres Certification ITALCERT (EUSOMA) 
 

1 
 

Totaal  aantal registraties en labels per ziekenhuis 5 7 3 

 
 

   

AANTAL VERWORVEN PUNTEN VOOR DEZE INDICATOR 5 5 3 

 

C. Implementatie van een patiëntveiligheidsmanagementsysteem:  

% incidentmeldingen dat conform gecodeerd is  
 

Deze indicator is de enige patiëntveiligheidsindicator uit de set en past binnen de implementatie van een 

ziekenhuisbreed patiëntveiligheidsmanagementsysteem. De afgelopen 10 jaar hebben alle algemene 

ziekenhuizen, via de federale contracten kwaliteit en patiëntveiligheid, veel geïnvesteerd om een dergelijk 

patiëntveiligheidsmanagementsysteem te implementeren. 

Concreet betekent dit: 

1. De implementatie van een ziekenhuisbreed meld-en leersysteem met als doel om alle zorgverleners 

en, zo mogelijk ook patiënten, de mogelijkheid te geven om vrij en zonder restrictie een melding te 

doen over situaties die de patiëntveiligheid in het gedrang (zouden kunnen) brengen.  

2. De toepassing van de WHO-taxonomie op alle incidentmeldingen. Dit houdt in dat elke 

incidentmelding ontleed wordt en volgens een internationaal en breed gedragen model 

geclassificeerd wordt (de WHO-taxonomie)6. Daarbij worden een aantal onderliggende elementen op 

een zo uniform mogelijke wijze toegewezen aan vast overeengekomen klassen. De uniforme, 

                                                           
6 http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/icps_full_report.pdf 
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minimale set van elementen die hierin dient opgenomen te worden, werd vastgelegd door de FOD 

VVVL. 

3. De data uit het meld-en leersysteem van de individuele ziekenhuizen exporteren in een XML-bestand. 

Deze mogelijkheid werd door de FOD Volksgezondheid reeds voorzien in 2010 en elk ziekenhuis kan 

een exportrapport genereren.  

4. Dat incidentmeldingen van verschillende ziekenhuizen op een volledig geanonimiseerde wijze, op 

termijn, kunnen worden geaggregeerd om een gezamenlijke leermogelijkheid te bekomen: 

 Een ziekenhuis kan zich op het vlak van haar incidentmeldingspatroon vergelijken met de 

ziekenhuizen die aan de aggregatieoefening deelnemen. 

 Op een geaggregeerde database kan statistische analyse gebeuren. Dit kan ondermeer leiden tot 

het herkennen van specifieke aandachtspunten die op een hoger niveau kunnen worden 

aangepakt (b.v. incidenten met bepaalde groepen van geneesmiddelen of bepaalde medische 

materialen zoals b.v. chemopompen).  

 

Voor deze indicator zullen de resultaten van het exportrapport (punt 3) gebruikt worden. Deze indicator 

heeft dus niet de bedoeling om de prevalentie van incidenten na te gaan maar wel om een verdere 

stimulans te geven aan het systematisch en gestructureerd leren uit incidentmeldingen, zowel binnen het 

ziekenhuis als tussen ziekenhuizen onderling.  

Tabel 6: Aantal te verwerven punten met conform gecodeerde incidentmeldingen (op basis van minimum 

100 meldingen uit een vrij te kiezen periode tussen 1 januari 2017 en 15 mei 2018 ) 

XML-bestand met ≥ 98 % conform gecodeerde incidentmeldingen 10 punten 

XML-bestand met 90 – 98  % conform gecodeerde incidentmeldingen 8 punten 

XML-bestand met < 90% conform gecodeerde incidentmeldingen 6 punten 

XML-bestand dat niet kan aangeleverd worden 0 punten 

 

De conformiteit van de coderingen van de incidentmeldingen is softwarematig te controleren. De FOD 

Volksgezondheid heeft hiervoor een controleprogramma laten ontwikkelen dat toelaat om het 

conformiteitspercentage van de ingesloten meldingen (en daaruit afgeleid de P4P-score op deze 

indicator) te berekenen. Dit programma is laagdrempelig te gebruiken en online beschikbaar via 

www.patient-safety.be. 

