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I. VISIE VAN DE FOD
VOLKSGEZONDHEID
Om de coördinatie van de kwaliteit en patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen
progressief te bevorderen en te ondersteunen werd sinds juli 2007 een bijkomende
financiering goedgekeurd in het onderdeel B4 van het budget van de financiële middelen.
Een eerste meerjarenplan werd ontwikkeld in 2008 en op basis van dit plan werden de
jaarlijkse contracten ingevuld, gebaseerd op 3 pijlers: structuur, proces en resultaat (cf.
triade van Donabedian). Dit eerste meerjarenplan werd ontwikkeld om een duidelijk
kader met objectieven op langere termijn te bekomen en dit zowel voor de ziekenhuizen
als voor de FOD Volksgezondheid. Daarnaast zijn kwaliteit en patiëntveiligheid thema’s
die, door hun complexiteit, een gefaseerde en planmatige aanpak vragen.
In de loop van 2010 werd gestart met de conceptuele ontwikkeling van een tweede
meerjarenplan dat einde 2012 werd gefinaliseerd. De inhoud van dit tweede
meerjarenplan is een consequente verderzetting van wat werd opgestart tijdens de
afgelopen jaren, rekening houdend met belangrijke resultaten van de
ziekenhuisrapportages van de afgelopen jaren en de actuele ontwikkelingen in het
ziekenhuislandschap en de gezondheidszorg als geheel.
Ook dit meerjarenplan werd gefaseerd uitgewerkt door middel van jaarlijkse contracten
waarvoor ziekenhuizen een bijkomende financiering ontvangen.
Voor het operationaliseren van het meerjarenplan heeft de FOD zich laten inspireren
door een model van outputmanagement zoals beschreven in het boek ‘Leidinggeven
zonder bevelen’ van Filip Vandendriessche en Jef Clement (2006) 1. Via dit model wordt
inzicht verkregen in de factoren die een belangrijke rol spelen bij het invoeren van
veranderingen. Cruciaal inzicht hierbij is dat een oplossing aan kracht wint wanneer ze
niet alleen een doel dient maar ook een maatschappelijk aanvaard probleem oplost. De
slaagkans van een operationeel plan zoals dat van de FOD is aanzienlijk groter
wanneer het uitgaat van doelen en niet van oplossingen. Om veranderingen op een
duurzame manier door te voeren worden vier niveaus onderscheiden (figuur 1).
1. het probleem;
2. het te bereiken doel;
3. de criteria waaraan de oplossing moet voldoen;
4. de oplossing.

1

F. Vandendriessche, J. Clement, 2006. Leidinggeven zonder bevelen. De Outputmanager. Een praktijkboek
over leidinggeven vanuit visie. Uitgeverij Lannoo, nv, Tielt en Scriptum Uitgeverij, Schiedam.
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Figuur 1: Vier niveaus om een probleem op te lossen

