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Executive Summary 

 

De veiligheid van de ziekenhuiszorg structureel kunnen waarborgen vereist een systeemaanpak met tal 

van cruciale randvoorwaarden. Het kunnen implementeren van een stimulerende en lerende omgeving 

is daarvoor een kritische succesfactor. Dergelijke omgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de 

veiligheidscultuur, gedefinieerd als een “geïntegreerd patroon van individueel en organisatorisch 

gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden en overtuigingen, dat er voortdurend naar streeft de kans dat 

de patiënt door het zorgproces schade lijdt zo klein mogelijk te maken en te leren uit (on)veilig 

handelen” (Kizer, 1999).[1] 

Veiligheidscultuur heeft de afgelopen 10 jaar sterk aan belang gewonnen in de Belgische ziekenhuizen, 

mede gefaciliteerd door de intussen derde meting van de veiligheidscultuur in bijna alle Belgische 

ziekenhuizen. Het meten van veiligheidscultuur is en blijft een uitdaging, maar de meting in de 

Belgische ziekenhuizen wordt uitgevoerd met een gevalideerd en internationaal veel gebruikt 

instrument. Aan de hand van de gevalideerde vragenlijst, de ‘Hospital Survey on Patient Safety 

Culture’ (HSPSC) wordt gepeild naar de percepties van ziekenhuismedewerkers op 12 aspecten of 

dimensies van veiligheidscultuur.[2]  

In het kader van het federale meerjarenprogramma voor kwaliteit en patiëntveiligheid in de Belgische 

ziekenhuizen, [3] organiseerde de Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid van de UHasselt voor de derde 

maal (2008, 2012 en 2016) een nationaal benchmark onderzoek van de gemeten percepties van 

veiligheidscultuur in de deelnemende ziekenhuizen. De studie wordt gefinancierd door de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). Voorliggend rapport 

brengt de evolutie van de percepties van veiligheidscultuur in de ziekenhuizen in kaart.  

Er is een zeer hoge participatiegraad aangezien 137 ziekenhuizen deelnemen (82 acute, 45 

psychiatrische en 10 gespecialiseerde ziekenhuizen). De globale responsgraad voor deze derde 

benchmarking is 43,7%. De derde benchmark database omvat de perceptiescores van 51 573 

ziekenhuismedewerkers waarvan 30 834 verpleegkundigen en verpleeghulpen en 4 567 artsen. De 

totale trending database voor de drie nationale metingen omvat de perceptiescores van 167 400 

ziekenhuismedewerkers op basis waarvan de evolutie van veiligheidscultuur in kaart kan gebracht 

worden. 

Benchmarking van de data is mogelijk op het niveau van het ziekenhuis, de ziekenhuisafdelingen en de 

professionele groepen, waarbij ziekenhuizen zich kunnen positioneren aan de hand van een unieke en 

anonieme ziekenhuiscode. Bijkomende analyses kunnen uitgevoerd worden op basis van gegevens die 

verkregen werden via een elektronische bevraging bij de deelnemende ziekenhuizen. 

De resultaten tonen een algemeen positieve evolutie van veiligheidscultuur in de Belgische 

ziekenhuizen. De veiligheidscultuurscores m.b.t. de ondersteuning van patiëntveiligheid door het 

ziekenhuismanagement kent de sterkste significante vooruitgang, voornamelijk in de acute 
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ziekenhuizen waar deze dimensie met 10,7% steeg t.o.v. de vorige benchmark (2011) en met 15,2% 

steeg sinds de basismeting (2008). Dit is een belangrijke vaststelling aangezien leidinggevenden een 

belangrijke rol vervullen op de weg naar meer veilige zorg. Een positieve evolutie wordt ook gezien 

voor de aspecten m.b.t. patiëntveiligheid op de afdeling, zoals verbeterde attitudes van 

leidinggevenden (supervisors) en het beter opvolgen van -en leren uit- acties om patiëntveiligheid te 

verbeteren. 

Het benchmark onderzoek blijft echter ook wijzen op enkele belangrijke pijnpunten. De overdracht van 

informatie over de patiënt tussen afdelingen blijft globaal het grootste knelpunt in de ziekenhuizen en 

kent zelfs een negatieve evolutie in vergelijking met de voorgaande metingen. De bestaffing wordt als 

te laag ervaren en de werkbelasting als te hoog. We blijven ook worstelen met een nog vaak 

sanctionerende cultuur en, waarschijnlijk mede daardoor, een lage bereidheid van professionals voor 

het melden van incidenten. Dit blijven belangrijke uitdagingen voor de ziekenhuizen.  

Naast het leren van elkaar is het kunnen implementeren van goede leiderschapsmodellen in de 

praktijk, zoals het High Impact Leadership van het Institute for Healthcare Improvement, [4] samen 

met de professionals in het algemeen en met de artsen in het bijzonder, noodzakelijk om de leiding 

van het ziekenhuis verder te professionaliseren. Gerichte initiatieven, opleiding en coaching zijn voor 

de verdere professionalisering van de ziekenhuisleiding onmisbaar om kwaliteitsvolle en veilige zorg de 

vereiste context en aansturing te kunnen aanbieden. De vastgestelde, onderlinge verschillen tussen 

ziekenhuizen bieden belangrijke aanknopingspunten in het leren van elkaar, maar dit geldt ook voor de 

onderlinge verschillen tussen afdelingen binnen hetzelfde ziekenhuis. Het doorbreken van hiërarchische 

barrières en het uitbouwen van een lerende organisatie zijn noodzakelijk in het verbeteren van de 

veiligheidscultuur in de ziekenhuizen.  

In dit eerste hoofdstuk van voorliggend rapport wordt het begrippenkader en de context van 

veiligheidscultuur geschetst. In het tweede hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek 

uitgewerkt. De volgende hoofdstukken beschrijven de resultaten m.b.t. de deelnemende ziekenhuizen 

(hoofdstuk 3), de responsgraad (hoofdstuk 4), de respondentkenmerken (hoofdstuk 5), de positief 

dimensionele scores met positionering van de ziekenhuizen (hoofdstuk 6), de scores voor de 

ziekenhuisafdelingen (hoofdstuk 7), de scores voor de professionele groepen (hoofdstuk 8) en de 

trending resultaten (hoofdstuk 9).  

 

Graag willen we alle deelnemende ziekenhuizen, hun artsen en medewerkers bedanken voor hun 

participatie aan dit onderzoek. De grote deelname in dit onderzoek getuigt van een grote bekommernis 

voor de veiligheid van de zorg en we hopen dat dit benchmarkrapport de ziekenhuizen kan helpen in 

het verder verbeteren van de veiligheidscultuur. Dank aan de FOD Volksgezondheid voor de blijvende 

ondersteuning. Een speciaal dankwoord gaat naar alle contactpersonen in de ziekenhuizen die het 

mogelijk maakten om dit onderzoek uit te voeren.   
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Wat is veiligheidscultuur? 

Het onderzoek naar veiligheidscultuur is nog relatief jong. Veiligheidscultuur is een onderdeel van de 

algemene cultuur binnen de organisatie. Het concept vindt zijn oorsprong buiten de gezondheidszorg, 

in de hoog risico sectoren (High Risk Industries), zoals de nucleaire industrie en de luchtvaart, die als 

rolmodel fungeren. Het begrip ‘safety culture’ werd dan ook door hen voor het eerst gebruikt in 1988 

in het rapport van de International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG), die het ontstaan van de 

kernramp in Tjernobyl onderzocht.[5] Het onderzoek van de INSAG gaf aan dat een gebrek aan 

veiligheidscultuur de grootste oorzaak van de ramp was. 

Veiligheidscultuur kan bondig gedefinieerd worden als het “geïntegreerd patroon van individueel en 

organisatorisch gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden en overtuigingen, dat er voortdurend naar 

streeft de kans dat de patiënt door het zorgproces schade lijdt zo klein mogelijk te maken en te leren 

uit (on)veilig handelen” (Kizer, 1999).[1]  

Veiligheidscultuur geeft aan hoe er met veiligheid wordt omgegaan in een organisatie. Dit is sterk 

verbonden met de heersende waarden, normen, meningen en gedragsuitingen. Maar de wijze waarop 

de besluitvorming tot stand komt is sterk determinerend. Belangrijk is een zichtbare relatie tussen de 

normen en waarden van de organisatie en de concrete vertaling ervan in de dagelijkse praktijk. 

Organisatiecultuur en -structuur hebben een sterke wisselwerking. De samenhang van cultuur en 

structuur komt tot uiting in de samenwerking en interactie van de medewerkers van de organisatie en 

hoe mensen met elkaar omgaan in de dagdagelijkse praktijk. 

Veiligheidscultuur laat zich niet enkel afdwingen door structurele maatregelen, beleid, protocollen en 

procedures, hoe belangrijk deze ook zijn. Het gaat over meer transparantie, over authenticiteit en 

voorbeeldgedrag, over het samengaan van openheid en vertrouwen zodat er geleerd kan worden, 

maar ook over het vinden van een evenwicht, een ‘just culture’. Leidinggevenden en artsen zijn 

belangrijke ‘cultuurdragers’ en derhalve spelen zij een belangrijke rol in het uitbouwen van een 

positieve veiligheidscultuur. Een goede veiligheidscultuur heeft dan ook nood aan leiderschap en inzet, 

op alle niveaus binnen de organisatie. Reason beschrijft een aantal kenmerken van een goede 

veiligheidscultuur.[6] 

(1) Een veiligheidscultuur is rechtvaardig: Een faire context waarin mensen aangemoedigd 

worden om open te zijn en vertrouwen krijgen, maar waar ook het onderscheid tussen 

aanvaardbaar en niet aanvaardbaar gedrag duidelijk is (‘just culture’). 

(2) Een flexibele cultuur: De organisatie beschikt over voldoende veerkracht en wendbaarheid en 

past haar reacties aan in functie van de steeds wisselende context en omstandigheden, met 

vertrouwen in de capaciteiten en de ervaring van de medewerkers. 

(3) Een lerende cultuur: De organisatie kan uit haar ervaringen de juiste conclusies trekken en 

heeft het vermogen om de noodzakelijke verbeteringen te implementeren. 
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(4)  Een rapporterende cultuur: Een context van vertrouwen waarin mensen bereid zijn om 

incidenten te rapporteren en dit systematisch kunnen doen op een eenvoudige, zinvolle en 

bruikbare wijze. 

Wanneer een organisatie er in slaagt om dergelijke cultuur uit te bouwen, ontstaat er een positieve 

context waarbinnen concrete acties om de veiligheid van de zorg te verbeteren meer kans op 

succesvolle implementatie krijgen. Het belang van veiligheidscultuur kan en mag daarom niet 

onderschat worden. Het is een cruciaal element en onderdeel van een veiligheid managementsysteem 

(VMS). Het is in het samengaan van systematiek, concrete acties en een stimulerende cultuur dat we 

de veiligheid van de zorg beter kunnen waarborgen en gericht verbeteren waar nodig.  
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HOOFDSTUK 2: METHODOLOGIE 
 

 
Doelstellingen 

Binnen de federale contracten voor kwaliteit en patiëntveiligheid in de Belgische ziekenhuizen is het 

een vereiste dat ziekenhuizen op regelmatige basis (vierjaarlijks) een organisatiebrede 

veiligheidscultuurmeting uitvoeren aan de hand van de gestandaardiseerde ‘Hospital Survey on Patient 

Safety Culture’.[3]  

De doelstellingen voor de veiligheidscultuurmeting zijn:  

1. Inzicht verwerven in de houding en percepties van ziekenhuismedewerkers (o.a. 

verpleegkundigen, artsen, paramedici, ziekenhuisapothekers,…) ten opzichte van 

patiëntveiligheid en het peilen naar de heersende cultuur van patiëntveiligheid.  

2. Inzicht verwerven in de omgang met en de bereidheid tot het melden van (bijna) incidenten 

door ziekenhuismedewerkers.  

3. Ziekenhuismedewerkers blijvend sensibiliseren door het ziekenhuisbreed verdelen van de 

vragenlijst en het communiceren van de resultaten van de veiligheidscultuurmeting.  

4. Het ondernemen van gerichte verbeteracties voor veiligheidscultuur op basis van de resultaten. 

5. Het opvolgen van veiligheidscultuur in de toekomst op basis van een herhaalde meting.  

Het pilootonderzoek inzake veiligheidscultuur werd door Prof. dr. Johan Hellings uitgevoerd tussen 

2006 en 2009 in vijf Vlaamse ziekenhuizen.[7, 8] De eerste nationale veiligheidscultuurmeting of 

basismeting vond plaats tijdens de eerste federale contractjaren tussen 2007 en 2009. Een tweede 

meting werd uitgevoerd in het federale contractjaar van 2011. De derde nationale meting vond plaats 

in het federale contractjaar van 2015. 

Protocol 

De methodologie van de veiligheidscultuurmeting werd vastgelegd in een protocol dat ter beschikking 

werd gesteld voor alle deelnemende ziekenhuizen. Het protocol omvat de doelstellingen van de 
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cultuurmeting, de doelgroep, de criteria voor distributie van de vragenlijst, datacollectie, data-invoer 

en het analyseplan (Bijlage I: Protocol). 

Vragenlijst 

De ‘Hospital Survey on Patient Safety Culture’ (HSPSC) van het Agency for Healthcare Research and 

Quality werd in 2005 aangepast aan de Belgische context, en vertaald en gevalideerd in het 

Nederlands door medewerkers van het Ziekenhuis Oost-Limburg.[7] De Franstalige versie werd 

ontwikkeld in samenwerking met het CHU Tivoli en de Cliniques Universitaires Saint-Luc. De validatie 

van de HSPSC werd uitgevoerd in samenwerking met het Center for Statistics (CenStat) van de 

UHasselt. De vragenlijst is ook beschikbaar in het Duits. 

