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Patiëntveiligheid anders bekeken:
simulatie en mHealth

T

echnologische ontwikkelingen krijgen steeds meer invloed op onze manier
van communiceren en leren. Een andere vaststelling is dat het samenwerken
in intergenerationele teams specifieke aandachtspunten met zich
meebrengt, ook voor patiëntveiligheid. In het tiende symposium kwaliteit en
patiëntveiligheid wordt hierop ingegaan en wordt patiëntveiligheid benadert vanuit
drie invalshoeken: communicatie in intergenerationele teams, simulatie en mHealth.

Generaties Baby-boomers, X, Y en Z
De baby-boomers (1945-1960) en de generaties X (1961-1980), Y (1981-1995) en Z
(vanaf 1995) zijn vier generaties met eigen specifieke kenmerken, kwaliteiten en
expertise. Deze presentatie wordt ingegaan op de synergieën die kunnen worden
gemaakt als er samenwerking tussen deze vier generaties en de uitdagingen te
benadrukken. De focus ligt hierbij op de karakteristieken van deze generaties en op de
manier waarop zij de wereld van morgen mee vorm kunnen geven.

Simulatie
Door de implementatie van simulatietraining in risicovolle industrieën zoals de
luchtvaart wordt getracht om activiteiten veiliger te maken. De motivatie hiervoor is
dubbel. Enerzijds is er de overtuiging dat simulatie de veiligheid ten goede komt,
anderzijds is er ook een economische reden voor. Initieel werd simulatietraining
gebruikt in technische basisopleidingen. Vervolgens zijn, dankzij nieuwe technologieën,
methoden ontstaan zoals simulatiepoppen, virtual reality en augmented reality, 3Domgevingen en serious games. Deze nieuwe trend zet zich ook verder op het gebied
van simulatie en de menselijke factoren die gelieerd zijn aan het werken in teams
worden steeds meer onderwerp van simulatie. Het is aangetoond dat door simulatie
bepaalde vaardigheden kunnen verbeteren en dat gedrag kan veranderen, vooral in
kritieke situaties. Simulatie laat ook toe om, in teamverband, fouten te detecteren en
herstelmaatregelen te ontwikkelen.
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mHealth

mHealth is een afkorting voor ‘mobiele gezondheid’, een term die gebruikt wordt voor het uitoefenen van
de geneeskunde met behulp van mobiele technologie zoals smartphones. Er wordt vanuit gegaan dat de
integratie van deze technologie in de gezondheidssector leidt tot een betere communicatie met de
patiënt. Daarnaast kan ook het besluitvormingsproces door patiënten en zorgverleners gefaciliteerd
worden wat leidt tot betere kwaliteit van zorg.

Het is duidelijk dat deze digitale (r)evolutie ons leven ten gronde zal veranderen …. En dit is nog maar een
begin.
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24 MAART 2016

9de symposium
Patiëntveiligheid in actie

7

Gezien de terreurdreiging niveau 4 op 24 november 2015 werd het symposium verzet naar 24
maart 2016. Wegens de aanslagen van 22 maart 2016 werd het symposium afgelast.

Patiëntveiligheid in actie

N

a de spraakmakende rapporten over vermijdbare sterfte in ziekenhuizen
begin jaren ‘90 hebben tal van internationale organisaties zoals de WGO,
de OESO, de Europese Commissie en de Raad van Europa een set van
actiegerichte aanbevelingen geformuleerd om patiëntveiligheid te
verbeteren. Ook voor de FOD Volksgezondheid was het een aanleiding om meer
systematisch en gestructureerd werk te maken van een kwaliteitsvolle en veilige
patiëntenzorg. De actiegerichte aanbevelingen werden vertaald in 12 kernelementen
waar de Belgische ziekenhuizen sinds 2007 aan werken.

Het veiligheidsprogramma in Nederlandse ziekenhuizen was één van de belangrijkste
inspiratiebronnen voor de meerjarige programma’s kwaliteit en patiëntveiligheid. Als
introductie wordt de effectiviteit van het Nederlandse programma toegelicht en
worden enkele succes-en faalfactoren besproken.

Patiëntveiligheid is een zaak van iedereen en een ondersteunende en lerende
veiligheidscultuur is essentieel. Verschillende sprekers zijn ingegaan op deze thematiek,
elk vanuit een specifieke invalshoek.

Bijzondere aandacht werd gegeven aan de betrokkenheid van de patiënt om
patiëntveiligheid te verbeteren en hoe hiervoor beroep kan worden gedaan op zijn of
haar ervaring.