In people management termen zijn de niveaus 1 tot en met 3 het werkgebied van de
manager. Niveau 4 is het domein van de medewerker die aldus zijn expertise en zijn
ervaring kan aanwenden om zelf oplossingen te bedenken. Indien de manager het
probleem, het doel en de criteria duidelijk heeft gesteld kan de medewerker in alle
vrijheid zijn eigen oplossingen uitwerken.
Als dit model van outputmanagement toegepast wordt op het meerjarenplan kwaliteit en
patiëntveiligheid dan kan gesteld worden dat ‘probleem’, ‘doel’ en ‘criteria’ behoren tot
de verantwoordelijkheid van het ziekenhuismanagement en de FOD en dat de ‘oplossing’
in handen ligt van de ziekenhuismedewerker omdat die als geen ander het werkveld
kent. Om de oplossing te bereiken, kan de ziekenhuismedewerker indien nodig rekenen
op de steun van het ziekenhuismanagement en de FOD (ondersteuningsplan).
De FOD heeft criteria geformuleerd (niveau 3) en wil hiermee richtinggevend zijn op
outputvlak en tegelijk maximaal een beroep doen op de autonomie van elke
zorginstelling.
Ter illustratie wordt verwezen naar de criteria m.b.t. het centraal meldportaal voor
incidenten en bijna-incidenten zoals die voor het eerst werden gecommuniceerd in 2009
en geactualiseerd in 2012. Ziekenhuizen dien(d)en rekening te houden met de
geformuleerde criteria maar waren en zijn vrij in de manier waarop dit centraal
meldportaal ontwikkeld en geïmplementeerd wordt.
De werkwijze in het tweede meerjarenplan is vergelijkbaar.
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Dit meerjarenplan werd ontwikkeld door de medewerkers van de cel kwaliteit en
patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu met nauwe betrokkenheid en inbreng van de Federale Strategische
Werkgroep Patiëntveiligheid, de Werkgroep Auto-Evaluatie, het Netwerk van Medisch
Farmaceutische Comités, de Stuurgroep Safe Surgery, het Federaal Platform voor
Ziekenhuishygiëne, de Werkgroepen Transmurale Zorg, Identitovigilantie en de
Netwerken van psychiatrische en Sp-ziekenhuizen. Ook met externe partners zoals de
Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit (FRKVA), het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en het Begeleidingscomité Hemovigilantie
werd overleg en afstemming georganiseerd.
Tenslotte werd dit meerjarenplan voorgesteld aan het kabinet van Minister Onkelinx, de
Gemeenschappen en Regio’s, de koepelorganisaties, de ziekenhuisdirecties, de
hoofdgeneesheren, de verpleegkundigen en tijdens verschillende overlegfora met
kwaliteitscoördinatoren en medewerkers patiëntveiligheid.
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II. ALGEMEEN KADER
In overleg met de Federale Strategische Werkgroep Patiëntveiligheid werd beslist om de
jaarlijkse federale contracten maximaal te laten aansluiten bij de actuele ontwikkelingen
binnen de ziekenhuizen. Daarom is er gekozen voor thema’s die gevraagd worden in het
kader van ziekenhuisaccreditering. Hoewel de FOD Volksgezondheid zelf geen
initiatieven zal nemen in het kader van accreditering (dit valt immers buiten haar
bevoegdheid) willen we wel deze evolutie ondersteunen. Enkele ziekenhuizen hebben al
een accrediteringscertificaat behaald, andere ziekenhuizen bevinden zich in een
voorbereidingstraject voor accreditatie en nog andere ziekenhuizen overwegen
momenteel deze piste.
Door het meerjarenplan te enten op de accrediteringsvereisten worden ziekenhuizen
bijkomend ondersteund, niet alleen via de jaarlijkse contractfinanciering maar ook via de
ondersteunende activiteiten die de cel kwaliteit en patiëntveiligheid, in samenwerking
met relevante partners, jaarlijks organiseert. Ziekenhuizen die nog niet denken aan
accreditatie maar kwaliteitsvolle zorg wel voorop stellen kunnen via het meerjarenplan
gemotiveerd worden om toch een accrediteringstraject aan te vatten.
Het tweede meerjarenplan start op 1 januari 2013 en loopt af op 31 december 2017 en
omvat vijf jaarlijkse contracten.
De drie pijlers: structuur, proces en resultaat blijven behouden maar worden ingevuld
per thema. Jaarlijks wordt gewerkt aan generieke thema’s en aan specifieke thema’s. De
generieke thema’s zijn uniform voor alle ziekenhuistypes, de specifieke thema’s worden
ingevuld per type ziekenhuis.

De generieke thema’s zijn:
1. veiligheidsmanagement
2. leiderschap
3. communicatie
4. patiënt en familie empowerment
De specifieke thema’s zijn:
1. hoog risico medicatie
2. ‘Safe Surgery’ (algemene ziekenhuizen)
3. Identitovigilantie of vrijheidsbeperkende maatregelen (psychiatrische ziekenhuizen)
4. transmurale zorg