In overleg met de psychiatrische ziekenhuizen werd na de eerste nationale meting een beperkte 

wijziging aangebracht aan het descriptieve onderdeel van de vragenlijst voor de psychiatrische 

ziekenhuizen voor de respondent kenmerken “werkomgeving” (A0) en “functie” (H4). Deze aanpassing 

werd gemaakt voor een optimaal intern gebruik van de vragenlijst op het niveau van de psychiatrische 

ziekenhuisafdelingen en professionele groepen. Er werden hierbij geen wijzigingen aangebracht aan de 

inhoud van de vragenlijst. Op basis van een analyse van de tweede nationale veiligheidscultuurdata set 

van de psychiatrische ziekenhuizen kon aangetoond worden dat de psychometrische kenmerken goed 

zijn en de HSPSC ook valide en geschikt is voor het meten van veiligheidscultuur in de psychiatrische 

ziekenhuizen. [9] 

De HSPSC bestaat uit 9 secties die samen 51 vragen omvatten. De HSPSC meet veiligheidscultuur op 

12 dimensies of aspecten van patiëntveiligheid. 

Tabel 1: 12 dimensies Hospital Survey on Patient Safety Culture 

Tien veiligheidscultuur dimensies: 

D1. Manager/supervisor 

verwachtingen en acties die 

patiëntveiligheid bevorderen 

Supervisors houden rekening met suggesties van 

ziekenhuismedewerkers voor het verbeteren van 

patiëntveiligheid, tonen waardering bij het volgen van 

patiëntveiligheid procedures, en zien patiëntveiligheidsproblemen 

niet over het hoofd. 

D2. De wijze waarop de organisatie 

leert en voortdurend tracht te 

verbeteren 

Fouten hebben geleid tot positieve veranderingen.  

Veranderingen worden geëvalueerd op effectiviteit. 

D3. Teamwerk binnen afdelingen Medewerkers steunen elkaar, behandelen elkaar met respect en 

werken samen als een team. 

D4. Openheid naar communicatie Medewerkers kunnen vrijuit spreken wanneer ze iets zien dat de 

zorg voor de patiënt negatief beïnvloedt en kunnen beslissingen 

of acties van personen met een hogere hiërarchische positie 

bespreekbaar maken.  
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D5. Feedback en communicatie over 

veiligheid 

Medewerkers krijgen feedback over fouten die gebeuren en over 

veranderingen. Fouten worden besproken om deze te voorkomen. 

D6. Niet bestraffende respons op 

fouten 

Medewerkers vinden dat fouten niet tegen hen gebruikt worden 

en dat fouten niet bewaard worden in hun persoonlijk dossier. 

D7. Bestaffing Er is voldoende bestaffing om de werkbelasting aan te kunnen. 

Werktijden zijn geschikt voor een goede zorgverlening aan de 

patiënt. 

D8. Ziekenhuismanagement 

ondersteuning voor patiëntveiligheid 

Het ziekenhuismanagement zorgt voor een werkklimaat dat 

patiëntveiligheid bevordert en laat zien dat patiëntveiligheid een 

topprioriteit is. 

D9. Teamwerk doorheen de 

ziekenhuisafdelingen 

Ziekenhuisafdelingen werken goed en gecoördineerd samen om 

de best mogelijke zorgen aan de patiënten te kunnen bieden. 

D10. Overdracht en transfer Belangrijke informatie over de patiënt wordt overgedragen tussen 

ziekenhuisafdelingen en bij het wisselen van werkposten. 

Twee outcome dimensies: 

O1. Globale perceptie over veiligheid Procedures en systemen zijn geschikt om fouten te vermijden. Er 

zijn geen problemen op vlak van patiëntveiligheid. 

O2. Frequentie van ‘event’ 

rapportering 

Volgende fouten worden gerapporteerd: (1) fouten die opgemerkt 

en gecorrigeerd worden voordat ze de patiënt schaden, (2) 

fouten die de patiënt niet kunnen schaden, en (3) fouten die de 

patiënt kunnen schaden, maar hem ongedeerd lieten. 

Automatische verwerking Access 

Voor data-invoer, verwerking en geautomatiseerde analyse en rapportage werd een standaard MS 

Access toepassing ontwikkeld en ter beschikking gesteld voor de ziekenhuizen. 

Voor de verwerking van de data op basis van het Access instrument werd de analysemethode van de 

originele Amerikaanse vragenlijst gehanteerd. 

Alle vragen m.b.t. de dimensies hebben een antwoordmogelijkheid op een Likertschaal van 1 tot 5, 

gaande van “helemaal niet akkoord” tot “helemaal akkoord”, of van “nooit” tot “altijd”. 

De scores 4 en 5 worden gehercodeerd tot “positief t.o.v. patiëntveiligheid”, score 3 blijft “neutraal” en 

score 1 en 2 worden beschouwd als “negatief t.o.v. patiëntveiligheid”. Een aantal vragen in de 

vragenlijst zijn echter in omgekeerde zin geformuleerd (met als doel de responsbias te minimaliseren). 

Hiertoe wordt de antwoordschaal van 1 – 5 automatisch door de Access tool omgekeerd, alvorens deze 

te hercoderen in 3 categorieën. 
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Iedere dimensie is opgesteld en wordt berekend op basis van 3 of 4 vragen. De dimensionele score 

wordt bekomen door het totaal aantal positieve antwoorden (binnen de dimensie) te delen door het 

totaal aantal antwoorden op deze vragen voor de betreffende dimensie. De basisgedachte is dat indien 

een respondent geen uitdrukkelijk positief antwoord kan geven op de concrete stellingen, dit antwoord 

als onwenselijk kan beschouwd worden. In dit rapport worden de antwoorden vanuit een ‘positieve’ 

benadering naar patiëntveiligheid in beschouwing genomen. Het aantal neutrale en negatieve 

antwoorden wordt aldus niet in rekening genomen. 

Dimensionele score = 
𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒕𝒘𝒐𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒂𝒍 𝒂𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒕𝒘𝒐𝒐𝒓𝒅𝒆𝒏 
 voor de betreffende dimensie (%) 

Voor interne rapportering voor de ziekenhuizen werd in het Access bestand de mogelijkheid voorzien 

een ziekenhuisrapport af te drukken (met eventuele selectie van subgroepen). 

Benchmarking UHasselt 

Ziekenhuizen die wensten deel te nemen aan de derde benchmark van veiligheidscultuur waren in de 

mogelijkheid de resultaten over te maken aan de UHasselt in het daartoe voorziene Access bestand 

(deadline 1 april 2016). De deelname aan de benchmarking was geheel vrijblijvend, kosteloos en 

confidentieel. Bijkomende informatie werd bij de deelnemende ziekenhuizen opgevraagd aan de hand 

van een elektronische bevraging m.b.t. het aantal verdeelde en ontvangen vragenlijsten, de locatie 

van het ziekenhuis, het aantal VTE (verpleegkundigen), het aantal bedden, het statuut van het 

ziekenhuis en de stand van zaken betreffende ziekenhuisaccreditatie.  

Het doel van deze benchmarking is om ziekenhuizen feedback te geven over hun positionering t.o.v. 

de voorgaande metingen en t.o.v. de andere deelnemende ziekenhuizen. De resultaten van het 

eerdere benchmark onderzoek werden gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschriften en in het boek 

‘Patient Safety Culture: Theory, Methods and Application’ uitgegeven door Ashgate.[9-13] 

Aan de hand van het benchmarkrapport en de bijhorende tabellen kunnen ziekenhuizen zich 

inhoudelijk positioneren op de 12 dimensies veiligheidscultuur en de veiligheidscultuuritems (Bijlage II, 

III en IV). Aan ieder ziekenhuis werd een anonieme code toegekend. Ziekenhuizen die in de periode 

tussen de tweede en de derde veiligheidscultuurmeting fusioneerden, ontvingen voor dit derde 

benchmark rapport een nieuwe code. De anonieme codes worden weergegeven d.m.v. scatterplots, 

zoals bijvoorbeeld bij de positionering van de responsrates en de positionering van de positieve 

dimensionele scores. Vaak wordt in het rapport ook gebruik gemaakt van boxplots (Figuur 1) om de 

spreiding van de scores weer te geven. 

Voor de analyses van de data werd gebruik gemaakt van IBM SPSS 22. 
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Figuur 1: Boxplot 

 

Een boxplot is de grafische weergave: 

1. Het minimum is de laagste gemeten waarde tussen de onderrand van de box en anderhalve 

keer de interkwartielafstand. 

2. Het eerste kwartiel of 25ste perciel komt overeen met de onderste lijn van de doos (box). 

3. De mediaan (50ste perciel) is de donkere lijn in het diagram. De helft van de gevallen heeft 

een waarde kleiner dan de mediaan en de andere helft heeft een waarde groter dan de 

mediaan. De mediaan is een maat voor centrale tendens. 

4. Het derde kwartiel of 75ste perciel komt overeen met de bovenste lijn van de box. De 

interkwartielafstand is de afstand tussen 2 en 4 (de hoogte van de box). 

5. Het maximum is de hoogste gemeten waarde tussen de bovenrand van de box en anderhalve 

keer de interkwartielafstand. 

6. In de boxplots worden ook de outliers of uitschieters weergegeven, die een minimum of 

maximum waarneming kunnen zijn.  

Hoe groter de interquartiel range (box), hoe meer uiteenlopend de resultaten zijn. Hoe kleiner de box 

(tussen 25ste en 75ste perciel), hoe meer gelijklopend de antwoorden van de respondenten zijn. In dit 

rapport wordt voor de positieve dimensionele scores steeds de mediaan (of centrummaat) 

weergegeven. Deze maat geeft de waarde van het midden van de verdeling. 

In het rapport wordt ook aangegeven of de verschillen in dimensionele scores tussen groepen 

statistisch significant verschillen. Statistische significantie wordt sterk beïnvloed door de 
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steekproefgrootte. Indien het aantal observaties (respondenten) groter wordt, zullen kleine verschillen 

in scores statistisch significant zijn. Bijvoorbeeld, wanneer er een verschil in dimensionele scores van 

1% kan vastgesteld worden, kan dit ‘statistisch significant’ zijn, maar daarom niet zinvol of ‘praktisch’ 

significant. Statistisch significante verschillen zijn dus niet altijd van even groot belang, en niet-

statistisch significante verschillen zijn niet altijd onbelangrijk.  

Daarom werd de volgende afspraak vastgelegd: indien een score meer dan of gelijk aan 5% afwijkt 

van de mediaan (positief of negatief) wordt gesteld dat dit een uitgesproken verschil is.  
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HOOFDSTUK 3: DEELNEMENDE 

ZIEKENHUIZEN 
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Ziekenhuiskenmerken 

Tabel 2 geeft een overzicht van de kenmerken van de deelnemende ziekenhuizen in de derde 

benchmark. In het totaal namen 137 ziekenhuizen deel aan de derde benchmarking (2016), 

waarvan 82 acute, 45 psychiatrische en 10 gespecialiseerde ziekenhuizen. De gespecialiseerde 

ziekenhuizen zijn hoofdzakelijk instellingen die diverse vormen van revalidatiezorg aanbieden. 

Momenteel zijn er 178 Belgische ziekenhuizen (102 acute, 62 psychiatrische en 14 gespecialiseerde 

ziekenhuizen), waarvan 171 ziekenhuizen (102 acute, 58 psychiatrische en 11 gespecialiseerde 

ziekenhuizen) deelnemen in de federale contracten van 2016 voor ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’. 

De derde benchmark database omvat de records van 51 573 respondenten (waarvan 30 834 

verpleegkundigen en verpleeghulpen en 4 567 artsen) uit 137 ziekenhuizen. Twee ziekenhuizen 

konden niet deelnemen in de benchmark omwille van een foutcodering in de ziekenhuisdata. 

Tabel 2: Ziekenhuiskenmerken van deelnemende ziekenhuizen 

Type AZ 

N=82 

PZ 

N=45 

SP 

N=10 

TOTAAL 

N=137 

Taal Nederlands 46 33 6 85 (62%) 

Frans 27 10 3 40 (29,2%) 

Tweetalig 9 2 1 12 (8,8%) 

Provincie Antwerpen 11 6 1 18 (13,1%) 

Limburg 7 3 1 11 (8%) 

Oost-Vlaanderen 13 10 0 23 (16,8%) 

Vlaams-Brabant 5 6 2 13 (9,5%) 

West-Vlaanderen 12 7 2 21 (15,3%) 

Brussel 9 5 2 16 (11,7%) 

Henegouwen 9 3 0 12 (8,8%) 

Luik 9 2 2 13 (9,5%) 

Luxemburg 3 1 0 4 (2,9%) 

Namen 2 0 0 2 (1,5%) 

Waals-Brabant 2 2 0 4 (2,9%) 

Statuut Openbaar 34 12 1 47 (34,3%) 

Privaat 48 33 9 90 (65,7%) 

Aantal 
bedden* 

<250 17 24 9 50 (36,5%) 

250-499 28 15 1 44 (32,1%) 

500-1000 26 6 0 32 (23,4%) 

>1000 11 0 0 11 (8%) 

* De rangschikking van de ziekenhuizen volgens het aantal erkende bedden gebeurde op basis van de 

gegevens die werden verzameld via een bijkomende elektronische bevraging. 
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Ziekenhuisaccreditatie 

Tabel 3 geeft een overzicht van hoeveel deelnemende ziekenhuizen een internationale (ISQUA 

gecertifieerde) ziekenhuisaccreditatie behaalden of in een accreditatietraject zitten. Van de 137 

deelnemende ziekenhuizen hebben intussen 10 ziekenhuizen een ziekenhuisbrede accreditatie behaald. 

Hiernaast gaven 63 ziekenhuizen aan dat zij momenteel in een accreditatieproces zitten. In totaal 

gaven 60 ziekenhuizen aan nog geen accreditatie behaald te hebben of niet in een accreditatieproces 

te zitten.  