Er werd ook een postertentoonstelling georganiseerd waarin specifieke
ziekenhuisacties en -projecten worden voorgesteld. Alle ingediende posters werden
gebundeld in een boekje dat alle deelnemers bij de aanvang van het symposium
ontvangen. Deze bundeling van innovatieve projecten geeft een idee van hoe kwaliteit
en patiëntveiligheid vertaald wordt naar de werkvloer en hoe het een plaats krijgt in de
dagelijkse praktijk. Dit is hoopgevend en laat toe om vol vertrouwen te kijken naar een
toekomst waarin kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid meer en meer centraal staan.

Tijdens het symposium werd een postersessie georganiseerd. Vijfentwintig projecten
over kwaliteit en patiëntveiligheid werden voorgesteld. Deze illustreerden een
activiteit in verband met het thema van de dag, of activiteiten die in het kader van het
contract “coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid” werden opgezet.
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24 NOVEMBER 2014

8ste Symposium

Talent 4 quality
Skilled 4 improvement
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Talent 4 quality
Skilled 4 improvement

I

n de literatuur1, 2 worden twee belangrijke redenen aangehaald waardoor
implementatie van kwaliteitsverbeterende initiatieven in de zorgsector
belemmerd wordt.

Een eerste reden is het gebrek aan kennis over goede methodes, zoals de Plan-DoStudy-Act-cyclus (PDSA), om verbeterprocessen te structureren. Een tweede reden is
het falen van organisaties om een omgeving te creëren die het leren en het toepassen
van deze methodes faciliteert en stimuleert. Het 8ste symposium speelde in op deze
laatste reden. “The Model for Improvement Learning” van de Health Foundation3 was
hiervoor een zinvol uitgangspunt en vormde de rode draad doorheen het symposium.
Volgens dit model dient elke organisatie te investeren in een set van drie
vaardigheidsdomeinen: soft skills, technical skills en learning skills. Tijdens het
symposium werden deze vaardigheidsdomeinen belicht vanuit de praktijk, de theorie
en vanuit bestaande instrumenten.

In het eerste onderdeel kwamen enkele ziekenhuizen getuigen over leiderschap in
relatie tot het verbeteren van kwaliteit en patiëntveiligheid. Er werd ingegaan op het
belang van waarden van leiderschap als inspiratie voor motivatie en leren, over het
borgen van verbeteringen na accreditering en over het opleiden van medewerkers
(Lean, programma voor verpleegkundig leidinggevenden).

In een tweede luik stonden theoretische modellen en concepten centraal. “Leren”
werd beschouwd als een verbeterstrategie en “verandering” werd zowel benaderd
vanuit gedrags-economisch perspectief als vanuit recente inzichten over motivatie.

Tenslotte werden instrumenten voorgesteld die een beeld schetsen van hoe in
ziekenhuizen met talent kan worden omgegaan en hoe kwaliteit kan verhogen
door te kiezen voor talent.

1

M.J .Taylor, et al. Systematic review of the application of the plan–do–study–act method to improve
quality in healthcare. Downloaded from qualitysafety.bmj.com on June 5, 2014
2

Health Foundation, March 2014. Perspectives on context

3

Gabbay J, le May A, Connell C, Klein JH. Skilled for improvement? London: The Health Foundation,
2014. www.health.org.uk/publications/skilled-for-improvement
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25 NOVEMBER 2013

7de Symposium
Zijn we klaar voor
patiënt en familie
empowerment?
“Weten en willen is niet genoeg;
toepassen en uitvoeren zijn doorslaggevend !”
Goethe
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Zijn we klaar voor patiënt en familie
empowerment?

W

e zijn ervan overtuigd dat patiënt en familie empowerment een
relevant thema is dat beantwoordt aan de noden van de
maatschappij. Door de toename van het aantal patiënten met
chronische aandoeningen, een hogere levensverwachting, de
opkomst van sociale netwerken, enz. wordt het steeds belangijker om patiënten en
hun naasten te percipiëren als partners in hun eigen zorgtraject en om hen hierin te
begeleiden en te ondersteunen. Mede hierdoor kan de patiëntenzorg nog
kwaliteitsvoller, veiliger en efficiënter worden.

Op 25 november, hebben we het genoegen gehad om een Amerikaanse spreker te
ontvangen, Dave deBronkart, beter bekend onder de naam e-patient Dave. Dave
deBronkart is een blogpatiënt die sinds 2009 strijdt voor een meer participatieve en
mensgerichte zorg. Zijn aanwezigheid was strategisch en was een eye-opener voor
patiënt en familie empowerment.