De generieke thema’s bouwen deels verder op de activiteiten van de vorige jaren (zoals
veiligheidsmanagement) maar tevens worden nieuwe onderwerpen expliciet(er) naar
voor geschoven (zoals leiderschap, communicatie en patiënt en familie empowerment).
Voor deze generieke thema’s worden, per thema, enkele verwachtingen geformuleerd die
ziekenhuizen in de loop van de komende jaren dienen te concretiseren. Over de
geformuleerde verwachtingen zal jaarlijks een stand van zaken worden opgevraagd.
Voor de specifieke thema’s worden strategische objectieven en criteria geformuleerd
volgens het type ziekenhuis.
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De objectieven en criteria zijn enerzijds bedoeld om de impact van het meerjarenplan na
te gaan, anderzijds wordt hiermee ook een streefdoel voor 2017 en de na te streven
ambitie geformuleerd. De criteria zullen jaarlijks expliciet worden bevraagd.
De basis voor de activiteiten tot 2017 in het kader van de specifieke thema’s wordt
gelegd in 2013, het eerste contractjaar in het tweede meerjarenplan. Aan de
ziekenhuizen wordt gevraagd een zelfevaluatie te doen voor de thema’s hoog risico
medicatie, ‘Safe Surgery’, identitovigilantie en vrijheidsbeperkende maatregelen met de
bedoeling een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over deze thema’s en om
doelgerichte, ziekenhuisspecifieke verbeteracties te kunnen opstarten en te
implementeren tegen 2017. Voor transmurale zorg werd door de meeste ziekenhuizen al
in 2011 een SWOT-analyse uitgevoerd van een zelf gekozen transmuraal proces.
Het uitvoeren van zelfevaluaties is ook cruciaal in de eerste fase van een
accrediteringstraject. Ziekenhuizen die al een zelfevaluatie uitgevoerd hebben in het
kader van accreditatie of de voorbereiding daarop dienen dit in het kader van het
contract niet opnieuw te doen. Er wordt wel gevraagd erover te rapporteren (zie verder
punt IV.)
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III. GENERIEKE THEMA’S
De generieke thema’s zijn uniform voor alle ziekenhuistypes en gaan over:
1. veiligheidsmanagement
2. leiderschap
3. communicatie
4. patiënt en familie empowerment
In onderstaande matrix (figuur 2) wordt duidelijk hoe de generieke thema’s geïntegreerd
zijn in de specifieke thema’s. Bijvoorbeeld, het generieke thema ‘veiligheidsmanagement’
is systematisch geïncludeerd in de criteria voor de specifieke thema’s (criterium 1, 5, 9
en 13).
Figuur 2: verband tussen generieke en specifieke thema’s

SO = Strategische Objectief
Hierna wordt ingegaan op wat van de ziekenhuizen tegen 2017 wordt gevraagd voor de
generieke thema’s.

III.1. Wat wordt gevraagd voor veiligheidsmanagement?
In 2013 wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om voor veiligheidsmanagement:


voor minstens drie relevante knelpunten die in contractjaar 2012 op basis van een
zelfevaluatie van het VMS en die multidisciplinair werden bepaald en bekrachtigd
door de ziekenhuisdirectie, concrete verbeteracties te ontwikkelen en hiervoor een
stappenplan te maken;
In dit stappenplan wordt concreet omschreven hoe de verbeteracties vanaf 2015
worden geïmplementeerd en procesmatig opgevolgd.
Ziekenhuizen dienen, per verbeteractie, minimaal te rapporteren over de zelf
geformuleerde
jaarobjectieven,
meetbare
indicatoren,
streefwaarden,

8

meetfrequentie, meetniveau en dienen te specificeren aan wie over de resultaten van
metingen wordt gecommuniceerd en hoe de resultaten worden voorgesteld aan de
betrokken zorgverleners.


te verduidelijken dat de 4 criteria die gekoppeld aan elk strategisch objectief
geïntegreerd zijn in het stappenplan;



te rapporteren over de 4 criteria gekoppeld aan elk strategisch objectief

Vanaf 2014 (tot 2017) wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om voor
veiligheidsmanagement:


het stappenplan met de gekozen verbeteracties op een procesmatige manier (PDCA)
uit te voeren;



te rapporteren over de zelf geformuleerde jaarobjectieven, meetbare indicatoren,
streefwaarden, meetfrequentie, meetniveau en dienen te specificeren aan wie over
de resultaten van metingen wordt gecommuniceerd en hoe de resultaten worden
voorgesteld aan de betrokken zorgverleners;



te rapporteren over de 4 criteria gekoppeld aan elk strategisch objectief

In 2015 wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om voor veiligheidsmanagement:


een derde patiëntveiligheidscultuurmeting uit te voeren.