Voor de eerste toepassing (2018) kunnen de ziekenhuizen over de XML-data  rapporteren uit een vrij te 

kiezen periode tussen 1 januari 2017 en 15 mei 2018 met een minimum van 100 meldingen. De vrij 

gekozen periode mag niet meerdere kalenderjaren bestrijken. 

Ziekenhuizen belonen voor deze indicator is een verdere borging van eerder genomen FOD-initiatieven. 
Het is tevens een voorbereidende stap om op termijn te kunnen deelnemen aan het FOD-project 
“aggregation of adverse events” i.s.m. Healthdata.be, en dat als toekomstige indicator (bv. vanaf 2021) 
gepland wordt.  
 

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/kwaliteit-van-zorg/patientveiligheid
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Patiëntenervaringen 
 
Het meten van patiëntenervaringen is belangrijk. In Vlaanderen gebeurt dit door middel van de Vlaamse 

patiëntenpeiling, een instrument dat werd ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Een 

gevalideerde versie van deze vragenlijst is beschikbaar in het Frans maar deze wordt tot nu toe enkel 

gebruikt voor Franstalige patiënten die zijn opgenomen in Vlaamse ziekenhuizen. Ziekenhuizen in 

Wallonië en Brussel maken geen gebruik van deze vragenlijst. 

De meeste Franstalige ziekenhuizen werken voor de meting van patiëntenervaringen samen met Santhea 

of BSM-management7, of organiseren de meting op autonome basis. In Vlaanderen maakt de indicator 

over patiëntenervaringen deel uit van het Vlaams indicatorenproject VIP2. De resultaten worden, indien 

ziekenhuizen dit wensen, gepubliceerd op www.zorgkwaliteit.be. In het Franstalige landsgedeelte bestaat 

een dergelijk initiatief (nog) niet. 

Op termijn kan worden gestreefd naar één gemeenschappelijk systeem. Voor de Franstalige ziekenhuizen 

in Wallonië en Brussel is het PAQS (Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de 

la Sécurité des patients), zoals VIP2 in Vlaanderen, een drijvende kracht in het kwaliteitsbeleid van de 

ziekenhuizen.  

 
Deze platformen kunnen hierin een rol spelen, in samenwerking en in overleg met andere actoren zoals 
het VPP, het LUSS, Santhea en BSM-management. Het resultaat van de bevraging van patiëntenervaringen 
is immers sterk afhankelijk van de methode van bevragen en deze zou op termijn best valide en uniform 
zijn. 
 
In beide landsgedeelten worden momenteel verschillende schalen gehanteerd voor het meten van 
patiëntenervaringen (een 4-puntenschaal en een 11-puntenschaal door het VPP en een 5-puntenschaal 
door de organisaties Santhea en BSM-management). Omwille van deze methodologische verschillen en 
om ziekenhuizen te stimuleren in het peilen naar patiëntenervaringen werd een specifiek 
beloningssysteem ontwikkeld voor deze indicator (cf. tabel 7).  
De indicator wordt opgedeeld in een procesindicator (het al dan niet uitvoeren van de meting) en een 
resultaatsindicator (de positieve scores op twee geselecteerde items): 
 

 Procesindicator: het uitvoeren van een meting van patiëntenervaringen op C- en D-diensten waarbij, 
tussen 1 januari 2017 en 15 mei 2018, minstens 300 vragenlijsten beantwoord werden.  
o In 2018 worden ook de resultaten van de ziekenhuizen die patiëntenervaringen meten op 

autonome basis, zonder tussenkomst van een andere organisatie, weerhouden in de berekening 
van de indicator. Deze ziekenhuizen worden echter wel gestimuleerd om op termijn aan te sluiten 
bij initiatieven zoals de Vlaamse patiëntenpeiling, Santhea of BSM-management.  

o In 2018 wordt het uitvoeren van een meting van patiëntenervaringen beloond met 10 punten.  

                                                           
7 BSM-management is een commerciële organisatie in Franstalig België die advies verleent aan en studies uitvoert voor 

ziekenhuizen en andere (commerciële en niet-commerciële) organisaties. Ze staan ook in voor opleiding met het oog op continue 
verbetering van activiteiten en processen binnen de respectievelijke organisaties waar ze mee samenwerken. BSM-management 
voert patiëntenbevragingen uit in 16 Waalse ziekenhuizen, analyseert de resultaten en stelt een feedbackrapport op voor de 
ziekenhuizen. http://www.bsm-management.be/ 

 

http://www.zorgkwaliteit.be/
http://www.bsm-management.be/
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Ziekenhuizen kunnen bijkomende punten (maximum 5) verwerven op de resultaatsindicator indien zij op 
de twee geselecteerde items een voldoende hoog percentage positieve scores behalen. 

