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RAPPORTAGE CONTRACT 2018

In tegenstelling tot de vorige jaren wordt slechts één rapportage georganiseerd. 
Enkel de activiteiten, uitgevoerd in het kader van het QS-contract 2019, zullen 
worden bevraagd. Er wordt geen afzonderlijke rapportage over het VMS meer 
verwacht, deze zit geïntegreerd in de rapportage over het QS-contract 2019. 

De bevraging over het QS-contract 2019 is een combinatie van gesloten en open 
vragen. Zoals de vorige jaren wordt gevraagd om de antwoorden te staven aan de 
hand van bijlagen.  Voor deze bijlagen zal de FOD-Volkgezondheid templates
ontwikkelen die beschikbaar worden gesteld op www.patient-safety.be en die, nadat 
ze ingevuld zijn, opgeladen dienen te worden in het rapportagedocument in Survey 
Monkey. 

http://www.patient-safety.be/


VERPLICHTE EN NIET-VERPLICHTE THEMA’S

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en niet verplichte 
thema’s. 

De verplichte thema’s zijn: medicamenteuze zorg en 
veiligheidsmanagement

Voor de niet-verplichte thema’s kiest het ziekenhuis uit:

• Een thema uit pijler A (veilige zorgprocessen): somatische zorg of 
vrijheidsbeperking

• Een thema uit pijler B (risico management): auto-agressie, agressie, 
wegloopgedrag, valincidenten



PIJLER A: VEILIGE ZORGPROCESSEN

Voor pijler A is het thema ‘medicamenteuze zorg’ een verplicht thema voor

alle psychiatrische ziekenhuizen. Elk ziekenhuis dient eveneens één bijkomend

thema te kiezen uit pijler A. Dat kan gaan over somatische zorg of over

vrijheidsbeperkende maatregelen. Per thema dient FOD-template te worden

ingevuld.

Voor elk thema wordt een template van de FOD gebruikt



PIJLER A : 
MEDICAMENTEUZE ZORG (VERPLICHT THEMA)

Medicamenteuze zorg is voor alle psychiatrische ziekenhuizen een verplicht thema. Er zijn 
drie criteria over dit thema:

• Medicamenteuze zorg in relatie tot informatieoverdracht (criterium A1)

• Medicamenteuze zorg in relatie tot patiëntenparticipatie (criterium A4)

• Medicamenteuze zorg in relatie tot leiderschap, strategie en beleid (criterium A7)

Voor minstens één van deze drie criteria dient een uitgevoerde actie/project uit 2018 
beschreven te worden. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de FOD-template die te downloaden is op 
www.patient-safety.be.

Voor de rapportage: minstens 1 template

http://www.patient-safety.be/


PIJLER A : SOMATISCHE ZORG OF 
VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN: KEUZETHEMA’S

• Somatische zorg in relatie tot informatieoverdracht (criterium A2)

• Somatische zorg in relatie tot patiëntenparticipatie (criterium A5)

• Somatische zorg in relatie tot leiderschap, strategie en beleid (criterium A8)

of

 La privation de liberté par rapport à la transmission des informations (critère A3)

 La privation de liberté par rapport à la participation du patient (critère A6)

 La privation de liberté par rapport au leadership, stratégie et politique(critère A9)

Minstens 1 

criterium 

uitwerken

Minstens 1 

criterium 

uitwerken

TEMPLATE

TEMPLATEVoor de rapportage: minstens 1 template



PIJLER B: RISICOMANAGEMENT

Elk ziekenhuis moet minstens één thema kiezen uit pijler B. Dat kan gaan over auto-
agressie, agressie, wegloopgedrag of valincidenten. 

Dezelfde methode als in pijler 1

Voor de rapportage: minstens 1 template



PIJLER C: VEILIGHEIDSMANAGEMENT
(VERPLICHT THEMA)

Veiligheidsmanagement (pijler C) is een verplicht thema voor alle
psychatrische ziekenhuizen en omvat: een patiëntveiligheidscultuurmeting (in 
2019), het melden, classificeren, analyseren en leren uit incidenten, proactieve
risicoanalyse

Deze pijler is een verderzetting van het het thema VMS van de vorige twee
meerjarige programma’s. 

Geen afzonderlijke VMS-bevraging meer



Enkele gesloten vragen

Beschrijvingen van incidenten uit 2018 toevoegen in bijlage. Deze incidenten

moeten gerelateerd zijn aan de gekozen thema’s uit pijler A en pijler B. Elk

ziekenhuis voegt 3 incidentbeschrijvingen toe in bijlage.

• Één over medicamenteuze zorg(verplicht thema uit pijlerA),

• Één over somatische zorg of vrijheidsbeperking(keuzethema uit pijler A)

• Eén over auto-agressie, l’agressie, wegloopgedrag of valincidenten (keuzethema’s

uit pijler B)

PIJLER C: VEILIGHEIDSMANAGEMENT: MELDEN, CLASSIFICEREN, 
ANALYSEREN EN LEREN UIT INCIDENTEN
(VERPLICHT THEMA)

Voor de rapporatage: 3 templates



Tijdens de duurtijd van het derde meerjarige programma (2018-2022) wordt
verwacht om 3 proactieve risicoanalyses uit te voeren. 