Gedurende de volledige looptijd van het tweede meerjarenplan (2013-2017) zal de
cel
kwaliteit
en
patiëntveiligheid
enkele
belangrijke
elementen
voor
veiligheidsmanagementsysteem bevragen om na te gaan welke evoluties zich op dit vlak
voordoen en om te detecteren of eventueel bijkomende initiatieven ter ondersteuning
moeten worden genomen. De bevraagde thema’s gaan over:
 het al/niet gebruik maken van een (geactualiseerd) kwaliteits-en
patiëntveiligheidsplan;
 de mate waarin veilig kan gemeld worden;
 het ontwikkelde meld-en leersysteem voor incidenten en bijna-incidenten waarbij
gestreefd wordt naar één centraal meldportaal waarin alle incidenttypes kunnen
worden gemeld (cf. pdf-nota van 12 november 2012 m.b.t. centraal meldportaal voor
incidenten en bijna-incidenten);
 de mate waarin patiënten een melding kunnen maken van onveilige situaties, bijnaincidenten en incidenten;
 de mate waarin retrospectieve en proactieve incidentanalyses worden uitgevoerd;
 de mate waarin incidenten en bijna-incidenten worden geclassificeerd in de WHOtaxonomie;
 de mate waarin verbeteracties naar aanleiding van incidentanalyses procesmatig
worden opgevolgd en besproken met de betrokken zorgverleners en de directie.

III.2. Wat wordt gevraagd voor leiderschap?
Gedurende de volledige looptijd van het tweede meerjarenplan (2013-2017):


wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om jaarlijks te rapporteren over de 4 criteria
gekoppeld aan elk strategisch objectief
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zal de cel kwaliteit en patiëntveiligheid enkele elementen bevragen die cruciaal zijn
voor leiderschap om na te gaan of eventueel bijkomende initiatieven ter
ondersteuning moeten worden genomen en voor welke doelgroepen. De bevraagde
thema’s gaan over:
 de mate waarin het intern auditsysteem wordt gebruikt als een
sturingsinstrument voor het management om na te gaan in hoeverre in de
instelling afwijkingen bestaan tussen de objectieven en de realiteit;
 de mate waarin interne audits en de resultaten ervan worden gebruikt om
verbetermaatregelen te nemen;
 de mate waarin klinisch leiderschap wordt versterkt;
 de mate waarin geborgd wordt dat alle medemedewerkers op alle niveaus
verantwoordelijkheid opnemen voor kwaliteitsvolle en veilige zorg;
 de mate waarin (ver)nieuw(d)e processen systematisch proactief geëvalueerd
op mogelijke patiëntveiligheidsrisico’s;
 de mate waarin stappen worden gezet om te komen tot een enterprise risk
managementsysteem, een beheersplan met alle risico’s waarmee een ziekenhuis
kan worden geconfronteerd.

III.3. Wat wordt gevraagd voor communicatie?
Gedurende de volledige looptijd van het tweede meerjarenplan (2013-2017):


wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om jaarlijks te rapporteren over de 4 criteria
gekoppeld aan elk strategisch objectief



zal de cel kwaliteit en patiëntveiligheid enkele elementen bevragen die belangrijk
zijn voor communicatie en om na te gaan of eventueel bijkomende initiatieven ter
ondersteuning moeten worden genomen en voor welke doelgroepen. De bevraagde
thema’s gaan over:
 een crisiscommunicatieplan;
 een plan van aanpak bij een ernstig incident (ook t.a.v. de patiënt),
 een plan van aanpak voor de second victim;

III.4. Wat wordt gevraagd voor patiënt en familie
empowerment?
Gedurende de volledige looptijd van het tweede meerjarenplan (2013-2017)


wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om jaarlijks te rapporteren over de 4 criteria
gekoppeld aan elk strategisch objectief