 

 Resultaatsindicator: positieve scores op de twee items uit de metingen: 
o “Welk cijfer zou u dit ziekenhuis geven voor deze opname?” 
o “Zou u dit ziekenhuis aanbevelen aan uw vrienden en familie?” 
 

Voor elk item worden de punten berekend door het aantal respondenten met een positieve respons te 
delen door het totaal aantal respondenten (= % positieve respons per item). 
 
In de berekening van de positieve scores wordt rekening gehouden met de verschillen in meetschalen. De 

gehanteerde schalen zijn een 4-punten Likertschaal, een 5-punten Likertschaal en een 11-punten 

Likertschaal. 

De Likertschaal is een intervalschaal waarbij respondenten op een continuüm aangeven in welke mate zij 

het eens of oneens zijn met elk van de uitspraken. Om het percentage positieve respons te kunnen 

berekenen, dient, voor de verschillende meetschalen telkens het middelpunt te worden bepaald (cf. 

figuur 1).  

Figuur 1: berekening positieve scores 

4-puntenschaal  

1 2 3 4 

 

 

5-puntenschaal 

1 2 3 4 5 

 

 

 

11-puntenschaal 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Middelpunt 

Middelpunt 

Percentage positieve respons 

Percentage positieve respons 

Percentage positieve respons 



 

12 
 

Bij de 4-puntenschaal wordt het percentage positieve respons berekend op basis van het aantal 

respondenten met een score 3 of 4.  

Bij de 5-puntenschaal wordt het percentage positieve respons berekend op basis van het aantal 

respondenten dat hoger dan 3 scoort (scores 4 en 5).  

Bij een 11-puntenschaal wordt het percentage positieve respons berekend op basis van het aantal 

respondenten dat een score gaf hoger dan 6 (scores 7, 8, 9 en 10).  

Voor deze indicator bestaat het risico dat ziekenhuizen een selectie kunnen maken van vragenlijsten met 
(enkel) positieve scores op beide items. Toch wordt deze indicator opgenomen van bij de start van P4P, 
als signaal dat het bevragen van patiëntenervaringen een belangrijk element van kwaliteitsvolle zorg is – 
maar met, voorlopig, een beperkt aantal punten voor de resultaatsscores op de patiëntenbevragingen.  
 
Tabel 7: aantal te verwerven punten met de indicator “Patiëntenervaringen” 

Proces  
(o.b.v. minstens 300 vragenlijsten) 

Ja Neen 

Patiëntenervaringen worden gemeten 
op C-en D diensten tussen 1/1/2017 
en 15/5/2018 

10 
punten 

0 punten 

 Positieve respons tussen 1/1/2017 en 15/5/2018 

Resultaat ≥ 60% 
< 60 % en  

≥ 50% 
< 50 % en  

≥ 40% 
< 40%  geen respons  

% patiënten met een positieve 
respons op het item: “Welk cijfer zou 
u dit ziekenhuis geven voor deze 
opname?” 

2,5 
punten 

1,5 punten 1 punten 0,5 punt 0 punten 

% patiënten met een positieve 
respons op het item: “Zou u dit 
ziekenhuis aanbevelen aan uw 
vrienden en familie?” 

2,5 
punten 

1,5 punten 1 punten 0,5 punt 0 punten 

 

Voor de eerste toepassing (2018) komen gegevens in aanmerking die verzameld werden op C- en D- 

diensten tussen 1 januari 2017 en 15 mei 2018 met een minimum aantal van 300 vragenlijsten.  

Het doel is om te evolueren naar een zuivere resultaatsindicator waarbij patiëntenervaringen bevraagd 

worden op basis van een representatieve steekproef. 