Tabel 3: Aantal ziekenhuizen en accreditatie 

  Accreditatie 
behaald 

In een 
accreditatieproces 

Geen accreditatie 
behaald/ niet in een 
accreditatieproces 

Accreditatie 
instituut 

NIAZ 2 29 - 

NIAZ/Qmentum 1 4 - 

JCI 6 22 - 

ACI  4 - 

HAS  1 - 

OECI 1 0 - 

 Andere - 3 - 

 TOTAAL* 10 63 60 

* Missende gegevens voor 4 ziekenhuizen 
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HOOFDSTUK 4: RESPONSGRAAD 

 

Methode van bevraging 

Van de 137 ziekenhuizen hebben 51 ziekenhuizen de cultuurmeting op papier uitgevoerd en hebben 65 

ziekenhuizen de bevraging elektronisch georganiseerd. 17 van de 137 ziekenhuizen hanteerden een 

combinatie van beide methoden om de bevraging te doen. (Tabel 4) 

De responsgraad verschilde voor de wijze waarop de bevraging werd georganiseerd (Figuur 2). De 

responsgraad lag heel wat lager bij de artsen (24,4%) dan bij de andere ziekenhuismedewerkers 

(47,3%). De totale responsgraad voor de ziekenhuizen die deelnamen in het derde 

veiligheidscultuur benchmarkonderzoek was 43,7%. Hiermee is de responsgraad gedaald t.o.v. de 

voorgaande meting. De responsgraad voor het tweede benchmarkonderzoek in 2011 was 50,4%. 

Tabel 6 geeft de responsgraad i.f.v. taal. Tabel 5 geeft een overzicht van de responsgraad per type 

ziekenhuis. In  

Figuur 3,  

Figuur 4 en  

Figuur 5 worden de scatterplots met anonieme ziekenhuiscodes weergegeven met de responsgraad 

voor elk ziekenhuis (per type). 

Figuur 2: Responsgraad voor wijze van bevraging 
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Tabel 4: Methode van bevraging 

Type 
AZ 

N=82 

PZ 

N=45 

SP 

N=10 

TOTAAL 

N=137 

Methode van bevraging 

Op papier 28 17 6 51 (37,2%) 

Elektronisch 42 21 2 65 (47,4%) 

Combinatie van beide 12 4 1 17 (12,4%) 

Missend - 3 1 4 (2,9%) 

 

 

Tabel 5: Responsgraad per type ziekenhuis 

Type AZ 

N=81* 

PZ 

N=*41 

SP 

N=*9 

TOTAAL 

N=131* 

N vragenlijsten verdeeld artsen 17 598 515 126 18 239 

N vragenlijsten verdeeld medewerkers 84 108 11 183 2 189 97 480 

N vragenlijsten ontvangen artsen 4 149 228 76 4 453 

N vragenlijsten ontvangen medewerkers 38 147 6 629 1 356 46 132 

Responsgraad artsen (%) 23,6 44,2 60,3 24,4 

Responsgraad medewerkers (%) 45,4 59,3 61,9 47,3 

Totale responsgraad (%) 41,9 58,6 61,9 43,7 
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*Missende gegevens van 1 AZ, 4 PZ en 1 SP. De responsgraad werd berekend op basis van de 

beschikbare informatie vergaard uit een elektronische bevraging. 

 

Tabel 6: Responsgraad per taal 

Type Nederlands 

N=83* 

Frans 

N=37* 

Tweetalig 

N=11* 

TOTAAL 

N=131* 

N vragenlijsten verdeeld artsen 8 514 6 513 3 212 18 239 

N vragenlijsten verdeeld medewerkers 55 099 29 549 12 832 97 480 

N vragenlijsten ontvangen artsen 2 185 1 583 685 4 453 

N vragenlijsten ontvangen medewerkers 26 772 14 912 4 448 46 132 

Responsgraad artsen (%) 25,7 24,3 21,3 24,4 

Responsgraad medewerkers (%) 48,6 50,7 34,7 47,3 

Totale responsgraad (%) 45,5 45,7 32 43,7 

*Missende gegevens van 2 Nederlandstalige ziekenhuizen, 3 Franstalige ziekenhuizen en 1 tweetalig 

ziekenhuis. De responsgraad werd berekend op basis van de beschikbare informatie vergaard uit een 

elektronische bevraging.  
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Ziekenhuisbrede responsgraad acute ziekenhuizen 

 

Figuur 3: Ziekenhuisbrede responsgraad acute ziekenhuizen 

 

*Missende gegevens van 1 acuut ziekenhuis 

Gemiddelde responsgraad acute ziekenhuizen: 41,9% 
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Ziekenhuisbrede responsgraad psychiatrische ziekenhuizen 

 

Figuur 4: Ziekenhuisbrede responsgraad psychiatrische ziekenhuizen 

 

*Missende gegevens van 4 psychiatrische ziekenhuizen 

Gemiddelde responsgraad psychiatrische ziekenhuizen: 58,6% 
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Ziekenhuisbrede responsgraad gespecialiseerde ziekenhuizen 

 

Figuur 5: Ziekenhuisbrede responsgraad gespecialiseerde ziekenhuizen 

 

 

*Missende gegevens van 1 gespecialiseerd ziekenhuis 

Gemiddelde responsgraad gespecialiseerde ziekenhuizen: 61,9% 
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HOOFDSTUK 5: RESPONDENTKENMERKEN 
Acute ziekenhuizen 

Tabel 7: Respondentkenmerken cultuurmeting 2016 - acute ziekenhuizen 

AZ (n=82) 
Totaal aantal respondenten = 42 420 

Afdeling Interactie met patiënten 

Verschillende afdelingen/ Geen specifieke afdeling 3884 (9,2%) Directe interactie 37433 (88,2%) 

Internistische afdelingen/ diensten (dagkliniek 
inbegrepen) 

4514 (10,6%) Geen directe interactie 4324 (10,2%) 

Chirurgische afdelingen/ diensten (dagkliniek 
inbegrepen) 

4540 (10,7%) Missende gegevens 663 (1,6%) 

Operatiekwartier 2318 (5,5%) Ervaring in het ziekenhuis 

Gynecologie/ Verloskunde  2314 (5,5%) Minder dan 1 jaar 2154 (5,1%) 

Pediatrie 1710 (4%) 1 tot 5 jaar 9696 (22,9%) 
Intensieve zorgen 2721 (6,4%) 6 tot 10 jaar 7501 (17,7%) 

Spoedgevallen 1729 (4,1%) 11 tot 15 jaar 5923 (14%) 

Revalidatie 2301 (5,4%) 16 tot 20 jaar 4235 (10%) 
Geriatrie 2508 (5,9%) 21 jaar of meer 12476 (29,4%) 

Psychiatrie 1287 (3%) Missende gegevens 436 (1%) 

Medisch-technische diensten 4843 (11,4%) Werkuren/ week in het ziekenhuis 

Apotheek 1279 (3%) Minder dan 20 uren/week 3473 (8,2%) 
Andere 5898 (13,9%) 20 tot 39 uren/ week 27049 (63,8%) 

Missende gegevens 574 (1,4%) 40 tot 59 uren/week 9351 (22%) 

Functie 60 tot 79 uren/week 1475 (3,5%) 

Verpleegkundige 21744 (51,3%) 80 uren/week of meer 415 (1%) 
Hoofdverpleegkundige 2150 (5,1%) Missende gegevens 657 (1,6%) 

Verpleeghulpen 2219 (5,2%)   

Geneesheer 3076 (7,3%)   
Geneesheer diensthoofd 902 (2,1%)   

Geneesheer assistent 257 (0,6%)   

Ziekenhuisapotheker 392 (0,9%)   

Medewerker ziekenhuisapotheek 501 (1,2%)   

Middenkader, stafmedewerker 1692 (4%)   

Medewerker technische onderzoeken 2168 (5,1%)   
Paramedicus 3495 (8,2%)   

Andere 2967 (7%)   

Missende gegevens 857 (2%)   



 
 

29 

Psychiatrische ziekenhuizen 

 

Tabel 8: Respondentkenmerken cultuurmeting 2016 - psychiatrische ziekenhuizen 

PZ (n=45) 

Totaal aantal respondenten = 7 405 

Afdeling Ervaring in het ziekenhuis 

Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling/ mobiele ploeg 890 (12%) Minder dan 1 jaar 368 (5%) 

Opname- of observatieafdeling/ crisisafdeling 798 (10,8%) 1 tot 5 jaar 1838 (24,8%) 

Gespecialiseerde afdeling 3859 (52,1%) 6 tot 10 jaar 1298 (17,5%) 

Dag- of nachtziekenhuis  

Ondersteunende dienst  

483 (6,5%) 

496 (6,7%) 

11 tot 15 jaar                         1077 (14,5%) 

16 tot 20 jaar                         761 (10,3%) 

Andere  

Missende gegevens  

727 (9,8%) 

152 (2,1%) 

21 jaar of langer 

Missende gegevens 

2004 (27,%) 

59 (0,8%) 

Functie Werkuren/ week in het ziekenhuis 

Verpleegkundige / verpleeghulp  3775 (51%) <20 uren/week 673 (9,1%) 

Geneesheer/ geneesheer-diensthoofd/ geneesheer-assistent 251 (3,4%) 20 tot 39 uren/ week              798 (10,8%) 

Medewerker ondersteunde diensten 555 (7,5%) 40 tot 59 uren/week 5033 (68%) 

Leidinggevende/ staf/ hoofdverpleegkundige 563 (7,6%) 60 tot 79 uren/week 1432 (19,3%) 

Paramedicus 1860 (25,1%) 80 uren/week of meer 108 (1,5%) 

Andere 260 (3,5%) Missende gegevens 46 (0,6%) 

Missende gegevens 141 (1,9%)   

Interactie met patiënten   

Directe interactie 6839 (92,4%)   

Geen directe interactie                                                                      437 (5,9%)   

Missende gegevens 129 (1,7%)   
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Gespecialiseerde ziekenhuizen 

Tabel 9: Respondentkenmerken cultuurmeting 2016 - gespecialiseerde ziekenhuizen 

SP (n= 10)  

Totaal aantal respondenten  = 1 748 

Afdeling Interactie met patiënten 

Verschillende afdelingen/ Geen specifieke afdeling 129 (7,4%) Directe interactie 1 557 (89,1%) 

Internistische afdelingen/ diensten (dagkliniek 
inbegrepen) 

6 (0,3%) Geen directe interactie 160 (9,2%) 

Chirurgische afdelingen/ diensten (dagkliniek 
inbegrepen) 

1 (0,1%) Missende gegevens 31 (1,8%) 

Operatiekwartier 2 (0,1%) Ervaring in het ziekenhuis 

Gynecologie/ Verloskunde  6 (0,3%) Minder dan 1 jaar 137 (7,8%) 

Pediatrie - 1 tot 5 jaar 388 (22,2%) 

Intensieve zorgen - 6 tot 10 jaar 327 (18,7%) 

Spoedgevallen 12 (0,7%) 11 tot 15 jaar 221 (12,6%) 

Revalidatie 1051 (60,1%) 16 tot 20 jaar 191 (10,9%) 

Geriatrie 213 (12,2%) 21 jaar of meer 468 (26,8%) 

Psychiatrie 51 (2,9%) Missende gegevens 16 (0,9%) 

Medisch-technische diensten 44 (2,5%) Werkuren/ week in het ziekenhuis 

Apotheek 27 (1,5%) Minder dan 20 uren/week 217 (12,4%) 

Andere 179 (10,2%) 20 tot 39 uren/ week 1183 (67,7%) 

Missende gegevens 27 (1,5%) 40 tot 59 uren/week 265 (15,2%) 

Functie 60 tot 79 uren/week 37 (2,1%) 

Verpleegkundige 589 (33,7%) 80 uren/week of meer 7 (0,4%) 

Hoofdverpleegkundige 67 (3,8%) Missende gegevens 39 (2,2%) 

Verpleeghulpen 290 (16,6%)   

Geneesheer 72 (4,1%)   

Geneesheer diensthoofd 8 (0,5%)   

Geneesheer assistent 1 (0,1%)   

Ziekenhuisapotheker 14 (0,8%)   

Medewerker ziekenhuisapotheek 17 (1%)   

Middenkader, stafmedewerker 63 (3,6%)   

Medewerker technische onderzoeken 15 (0,9%)   

Paramedicus 440 (25,2%)   

Andere 154 (8,8%)   

Missende gegevens 18 (1%)   
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HOOFDSTUK 6: POSITIEF 

DIMENSIONELE SCORES 
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In dit hoofdstuk worden de positieve dimensionele scores (of het % respondenten die positief 

antwoorden voor de betreffende dimensie) weergegeven per type ziekenhuis (Figuur 6). Positief 

betekent hier dat de antwoorden op de desbetreffende vragen als positief gezien werden ten aanzien 

van patiëntveiligheid. 

In de scatterplots worden de positieve dimensionele scores weergegeven voor elk ziekenhuis op basis 

van de anonieme ziekenhuiscode voor elk van de 12 dimensies en dit per type ziekenhuis. 