zal de cel kwaliteit en patiëntveiligheid enkele elementen bevragen die belangrijk
zijn voor patiënt en familie empowerment en om na te gaan of eventueel bijkomende
initiatieven ter ondersteuning moeten worden genomen en voor welke doelgroepen.
De bevraagde thema’s gaan over:
 het responsabiliseren van patiënten over de eigen rol in het individueel
zorgtraject;
 het geven van educatie, aangepast aan de noden en de behoeften van de patiënt;
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 de mogelijkheid voor patiënten om in de eigen taal kunnen communiceren met de
zorgverstrekkers;
 het stimuleren van patiënten, mantelzorgers en familie om alert te zijn op
veiligheidsrisico’s;
 het samenwerken van ziekenhuizen met patiëntenorganisaties en met
organisaties van mantelzorgers/familieleden.
 een (periodieke) vertegenwoordiging en/of structurele communicatie van en met
patiënten of patiëntenverenigingen in de raden van bestuur;
 het betrekken van patiënten of patiëntenverenigingen bij zorgprocessen (cf.
klinische paden in het kader van PDCA)
Hierna wordt verder ingegaan op de specifieke thema’s en wordt achtereenvolgens
ingegaan op de definitie van elk thema, de strategische objectieven en de criteria voor
het meerjarenplan 2013-2017. Definities, strategische objectieven en criteria werden
gevalideerd door de respectievelijke overlegstructuren of thematische werkgroepen.
Tenslotte wordt geëxpliciteerd wat van de ziekenhuizen jaarlijks wordt verwacht en
waarover ziekenhuizen jaarlijks dienen te rapporteren in het kader van de contracten.
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IV. SPECIFIEKE THEMA’S
In tegenstelling tot de generieke thema’s worden de specifieke thema’s ingevuld per type
ziekenhuis. De specifieke thema’s zijn:
1. hoog risico medicatie
2. ‘Safe Surgery’ (algemene ziekenhuizen)
3. Identitovigilantie of vrijheidsbeperkende maatregelen (psychiatrische ziekenhuizen)
4. transmurale zorg
Per specifiek thema worden 4 criteria geformuleerd, telkens gerelateerd aan de
generieke thema’s (figuur 3). Bijvoorbeeld, voor het specifieke thema ‘hoog risico
medicatie’ wordt een criterium voor elk generiek thema bepaald (criterium 1, 2, 3 en 4).
Figuur 3: verband tussen specifieke en generieke thema’s

SO = Strategische Objectief

IV.1.

Definitie, strategische objectieven en criteria voor de
specifieke thema’s

IV.1.1. Hoog risico medicatie
Voor hoog risico medicatie werd nauw samengewerkt met het Netwerk Medisch
Farmaceutische Comités.
IV.1.1.1. Definitie van hoog risico medicatie

Hoog risico medicatie zijn geneesmiddelen waarbij er sprake is van een verhoogd risico
op het veroorzaken van ernstige tot zeer ernstige schade bij de patiënt bij verkeerdelijk
gebruik. Incidenten met hoog risico medicatie komen niet vaker voor dan met andere
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medicatie maar vanwege het hoge risico voor de patiënt zijn er specifieke
voorzorgsmaatregelen
vereist
om
incorrect
gebruik
te
voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden op niveau van het voorschrift, de
distributie, de bewaring, de toediening en de therapeutische opvolging 234.
Onder hoog risico medicatie vallen onder andere de volgende categorieën van
geneesmiddelen·: anticoagulantia, insuline, narcotica, sedatieven, geconcentreerde
elektrolyten, cytostatica.

IV.1.1.2. Strategisch objectief tegen 2017 voor hoog risico medicatie

Hoog risico medicatie is een prioritair aandachtspunt in het kwaliteits-en
patiëntveiligheidsbeleid van de instelling waarbinnen alle betrokken actoren hun
verantwoordelijkheid opnemen, inclusief de patiënt en zijn familie.
IV.1.1.3. Criteria voor hoog risico medicatie

In figuur 4 worden de criteria voor hoog risico medicatie geëxpliciteerd. Per criterium
worden tevens relevante actoren opgelijst die een belangrijke en specifieke
verantwoordelijkheid hebben in hoog risico medicatie. Afhankelijk van ziekenhuiseigen
structuren, kunnen ook andere actoren van belang zijn.

Accrediteringsnormen Joint Commission International voor ziekenhuizen, 2010, 4de editie Joint
Commission International
3 Institute for Safe Medication Practices, www.ismp.org
4 Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
et aux médicaments dans les établissements de santé
www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2011/0416/joe_20110416_0014.pdf
2

13

Figuur 4: Criteria en verantwoordelijke actoren voor hoog risico medicatie
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IV.1.2. ‘Safe Surgery’ (algemene ziekenhuizen)
Voor ‘Safe Surgery’ werd nauw samengewerkt met de stuurgroep ‘Safe Surgery’.
IV.1.2.1. Definitie van ‘Safe Surgery’

‘Safe Surgery’ kan omschreven worden als het waarborgen van de uitvoering van
heelkundige ingrepen en invasieve onderzoeken5 bij zowel klassieke als
daghospitalisaties op de juiste locatie, met de juiste procedure en bij de juiste patiënt 6
door middel van7:
 het verbeteren van veiligheidscultuur en teamwork
 het verhogen van patiëntenbetrokkenheid
 het gebruiken van een checklist
 het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners
 het gebruiken van eenduidige standaarden en procedures
 het voorkomen van postoperatieve infecties

IV.1.2.2. Strategisch objectief tegen 2017 voor ‘Safe Surgery’

‘Safe
Surgery’
is
een
prioritair
aandachtspunt
in
het
kwaliteits-en
patiëntveiligheidsbeleid van de acute instelling waarbinnen alle betrokken actoren hun
verantwoordelijkheid opnemen en waarbij innovatieve instrumenten en methodes
worden geïmplementeerd om een ‘Safe Surgery’ te garanderen.