Op termijn zullen patiëntenervaringen (enquêtes van het type “PREM”3 of Patient Reported Experience 

Measures) op andere diensten dan C en D worden bevraagd en worden de resultaten ervan publiek 

                                                           
3 PREMs zijn erop gericht patiënten te bevragen over objectiveerbare elementen die bijgedragen hebben tot hun ervaring in het 

ziekenhuis. Tevredenheidsenquêtes peilen eerder naar de subjectieve tevredenheid van de patiënten. De individuele 

tevredenheid is meer onderhevig aan factoren waarop het ziekenhuis en zijn zorgverstrekkers geen of weinig invloed hebben en 

geeft minder aanleiding tot concrete verbetervoorstellen in de zorg. 
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gemaakt. Ook metingen van “PROMs”4 (Patient Reported Outcome Measures) kunnen op termijn 

geïntegreerd worden als resultaatsindicator in het domein “Patiëntenervaringen”.  

Voor toekomstige indicatorensets kan ook gedacht worden aan een indicator die weergeeft of er een 

procedure bestaat om de resultaten van de patiëntenbevraging ook werkelijk te benutten voor 

verbeterprocessen. 

 

E. Klinische procesindicatoren: antibioticaprofylaxe bij chirurgische interventies 
 

Antibioticumbeleid en infectiebeheersing zijn fundamentele pijlers voor de kwaliteit van de zorg en 

dragen ook bij tot de veiligheid van de patiënt. De BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination 

Committee) beleidsnota van 2014-2019 definieerde voor de Belgische ziekenhuizen een continue 

opvolging van enkele kwaliteitsindicatoren, waaronder de indicatoren “Keuze van antibioticum in het 

kader van chirurgische profylaxe”. Voor het programma P4P 2018 werden, in samenspraak met de 

BAPCOC-experten de volgende 3 indicatoren bepaald: 

Antibioticaprofylaxe bij: 

 Totale heupprothese (kan in de toekomst afgewisseld worden met totale knieprothese) 

 Hysterectomie 

 Implantatie van een (permanente) pacemaker 

Om deze indicatoren te berekenen wordt gebruik gemaakt van MZG en RIZIV-gegevens (2012-2014). De 

Technische Cel FOD Volksgezondheid-RIZIV koppelt beide databases aan de hand van een unieke 

identificatiecode voor elk ziekenhuisverblijf. In deze gekoppelde database zijn enkel data beschikbaar over 

de keuze en de dosis van het antibioticum per ziekenhuisverblijf. Er kunnen nog geen gegevens 

gegenereerd worden over het tijdstip van toediening of de duurtijd van de profylaxe.  

Voor deze indicatoren wordt erover gewaakt dat de volumes (aantal ingrepen) voldoende groot zijn. 

Daarom worden de procesindicatoren antibioticaprofylaxe berekend over een periode van drie jaar (2012-

2014). Dit zijn de meest recente cijfers.  

 

F. Aantal te verwerven punten voor klinische procesindicatoren 

antibioticaprofylaxe bij chirurgische interventies  
 

De domeinscore voor “procesindicatoren antibioticaprofylaxe (bij totale heupprothese, hysterectomie en 

implantatie van een (permanente) pacemaker)” bedraagt 10 punten. 

                                                           
4 Een PROM is een belangrijke indicator van kwaliteit van zorg en meet hoe patiënten (het effect van) de behandeling zelf 

ervaren. Er zijn vele meetinstrumenten ontwikkeld die de ervaren gezondheid, de kwaliteit van leven en het functioneren 
vanuit het perspectief van patiënten (en niet van de zorgverlener) meten. 
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De resultaten van deze procesindicatoren antibioticaprofylaxe worden voorgesteld met een funnel plot 

(trechtergrafiek) waarin alle ziekenhuizen worden weergegeven. Hierbij worden de ziekenhuizen, die 

significant afwijken van de streefwaarde (i.e. boven of onder de controlelimiet) van 90% compliantie aan 

de aanbevelingen, gepositioneerd met een anoniem nummer. .  

De streefwaarde (target) wordt voor alle procesindicatoren antibioticaprofylaxe vastgelegd op 90% 

compliantie. In het statistische model (hiërarchische logistische regressie) wordt een correctie gemaakt 

voor de volgende parameters: registratiejaar (2012, 2013 of 2014), leeftijd van de patiënt bij opname, 

geslacht van de patiënt en Severity Of Illness (SOI). 

Ziekenhuizen worden in 3 groepen verdeeld, afhankelijk van de behaalde punten. Dit gebeurt op basis van 

een 99,8 % controlelimiet (dit is het 99.8 % exact betrouwbaarheidsinterval van een binomiaal verdeelde 

variabele).  