Eén over medicamenteuze zorg (verplicht thema), 1 over een thema uit pijler A en 
één over een thema uit pijler B.

2018? Ja of neen? 

Indien ja: template toevoegen

PIJLER C: VEILIGHEIDSMANAGEMENTMENT: 
PROACTIEVE RISICOANALYSE (VERPLICHT THEMA)

Voor de rapportage: 3 template tussen 2018 en 2022



Medicamenteuze zorg en informatieoverdracht criterium A1 Ziekenhuizen moeten van 
deze 3 mogelijkheden, 

minstens 1 actie uitwerken, 
volgens FOD-template

1Medicamenteuze zorg en patiëntenparticipatie criterium A4

Medicamenteuze zorg: leiderschap, strategie en beleid criterium A7

Somatische zorg en informatieoverdracht criterium A2 Ziekenhuizen maken een 
keuze uit ofwel somatische 

zorg of uit 
vrijheidsbeperkende

maatregelen. 
Er zijn 6 mogelijke acties om 

verder te omschrijven. 
Ziekenhuizen moeten van  

deze 6 mogelijkheden 
minstens 1 actie uitwerken, 

volgens FOD template.

1

Somatische zorg en patiëntenparticipatie criterium A5

Somatische zorg: leiderschap, strategie en beleid criterium A8

Vrijheidsbeperkende maatregelen  en informatieoverdracht criterium A3

Vrijheidsbeperkende maatregelen en patiëntenparticipatie criterium A6

Vrijheidsbeperkende maatregelen: leiderschap, strategie en beleid criterium A9

PIJLER A: 2 TEMPLATES IN 2018



PIJLER B: 1 TEMPLATE IN 2018 

Auto-agressie en informatieoverdracht criterium B1

Ziekenhuizen maken een keuze 
tussen auto-agressie, agressie, 

wegloopgedrag of valincidneten. 
Er zijn 12 mogelijke acties om verder 

te omschrijven. 

Ziekenhuizen moeten van deze 12 
mogelijkheden minstens 1 actie 

uitwerken,
volgens FOD-template 

1

Auto-agressie en patiëntenparticipatie criterium B5

Auto-agressie: leiderschap, strategie en beleid criterium B9

Agressie en informatieoverdracht criterium B2

Agressie en patiëntenparticipatie criterium B6

Agressie: leiderschap, strategie en beleid criterium B10

Wegloopgedrag en informatieoverdracht criterium B3

Wegloopgedrag en patiëntenparticipatie criterium B7

Wegloopgedrag: leiderschap, strategie en beleid criterium B11

Valincidenten en informatieoverdracht criterium B4

Valincidenten patiëntenparticipatie criterium B8

Valincidenten: leiderschap, strategie en beleid criterium B12



VMS 1: incident medicamenteuze zorg pijler A verplicht voor alle PZ

2VMS 2: incident somatische zorg pijler A 1 incident te kiezen uit deze 2 
thema'sVMS 3: incident vrijheidsbeperkende maatregelen pijler A

VMS 4: incident auto-agressie pijler B

1 incident te kiezen uit deze 4 
thema's 1VMS 5: incident gressie pijler B

VMS 6: incident wegloopgedrag pijler B
VMS 7: incident valincidenten pijler B

VMS 8: proactieve analyse medicamenteuze zorg pijler A verplicht voor alle PZ

2VMS 9: proactieve analyse somatische zorg pijler A 1 incident te kiezen uit deze 2 
thema'sVMS 10: proactieve analyse vrijheidsbeperking pijler A

VMS 11: proactieve analyse auto-agressie pijler B

1 incident te kiezen uit deze 4 
thema's 1VMS 12: proactieve analyse agressie pijler B

VMS 13: proactieve analyse wegloopgedrag pijler B
VMS 14: proactieve analyse valincidenten pijler B

PIJLER C: VEILIGHEIDSMANAGEMENT
(VERPLICHT THEMA)

2018

2018 

–

2022



CONTRACT 2019

Voor veiligheidsmanagement dienen de ziekenhuizen in 2019, bijkomend, een 4de

cultuurmeting uit te voeren. Het is echter mogelijk dat, in het kader van een 
accreditatiecyclus, een ziekenhuis deze al heeft georganiseerd in 2016 (na 1 april), 
2017 of 2018. Indien dit het geval is dan hoeft dit ziekenhuis geen 4de cultuurmeting 
meer te doen in 2019. 

Het is tevens mogelijk om opnieuw deel te nemen aan het benchmarkonderzoek
onder de coördinatie van de U Hasselt. Dit laatste wordt aanbevolen maar is niet 
verplicht. 

De FOD Volksgezondheid voorziet tevens in een ondersteuningsplan.