Ook wordt de spreiding van de positieve dimensionele scores weergegeven i.f.v. statuut (Figuur 46), 

taal (Figuur 47) van het ziekenhuis en het al dan niet behalen/ in een traject zitten van 

ziekenhuisaccreditatie (Figuur 48). Voor elke dimensie wordt aangegeven of de resultaten statistisch 

significant verschillen (aangegeven door een asterix *). 
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Positief dimensionele scores i.f.v. type ziekenhuis 

Figuur 6: Positief dimensionele scores per type ziekenhuis 

 

N=137; Mediaan (%) voor elke dimensie per type ziekenhuis 

*Statistisch significant o.b.v. Kruskal Wallis Test 

D1*=Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen; D2=De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend 

tracht te verbeteren; D3=Teamwerk binnen afdelingen; D4=Openheid naar communicatie; D5=Feedback en communicatie over veiligheid; 

D6*=Niet bestraffende respons op fouten; D7*=Bestaffing; D8=Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid; 

D9*=Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen; D10*=Overdracht en transfer; O1=Globale perceptie over veiligheid; O2*=Frequentie van 

“event” rapportering   



 
 

34 

Positief dimensionele scores: Acute ziekenhuizen 

Figuur 7: Positief dimensionele scores acute ziekenhuizen 

 

Tien veiligheidscultuur-dimensies: 

D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen (mediaan 63,7%) 

D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren (mediaan 60%) 

D3. Teamwerk binnen afdelingen (mediaan 69,1%) 

D4. Openheid naar communicatie (mediaan 57,5%) 

D5. Feedback en communicatie over veiligheid (mediaan 51,3%) 

D6. Niet bestraffende respons op fouten (mediaan 38,4%) 

D7. Bestaffing (mediaan 40%) 

D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid (mediaan 48,2%) 

D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen (mediaan 40%) 

D10. Overdracht en transfer (mediaan 30,8%) 

Twee outcome dimensies: 

O1. Globale perceptie over veiligheid (mediaan 50,2%) 

O2. Frequentie van “event” rapportering (mediaan 40,6%)  
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 8: Acute ziekenhuizen: D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die 
patiëntveiligheid bevorderen 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 9: Acute ziekenhuizen: D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend 
tracht te verbeteren 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 10: Acute ziekenhuizen: D3. Teamwerk binnen afdelingen 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 11: Acute ziekenhuizen: D4. Openheid naar communicatie 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 12: Acute ziekenhuizen: D5. Feedback en communicatie over veiligheid 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 13: D6. Acute ziekenhuizen: Niet bestraffende respons op fouten 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 14: Acute ziekenhuizen: D7. Bestaffing 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 15: Acute ziekenhuizen: D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor 
patiëntveiligheid 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 16: Acute ziekenhuizen: D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen 

 

 

  



 
 

44 

Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 17: Acute ziekenhuizen: D10 Overdracht en transfer 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 18: Acute ziekenhuizen: O1. Globale perceptie over veiligheid 
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Acute ziekenhuizen (n=82) 

Figuur 19: Acute ziekenhuizen: O2. Frequentie van “event” rapportering 
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Positief dimensionele scores: Psychiatrische ziekenhuizen  

Figuur 20: Positief dimensionele scores psychiatrische ziekenhuizen 

 
 

Tien veiligheidscultuur-dimensies: 
D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen (mediaan 67,2%) 

D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren (mediaan 58,4%) 
D3. Teamwerk binnen afdelingen (mediaan 70,9%) 
D4. Openheid naar communicatie (mediaan 57,3%) 
D5. Feedback en communicatie over veiligheid (mediaan 53,1%) 
D6. Niet bestraffende respons op fouten (mediaan 43,2%) 
D7. Bestaffing (mediaan 46,2%) 

D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid (mediaan 48,7%) 
D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen (mediaan 47,8%) 
D10. Overdracht en transfer (mediaan 40%) 

Twee outcome dimensies: 
O1. Globale perceptie over veiligheid (mediaan 52,3%) 
O2. Frequentie van “event” rapportering (mediaan 44,5%) 
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 21: Psychiatrische ziekenhuizen: D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties 
die patiëntveiligheid bevorderen 
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 22: Psychiatrische ziekenhuizen: D2. De wijze waarop de organisatie leert en 
voortdurend tracht te verbeteren  
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 23: Psychiatrische ziekenhuizen: D3. Teamwerk binnen afdelingen  
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 24: Psychiatrische ziekenhuizen: D4. Openheid naar communicatie  
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

 
Figuur 25: Psychiatrische ziekenhuizen: D5. Feedback en communicatie over veiligheid  
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 26: Psychiatrische ziekenhuizen: D6. Niet bestraffende respons op fouten 
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 27: Psychiatrische ziekenhuizen: D7. Bestaffing  
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 28: Psychiatrische ziekenhuizen: D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor 
patiëntveiligheid  
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 29: Psychiatrische ziekenhuizen: D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen  
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 30: Psychiatrische ziekenhuizen: D10. Overdracht en transfer  
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 31: Psychiatrische ziekenhuizen: O1. Globale perceptie over veiligheid  
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Psychiatrische ziekenhuizen (n=45) 

Figuur 32: Psychiatrische ziekenhuizen: O2. Frequentie van “event” rapportering  
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Positief dimensionele scores: Gespecialiseerde ziekenhuizen 

Figuur 33: Positief dimensionele scores gespecialiseerde ziekenhuizen 

 

Tien veiligheidscultuur-dimensies: 

D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen (mediaan 62,9%) 

D2. De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren (mediaan 59%) 

D3. Teamwerk binnen afdelingen (mediaan 68,1%) 

D4. Openheid naar communicatie (mediaan 55,2%) 

D5. Feedback en communicatie over veiligheid (mediaan 48,7%) 

D6. Niet bestraffende respons op fouten (mediaan 46,3%) 

D7. Bestaffing (mediaan 41,1%) 

D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid (mediaan 55,1%) 

D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen (mediaan 48,6%) 

D10. Overdracht en transfer (mediaan 35,3%) 

Twee outcome dimensies: 

O1. Globale perceptie over veiligheid (mediaan 48%) 

O2. Frequentie van “event” rapportering (mediaan 41,6%)  
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 34: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D1. Manager/supervisor verwachtingen en acties 
die patiëntveiligheid bevorderen  
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 35: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D2. De wijze waarop de organisatie leert en 
voortdurend tracht te verbeteren 
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 36: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D3. Teamwerk binnen afdelingen 
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 37: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D4. Openheid naar communicatie  
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 38: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D5. Feedback en communicatie over veiligheid  
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 39: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D6. Niet bestraffende respons op fouten 
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 40: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D7. Bestaffing  
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 41: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor 
patiëntveiligheid  
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 42: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D9. Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen 
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 43: Gespecialiseerde ziekenhuizen: D10. Overdracht en transfer  
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 44: Gespecialiseerde ziekenhuizen: O1. Globale perceptie over veiligheid 
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Gespecialiseerde ziekenhuizen (n=10) 

Figuur 45: Gespecialiseerde ziekenhuizen: O2. Frequentie van “event” rapportering 
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Positief dimensionele scores i.f.v. statuut 

Figuur 46: Positief dimensionele scores i.f.v. statuut 

 

N=137; Mediaan (%) voor elke dimensie i.f.v. statuut 

*Statistisch significant o.b.v. Kruskal Wallis Test 

D1*=Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen; D2=De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend 

tracht te verbeteren; D3=Teamwerk binnen afdelingen; D4=Openheid naar communicatie; D5*=Feedback en communicatie over veiligheid; 

D6*=Niet bestraffende respons op fouten; D7=Bestaffing; D8*=Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid; 

D9*=Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen; D10*=Overdracht en transfer; O1=Globale perceptie over veiligheid; O2*=Frequentie van 

“event” rapportering   
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Positief dimensionele scores i.f.v. taal 

Figuur 47: Positief dimensionele scores i.f.v. taal 

 

N=137; Mediaan (%) voor elke dimensie i.f.v. taal 

*Statistisch significant o.b.v. Kruskal Wallis Test 

D1*=Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen; D2=De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend 

tracht te verbeteren; D3=Teamwerk binnen afdelingen; D4=Openheid naar communicatie; D5*=Feedback en communicatie over veiligheid; 

D6*=Niet bestraffende respons op fouten; D7*=Bestaffing; D8*=Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid; 

D9*=Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen; D10*=Overdracht en transfer; O1*=Globale perceptie over veiligheid; O2*=Frequentie 

van “event” rapportering  
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Positief dimensionele scores i.f.v. accreditatie  

Figuur 48: Positief dimensionele scores i.f.v. accreditatie 

 

N=133; Missende gegevens (n=4); Mediaan (%) voor elke dimensie i.f.v. behaalde accreditatie/ in een accreditatieproces 

*Statistisch significant o.b.v. de Kruskal Wallis Test 

D1=Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen; D2=De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend 

tracht te verbeteren; D3=Teamwerk binnen afdelingen; D4=Openheid naar communicatie; D5*=Feedback en communicatie over veiligheid; 

D6=Niet bestraffende respons op fouten; D7*=Bestaffing; D8=Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid; D9=Teamwerk 

doorheen de ziekenhuisafdelingen; D10=Overdracht en transfer; O1*=Globale perceptie over veiligheid; O2*=Frequentie van “event” 

rapportering  
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Highlights 

 

 

 

 

 De algemeen hoogste positief dimensionele scores werden behaald voor D3 (De wijze waarop 

de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren), gevolgd door D1 (Manager/supervisor 

verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen). 

 De algemeen laagste positief dimensionele scores werden behaald voor D10 (Overdracht en 

transfer), gevolgd door D6 (Niet bestraffende respons op fouten). 

 Significante verschillen per type ziekenhuis werden vastgesteld voor de dimensies D1, D6, D7, 

D9, D10 en O2. Psychiatrische ziekenhuizen scoorden significant beter voor D1 (Manager/ 

supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen), D7 (Bestaffing), D10 

(Overdracht en transfer) en O2 (Frequentie van “event” rapportering). De gespecialiseerde 

ziekenhuizen scoorden statistisch significant beter voor D6 (Niet bestraffende respons op fouten) 

en D9 (Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen). Hogere dimensionele scores voor D8 

(Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid) waren niet statistisch significant. 

 Significante verschillen i.f.v. het statuut van het ziekenhuis werden vastgesteld voor de dimensies 

D1, D5, D6, D8, D9, D10 en O2 met positievere dimensionele scores voor de private 

ziekenhuizen in vergelijking met de openbare ziekenhuizen. 

 Significante verschillen i.f.v. taal werden vastgesteld voor de dimensies D1, D5, D6, D7, D8, D9, 

D10, O1 en O2. De Nederlandstalige ziekenhuizen scoorden voor bijna alle dimensies hoger 

dan de Franstalige ziekenhuizen. De Nederlandstalige ziekenhuizen hadden hogere dimensionele 

scores in vergelijking met de tweetalige (Brusselse) ziekenhuizen. De tweetalige ziekenhuizen 

scoorden voor alle dimensies beter dan de Franstalige ziekenhuizen. 

 Geaccrediteerde ziekenhuizen hadden significant hogere scores voor D5 (Feedback en 

communicatie over veiligheid), O1 (Globale perceptie over veiligheid) en O2 (Frequentie van 

“event” rapportering). Ook ziekenhuizen die een accreditatietraject startten, vertoonden voor 

deze dimensies hogere scores in vergelijking met ziekenhuizen die niet in een accreditatietraject 

zitten. De dimensionele scores voor D7 (Bestaffing) waren significant lager voor ziekenhuizen die 

accreditatie behaalden of in een accreditatietraject zitten. De hogere scores van de geaccrediteerde 

ziekenhuizen voor D8 (Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid) waren 

statistisch niet significant. 
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HOOFDSTUK 7: SCORES 

AFDELINGEN 
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In de onderstaande figuren worden de positieve dimensionele scores (of het % respondenten die 

positief antwoorden voor de betreffende dimensie) voorgesteld per dimensie en voor elke afdeling. De 

resultaten worden weergegeven voor de acute en de psychiatrische ziekenhuizen. Er werd geopteerd 

om de resultaten van de gespecialiseerde ziekenhuizen niet weer te geven omwille van te kleine 

aantallen in de groepen. 

De positieve dimensionele scores werden eerst berekend op het individuele niveau. Antwoorden > 3 

(op de antwoordschaal van 1 tot 5) werden beschouwd als positieve antwoorden t.o.v. 

patiëntveiligheid. Vervolgens werd bepaald wat de percentages positieve antwoorden waren voor elke 

afdeling. Deze afdelingsscores worden weergegeven d.m.v. boxplots per dimensie. 

In de ‘higlights’ worden de voornaamste bevindingen samengevat en worden voor enkele dimensies de 

scores van enkele ziekenhuisafdelingen uitgelicht, waarbij ziekenhuizen zich kunnen positioneren 

a.h.v. de anonieme ziekenhuiscode. 

Acute ziekenhuizen 

De afdelingen van de acute ziekenhuizen (n=82) worden als volgt genummerd: 

1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling 

2 = Internistische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen) 

3 = Chirurgische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen) 

4 = Operatiekwartier 

5 = Gynaecologie / verloskunde 

6 = Pediatrie 

7 = Intensieve zorgen 

8 = Spoedgevallen 

9 = Revalidatie 

10 = Geriatrie 

11 = Psychiatrie 

12 = Medisch-technische dienst (radiologie, labo, bloedafname, …) 

13 = Apotheek 

14 = Andere 
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Figuur 49: Afdelingen acute ziekenhuizen D1 

Figuur 50: Afdelingen acute ziekenhuizen D2 

 

  

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling; 2 = Internistische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 

3 = Chirurgische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 4 = Operatiekwartier; 5 = Gynaecologie / verloskunde; 6 = Pediatrie; 7 = 

Intensieve zorgen; 8 = Spoedgevallen; 9 = Revalidatie; 10 = Geriatrie; 11 = Psychiatrie; 12 = Medisch-technische dienst (radiologie, labo, 

bloedafname, …); 13 = Apotheek; 14 = Andere 
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Figuur 51: Afdelingen acute ziekenhuizen D3 

Figuur 52: Afdelingen acute ziekenhuizen D4 

 

  

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling; 2 = Internistische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 

3 = Chirurgische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 4 = Operatiekwartier; 5 = Gynaecologie / verloskunde; 6 = Pediatrie; 7 = 

Intensieve zorgen; 8 = Spoedgevallen; 9 = Revalidatie; 10 = Geriatrie; 11 = Psychiatrie; 12 = Medisch-technische dienst (radiologie, labo, 

bloedafname, …); 13 = Apotheek; 14 = Andere 
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Figuur 53: Afdelingen acute ziekenhuizen D5 

Figuur 54: Afdelingen acute ziekenhuizen D6 

 

  

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling; 2 = Internistische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 

3 = Chirurgische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 4 = Operatiekwartier; 5 = Gynaecologie / verloskunde; 6 = Pediatrie; 7 = 

Intensieve zorgen; 8 = Spoedgevallen; 9 = Revalidatie; 10 = Geriatrie; 11 = Psychiatrie; 12 = Medisch-technische dienst (radiologie, labo, 

bloedafname, …); 13 = Apotheek; 14 = Andere 
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Figuur 55: Afdelingen acute ziekenhuizen D7 