Datapunten die buiten de onderste of bovenste controlelimieten liggen, worden beschouwd als buiten 

de normale variatie (toe te schrijven aan speciale oorzaken) rond de streefwaarde van 90 % compliantie. 

Datapunten die binnen de controlelimieten liggen, worden beschouwd als normale variatie (toe te 

schrijven aan het toeval) rond de streefwaarde van 90% compliantie. Aangezien in de grafiek alleen de 

ziekenhuizen met afwijkende resultaten (buiten de controlelimieten) van een nummer voorzien zijn, 

wordt aan elk ziekenhuis afzonderlijk de puntentoekenning per indicator meegedeeld. 

Ziekenhuizen kunnen per indicator 0, 3 of 5 punten verwerven, afhankelijk van het behaalde resultaat (cf. 

tabel 8).  

Tabel 8: Aantal te verwerven punten voor de indicatoren antibioticaprofylaxe bij chirurgische interventies 

Ziekenhuizen met compliantie % ≥ de bovenste controlelimiet  5 punten 

Ziekenhuizen met compliantie % binnen de controlelimieten 3 punten 

Ziekenhuizen met compliantie % ≤ de onderste controlelimiet 0 punten 

 
Het totaal aantal punten voor de 3 indicatoren antibioticaprofylaxe wordt omgerekend naar de 

domeinscore van 10 punten. 
 
Voor ziekenhuizen die niet actief zijn in alle pathologiegroepen, wordt een aangepaste berekening 
uitgewerkt. Indien een ziekenhuis een bepaalde pathologie niet behandelt, wordt deze indicator niet 
meegenomen bij het berekenen van het aantal punten. De noemer zal dus herzien worden volgens het 
aantal indicatoren waarvoor het ziekenhuis punten KAN behalen.  
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G. Klinische procesindicatoren “kanker” 
 

In de P4P-indicatorenset worden klinische procesindicatoren over borstkanker en andere 

procesindicatoren kanker opgenomen. De resultaten worden berekend door de SKR (Stichting 

Kankerregister). 

Voor de klinische procesindicatoren borstkanker werd met klinische experten en de SKR een keuze 

gemaakt op basis van de meeste recente gegevens (2012-2014). Deze oefening heeft geresulteerd in het 

weerhouden van de volgende vier indicatoren (de indicator die ook gebruikt wordt door VIP² staat in het 

cursief): 

1. Multidisciplinair oncologisch consult: % patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker die 
binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum besproken werden op een multidisciplinair 
oncologisch consult. 

2. Behandeling/borstsparende chirurgie: % patiënten gediagnosticeerd met een unifocale pT1 
borsttumor die geen neo-adjuvante therapie kregen en borstsparende chirurgie (BSC) ondergingen, 
niet gevolgd door mastectomie binnen 6 maanden na BSC. 

3. Registratie ongekend klinisch stadium: % geopereerde patiënten gediagnosticeerd met invasieve 
borstkanker, waarvoor het klinisch stadium als ongekend geregistreerd staat bij de SKR. 

4. Registratie ongekend pathologisch stadium: % geopereerde patiënten gediagnosticeerd met invasieve 
borstkanker, waarvoor het pathologisch stadium als ongekend geregistreerd staat bij de SKR. 
 

De 4 bovenstaande indicatoren werden gekozen door de experten en het SKR.  

Voor de klinische procesindicatoren “andere kwaadaardige tumoren” zijn, in overleg met de SKR, de 

volgende indicatoren bepaald (data 2013-2015):  

% patiënten gediagnosticeerd met kanker, waarvoor het klinisch stadium (cTNM) als ongekend 

geregistreerd staat bij de SKR voor: 

o Rectumkanker  

o Prostaatkanker 

o Longkanker 

o Endometriumkanker 

o Hoofd-en halskanker. 

 

Het bepalen van het klinisch stadium is cruciaal voor het opstellen van een behandelplan. Het is geweten 

dat het klinisch stadium (cTNM) vaak gekend is maar niet wordt genoteerd of geregistreerd. Door deze 

indicatoren op te nemen in het P4P-programma wordt in eerste instantie de kwaliteit van de data 

verbeterd, wat uiteindelijk ook de kwaliteit van de zorg ten goede komt.  
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H. Aantal te verwerven punten voor de klinische procesindicatoren “kanker” 
 

De domeinscore voor de 9 procesindicatoren kanker bedraagt 15 punten.  