IV.1.2.3. Criteria voor ‘Safe Surgery’

In figuur 5 worden de criteria voor ‘Safe Surgery’ geëxpliciteerd. Per criterium worden
tevens relevante actoren opgelijst die een belangrijke en specifieke verantwoordelijkheid
hebben in ‘Safe Surgery’. Afhankelijk van ziekenhuiseigen structuren, kunnen ook andere
actoren van belang zijn.

bijvoorbeeld: endoscopieën, katheterisaties,…
Accreditatienormen Joint Commission International voor ziekenhuizen, 4de editie, 2010 Joint
Commission International
7 Gebaseerd op de definitie van de WHO-campagne Safe Surgery, Saves Lives
5
6
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Figuur 5: Criteria en verantwoordelijke actoren voor ‘Safe Surgery’
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IV.1.3. Identitovigilantie
Voor identitovigilantie
Identitovigilantie.

werd

nauw

samengewerkt

met

de

Werkgroep

IV.1.3.1. Definitie van identitovigilantie

Met identitovigilantie wordt bedoeld: het volgen van een beleid betreffende het bewaken
en het voorkomen van fouten en risico’s gerelateerd aan patiëntidentificatie 8.
Het gaat over patiëntidentificatieprocessen:
 bij het toedienen van medicatie;
 bij transfer van patiënten;
 bij chirurgische ingrepen, inclusief invasieve onderzoeken zoals endoscopieën en
katheterisaties;
 bij het toedienen van bloed of bloedproducten;
 bij afname van bloed en ander monsters voor klinisch onderzoek;
 bij het gebruik van medische materialen en implantaten;
 bij (onrustwekkende) verdwijningen van patiënten;
 bij andere behandelingen of procedures.

IV.1.3.2. Strategisch objectief tegen 2017 voor identitovigilantie

Identitovigilantie is een prioritair aandachtspunt in het
kwaliteits-en
patiëntveiligheidsbeleid van de instelling dat zichtbaar wordt gemaakt door een beleid
over het bewaken en voorkomen van fouten en risico’s gerelateerd aan alle mogelijke
patiëntidentificatieprocessen.
IV.1.3.3. Criteria voor identitovigilantie

In figuur 6 worden de criteria voor identitovigilantie geëxpliciteerd. Per criterium
worden tevens relevante actoren opgelijst die een belangrijke en specifieke
verantwoordelijkheid hebben in identitovigilantie. Afhankelijk van ziekenhuiseigen
structuren, kunnen ook andere actoren van belang zijn.

8

Guide pratique de l’identitovigilance, 2010. Collège national de biochimie des hôpitaux. www.hassante.fr
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Figuur 6: Criteria en verantwoordelijke actoren voor identitovigilantie
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IV.1.4. Vrijheidsbeperkende maatregelen
Voor vrijheidsbeperkende maatregelen
psychiatrische ziekenhuizen