Figuur 56: Afdelingen acute ziekenhuizen D8 

 

 

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling; 2 = Internistische afdelingen/diensten 

(dagkliniekinbegrepen); 3 = Chirurgische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 4 = Operatiekwartier; 5 = Gynaecologie / 

verloskunde; 6 = Pediatrie; 7 = Intensieve zorgen; 8 = Spoedgevallen; 9 = Revalidatie; 10 = Geriatrie; 11 = Psychiatrie; 12 = 

Medisch-technische dienst (radiologie, labo, bloedafname, …); 13 = Apotheek; 14 = Andere 
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Figuur 57: Afdelingen acute ziekenhuizen D9 

Figuur 58: Afdelingen acute ziekenhuizen D10 

 

  

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling; 2 = Internistische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 

3 = Chirurgische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 4 = Operatiekwartier; 5 = Gynaecologie / verloskunde; 6 = Pediatrie; 7 = 

Intensieve zorgen; 8 = Spoedgevallen; 9 = Revalidatie; 10 = Geriatrie; 11 = Psychiatrie; 12 = Medisch-technische dienst (radiologie, labo, 

bloedafname, …); 13 = Apotheek; 14 = Andere 
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Figuur 59: Afdelingen acute ziekenhuizen O1 

Figuur 60 Afdelingen acute ziekenhuizen O2 

 

  

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling; 2 = Internistische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 

3 = Chirurgische afdelingen/diensten (dagkliniek inbegrepen); 4 = Operatiekwartier; 5 = Gynaecologie / verloskunde; 6 = Pediatrie; 7 = 

Intensieve zorgen; 8 = Spoedgevallen; 9 = Revalidatie; 10 = Geriatrie; 11 = Psychiatrie; 12 = Medisch-technische dienst (radiologie, labo, 

bloedafname, …); 13 = Apotheek; 14 = Andere 
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Psychiatrische ziekenhuizen 

De afdelingen van de psychiatrische ziekenhuizen (n=45) worden als volgt genummerd: 

1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling/ mobiele ploeg 

2 = Opname- of observatieafdeling/ crisisafdeling 

3 = Gespecialiseerde afdeling, inclusief: 

Verslaafdenzorg 

Psychosezorg 

Stemmingsstoornissen 

Gedragsstoornissen 

Kinderpsychiatrie 

Ouderenpsychiatrie 

Neurologie 

Revalidatie 

4 = Dag- of nachtziekenhuis 

5 = Ondersteunende dienst (apotheek, technische dienst, medisch-technische dienst, 

administratie,…) 

6 = Andere 
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Figuur 61: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D1 

Figuur 62: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D2 

 

  

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling/ mobiele ploeg; 2 = Opname- of observatieafdeling/ 

crisisafdeling; 3 = Gespecialiseerde afdeling, inclusief; ; 4 = Dag- of nachtziekenhuis; 5 = Ondersteunende dienst (apotheek, technische 

dienst, medisch-technische dienst, administratie,…); 6 = Andere 
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Figuur 63: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D3 

Figuur 64: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D4 

 

  

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling/ mobiele ploeg; 2 = Opname- of observatieafdeling/ 

crisisafdeling; 3 = Gespecialiseerde afdeling, inclusief; ; 4 = Dag- of nachtziekenhuis; 5 = Ondersteunende dienst (apotheek, technische 

dienst, medisch-technische dienst, administratie,…); 6 = Andere 
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Figuur 65: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D5 

Figuur 66: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D6 

 

  

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling/ mobiele ploeg; 2 = Opname- of observatieafdeling/ 

crisisafdeling; 3 = Gespecialiseerde afdeling, inclusief; ; 4 = Dag- of nachtziekenhuis; 5 = Ondersteunende dienst (apotheek, technische 

dienst, medisch-technische dienst, administratie,…); 6 = Andere 
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Figuur 67: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D7 

Figuur 68: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D8 

 

  

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling/ mobiele ploeg; 2 = Opname- of observatieafdeling/ 

crisisafdeling; 3 = Gespecialiseerde afdeling, inclusief; ; 4 = Dag- of nachtziekenhuis; 5 = Ondersteunende dienst (apotheek, technische 

dienst, medisch-technische dienst, administratie,…); 6 = Andere 
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Figuur 69: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D9 

Figuur 70: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen D10 

 

  

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling/ mobiele ploeg; 2 = Opname- of observatieafdeling/ 

crisisafdeling; 3 = Gespecialiseerde afdeling, inclusief; ; 4 = Dag- of nachtziekenhuis; 5 = Ondersteunende dienst (apotheek, technische 

dienst, medisch-technische dienst, administratie,…); 6 = Andere 
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Figuur 71: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen O1 

Figuur 72: Afdelingen psychiatrische ziekenhuizen O2 

 

  

 

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verschillende afdelingen / geen specifieke afdeling/ mobiele ploeg; 2 = Opname- of observatieafdeling/ 

crisisafdeling; 3 = Gespecialiseerde afdeling, inclusief; ; 4 = Dag- of nachtziekenhuis; 5 = Ondersteunende dienst (apotheek, technische 

dienst, medisch-technische dienst, administratie,…); 6 = Andere 
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Highlights 

 

 

 

 

 

STERKE PUNTEN 

 Binnen de acute ziekenhuizen hebben de afdelingen pediatrie globaal hogere dimensionele 

scores in vergelijking met andere afdelingen. 

VERBETERPUNTEN 

 In de acute ziekenhuizen werden de laagste dimensionele scores vastgesteld voor de 

diensten spoedgevallen en het operatiekwartier.  

 D3 (Teamwerk binnen afdelingen) werd laag gescoord door de afdelingen van het 

operatiekwartier (60,7%)(Figuur 73), terwijl deze dimensie beter gescoord werd door 

bijvoorbeeld de afdelingen intensieve zorgen (76,5%). 

 De dimensie D7 (Bestaffing) werd laag gescoord binnen de afdelingen geriatrie (29,6%) 

(Figuur 75), spoedgevallen (31,3%) (Figuur 74) en apotheek (33,4%) van de acute 

ziekenhuizen  

 D10 (Overdracht en transfer) werd opvallend laag gescoord binnen de afdelingen van de 

apotheek (7,1%) (Figuur 76), binnen de medisch-technische diensten (22,6%), bij 

medewerkers die werkzaam zijn binnen verschillende afdelingen/ geen afdeling of 

mobiele ploeg (23,4%) en bij de ondersteunende diensten van de psychiatrische 

ziekenhuizen (23,1%) (Figuur 77). 
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Figuur 73: Plot ziekenhuiscodes – Acute ziekenhuizen - Operatiekwartier -D3 Teamwerk 
binnen afdelingen 
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Figuur 74: Plot ziekenhuiscodes – Acute ziekenhuizen –Spoedgevallen – D7 Bestaffing 
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Figuur 75: Plot ziekenhuiscodes – Acute ziekenhuizen - Geriatrie – D7 Bestaffing 

 

  



 
 

96 

Figuur 76: Plot ziekenhuiscodes – Acute ziekenhuizen - Apotheek – D10 Overdracht en 
transfer 
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Figuur 77: Plot ziekenhuiscodes – Psychiatrische ziekenhuizen – Ondersteunende dienst – 
D10 Overdracht en transfer 
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HOOFDSTUK 8: SCORES 

PROFESSIONELE GROEPEN 
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In de onderstaande figuren worden de positieve dimensionele scores (of het % respondenten die 

positief antwoorden voor de betreffende dimensie) voorgesteld per dimensie en voor elke 

functie/professionele groep voor de derde benchmarking van 2016. Deze resultaten worden 

weergegeven voor de acute en de psychiatrische ziekenhuizen. Er werd geopteerd om de resultaten 

van de gespecialiseerde ziekenhuizen niet weer te geven omwille van te kleine aantallen in de 

groepen.  

De positieve dimensionele scores werden eerst berekend op het individuele niveau. Antwoorden > 3 

(op de antwoordschaal van 1 tot 5) werden beschouwd als positieve antwoorden t.o.v. 

patiëntveiligheid. Vervolgens werd bepaald wat de percentages positieve antwoorden waren voor elke 

professionele groep. Deze afdelingsscores worden weergegeven d.m.v. boxplots per dimensie.  

In de ‘higlights’ worden de voornaamste bevindingen samengevat en worden voor enkele dimensies de 

scores van enkele professionele groepen uitgelicht, waarbij ziekenhuizen zich kunnen positioneren 

a.h.v. de anonieme ziekenhuiscode. 

Acute ziekenhuizen 

De professionele groepen van de acute ziekenhuizen (n=82) worden als volgt genummerd:  

1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad)  

2 = Hoofdverpleegkundige  

3 = Verpleeghulpen (kinderverzorgster, logistiek, assistenten,…)  

4 = Geneesheer 

5 = Geneesheer-diensthoofd 

6 = Geneesheer-assistent 

7 = Ziekenhuisapotheker 

8 = Medewerker ziekenhuisapotheek 

9 = Middenkader, stafmedewerker 

10 = Medewerker technische onderzoeken (labo, RX, … ) 

11 = Paramedicus (kinesist, diëtist, psycholoog, …) 

12 = Andere 
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Figuur 78: Professionele groepen acute ziekenhuizen D1 

Figuur 79: Professionele groepen acute ziekenhuizen D2 

 

 

 
 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad); 2 = Hoofdverpleegkundige; 3 = Verpleeghulpen 

(kinderverzorgster, logistiek, assistenten,…); 4 = Geneesheer; 5 = Geneesheer-diensthoofd; 6 = Geneesheer-assistent; 7 = 

Ziekenhuisapotheker; 8 = Medewerker ziekenhuisapotheek; 9 = Middenkader, stafmedewerker; 10 = Medewerker technische onderzoeken 
(labo, RX, … ); 11 = Paramedicus (kinesist, diëtist, psycholoog, …); 12 = Andere  



 
 

101 

Figuur 80: Professionele groepen acute ziekenhuizen D3 

Figuur 81: Professionele groepen acute ziekenhuizen D4 

 

 

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad); 2 = Hoofdverpleegkundige; 3 = Verpleeghulpen 

(kinderverzorgster, logistiek, assistenten,…); 4 = Geneesheer; 5 = Geneesheer-diensthoofd; 6 = Geneesheer-assistent; 7 = 

Ziekenhuisapotheker; 8 = Medewerker ziekenhuisapotheek; 9 = Middenkader, stafmedewerker; 10 = Medewerker technische onderzoeken 

(labo, RX, … ); 11 = Paramedicus (kinesist, diëtist, psycholoog, …); 12 = Andere 
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Figuur 82: Professionele groepen acute ziekenhuizen D5 

Figuur 83: Professionele groepen acute ziekenhuizen D6 

 

 

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad); 2 = Hoofdverpleegkundige; 3 = Verpleeghulpen 

(kinderverzorgster, logistiek, assistenten,…); 4 = Geneesheer; 5 = Geneesheer-diensthoofd; 6 = Geneesheer-assistent; 7 = 

Ziekenhuisapotheker; 8 = Medewerker ziekenhuisapotheek; 9 = Middenkader, stafmedewerker; 10 = Medewerker technische onderzoeken 

(labo, RX, … ); 11 = Paramedicus (kinesist, diëtist, psycholoog, …); 12 = Andere 
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Figuur 84: Professionele groepen acute ziekenhuizen D7 

Figuur 85: Professionele groepen acute ziekenhuizen D8 

 

 

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad); 2 = Hoofdverpleegkundige; 3 = Verpleeghulpen (kinderverzorgster, 

logistiek, assistenten,…); 4 = Geneesheer; 5 = Geneesheer-diensthoofd; 6 = Geneesheer-assistent; 7 = Ziekenhuisapotheker; 8 = Medewerker 

ziekenhuisapotheek; 9 = Middenkader, stafmedewerker; 10 = Medewerker technische onderzoeken (labo, RX, … ); 11 = Paramedicus (kinesist, 

diëtist, psycholoog, …); 12 = Andere  
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Figuur 86: Professionele groepen acute ziekenhuizen D9 

Figuur 87: Professionele groepen acute ziekenhuizen D10 

 

 

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad); 2 = Hoofdverpleegkundige; 3 = Verpleeghulpen (kinderverzorgster, 

logistiek, assistenten,…); 4 = Geneesheer; 5 = Geneesheer-diensthoofd; 6 = Geneesheer-assistent; 7 = Ziekenhuisapotheker; 8 = Medewerker 

ziekenhuisapotheek; 9 = Middenkader, stafmedewerker; 10 = Medewerker technische onderzoeken (labo, RX, … ); 11 = Paramedicus (kinesist, 

diëtist, psycholoog, …); 12 = Andere  
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Figuur 88: Professionele groepen acute ziekenhuizen O1 

Figuur 89: Professionele groepen acute ziekenhuizen O2 

 

 

Acute ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad); 2 = Hoofdverpleegkundige; 3 = Verpleeghulpen 

(kinderverzorgster, logistiek, assistenten,…); 4 = Geneesheer; 5 = Geneesheer-diensthoofd; 6 = Geneesheer-assistent; 7 = 

Ziekenhuisapotheker; 8 = Medewerker ziekenhuisapotheek; 9 = Middenkader, stafmedewerker; 10 = Medewerker technische onderzoeken 

(labo, RX, … ); 11 = Paramedicus (kinesist, diëtist, psycholoog, …); 12 = Andere 

 

  



 
 

106 

Psychiatrische ziekenhuizen 

De professionele groepen van de psychiatrische ziekenhuizen (n=45) worden als volgt 

genummerd:  

1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad)/ verpleeghulp (ziekenhuisassistent, 

zorgkundige, verzorgende,…)  

2 = Geneesheer/ geneesheer-diensthoofd/ geneesheer-assistent  

3 = Medewerker ondersteunde diensten (ziekenhuisapotheker, medewerker 

ziekenhuisapotheek, administratief personeel, medewerker technische onderzoeken, logistiek 

assistent, technische dienst,…)  