Voor de 4 procesindicatoren borstkanker kunnen enkel de ziekenhuizen met een erkende borstkliniek of 

erkende satellietborstkliniek punten verwerven.  

De 4 procesindicatoren borstkanker worden berekend op basis van de data van de SKR 2012-2014. Voor 

de berekening van het aantal punten wordt uitgegaan van de lijst van erkende borstklinieken 

(coördinerende en satellieten) op datum van 1 januari 2018.  

Dit betekent dat: 

 Enkel de 62 ziekenhuizen met een erkende borstkliniek (d.d. 01/01/2018) punten kunnen verwerven 

op de 4 procesindicatoren borstkanker en daarmee ook P4P-financiering kunnen bekomen. 

 40 ziekenhuizen die niet beschikken over een erkende borstkliniek op deze 4 procesindicatoren 

borstkanker, geen punten kunnen behalen. 

De resultaten van de procesindicatoren borstkanker worden voorgesteld met een funnel plot 

(trechtergrafiek) waarbij ziekenhuizen, die significant afwijken van de streefwaarde opgesteld door 

EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists), met een anoniem nummer zijn gepositioneerd 

(boven of onder de controlelimiet).  

Voor de 5 procesindicatoren “andere kwaadaardige tumoren” kunnen in principe alle ziekenhuizen 

punten verwerven.  

Indien een ziekenhuis echter een specifieke pathologie (b.v. hoofd-en halskanker) niet behandelt dan kan 

het ziekenhuis geen punten verwerven voor deze indicator. In deze gevallen wordt geen score 0 gegeven 

en wordt, bij de berekening van de punten de noemer aangepast naar het aantal indicatoren waarop het 

ziekenhuis wel punten KAN behalen.  

Om een idee te hebben van de uitgebreidheid van de tumor wordt het cTNM-classificatie voor 

kwaadaardige tumoren gebruikt. De target van cTNM voor elk van deze weerhouden tumoren is door de 

SKR vastgelegd op 10 %. 

Echter voor endometriumkanker wordt ook het stadiëringssysteem van de Fédération Internationale de 

Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO) gebruikt naast de cTNM classificatie. De target voor het ontbreken 

van klinisch stadium voor endometriumkanker ligt eveneens op 10 %, ongeacht of de cTNM stadiëring of 

de FIGO stadiëring wordt gebruikt. 

De resultaten van de procesindicatoren “andere kwaadaardige tumoren” worden voorgesteld met een 

funnel plot (trechtergrafiek) waarbij ziekenhuizen, die significant afwijken (boven of onder de 

controlelimiet) van de streefwaarde van 10% zijn gepositioneerd met een anoniem nummer. 

Ziekenhuizen worden in 3 groepen verdeeld, afhankelijk van de behaalde punten. Dit gebeurt op basis van 

een 99,8 % controlelimiet (dit is het 99.8 % exact betrouwbaarheidsinterval van een binomiaal verdeelde 

variabele).  
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Datapunten die buiten de onderste of bovenste controlelimieten liggen, worden beschouwd als buiten 

de normale variatie (toe te schrijven aan speciale oorzaken) rond de streefwaarde van 90 % compliantie. 

Datapunten die binnen de controlelimieten liggen, worden beschouwd als normale variatie (toe te 

schrijven aan het toeval) rond de streefwaarde van 90% compliantie. Aangezien in de grafiek alleen de 

ziekenhuizen met afwijkende resultaten (buiten de controlelimieten) van een nummer voorzien zijn, 

wordt aan elk ziekenhuis afzonderlijk de puntentoekenning per indicator meegedeeld. 

Ziekenhuizen kunnen per indicator 0, 3 of 5 punten verwerven, afhankelijk van het behaalde resultaat. 

Voor de eerste 2 indicatoren borstkanker (MOC en unifocale pT1) worden de punten toegekend zoals bij 

de indicatoren antibioticaprofylaxe (cf. tabel 8). Voor de 7 andere indicatoren (cTNM en pTNM) komt een 

laag percentage overeen met een goed resultaat (cf. tabel 9). 