Andere experten die aan het woord gekomen zijn : professor Michel Dupuis voor meer
antropologische inzichten (UCL), Dhr. Luc Galoppin, expert in sociale netwerken, Mevr.
Helen Baxter (UK) over een “patient evidence-based” methodologie. Daarnaast
kregen ook patiënten, patiëntenorganisaties en woordvoerders en actoren van
bijzondere projecten en hun naasten, een plaats op het symposium. Wij waren ervan
overtuigd dat deze getuigenissen een gevoelige snaar hebben geraakt.
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26 NOVEMBER 2012

6de Symposium
Klinisch leiderschap,
de cruciale stap naar
excellentie
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Klinisch leiderschap,
de cruciale stap naar excellentie

H

et 6de symposium “Klinisch leiderschap, de cruciale stap naar excellentie”,
dat op 26 november 2012 werd georganiseerd stond in het teken van
klinisch leiderschap.

Het nastreven van efficiëntie en excellentie in de gezondheidszorg zet zorginstellingen
en zorgverleners ertoe aan om samen te werken aan kwaliteitsvolle en veilige zorg.

Na een analyse van de beschikbare literatuur inzake klinisch leiderschap beschouwde
de FOD Volksgezondheid de volgende componenten als essentieel voor het handelen
van leidinggevende zorgprofessionals:
1.

ze hebben een sterke visie op kwaliteit, patiëntveiligheid en patiëntgerichte zorg
en weten deze adequaat uit te dragen;

2.

ze inspireren andere zorgverleners in het verbeteren van kwaliteit,
patiëntveiligheid en patiëntgerichtheid;

3.

ze beschikken over diepgaande kennis in hun vakgebied;

4.

hun handelen is gebaseerd op evidentie gebaseerde richtlijnen en inzichten;

5.

ze staan open om te leren van andere disciplines;

6.

ze zijn in staat productieve werkrelaties te ontwikkelen met het oog op het
verbeteren van de uitkomsten in de zorg;

7.

ze bouwen bruggen naar andere professionele disciplines met het oog op het
verbeteren van kwaliteit en patiëntveiligheid;

8.

ze implementeren een bio-psychosociale benadering in het omgaan met
patiënten en hun familie;

9.

ze “empoweren” patiënten en hun families in het omgaan met hun ziekte;

10.

ze promoten continuïteit van de zorg doorheen de instelling en daarbuiten.

Klinisch leiderschap wordt door de FOD Volksgezondheid gezien als een kritische
succesfactor in het realiseren en verbeteren van een veilige, effectieve en
patiëntgerichte zorg. Daarom is ook in het kader van het tweede meerjarige
programma “coördinatie van kwaliteit en patiëntveiligheid” 2013-2017 klinisch
leiderschap een belangrijk thema. Met dit symposium wou de FOD Volksgezondheid
het debat over de concretisering van klinisch leiderschap in samenspraak met de sector
initiëren.

Het symposium richt zich in de eerste plaats tot ziekenhuisdirecties, leidinggevende
zorgprofessionals, kwaliteitscoördinatoren en medewerkers patiëntveiligheid.
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Ter gelegenheid van het symposium werden veertien posters werden voorgesteld. Deze illustreerden een
activiteit in verband met de activiteiten die in het kader van de drie pijlers van het contract “coördinatie
kwaliteit en patiëntveiligheid” werden opgezet.
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28 NOVEMBER 2011

5de Symposium
Praten over incidenten:
een noodzaak!
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W
Praten over incidenten:
een noodzaak!

anneer een patiënt in een ziekenhuis het slachtoffer wordt van een
incident, dan is communicatie tussen het slachtoffer, de
zorgverstrekker en het ziekenhuismanagement cruciaal. Het 5de
symposium “Praten over incidenten: een noodzaak” van de FOD
Volksgezondheid van 28 november 2011, zoomde volledig in op het prioritaire belang
van communicatie voor een goed patiëntveiligheidsbeleid.

Praten over incidenten en hoe die vermeden kunnen worden is belangrijk. Dat kan
maar als er in de zorginstellingen een open patiëntveiligheidscultuur aanwezig is.
Aandacht voor de slachtoffers (patiënt, zorgverlener, organisatie), transparantie en
communicatie stonden daarbij centraal.

De slachtoffers
Wanneer een gehospitaliseerde patiënt een incident meemaakt, spelen zorgverlener
en ziekenhuisbeheerder een belangrijke rol. Patiënten waarderen een open
communicatie, waarbij herkend en erkend wordt wat er is gebeurd. Hierdoor kan het
vertrouwen in de zorgverstrekker worden hersteld.