4 = Leidinggevende/ staf/ hoofdverpleegkundige  

5 = Paramedicus (psycholoog, maatschappelijk werker, criminoloog, opvoeder, begeleider, 

kinesist, bewegingstherapeut, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, diëtist, 

muziektherapeut, creatief therapeut, logopedist,…)  

6 = Andere  
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Figuur 90: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D1 

Figuur 91: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D2 

 

 

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad)/ verpleeghulp (ziekenhuisassistent, zorgkundige, 

verzorgende,…); 2 = Geneesheer/ geneesheer-diensthoofd/ geneesheer-assistent; 3 = Medewerker ondersteunde diensten 

(ziekenhuisapotheker, medewerker ziekenhuisapotheek, administratief personeel, medewerker technische onderzoeken, logistiek assistent, 

technische dienst,…); 4 = Leidinggevende/ staf/ hoofdverpleegkundige ; 5 = Paramedicus (psycholoog, maatschappelijk werker, criminoloog, 

opvoeder, begeleider, kinesist, bewegingstherapeut, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, creatief therapeut, 

logopedist,…); 6 = Andere  
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Figuur 92: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D3 

Figuur 93: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D4 

 

 

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad)/ verpleeghulp (ziekenhuisassistent, zorgkundige, 

verzorgende,…); 2 = Geneesheer/ geneesheer-diensthoofd/ geneesheer-assistent; 3 = Medewerker ondersteunde diensten 

(ziekenhuisapotheker, medewerker ziekenhuisapotheek, administratief personeel, medewerker technische onderzoeken, logistiek assistent, 

technische dienst,…); 4 = Leidinggevende/ staf/ hoofdverpleegkundige ; 5 = Paramedicus (psycholoog, maatschappelijk werker, criminoloog, 

opvoeder, begeleider, kinesist, bewegingstherapeut, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, creatief therapeut, 

logopedist,…); 6 = Andere  
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Figuur 94: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D5 

Figuur 95: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D6 

 

 

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad)/ verpleeghulp (ziekenhuisassistent, zorgkundige, 

verzorgende,…); 2 = Geneesheer/ geneesheer-diensthoofd/ geneesheer-assistent; 3 = Medewerker ondersteunde diensten 

(ziekenhuisapotheker, medewerker ziekenhuisapotheek, administratief personeel, medewerker technische onderzoeken, logistiek assistent, 

technische dienst,…); 4 = Leidinggevende/ staf/ hoofdverpleegkundige ; 5 = Paramedicus (psycholoog, maatschappelijk werker, criminoloog, 

opvoeder, begeleider, kinesist, bewegingstherapeut, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, creatief therapeut, 

logopedist,…); 6 = Andere  
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Figuur 96: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D7 

Figuur 97: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D8 

 

 

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad)/ verpleeghulp (ziekenhuisassistent, zorgkundige, 

verzorgende,…); 2 = Geneesheer/ geneesheer-diensthoofd/ geneesheer-assistent; 3 = Medewerker ondersteunde diensten 

(ziekenhuisapotheker, medewerker ziekenhuisapotheek, administratief personeel, medewerker technische onderzoeken, logistiek assistent, 

technische dienst,…); 4 = Leidinggevende/ staf/ hoofdverpleegkundige ; 5 = Paramedicus (psycholoog, maatschappelijk werker, criminoloog, 

opvoeder, begeleider, kinesist, bewegingstherapeut, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, creatief therapeut, 

logopedist,…); 6 = Andere  
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Figuur 98: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D9 

Figuur 99: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen D10 

 

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad)/ verpleeghulp (ziekenhuisassistent, zorgkundige, 

verzorgende,…); 2 = Geneesheer/ geneesheer-diensthoofd/ geneesheer-assistent; 3 = Medewerker ondersteunde diensten 

(ziekenhuisapotheker, medewerker ziekenhuisapotheek, administratief personeel, medewerker technische onderzoeken, logistiek assistent, 

technische dienst,…); 4 = Leidinggevende/ staf/ hoofdverpleegkundige ; 5 = Paramedicus (psycholoog, maatschappelijk werker, criminoloog, 

opvoeder, begeleider, kinesist, bewegingstherapeut, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, creatief therapeut, 

logopedist,…); 6 = Andere 
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Figuur 100: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen O1 

Figuur 101: Professionele groepen psychiatrische ziekenhuizen O2 

 

 

Psychiatrische ziekenhuizen: 1 = Verpleegkundige (master, bachelor, 4de graad)/ verpleeghulp (ziekenhuisassistent, zorgkundige, 

verzorgende,…); 2 = Geneesheer/ geneesheer-diensthoofd/ geneesheer-assistent; 3 = Medewerker ondersteunde diensten 

(ziekenhuisapotheker, medewerker ziekenhuisapotheek, administratief personeel, medewerker technische onderzoeken, logistiek assistent, 

technische dienst,…); 4 = Leidinggevende/ staf/ hoofdverpleegkundige ; 5 = Paramedicus (psycholoog, maatschappelijk werker, criminoloog, 

opvoeder, begeleider, kinesist, bewegingstherapeut, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, creatief therapeut, 

logopedist,…); 6 = Andere 
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Highlights 

 

 

 

 

 

 De verschillen in percepties zijn groter tussen professionele groepen dan tussen afdelingen. 

 Globaal scoren binnen de acute ziekenhuizen de leidinggevenden (hoofdverpleegkundigen en 

geneesheer-diensthoofden) positiever op de meeste dimensies. Hoofdverpleegkundigen hebben 

positievere scores dan verpleegkundigen en verpleeghulpen. Geneesheer-diensthoofden hebben 

positievere scores dan de geneesheren en geneesheer-assistenten. 

 Illustratief worden de ziekenhuisplots weergegeven voor D1 ( Manager/supervisor 

verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen) voor de professionele groepen van de 

verpleegkundigen (Figuur 102) en de artsen (Figuur 103). 

 Illustratief worden de ziekenhuisplots weergegeven voor D8 

(Ziekenhuismanagementondersteuning voor patiëntveiligheid) voor de professionele groepen 

van de verpleegkundigen (Figuur 104) en de artsen (Figuur 105). 

VEBETERPUNTEN 

 D6 (Niet bestraffende respons op fouten) werd vooral laag gescoord bij de verpleeghulpen 

(27,8%) en verpleegkundigen (34,8%) (Figuur 106). 

 D7 (Bestaffing) werd laag gescoord bij de verpleeghulpen (31,6%), verpleegkundigen 

(38,2%) en ziekenhuisapothekers (33,3%). 

 In de acute ziekenhuizen konden opmerkelijk lage dimensionele scores vastgesteld worden 

voor D10 (Overdracht en transfer) binnen de discipline van de ziekenhuisapothekers (3,6%) 

en medewerkers van de ziekenhuisapotheek (6,3%). 

 In de psychiatrische ziekenhuizen konden lagere dimensionele scores vastgesteld worden 

voor D10 (Overdracht en transfer) bij de medewerkers van de ondersteunende diensten 

26,7%). Binnen de psychiatrische ziekenhuizen waren de scores voor D4 (Openheid naar 

communicatie) lager voor de paramedici (55%) en voor de verpleegkundigen/ 

verpleeghulpen (55,8%) (Figuur 107) in vergelijking met de andere professionele groepen. 
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Figuur 102: Plot ziekenhuiscodes -Acute ziekenhuizen – Verpleegkundigen – D1 -
Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen 
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Figuur 103: Plot ziekenhuiscodes– Acute ziekenhuizen – Artsen – D1. Manager/supervisor 
verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen 
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Figuur 104: Plot ziekenhuiscodes - Acute ziekenhuizen – Verpleegkundigen - 
D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid  
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Figuur 105: Plot ziekenhuiscodes - Acute ziekenhuizen – Artsen - 
D8. Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid  
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Figuur 106: Plot ziekenhuiscodes– Acute ziekenhuizen – Verpleegkundigen – D6. Niet 
bestraffende respons op fouten 
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Figuur 107: Plot ziekenhuiscodes– Psychiatrische ziekenhuizen – Verpleegkundige/ 
Verpleeghulp – D4. Openheid naar communicatie 
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HOOFDSTUK 9: TRENDING 
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Deelnemende ziekenhuizen 

In Tabel 10 wordt het aantal ziekenhuizen weergegeven dat deelnam aan de drie nationale benchmarks. Voor 92 ziekenhuizen konden de 

trending scores berekend worden voor de drie metingen. De totale benchmark database bevat de gegevens van 186 ziekenhuizen. 

Tabel 11, Tabel 12 en Tabel 13 geven de dimensionele trending scores (medianen) weer voor respectievelijk de acute, de psychiatrische en 

gespecialiseerde ziekenhuizen. In deze tabellen werden de evolutie scores telkens berekend voor de ganse groep van deelnemende 

ziekenhuizen.  

In de onderstaande figuren worden de dimensionele trending scores van de individuele ziekenhuizen geplot op basis van de anonieme 

ziekenhuiscode en dit per type ziekenhuis. 

Tabel 10: Deelnemende ziekenhuizen in trending database 

 Benchmark 1 
(2009) 

Benchmark 2 
(2012) 

Benchmark 3 
(2016) 

Trending 
1-2  

Trending  
2-3 

Trending  
1-2-3 

Alle 
ziekenhuizen 

Type AZ 91 83 82 69 74 61 109 

PZ 42 48 45 34 37 25 62 

SP 12 10 10 8 8 6 15 

 Totaal 145 141 137* 111 119 92 186 

*2 ziekenhuizen dienden geëxcludeerd te worden uit de derde benchmark omwille van foutcodering in de ziekenhuisdata. 
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Trending scores acute ziekenhuizen 

Tabel 11: Trending scores acute ziekenhuizen 

  Acute ziekenhuizen 

  

Benchmark 1 (2009) 
(N=91) 

  
Benchmark 2 (2012) 

(N=83) 
  

Benchmark 3 (2016) 
(N=82) 

  

Mediaan  
(%) 

Evolutie 
(%) 

Mediaan 
(%) 

Evolutie 
(%) 

Mediaan 
(%) 

Totale evolutie 
(%) 

D1 55,9 +2,1* 58 +5,7* 63,7 +7,8* 

D2 51,7 +3,8* 55,5 +4,5* 60 +8,3* 

D3 64,4 +2,3* 66,7 +2,4* 69,1 +4,7* 

D4 54,5 +1,7* 56,2 +1,3* 57,5 +3* 

D5 47,3 -0,8 46,5 +4,8* 51,3 +4* 

D6 35,4 +1,7* 37,1 +1,3 38,4 +3* 

D7 36,4 +0,4 36,8 +3,2* 40 +3,6* 

D8 33 +4,5* 37,5 +10,7* 48,2 +15,2* 

D9 35,2 +0,7 35,9 +4,1* 40 +4,8* 

D10 32,3 -1,3* 31 -0,2* 30,8 -1,5 

O1 44,2 +1,8* 46 +4,2* 50,2 +6* 

O2 40,9 -1,6* 39,3 +1,3* 40,6 -0,3 

 

*Statistisch significant verschil tussen beide metingen o.b.v. de ‘Related Samples Wilcoxon Signed Rank test’. De 'paired samples T-test' gaf 

dezelfde resultaten.  

 

Trending scores voor de acute ziekenhuizen 

Mediaan (%) en evolutie voor elke dimensie  

D1=Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen; D2=De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend 

tracht te verbeteren; D3=Teamwerk binnen afdelingen; D4=Openheid naar communicatie; D5=Feedback en communicatie over veiligheid; 

D6=Niet bestraffende respons op fouten; D7=Bestaffing; D8=Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid; D9=Teamwerk 

doorheen de ziekenhuisafdelingen; D10=Overdracht en transfer; O1=Globale perceptie over veiligheid; O2=Frequentie van “event” 

rapportering 
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Plots trending dimensionele scores acute ziekenhuizen 

Figuur 108: Trending scores acute ziekenhuizen – D1 
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Figuur 109: Trending scores acute ziekenhuizen – D2 
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Figuur 110: Trending scores acute ziekenhuizen – D3 
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Figuur 111: Trending scores acute ziekenhuizen – D4 
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Figuur 112: Trending scores acute ziekenhuizen – D5 
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Figuur 113: Trending scores acute ziekenhuizen – D6 
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Figuur 114: Trending scores acute ziekenhuizen – D7 
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Figuur 115: Trending scores acute ziekenhuizen – D8 
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Figuur 116: Trending scores acute ziekenhuizen – D9 
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Figuur 117: Trending scores acute ziekenhuizen – D10 
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Figuur 118: Trending scores acute ziekenhuizen – O1 
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Figuur 119: Trending scores acute ziekenhuizen – O2 
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Trending scores psychiatrische ziekenhuizen 

Tabel 12: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen 

 
Psychiatrische ziekenhuizen 

  

Benchmark 1 (2009) 
(N=42) 

  
Benchmark 2 (2012) 

(N=48) 
  

Benchmark 3 (2016) 
(N=45) 

  

Mediaan 
(%) 

Evolutie 
(%) 

Mediaan 
(%) 

Evolutie 
(%) 

Mediaan 
(%) 

Totale 
evolutie 

(%) 

D1 67 -0,7 66,3 +0,9* 67,2 +0,2 

D2 60,2 -2,9 57,3 +1,1 58,4 -1,8 

D3 68,8 +1,5 70,3 +0,6 70,9 +2,1 

D4 55,8 +2 57,8 -0,5 57,3 +1,5* 

D5 50,1 +2 52,1 +1 53,1 +3 

D6 42,4 +3,6 46 -2,8 43,2 +0,8 

D7 47,1 +0,9 48 -1,8 46,2 -0,9 

D8 42,4 +1,4* 43,8 +4,9* 48,7 +6,3* 

D9 43,3 +1,1 44,4 +2,4* 46,8 +3,5* 

D10 40,1 -4,2 35,9 +4,1* 40 -0,1 

O1 49,1 +1,1 50,2 +2,1 52,3 +3,2* 

O2 45 -3,4 41,6 +2,9 44,5 -0,5 

 

*Statistisch significant verschil tussen beide metingen o.b.v. de ‘Related Samples Wilcoxon Signed Rank test’. De 'paired samples T-test' gaf 
dezelfde resultaten. 