werd

nauw

IV.1.4.1. Definitie van vrijheidsbeperkende maatregelen9

samengewerkt

met

de

10 11

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle therapeutische maatregelen die een
beperking van de keuzevrijheid en/of de bewegingsvrijheid van de patiënt inhouden
tijdens de psychiatrische zorg, naast of binnen het wettelijk kader van de gedwongen
opname.
Elke zorgverlener waakt erover dat dergelijke maatregelen worden toegepast onder de
best mogelijke omstandigheden voor de patiënt en binnen de geldende wetgeving
betreffende de rechten van de patiënt. Met de grootste aandacht wordt getracht de
toestemming van de patiënt te bekomen, gebruik makend van passende
overlegmethodieken.
Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen enkel en alleen genomen worden indien de
toestand van de patiënt dit vereist en andere geschikte vormen van (vrijwillige)
behandeling/zorg uitgeput zijn. Een vrijheidsbeperkende maatregel kan een
dwangmaatregel zijn of worden, waarbij zonder toestemming van de patiënt gehandeld
wordt.
Ook al zijn de maatregelen bedoeld om de integriteit van de patiënt en/of anderen te
bewaren, zij kunnen aanleiding geven tot een negatief zelfbeeld, verwardheid, onrust,
angst, depressie en agressie.
Daarnaast kan het beperken van de bewegingsvrijheid leiden tot fysieke schade zoals
decubitus, spieratrofie, incontinentie, hartstilstand, verstikking, ….
Vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen (structureel of situationeel) zijn onder
andere:
 alle soorten regels in verband met het therapeutisch klimaat,
 dwangbehandeling
 medicatie onder dwang,
 verplicht geldbeheer,
 beperking van het uitgaan en het bezoek,
 afzondering
 fixatiemaatregelen
 verbod op gevaarlijke voorwerpen, toxische stoffen, het dragen van een GSM, …
 enz…

Toolkit GGZ – Zorg zelf voor minder vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZ, Vilans,
kenniscentrum voor de langdurende zorg, in samenwerking met het Trimbos-instituut,
kenniscentrum GGz en verslavingszorg, Juni 2012.
10 CNO (College of Nurses of Ontario), Practice standard “Restraints”, juni 2009.
11 APA, American Psychiatric Association’s Committee on Patient Safety. SAFE MD. Practical
Applications and Approaches to Safe Psychiatric Practice, 2009.
9

19

IV.1.4.2. Strategisch objectief tegen 2017 voor vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn een prioritair aandachtspunt in het kwaliteits-en
patiëntveiligheidsbeleid van de instelling waarbinnen alle betrokken actoren hun
verantwoordelijkheid opnemen, inclusief de patiënt en zijn familie.

IV.1.4.3. Criteria voor vrijheidsbeperkende maatregelen

In figuur 7 worden de criteria voor vrijheidsbeperkende maatregelen geëxpliciteerd. Per
criterium worden tevens relevante actoren opgelijst die een belangrijke en specifieke
verantwoordelijkheid hebben in vrijheidsbeperkende maatregelen. Afhankelijk van
ziekenhuiseigen structuren, kunnen ook andere actoren van belang zijn.
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Figuur 7: Criteria en verantwoordelijke actoren voor vrijheidsbeperkende maatregelen
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IV.1.5. Transmurale zorg
Voor het bepalen van de inhoud m.b.t. transmurale zorg werd nauw samengewerkt met
de Werkgroep Transmurale Zorg.

IV.1.5.1. Definitie van transmurale zorg

Transmurale zorg wordt gedefinieerd als: ‘vormen van zorg die, op de behoefte van de
patiënt, verleend worden op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en
regie tussen generalistische en specialistische zorgverleners, waarbij sprake is van een
gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete deelverantwoordelijkheden’12.
IV.1.5.2

Strategisch objectief tegen 2017 voor transmurale zorg

Transmurale zorg is een prioritair aandachtspunt binnen het kwaliteits-en
patiëntveiligheidsbeleid van de instelling waarbij integratie en continuïteit van de zorg
bevorderd worden met het oog op de realisatie van een meer patiëntgerichte zorg.

IV.1.5.3. Criteria voor transmurale zorg

In figuur 8 worden de criteria voor transmurale zorg geëxpliciteerd. Per criterium
worden tevens relevante actoren opgelijst die een belangrijke en specifieke
verantwoordelijkheid hebben in transmurale zorg. Afhankelijk van ziekenhuiseigen
structuren, kunnen ook andere actoren van belang zijn.

12

National Council for Health Care (NRV) and the Council of Hospital Facilities (CvZ), 1995.
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Figuur 8: Criteria en verantwoordelijke actoren voor transmurale zorg
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IV.2.

Wat wordt gevraagd in 2013?

Voor
hoog
risico
medicatie,
‘Safe
Surgery’,
identitovigilantie
vrijheidsbeperkende maatregelen wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om:


en

een zelfevaluatie uit te voeren
Ziekenhuizen kunnen hiervoor gebruik maken van een vragenlijst die door de FOD
ter beschikking wordt gesteld. Deze vragenlijst is gebaseerd op de thema’s van het
EFQM-model en werd gevalideerd door de respectievelijke thematische
werkgroepen.



te rapporteren over drie relevante knelpunten per specifiek thema die op basis van
de uitgevoerde zelfevaluaties multidisciplinair werden bepaald en die werden
bekrachtigd door de ziekenhuisdirectie. Acute ziekenhuizen rapporteren over 9
knelpunten: drie over hoog risico medicatie, drie over ‘Safe Surgery’ en 3 over
identitovigilantie.
Geaccrediteerde ziekenhuizen of ziekenhuizen die in een voorbereidingstraject
zitten en/of al een zelfevaluatie m.b.t. specifieke thema’s hebben uitgevoerd,
rapporteren eveneens over de gekozen knelpunten.



te rapporteren over de criteria gekoppeld aan de strategische objectieven van de
FOD Volksgezondheid.