Maar ook de zorgverlener, arts of verpleegkundige, zijn vaak slachtoffers (concept van
het ‘tweede slachtoffer (second victim)’). Hij of zij kan dan wel de oorzaak zijn van het
incident, maar is de organisatie ook verantwoordelijk? Volgens de huidige inzichten is
een incident een gevolg van het falen van het zorgsysteem en is het dus niet toe te
schrijven aan het gedrag van één individu.

Ook de organisatie kan zelf slachtoffer zijn. Een incident kan de interne
zorgorganisatie in het gedrang brengen, kan bijkomende kosten genereren en de
instelling imagoschade toebrengen.

Transparantie
Transparantie is een sleutelbegrip. In de eerste plaats met de patiënt, de
zorgverstrekker en de organisatie. Dat vergt een open patiëntveiligheidscultuur,
ondersteund door een duidelijk intern communicatieplan met duidelijke taakverdeling
en afspraken over hoe te communiceren bij incidenten.

Verschillende
actoren
(overheid,
zorginspectie,
ziekenhuiskoepels,
patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, enz.) spelen een cruciale rol in het
benadrukken van het belang van een open communicatiecultuur. Op dat vlak dient
nog heel wat onderzoek te worden verricht.
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Externe communicatie

Bij een incident of crisis komt het erop aan snel te reageren. Daarom is het belangrijk te beschikken over
een communicatieplan met een strategie naar de pers. Veel zorginstellingen zijn niet vertrouwd met de
media. En toch kan de pers een heel waardevolle partner zijn wanneer er over incidenten moet worden
gecommuniceerd. Een goed onderbouwd extern communicatieplan en een degelijke mediatraining
kunnen de onwennigheid bij veel zorginstellingen wegnemen.

Tijdens het symposium werd een postersessie georganiseerd. Negentien projecten over kwaliteit en
patiëntveiligheid werden voorgesteld. Deze illustreerden een activiteit in verband met het thema van de
dag, of activiteiten die in het kader van de drie pijlers van het contract “coördinatie kwaliteit en
patiëntveiligheid” werden opgezet.

Communication

fascicule

PARTAGE

Agenda vision
AFFICHES
soutien
PLAN

pratique

transparence
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24-25 NOVEMBER 2010

4de Symposium
Kwaliteit en
patiëntveiligheid
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I

n november 2010 werden de vierde week en het vierde symposium
georganiseerd over kwaliteit en patiëntveiligheid.

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Het vierde symposium was een combinatie van lezingen over specifieke thema’s en
een postersessie. De vier grote thema’s waren:


terugblik en vooruitzichten;



zorgprocessen kritisch bekeken;



innovatieve verbeteracties;



kwaliteit en patiëntveiligheid: wat betekent dit in psychiatrische en Spziekenhuizen?.

Tijdens het symposium werden 29 posters voorgesteld. Deze illustreerden een
activiteit in verband met de activiteiten die in het kader van de drie pijlers van het
contract “coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid” 2007-2012 werden opgezet.
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17-18 NOVEMBER 2009

3de Symposium
Het vermijdbare
vermijden
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S
Het vermijdbare vermijden

edert 2007 organiseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een
Week voor Patiëntveiligheid, telkens in het najaar (oktober of november).
Voor deze actie werd een logo en een huisstijl ontwikkeld. Om de doelgroep
te sensibiliseren voor het thema worden affiches en brochures met het
programma ter beschikking gesteld aan ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.

In 2009 werd een meerdaags symposium onder de titel ‘Het vermijdbare vermijden’,
waar een variëteit aan thema’s werd behandeld georganiseerd. Er werd eveneens
erover gewaakt dat de drie types van ziekenhuizen en de beide landsgedeelten
evenwichtig aan bod kwamen.

Vier thema’s kwamen aan bod: ’s morgens ontvingen de ziekenhuizen een eerste
feedback van de resultaten van de ingediende rapporten in het kader van het contract
“Coördinatie Kwaliteit en Patiëntveiligheid”. Daarna kwamen het programma “Safe
Surgery, Saves Lives”, medicatieveiligheid en de rol van de verpleegkundigen in
patiëntveiligheid aan bod.

De beoogde doelgroepen warden de zorgverstrekkers zoals ziekenhuisdirecties,
kaderleden, artsen, verpleegkundigen, ziekenhuisapothekers, kwaliteitscoördinatoren,
(staf) medewerkers patiëntveiligheid en alle personen die betrokken zijn in de
zorgsector.