Tabel 9: Aantal te verwerven punten voor de indicatoren “kanker” (cTNM en pTNM)  

Ziekenhuizen met % ≥ de bovenste controlelimiet  0 punten 

Ziekenhuizen met % binnen de controlelimieten 3 punten 

Ziekenhuizen met % ≤ de onderste controlelimiet 5 punten 

 

Het totaal aantal punten voor de 9 indicatoren kanker wordt omgerekend naar de domeinscore van 15 

punten.  
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IV. Methode voor het berekenen van het budget per ziekenhuis in 2018 
 

A. Beschikbaar bedrag voor het programma P4P 
 
Het te verdelen financieringsbedrag voor de 102 algemene ziekenhuizen bedraagt 6.060.935,00 euro in 
2018. Elk ziekenhuis kan een deel van dit budget verwerven, op basis van het aantal behaalde punten op 
de indicatoren uit de set 2018. Ziekenhuizen die slecht scoren worden niet bijkomend gepenaliseerd 
(d.w.z. geen reductie in andere onderdelen van BFM). 
 
De ziekenhuizen ontvangen de P4P-financiering per erkenningsnummer.  
 

Modaliteiten om het P4P-budget te verwerven 
 

De algemene ziekenhuizen beslissen zelf of ze deelnemen aan het P4P-programma. Ziekenhuizen die niet 

participeren kunnen uiteraard geen budget verwerven. Voor de ziekenhuizen die beslissen te participeren 

zal, omwille van pragmatische redenen en haalbaarheid aan elk ziekenhuis een contract worden 

aangeboden, ter formalisering van de (vrijwillige) deelname aan het P4P-programma. 

Toekenning van het  P4P-budget in het BFM van 1 juli 2018 
 

Onder de ziekenhuizen die deelnemen aan het programma P4P wordt het budget van 6.060.935 euro 
(voor alle ziekenhuizen samen) verdeeld, gebaseerd op de behaalde resultaten. Dit budget wordt 
toegekend in het BFM van 1 juli 2018. 
  

D. Verdeling van het beschikbaar bedrag 
 

Idealiter zou de link tussen geleverde kwaliteit (behaalde P4P-score) en financiering zo sterk mogelijk 

moeten zijn en zou het volledige P4P-bedag gerelateerd moeten zijn aan de behaalde P4P-score.  

Omdat de financiële beloning geleidelijk aan wordt ingevoerd, wordt voor 2018 een hybride systeem 

toegepast (geïnspireerd op de BMUC-financiering). Dit wil zeggen dat het beschikbare bedrag van 

6.060.935,00 euro in de opstartfase van het P4P-systeem wordt opgedeeld in een vast gedeelte van 20 % 

en een variabel gedeelte van 80 %. Het vast gedeelte zal een vast bedrag zijn, uniform voor elk 

participerend ziekenhuis, ongeacht de P4P-score of de omvang van het ziekenhuis. Het variabel gedeelte 

wordt toegekend op basis van het aantal verworven punten per ziekenhuis, gewogen volgens de 

verantwoorde activiteit8 (cf. tabel 10). 

                                                           
8 Vanaf 1 juli 2017, wordt de berekening gerealiseerd waarbij met bed wordt bedoeld de verantwoorde bedden of erkende 

bedden voor de kenletters waarvoor geen verantwoorde bedden worden berekend of voor de ziekenhuizen bedoeld in artikel 
33, §§ 1 en 2. Het aantal verantwoorde bedden is dat gebruikt bij de vaststelling van het budget van financiële middelen van 
het betrokken dienstjaar en het aantal erkende bedden is datgene dat bekend is bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu op 1 januari van het betrokken jaar. 
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Tabel 10: verdeling beschikbaar bedrag 

6.060.935,00 euro TOTAAL P4P BEDRAG IN 2018 

1.212.187,00 euro  totaal vast gedeelte (20% van het P4P bedrag) 
 11.884,19 euro per ziekenhuis (indien alle ziekenhuizen participeren) 

4.848.748,00 euro variabel deel, te verdelen over 102 ziekenhuizen, op basis van het aantal 
verworven punten en verantwoorde activiteit 

 

De methode om het bedrag per ziekenhuis te berekenen kan jaarlijks worden herzien. Op termijn is het 

de bedoeling om het volledige P4P-gedrag te relateren aan de behaalde P4P-score. 

