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BEVRAGING OVER HET QS-CONTRACT 2018 
 

Deze vragenlijst dient uiterlijk 30 juni 2019 ingevuld te worden. 

Wij danken u voor uw medewerking en zijn steeds ter beschikking voor verdere informatie via de 

mailbox qs@health.fgov.be  

 

1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 

1.1. Mijn ziekenhuis 
1.1.1. Selecteer hieronder het erkenningsnummer en de naam van uw ziekenhuis: 
1.1.2. Contactgegevens van de contactpersoon in mijn ziekenhuis 

1.1.2.1. Naam en voornaam: 
1.1.2.2. E-mailadres: 
1.1.2.3. Telefoonnummer: 

 

1.2. Het netwerk GGZ waar mijn ziekenhuis deel van uitmaakt 
1.2.1. Selecteer hieronder het netwerk waar mijn ziekenhuis deel van uitmaakt: 
1.2.2. Contactgegevens van de netwerkcoördinator: 

1.2.2.1. Naam en voornaam van de netwerkcoördinator:  
1.2.2.2. E-mailadres: 
1.2.2.3. Telefoonnummer: 
 

2. ZIEKENHUISBREDE ACCREDITATIE 
 

2.1. Mijn ziekenhuis behaalde vóór 31 december 2018 een ziekenhuisbreed 
accrediatiecertificaat bij: 
2.1.1. JCI 
2.1.2. Niaz 
2.1.3. ACI 
2.1.4. Planetree 
2.1.5. HAS  
2.1.6. Andere organisatie (welke?) 

 

2.2. In mijn ziekenhuis werd vóór 31 december 2018 een ziekenhuisbrede proefaudit 
uitgevoerd door: 
2.2.1. JCI 
2.2.2. Niaz 
2.2.3. ACI 
2.2.4. Planetree 
2.2.5. HAS  
2.2.6. Andere organisatie (welke?) 

 

2.3. Mijn ziekenhuis ondertekende vóór 31 december 2018 een contract met: 
2.3.1. JCI 
2.3.2. Niaz 

mailto:qs@health.fgov.be
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2.3.3. ACI 
2.3.4. Planetree 
2.3.5. HAS  
2.3.6. Andere organisatie (welke?) 

 
 

3. PIJLER A: VEILIGE ZORGPROCESSEN 
 

Voor pijler A is het thema ‘medicamenteuze zorg’ een verplicht thema voor alle psychiatrische 
ziekenhuizen. Elk ziekenhuis dient eveneens één bijkomend thema te kiezen uit pijler A. Dat kan gaan over 
somatische zorg of over vrijheidsbeperkende maatregelen. Per thema dient FOD-template te worden 
ingevuld.  

 
3.1. Medicamenteuze zorg (verplicht thema) 

 

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

over dit thema. Voor minstens één van deze drie criteria dient een uitgevoerde actie/project uit 2018 

beschreven te worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de FOD-template die te downloaden is op 

www.patient-safety.be.  

Kruis hieronder het criterium aan waarover uw ziekenhuis, in 2018, een actie/project over 
medicamenteuze zorg heeft uitgevoerd: 
 

3.1.1. Medicamenteuze zorg in relatie tot informatieoverdracht (criterium A1) 
3.1.2. Medicamenteuze zorg in relatie tot patiëntenparticipatie (criterium A4) 
3.1.3. Medicamenteuze zorg in relatie tot leiderschap, strategie en beleid (criterium A7) 

 
Gelieve hieronder als bijlage één van de onderstaande en ingevulde FOD-templates (WORD-formaat) toe 
te voegen met volgende benaming:  

• "erkenningsnummer - 001 - criterium A1”. 

• "erkenningsnummer – 002 -  criterium A4 ”. 

• "erkenningsnummer - 003 - criterium A7”. 
 

 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 

3.2. Somatische zorg (keuzethema 1/2) 
 

Somatische zorg is een keuzethema met drie criteria. Indien uw ziekenhuis hierover in 2018 een 
actie/project heeft uitgevoerd gelieve dan hieronder het criterium aan te kruisen waarop de actie/project 
betrekking heeft. Indien uw ziekenhuis geen specifieke actie ondernam over somatische zorg, gelieve dat 
hieronder eveneens aan te kruisen.  
 

3.2.1. Somatische zorg in relatie tot informatieoverdracht (criterium A2) 
3.2.2. Somatische zorg in relatie tot patiëntenparticipatie (criterium A5) 

http://www.patient-safety.be/
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3.2.3. Somatische zorg in relatie tot leiderschap, strategie en beleid (criterium A8) 
3.2.4. Geen actie ondernomen (= gekozen voor vrijheidsbeperkende maatregelen) 

 
Indien u voor somatische zorg gekozen heeft, gelieve als bijlage één van de onderstaande en ingevulde 
FOD-template (WORD-formaat) toe te voegen met volgende benaming:  

• "erkenningsnummer - 004 - criterium A2". 

• "erkenningsnummer - 005 - criterium A5". 