Voor transmurale zorg werd al in 2011 een afzonderlijke vragenlijst13 ontwikkeld.
In 2013 wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om voor transmurale zorg:


minstens één verbeteractie per dimensie van het Chronic Care Model uit contractjaar
2012 procesmatig te verbeteren;



te beginnen met het ontwikkelen van een visie en communicatieplan voor
transmurale zorg waarbij de 6 dimensies van het Chronic Care Model het
uitgangspunt vormen.

IV.3.

Wat wordt gevraagd in 2014?

Voor
hoog
risico
medicatie,
‘Safe
Surgery’,
identitovigilantie
vrijheidsbeperkende maatregelen wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om:


en

op basis van de negen relevante knelpunten uit contractjaar 2013 concrete
verbeteracties te ontwikkelen en hiervoor een stappenplan te maken;
In dit stappenplan wordt concreet omschreven hoe de verbeteracties vanaf 2015
worden geïmplementeerd en procesmatig opgevolgd.
Ziekenhuizen dienen, per verbeteractie, minimaal te rapporteren over de zelf
geformuleerde
jaarobjectieven,
meetbare
indicatoren,
streefwaarden,
meetfrequentie, meetniveau en dienen te specificeren aan wie over de resultaten van

De 61-item vragenlijst ter ondersteuning bij de ontwikkeling en evaluatie van een transmuraal
zorgproject is gebaseerd op het Chronic Care Model van Wagner et al., 1989.
13
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metingen wordt gecommuniceerd en hoe de resultaten worden voorgesteld aan de
betrokken zorgverleners.


te rapporteren over de criteria gekoppeld aan de strategische objectieven van de
FOD Volksgezondheid.

Voor transmurale zorg wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om:


minstens één verbeteractie per dimensie van het Chronic Care Model uit contractjaar
2013 procesmatig te verbeteren;



verder te werken aan het ontwikkelen van een visie en communicatieplan voor
transmurale zorg waarbij de 6 dimensies van het Chronic Care Model het
uitgangspunt vormen;



een proces te definiëren voor het in kaart brengen van een medicatieanamnese voor
de door het ziekenhuis gekozen patiëntgroep in het kader van een geplande opname;



een proces te definiëren voor het gebruik van een medicatieontslagplan voor
patiënten en hun families.

IV.4.

Wat wordt gevraagd vanaf 2015?

Voor
hoog
risico
medicatie,
‘Safe
Surgery’,
identitovigilantie
vrijheidsbeperkende maatregelen wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om:

en



het stappenplan met de gekozen verbeteracties op een procesmatige manier (PDCA)
uit te voeren;



te rapporteren over de zelf geformuleerde jaarobjectieven, meetbare indicatoren,
streefwaarden, meetfrequentie, meetniveau en dienen te specificeren aan wie over
de resultaten van metingen wordt gecommuniceerd en hoe de resultaten worden
voorgesteld aan de betrokken zorgverleners;



te rapporteren over de criteria gekoppeld aan de strategische objectieven van de
FOD Volksgezondheid.

Voor transmurale zorg wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om:


minstens één verbeteractie per dimensie van het Chronic Care Model uit contractjaar
2014 (en verder) procesmatig te verbeteren;



verder te werken aan het ontwikkelen van een visie en communicatieplan voor
transmurale zorg waarbij de 6 dimensies van het Chronic Care Model het
uitgangspunt vormen;



te rapporteren over de processen ‘medicatieanamnese’, en ‘medicatieontslagplan’ en
meer bepaald over de zelf geformuleerde jaarobjectieven, meetbare indicatoren,
streefwaarden, meetfrequentie, meetniveau en te specificeren aan wie over de
resultaten van metingen wordt gecommuniceerd en hoe de resultaten worden
voorgesteld aan de betrokken zorgverleners.
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