Trending scores voor de psychiatrische ziekenhuizen 

Mediaan (%) en evolutie voor elke dimensie  

D1=Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen; D2=De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend 

tracht te verbeteren; D3=Teamwerk binnen afdelingen; D4=Openheid naar communicatie; D5=Feedback en communicatie over veiligheid; 

D6=Niet bestraffende respons op fouten; D7=Bestaffing; D8=Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid; D9=Teamwerk 

doorheen de ziekenhuisafdelingen; D10=Overdracht en transfer; O1=Globale perceptie over veiligheid; O2=Frequentie van “event” 

rapportering  
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Plots trending dimensionele scores psychiatrische ziekenhuizen 

Figuur 120: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D1 
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Figuur 121: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D2 
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Figuur 122: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D3 
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Figuur 123: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D4 

  



 
 

140 

Figuur 124: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D5 
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Figuur 125: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D6 
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Figuur 126: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D7 
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Figuur 127: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D8 
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Figuur 128: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D9 

  



 
 

145 

Figuur 129: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – D10 
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Figuur 130: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – O1 
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Figuur 131: Trending scores psychiatrische ziekenhuizen – O2 
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Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen 

Tabel 13: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen 

  Gespecialiseerde ziekenhuizen 

  

Benchmark 1 (2009) 
(N=12) 

  
Benchmark 2 (2012) 

(N=10) 
  

Benchmark 3 (2016) 
(N=10) 

  

Mediaan 
(%) 

Evolutie 
(%) 

Mediaan 
(%) 

Evolutie 
(%) 

Mediaan 
(%) 

Totale 
evolutie 

(%) 

D1 57,1 +3,4* 60,5 +2,4 62,9 +5,8* 

D2 60,6 +0,6 61,2 -2,2 59 -1,6 

D3 60,4 +1,7 62,1 +6 68,1 +7,7 

D4 53,1 +1,2 54,3 +0,9 55,2 +2,1* 

D5 51,1 -3,4 47,7 +1 48,7 -2,4 

D6 39,7 +1,3 41 +5,3 46,3 +6,6 

D7 44,3 +0,5 44,8 -3,7 41,1 -3,2 

D8 52,1 -0,3 51,8 +3,3 55,1 +3 

D9 45,5 0 45,5 +3,1 48,6 +3,1 

D10 42,2 -5,5 36,7 -1,4 35,3 -6,9 

O1 48,4 +1,6 50 -2 48 -0,4 

O2 41,1 +1,8 42,9 -1,3 41,6 +0,5 

 

*Statistisch significant verschil tussen beide metingen o.b.v. de ‘Related Samples Wilcoxon Signed Rank test’. De 'paired samples T-test' gaf dezelfde resultaten. 
 

Trending scores voor de gespecialiseerde ziekenhuizen 

Mediaan (%) en evolutie voor elke dimensie  

D1=Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen; D2=De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend 

tracht te verbeteren; D3=Teamwerk binnen afdelingen; D4=Openheid naar communicatie; D5=Feedback en communicatie over veiligheid; 

D6=Niet bestraffende respons op fouten; D7=Bestaffing; D8=Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid; D9=Teamwerk 

doorheen de ziekenhuisafdelingen; D10=Overdracht en transfer; O1=Globale perceptie over veiligheid; O2=Frequentie van “event” 

rapportering   
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Plots trending dimensionele scores gespecialiseerde ziekenhuizen 

Figuur 132: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D1 
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Figuur 133: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D2 
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Figuur 134: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D3 
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Figuur 135: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D4 
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Figuur 136: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D5 
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Figuur 137: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D6 
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Figuur 138: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D7 
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Figuur 139: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D8 
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Figuur 140: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D9 
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Figuur 141: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – D10 

 



 
 

159 

Figuur 142: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – O1 
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Figuur 143: Trending scores gespecialiseerde ziekenhuizen – O2 

   



 
 

161 

Highlights 

 

 

 

 

 Binnen de acute ziekenhuizen werd globaal een zeer positieve trend vastgesteld voor de 

veiligheidscultuur met significante vooruitgang op 10 dimensies. 

 De dimensie D8 (Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid) kende de 

grootste statistische vooruitgang met 10,7% t.o.v. de vorige meting en 15,2% t.o.v. de 

basismeting. Ook de dimensies D2 (De wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht 

te verbeteren) ging voor de derde meting met 4,5% vooruit met een totale vooruitgang van 

8,3%. D1 (Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen) steeg 

met 5,7% t.o.v. de vorige meting en 7,8% t.o.v. de basismeting. O1 (Globale perceptie over 

veiligheid) steeg met 4,2% t.o.v. de vorige meting en steeg in totaliteit met 6%. 

 Er werd lichte maar statisch significante totale vooruitgang vastgesteld voor D3 

(Teamwerk binnen afdelingen: +4,7%), D4 (Openheid naar communicatie: +3%), D5 

(Feedback en communicatie over veiligheid: +4%), D6 (Niet bestraffende respons op fouten: 

+3%), D7 (Bestaffing: +3,6%) en D9 (Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen: +4,8%). 

 D10 (Overdracht en transfer) kende een lichte achteruitgang van -0,2% t.o.v. de vorige 

meting, waardoor deze dimensie 1,5% lager gescoord wordt in vergelijking met de basismeting. 

De dimensie O2 (Frequentie van ‘event’ rapportering) ging met 1,3% vooruit, maar blijft nog 

met 0,3% onder de scores van de basismeting. De grootste knelpunten in de acute 

ziekenhuizen blijven D10 (Overdracht en transfer: 30,8%) en D6 (Niet bestraffende respons op 

fouten: 38,4%).  

 In de psychiatrische ziekenhuizen kon een lichte positieve trend vastgesteld worden maar zijn 

er ook nog wat verbeterpunten.  

 De dimensie D8 (Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid) had de grootse 

significante vooruitgang met 4,9% t.o.v. de basismeting en 6,3% in totaliteit.  

 Er kon verder een lichte significante vooruitgang vastgesteld worden t.o.v. de voorgaande 

meting voor drie veiligheidscultuurdimensies: D1 (Manager/supervisor verwachtingen en acties 

die patiëntveiligheid bevorderen) met +0,9% t.o.v. vorige meting en +0,2% t.o.v. basismeting, 

D9 (Teamwerk doorheen de ziekenhuisafdelingen ) met +2,4% t.o.v. de vorige meting en 

+3,5% t.o.v. de basismeting en D10 (Overdracht en transfer) met +4,1%, maar waarbij er 

slechts 0,1% verschil was t.o.v. de basismeting. 
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 De volgende dimensies kenden een lichte achteruitgang t.o.v. de vorige meting: D4 

(Openheid naar communicatie: -0,5%), D6 (Niet bestraffende respons op fouten: -2,8%) en D7 

(Bestaffing: -1,8%). D10 (Overdracht en transfer: 40%) en D6 (Niet bestraffende respons op 

fouten: 43,2%) vormen de grootste knelpunten in de psychiatrische ziekenhuizen. 

 In de gespecialiseerde ziekenhuizen kon vooruitgang worden vastgesteld voor 7 dimensies. 

 De grootste evolutie kon vastgesteld worden voor D3 (Teamwerk binnen afdelingen) met 

+6% t.o.v. de vorige meting en +7,7% in totaliteit, gevolgd door D6 (Niet bestraffende respons 

op fouten) met +5,3% t.o.v. de vorige meting en +6,6% t.o.v. de basismeting.  

 De dimensie D1 (Manager/supervisor verwachtingen en acties die patiëntveiligheid bevorderen) 

kende een vooruitgang van +2,4% t.o.v. de basismeting en een statistisch significante 

vooruitgang van +5,8% t.o.v. de basismeting. 

 Dimensies D10 (Overdracht en transfer: 35,3%) en D7 (Bestaffing: 41,1%) kenden een 

achteruitgang en vormen de grootste knelpunten binnen de gespecialiseerde ziekenhuizen. 
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SAMENVATTING EN DISCUSSIE 
Unieke dataset voor veiligheidscultuur onderzoek 

Het derde benchmarkrapport over veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen kwam tot stand op 

basis van data van 51 573 respondenten, waarvan 30 834 verpleegkundigen en verpleeghulpen en 4 

567 artsen uit 137 ziekenhuizen (82 acute, 45 psychiatrische en10 gespecialiseerde ziekenhuizen). 

Door het hoge aantal deelnemende ziekenhuizen is de veiligheidscultuur dataset voldoende 

representatief voor de Belgische ziekenhuizen. Momenteel zijn er 178 Belgische ziekenhuizen (102 

acute, 62 psychiatrische en 14 gespecialiseerde ziekenhuizen), waarvan 171 ziekenhuizen (102 acute, 

58 psychiatrische en 11 gespecialiseerde ziekenhuizen) deelnemen in de federale contracten van 2016 

voor ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’. Het was destijds een goede keuze van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid om, in het kader van de federale contracten, expliciet te werken aan het ontwikkelen 

van veiligheidscultuur in de ziekenhuizen. Het rapport van de National Patient Safety Foundation, 15 

jaar na het ophefmakende rapport ‘To Err Is Human’, illustreert nogmaals het belang van 

veiligheidscultuur in het werken aan meer veilige zorg. [14, 15] 

Het trending onderzoek met als doel de evolutie van veiligheidscultuur in kaart te brengen was 

mogelijk op basis van de gegevens van 167 400 respondenten in de drie nationale ziekenhuisbrede 

metingen. De responsgraad voor het voorliggende derde benchmarkonderzoek was met 43,7% wel een 

stuk lager in vergelijking met de tweede benchmark (50,4%). De responsgraad bij de artsen (24,4%) 

was beduidend lager dan deze van de andere ziekenhuismedewerkers (47,3 %). Het merendeel van de 

respondenten gaf aan directe interactie te hebben met patiënten, met name 88% in de acute 

ziekenhuizen, 92,4% in de psychiatrische ziekenhuizen en 89,1% in de gespecialiseerde ziekenhuizen.  

De lagere responsgraad kan deels verklaard worden door het feit dat veel ziekenhuizen de 

cultuurmeting elektronisch uitvoerden of een gecombineerde wijze hanteerden (elektronisch en 

papier). Heel wat ziekenhuizen hebben de dataverzameling ook extern uitbesteed waardoor de 

betrokkenheid en de respons bij de ziekenhuismedewerkers een stuk lager was. Ziekenhuizen die de 

cultuurmeting op papier organiseerden, hadden een betere responsgraad. Een papieren bevraging is 

meer laagdrempelig bij het gebruik van vragenlijsten en kan de betrokkenheid en ook de responsgraad 

van de ziekenhuismedewerkers verhogen. Maar niettemin vormt de Belgische veiligheidscultuur 

benchmark database een unieke gegevensbron wanneer we de vergelijking maken met internationaal 

onderzoek. De Belgische veiligheidscultuur dataset is de grootste in zijn soort in het Europese 

onderzoek. Enkel de Amerikaanse databank van het Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ) bevat de gegevens van 680 ziekenhuizen.[16]  
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Ziekenhuismanagement ondersteuning en leiderschap 

De resultaten van het benchmarkonderzoek tonen algemeen een positieve vooruitgang van 

veiligheidscultuur op de meeste dimensies. Voornamelijk de ondersteuning van het 

ziekenhuismanagement inzake patiëntveiligheid kende de sterkste vooruitgang. In de acute 

ziekenhuizen kon een statistisch significante vooruitgang vastgesteld worden van 10,7% t.o.v. de 

tweede benchmark (2011) en een vooruitgang van 15,2% t.o.v. de basismeting (2008). Dit toont aan 

dat het ziekenhuismanagement heden een hogere prioriteit stelt aan patiëntveiligheid en dit duidelijk 

ook beter uitdraagt naar de ziekenhuismedewerkers. Leiderschap en zichtbaar commitment van het 

management worden beschreven als zijnde cruciale factoren in het veranderingsproces van 

veiligheidscultuur en zijn derhalve belangrijke antecedenten voor het verbeteren van 

patiëntveiligheid.[17, 18] De resultaten van het onderzoek inzake veiligheidscultuur zijn erg 

bemoedigend op dit vlak, omdat de basis van een goede veiligheidscultuur begint met betrokkenheid 

en commitment van het ziekenhuismanagement.  

Ook de vooruitgang op de dimensies m.b.t. ‘management/ supervisor verwachtingen en acties voor 

patiëntveiligheid’, organisationeel leren en verbeteren, en teamwerk op de afdeling bevestigen de 

positieve evolutie op vlak van leiderschap op het niveau van de ziekenhuisafdelingen. Leidinggevenden 

fungeren namelijk als ‘cultuurdragers’ en hebben een voorname rol in het stellen van voorbeeldgedrag, 

in het anticiperen op risico’s, in het openlijk communiceren over incidenten, en in het bespreekbaar 

maken van veiligheid. Het doorbreken van hiërarchische barrières om elkaar te kunnen aanspreken op 

veiligheidsgedrag begint ook bij de leidinggevenden zelf. 

Het wordt door deze derde meting en analyse van de veiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen 

steeds duidelijker: veilige zorg heeft nood aan een professionele context waarbinnen ze gerealiseerd 

kan worden en daarvoor is een kwaliteitsvolle leiding en aansturing essentieel. Er is evidentie dat 

leadershap betrokkenheid en focus leidt tot een verbetering van kwaliteitsvolle en veilige zorg. Er zijn 

goede leiderschapsmodellen beschikbaar, zoals het ‘High Impact Leadership Model’ van het Institute 

for Healthcare Improvement (IHI).[4] Maar er is ook een cultuur van samenwerking nodig, met een 

belangrijke plaats voor de professionals in het algemeen en voor de artsen in het bijzonder. Vanuit 

dergelijke, geïntegreerde werking kan de beoogde patiëntgerichte en veilige zorg beter uitgebouwd en 

waargemaakt worden. 