Tijdens het symposium werden 22 posters voorgesteld. Deze illustreerden een
activiteit in verband met de activiteiten die in het kader van de drie pijlers van het
contract “coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid” 2007-2012 werden opgezet.
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6-7 NOVEMBER 2008

2de Symposium
Het vermijdbare
vermijden
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V

an 3 tot 7 november 2008 organiseerde de FOD Volksgezondheid voor de
tweede maal een Week voor Patiëntveiligheid voor de zorginstellingen en
alle betrokkenen in de zorgsector.

Het vermijdbare vermijden

Centraal in de Week voor Patiëntveiligheid staat de organisatie van een tweedaags
symposium, op 6 en 7 november 2008 in Brussel.

Op donderdag 6 november werd de nadruk gelegd op de rol van het
ziekenhuismanagement in patiëntveiligheid. Ziekenhuisdirecties en leidinggevenden
waren voor deze dag dan ook de belangrijkste doelgroep: “Boards on board”. Er werd
een overzicht gegeven van de stand van zaken van patiëntveiligheid in Belgische
ziekenhuizen. Meer patiëntveiligheid betekent ook dat er een cultuur dient te zijn
waarin praten over incidenten en daarvan leren gemeengoed is. Er werd toegelicht
dat een patiëntveiligheidscultuurmeting de aanzet kan zijn tot verandering en hoe
deze verandering kan gerealiseerd worden. Er werd ook expliciete aandacht gegeven
aan de juridische context voor het veilig melden van incidenten. Tijdens het
symposium stelden enkele ziekenhuisdirecteurs concrete projecten voor die
exemplarisch waren voor de sector. De voormiddag werd afgesloten met een debat
met alle sprekers en leden van het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid. Op donderdagnamiddag werd de nadruk gelegd op “care bundles”,
een concept van het Amerikaanse Institute of Healthcare Improvement dat stilaan ook
in België geïntroduceerd werd. De dag werd afgesloten met een uiteenzetting over de
nieuwe WHO-campagne “Safe Surgery, Saves Lifes”.

Op vrijdag 7 november werd een halve dag
gewijd
aan
patiëntveiligheid
in
psychiatrische ziekenhuizen. Incidenten die
te maken hebben met het gebruik van 2de
generatie antipsychotica, agressie en suïcide
zijn veel prominenter aanwezig in
psychiatrische
dan
in
algemene
ziekenhuizen.
Medicatieveiligheid was het laatste thema.
Incidenten met betrekking tot medicatie zijn
het meest frequent. Het belang van
klinische
farmacie
in
relatie
tot
patiëntveiligheid werd toegelicht.
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22-24 OKTOBER 2007

1ste Symposium
Het vermijdbare
vermijden
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D

e FOD Volksgezondheid organiseerde van 22 tot 26 oktober 2007 voor
het eerst een Week voor Patiëntveiligheid voor de zorginstellingen en alle
betrokkenen in de zorgsector.

De organisatie van een driedaags symposium op 22, 23 en 24 oktober 2007 in Brussel
markeert het begin van de jaarlijkse symposia.
Op 22 oktober gaven internationale sprekers een overzicht van hun initiatieven en
resultaten inzake patiëntveiligheid. Ook werd het thema op nationaal niveau
gesitueerd.

Éviter l’évitable

Dinsdag 23 oktober werden het geneesmiddelenbeleid en de ziekenhuishygiëne
bekeken in het licht van de patiëntveiligheid.
Gedurende de laatste symposiumdag werden, naast initiatieven die een veilige zorg
verhogen (valpreventie, doorligwonden, ondervoeding), ook het gebruik van
indicatoren en de huidige Belgische wetgeving met betrekking tot de
aansprakelijkheid van de zorgverstrekkers toegelicht.

Er werd ook aangekondigd dat ter gelegenheid van de Week voor Patiëntveiligheid de
zorginstellingen initiatieven kunnen nemen rond veilige zorg die zich richten naar de
zorgverstrekker of de patiënt. De Belgische ziekenhuizen werden dan ook uitgenodigd
om op vrijwillige basis hierover te communiceren en te sensibiliseren.

Tenslotte is de Week voor Patiëntveiligheid ook de aanzet geweest tot de uitbouw van
een nationale strategie. De Belgische overheid wenste door middel van een
strategische nota en door gerichte communicatie werk te maken van een uniform
patiëntveiligheidsbeleid in alle zorginstellingen.

Tijdens het symposium werden 30 posters
voorgesteld. Deze illustreerden een activiteit
in verband met patiëntveiligheid en kwaliteit
van de zorg in de Belgische zorginstellingen.
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De Cel Kwaliteit stimuleert de implementatie van een
patiëntgericht, geïntegreerd en op evidentie gebaseerd zorgbeleid
door middel van innoverende en duurzame programma’s in
samenspraak met haar partners.
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