 

E. Berekening totaalscore 
 

Aangezien de punten rechtstreeks aan de indicatoren en de domeinen toegekend werden, volstaat het 

de punten per domein op te tellen om de totaalscore te bekomen per ziekenhuis (cf. figuur 2). In 2018 zijn 

in totaal 80 punten te verwerven. Van zodra een stimulus voor mortaliteitsindicatoren wordt toegekend, 

wordt het aantal te verwerven punten gelijk aan 100. 

Figuur 2: punten per domein en per indicator 
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F. Berekening bedrag per punt en per verantwoord bed 
 

Om het budget per ziekenhuis te berekenen, wordt een bedrag per punt en per verantwoord bed 

berekend. Dit gebeurt als volgt: 

 
Totaal te besteden bedrag                = BEDRAG PER PUNT PER BED = Z 
∑ (aantal verantwoorde bedden ZHi x totaalscore ZHi)  
 

 
Het bedrag per individueel ziekenhuis ZHi = Z x aantal verantwoorde bedden ZHi x totaalscore ZHi 
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V. Werkgroep P4Q 
 

Begin 2017 werd een werkgroep P4Q opgericht met experten van de administraties en uit de sector, 

onder het voorzitterschap van de FOD Volksgezondheid. 

Het kiezen van de leden en de voorzitter gebeurde in samenspraak met de beleidscel van Minister De 

Block. De taak van de werkgroep was, via een proces van co-creatie, een klankbord te zijn voor de 

betrokken stakeholders en een concreet, werkbaar voorstel voor een P4P-programma voor de algemene 

ziekenhuizen uit te werken. 

De werkgroep P4Q kwam maandelijks bijeen en heeft in 2017 vergaderd op 26/1, 22/2, 16/3, 8/6, 29/6, 

14/9, 19/10,16/11 en 14/12. 

Op korte termijn wordt een strategie uitgewerkt voor de opvolging, de implementatie en de evaluatie van 

het P4Q-programma.  

Tabel 11: leden van de werkgroep P4Q 

Aelvoet Wim Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid 

Annemans Lieven UGent 

Casselman  Kristien Beleidscel Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 

Claesen  Marlies Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid 

Crommelynck Anja  Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles  

De Toeuf Jacques BVAS-ABSyM 

Geboers Marc  ZorgnetICURO 

Haelterman Margareta 
Hoofd van de cel kwaliteit en patiëntveiligheid, voorzitter van de 
werkgroep P4Q 

Herbaux Denis Directeur PAQS 

Jacques Jessica CHU de Liège 

Kesteloot  Katrien Beleidscel Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 

Marquet Kristel  UHasselt - AZ Vesalius 

Meeus Pascal RIZIV 

Peleman Hilde Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid 

Ramaekers Dirk Hoofdarts Jessaziekenhuis – KU Leuven 

Vanhaecht  Kris Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) – UZ Leuven 

Vlayen Annemie Cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid 

Winnen Bert Kabinetschef Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken 
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VI. Leden van de expertenwerkgroepen 

 

A. Voor de klinische procesindicatoren antibioticaprofylaxe bij chirurgische 
interventies 

 

Buyle  Frank UZ Gent 

Catry Boudewijn WIV-ISP 

Briquet Caroline Cliniques Universitaires Saint- Luc 

Cortoos Pieter-Jan UZ Brussel 

Hammami Naïma Zorg en Gezondheid 

Magerman Koen Jessa 

Meeus Pascal RIZIV - INAMI 

Seyler Lucie UZ Brussel 

Vandael Eline WIV-ISP 

 

B. Voor de klinische procesindicatoren borstkanker 
 

Awada Ahmad Institut Jules Bordet 

Canon Jean-Luc Grand Hôpital de Charleroi 

Carly Birgit CHU Saint-Pierre 

Colpaert Cecile GZA 

Cusomano Pino CHC 

Decloedt Jan AZ-Sint Blasius 

Delvenne Philippe CHU de Liège 

Duck Lionel Clinique Saint-Pierre 

Neven Patrick UZ Leuven 

Renard Nathalie Chwapi 

Scailliet Pierre Cliniques Universitaires Saint- Luc 

Van Damme  Nancy Stichting Kankerregister 

Van Eycken Liesbeth Stichting Kankerregister 

Vandenbroecke Rudy UZ Gent 

Verhoeven Didier Klina 

Villeirs Geert UZ Gent 

Weerts Joshep CHC 

Weltens Caroline UZ Leuven 

Wildiers Hans UZ Leuven 

 