Van een sanctionerende naar een ‘just’ culture 

Vooruitgang is nodig inzake het ontwikkelen van een goede meldcultuur in de ziekenhuizen. De 

dimensies inzake incidentmelden scoren nog steeds erg laag. Zo wordt een status quo vastgesteld voor 

de bereidheid tot het melden van incidenten (positief dimensionele score van 40,6% voor de acute 

ziekenhuizen) en zien we nauwelijks vooruitgang op de dimensie m.b.t. bestraffende respons op fouten 

(38,4% voor de acute ziekenhuizen). De helaas nog vaak overheersende sanctionerende cultuur in de 

ziekenhuizen maakt dat een meldcultuur niet kan gestimuleerd worden. Voornamelijk bij 
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verpleeghulpen en verpleegkundigen blijft het probleem erg groot. Slechts 27,8% van de 

verpleeghulpen en 34,8% van de verpleegkundigen in de acute ziekenhuizen hebben geen angst om 

fouten te melden en vrezen niet dat fouten bewaard worden in hun persoonlijk dossier.  

De openheid die nodig is om te kunnen leren uit fouten, wordt vaak nog verdrukt door ‘shame and 

blame’ in onze ziekenhuizen. Het ontwikkelen van een lerende omgeving is nodig om op stimulerende 

wijze te kunnen leren uit wat verkeerd gelopen is om dan, via gerichte bijsturing en een goede 

systeemaanpak, dezelfde fouten te kunnen voorkomen. Het is onduidelijk in welke mate de gewenste 

openheid al dan niet gehinderd wordt door het juridisch kader waarbinnen de geneeskunde in de 

ziekenhuizen uitgevoerd wordt of door de werking van het Fonds voor Medische Ongevallen. Daarover 

kunnen in dit rapport geen uitspraken gedaan worden. 

Het creëren van een rechtvaardige of ‘just’ culture is een voorwaarde om een veilige omgeving te 

creëren waarin incidenten openlijk besproken kunnen worden met het doel veranderingen door te 

voeren. Een ‘just’ culture vergt van de organisatie om een juiste balans te maken tussen enerzijds de 

systeembenadering die vereist is bij het melden en bespreken van incidenten en anderzijds het 

sanctionerend optreden bij het stellen van onveilig gedrag. De cultuur mag enerzijds niet bestraffend 

zijn, maar kan anderzijds onaanvaardbaar gedrag niet tolereren. Het gaat er om een cultuur te 

ontwikkelen die aanmoedigt om te melden in alle openheid, maar waarbij wel een duidelijk grens 

getrokken wordt tussen aanvaardbaar en niet aanvaardbaar gedrag.  

Dit is een evenwichtsoefening die in elk ziekenhuis, in elke context, en bij de verschillende 

professionele groepen een eigen en unieke aanpak vereist in het verbeteren van patiëntveiligheid. ‘One 

size does not fit all’. Een kant-en-klare aanpak bestaat hiervoor niet. Heden hebben maar weinig 

ziekenhuizen dergelijke open meldcultuur ontwikkeld. Enkele ziekenhuizen die er toch in slaagden een 

betere meldcultuur te ontwikkelen, zijn ook minder sanctionerend, zo blijkt uit de recente 

cultuurpercepties in deze ziekenhuizen. Het ontwikkelen van een ‘just’ culture is erg belangrijk omdat 

het de nadruk legt op het individuele veiligheidsgedrag van professionals én op de wijze waarop de 

organisatie hiermee omgaat. 

Transferproblematiek 

Een belangrijk en helaas blijvend knelpunt is de transfer van informatie over de patiënt wanneer hij/ 

zij verhuist van de ene naar de andere afdeling of bij het wisselen van werkposten. Nauwelijks één 

derde van de ziekenhuismedewerkers geeft aan dat dit goed verloopt vanuit het aspect van veiligheid 

van de zorg. Het probleem van moeilijke overdracht van patiëntinformatie wordt vooral vastgesteld bij 

de ziekenhuisapothekers (slechts 3,6% positief) en medewerkers die actief zijn op verschillende 

afdelingen (23,4%). In de psychiatrische ziekenhuizen zien we deze dimensie lager gescoord door de 

medewerkers van de ondersteunende diensten (o.a. ziekenhuisapothekers) met een score van 26,7%. 

Deze groepen zijn allicht veel kritischer omdat zij in hun werkzaamheden vaker betrokken zijn bij 

overdrachtsmomenten in het ziekenhuis en sneller geconfronteerd worden met het probleem.  



 
 

166 

Dit is een belangrijk werkpunt wat heel wat verder gaat dan louter een structurele aanpak. De 

interdisciplinaire overdracht is immers vaak onregelmatig en onvoorspelbaar en vraagt daarom ook 

aandacht voor meer samenwerking en een betere en open communicatie tussen ziekenhuisafdelingen 

en tussen professionals, waarbij deze een actieve rol en verantwoordelijkheid dienen op te nemen bij 

overdrachtsmomenten. Grote interdisciplinaire verschillen in veiligheidscultuur en de sterke 

professionele subculturen liggen mee aan de basis van het overdrachtsprobleem, omdat het 

overdrachtsproces nog te vaak in ‘silo’s’ verloopt. Training m.b.t. teamwerk en communicatie kunnen 

bijvoorbeeld hierbij helpen.[19] Een belangrijke vooruitgang op dit vlak kan en mag ook verwacht 

worden van de elektronische gegevensoverdracht. De initiatieven inzake het eGezondheidsplan van 

alle bij de gezondheidszorg betrokken ministers, o.m. via het stappenplan tot een geïntegreerd 

elektronisch patiëntendossier, zijn daaromtrent veelbelovend. 

Lokale verschillen in cultuur 

Er worden significante verschillen in veiligheidscultuur vastgesteld tussen de Nederlandstalige 

(Vlaamse), Franstalige (Waalse) en tweetalige (Brusselse) ziekenhuizen. De Nederlandstalige 

ziekenhuizen scoorden voor tien dimensies hoger dan de Franstalige ziekenhuizen. De tweetalige 

Brusselse ziekenhuizen scoorden voor alle dimensies beter dan de Franstalige ziekenhuizen. De 

grootste statistisch significante verschillen werden vastgesteld voor de dimensies ‘Manager/ super 

visor verwachtingen en acties voor patiëntveiligheid’, ‘Niet bestraffende respons op fouten’, 

‘Ziekenhuismanagement ondersteuning voor patiëntveiligheid’ en ‘Globale perceptie over veiligheid’. 

Enkel het aspect rond ‘Bestaffing’ werd significant beter gescoord in de Franstalige ziekenhuizen. 

Wanneer we kijken naar veiligheidscultuur op het niveau van de professionele groepen stellen we een 

grote variabiliteit vast. De verschillen in dimensionele scores tussen professionele groepen zijn groter 

dan de verschillen tussen ziekenhuisafdelingen. Opleiding en hiërarchie spelen duidelijk een grote rol in 

cultuur en cultuurverschillen. Uit de cultuurdata wordt vastgesteld dat leidinggevenden (o.a. 

hoofdverpleegkundigen, geneesheer-diensthoofden en apothekers) positiever scoren dan de niet-

leidinggevenden binnen hun discipline. Dit betekent dat de veiligheid van zorg hoger wordt ingeschat 

door leidinggevenden dan door niet-leidinggevenden en dit voornamelijk op aspecten die betrekken 

hebben op patiëntveiligheid op de afdeling. Voor de professionele groepen vallen vooral de lagere 

scores op voor de verpleeghulpen en verpleegkundigen op aspecten van bestraffende respons op 

fouten en de bestaffing (werkbelasting). Nauwelijks één derde van de verpleegkundige groepen scoort 

positief op deze dimensies.  

Wat betreft afdelingsverschillen wordt vastgesteld dat pediatrische afdelingen veelal beter scoren dan 

bijvoorbeeld de spoedafdelingen en de operatiekwartieren in de acute ziekenhuizen. Deze afdelingen 

kunnen op bepaalde aspecten, zoals teamwerk en openheid naar communicatie, een voorbeeld zijn in 

aanpak op andere ziekenhuisafdelingen. Het aspect van bestaffing werd vooral laag gescoord binnen 

de afdelingen geriatrie (29,6%), spoedgevallen (31,3%) en de ziekenhuisapotheek (33,4%). 
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Opvallende lagere scores werden vastgesteld voor de dimensie ‘teamwerk op de afdeling’ voor de 

afdelingen van het operatiekwartier (60,7%), wanneer we deze vergelijken met scores van andere 

afdelingen, zoals bijvoorbeeld de afdeling pediatrie (75%). In een recente studie van de UHasselt over 

de implementatie van de safe surgery checklist bleek eveneens het belang van meer teamwerk en 

leiderschap op het operatiekwartier voor het welslagen van een ziekenhuisspecifiek implementatieplan 

rond de checklist.[20]  

Verbeterstrategieën en implementatiecontext 

Bij interpretatie van de resultaten moet uiteraard voorzichtigheid geboden worden en rekening 

gehouden worden met het feit dat in de veiligheidscultuurmetingen gepeild wordt naar attitudes en 

percepties rond veilig werken. Er worden geen effectieve resultaten van patiëntveiligheid gemeten. Er 

is momenteel in de wetenschappelijke literatuur weinig zicht op de relatie tussen veiligheidscultuur en 

uitkomsten van patiëntveiligheid.[21, 22] Wat heden naar aanpak in de ziekenhuizen ontbreekt, is het 

selectief implementeren van verbeterinterventies en het gericht opvolgen van de effectiviteit ervan om 

veiligheidscultuur te kunnen verbeteren.[22] Beter inzicht in de effectiviteit van interventies gericht op 

vermijdbare incidenten is nodig om ziekenhuismanagers te helpen bij het selecteren van 

veiligheidsinterventies. Maar meer inzicht op basis van de best beschikbare evidentie is ook nodig om 

de professionals te kunnen overtuigen deze interventies toe te passen in de dagdagelijkse praktijk.  

Het gaat hierbij niet enkel om de op evidentie gebaseerde interventies te implementeren welke gericht 

zijn op specifieke klinische problemen (vb. central line bundel ter preventie van katheter gerelateerde 

infecties; de safe surgical checklist ter preventie van heelkundige fouten). Het gaat wel om meer 

aandacht voor de veiligheidscultuur en een beter inzicht in de bredere implementatiecontext van de 

verbeterinterventie en deze ook te begrijpen. Bijvoorbeeld, bij het implementeren van een bundel of 

checklist zijn de aandacht voor teamwerk, voor de interdisciplinaire relaties, voor communicatie, voor 

leiderschap,.… kritische succesfactoren voor een succesvolle en duurzame implementatie.[20] 

Illustratief op dit vlak is ook het recente open access boek van Charles Vincent en René Amalberti 

‘Safer Healthcare: Strategies for the Real World’.[23] De titel van het werk weerspiegelt dat 

patiëntveiligheid initiatieven nog vaak louter gericht zijn op het optimaliseren van klinische processen 

en het verbeteren van systemen, maar dat in de reële en complexe omstandigheden van de 

gezondheidszorg en in een minder gecontroleerde omgeving, zoals de specifieke setting van het 

ziekenhuis, beter onderbouwde verbeterstrategieën vereist zijn voor het beheersen van risico’s. 

Om ziekenhuizen te ondersteunen bij het implementeren van gerichte verbeteracties voor 

veiligheidscultuur ontwikkelde het Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) een praktische 

actie planning tool. Deze tool is vrij beschikbaar en omvat een template waarmee ziekenhuizen 

stapsgewijs aan de slag kunnen in het formuleren en opvolgen van gerichte verbeteracties.[24] In het 

voorliggende benchmark rapport inzake veiligheidscultuur kunnen ziekenhuizen concrete 
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aanknopingspunten voor verbetering vinden op het ziekenhuisbrede niveau en op het niveau van de 

afdelingen en professionele groepen. 

Uit de resultaten van de het derde benchmarkonderzoek blijkt dat ziekenhuisaccreditatie een 

belangrijke contextvariabele zou zijn voor een positievere veiligheidscultuur. Ziekenhuizen die een 

ziekenhuisbrede accreditatie behaalden, hadden globaal positievere veiligheidscultuurscores, met 

statistisch significante positievere resultaten voor de dimensie ‘Feedback en communicatie over 

veiligheid’ (57,3%) en de twee outcome dimensies ‘Globale percepties over veiligheid’ (54,6%) en 

‘Frequentie van event rapportering’ (47,9%). Ook ziekenhuizen die in een accreditatieproces zitten, 

hadden voor deze aspecten significante positievere scores (respectievelijk 53,1%, 51,6% en 42,2%) 

dan de ziekenhuizen die geen accreditatie behaalden of niet in een accreditatietraject zitten 

(respectievelijk 49,7%, 45% en 39,8%). Het aspect van bestaffing daarentegen, welke de 

werkbelasting meet, werd statistisch significant lager gescoord binnen de ziekenhuizen met 

accreditatie (35,2%) of in een accreditatietraject (39,2%) in vergelijking met de andere ziekenhuizen 

(44,1%).  

De meeste Vlaamse ziekenhuizen zijn in volle voorbereiding om een ziekenhuisaccreditatie te behalen. 

In Vlaanderen werken de ziekenhuizen daarvoor met twee instanties samen, namelijk the Joint 

Commission International en het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg. Beiden zijn daartoe 

geautoriseerd door ISQUA. Aan Franstalige zijde gaven de meeste ziekenhuizen aan in de bijkomende 

elektronische bevraging van het huidige onderzoek nog niet in een accreditatiemodus te zitten. Er is 

echter nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek verricht over de impact van 

ziekenhuisaccreditatie op de daadwerkelijke veiligheid van de zorg. Diepgaander onderzoek op de 

Belgische cultuurdataset zal de wisselwerking tussen ziekenhuisaccreditatie en veiligheidscultuur 

verder in acht nemen. Verder onderzoek is ook nodig om de relatie tussen veiligheidscultuur en 

uitkomsten van patiëntveiligheid in kaart te brengen. 
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