• "erkenningsnummer - 006 - criterium A8". 
 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 
 

3.3. Vrijheidsbeperkende maatregelen (keuzethema 2/2) 
 

Vrijheidsbeperkende maatregelen is een keuzethema met drie criteria. Indien uw ziekenhuis hierover in 
2018 een actie/project heeft uitgevoerd gelieve dan hieronder het criterium aan te kruisen waarop de 
actie/project betrekking heeft. Indien uw ziekenhuis geen specifieke actie ondernam over 
vrijheidsbeperkende maatregelen, gelieve dat hieronder eveneens aan te kruisen.  
 

3.3.1. Vrijheidsbeperkende maatregelen in relatie tot informatieoverdracht (criterium A3) 
3.3.2. Vrijheidsbeperkende maatregelen in relatie tot patiëntenparticipatie (criterium A6) 
3.3.3. Vrijheidsbeperkende maatregelen in relatie tot leiderschap, strategie en beleid (criterium 

A9) 
3.3.4. Geen actie ondernomen (=gekozen voor somatische zorg) 

 
Indien u voor vrijheidsbeperkende maatregelen gekozen heeft, gelieve als bijlage één van de 
onderstaande en ingevulde FOD-template (WORD-formaat) toe te voegen met volgende benaming:  

• "erkenningsnummer - 007 - criterium A3". 

• "erkenningsnummer - 008 - criterium A6". 

• "erkenningsnummer - 009 - criterium A9". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 

 

4. PIJLER B: KLINISCH RISICOMANAGEMENT 
 

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

 
4.1. Auto-agressie (keuzethema 1/4) 

 
Auto-agressie is een keuzethema met drie criteria. Indien uw ziekenhuis hierover in 2018 een 
actie/project heeft uitgevoerd gelieve dan hieronder het criterium aan te kruisen waarop de actie/project 
betrekking heeft. Indien uw ziekenhuis geen specifieke actie ondernam over auto-agressie, gelieve dat 
hieronder eveneens aan te kruisen.  
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4.1.1. Auto-agressie in relatie tot informatieoverdracht (criterium B1) 
4.1.2. Auto-agressie in relatie tot patiëntenparticipatie (criterium B5) 
4.1.3. Auto-agressie in relatie tot leiderschap, strategie en beleid (criterium B9) 
4.1.4. Geen actie ondernomen (= ander thema gekozen uit pijler B) 

 
Indien u voor auto-agressie gekozen heeft, gelieve als bijlage één van de onderstaande en ingevulde FOD-
template (WORD-formaat) toe te voegen met volgende benaming:  

• "erkenningsnummer - 010 - criterium B1". 

• "erkenningsnummer - 011 - criterium B5". 

• "erkenningsnummer - 012 - criterium B9". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 
 

4.2. Agressie (keuzethema 2/4) 
 
Agressie is een keuzethema met drie criteria. Indien uw ziekenhuis hierover in 2018 een actie/project 
heeft uitgevoerd gelieve dan hieronder het criterium aan te kruisen waarop de actie/project betrekking 
heeft. Indien uw ziekenhuis geen specifieke actie ondernam over agressie, gelieve dat hieronder eveneens 
aan te kruisen.  
 

4.2.1. Agressie in relatie tot informatieoverdracht (criterium B2) 
4.2.2. Agressie in relatie tot patiëntenparticipatie (criterium B6) 
4.2.3. Agressie in relatie tot leiderschap, strategie en beleid (criterium B10) 
4.2.4. Geen actie ondernomen (= ander thema gekozen uit pijler B) 

 
Indien u voor agressie gekozen heeft, gelieve als bijlage één van de onderstaande en ingevulde FOD-
template (WORD-formaat) toe te voegen met volgende benaming:  

• "erkenningsnummer - 013 - criterium B2". 

• "erkenningsnummer - 014 - criterium B6". 

• "erkenningsnummer - 015 - criterium B10". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 
 

4.3. Wegloopgedrag (keuzethema 3/4) 
 
Wegloopgedrag is een keuzethema met drie criteria. Indien uw ziekenhuis hierover in 2018 een 
actie/project heeft uitgevoerd gelieve dan hieronder het criterium aan te kruisen waarop de actie/project 
betrekking heeft. Indien uw ziekenhuis geen specifieke actie ondernam over wegloopgedrag, gelieve dat 
hieronder eveneens aan te kruisen. 

4.3.1. Wegloopgedrag in relatie tot informatieoverdracht (criterium B3) 
4.3.2. Wegloopgedrag in relatie tot patiëntenparticipatie (criterium B7) 
4.3.3. Wegloopgedrag in relatie tot leiderschap, strategie en beleid (criterium B11) 
4.3.4. Geen actie ondernomen (= ander thema gekozen uit pijler B) 
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Indien u voor wegloopgedrag gekozen heeft, gelieve als bijlage één van de onderstaande en ingevulde 
FOD-template (WORD-formaat) toe te voegen met volgende benaming:  

• "erkenningsnummer - 016 - criterium B3". 

• "erkenningsnummer - 017 - criterium B7". 

• "erkenningsnummer - 018 - criterium B11". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 

4.4. Valincidenten (keuzethema 4/4) 
 
Valincidenten is een keuzethema met drie criteria. Indien uw ziekenhuis hierover in 2018 een 
actie/project heeft uitgevoerd gelieve dan hieronder het criterium aan te kruisen waarop de actie/project 
betrekking heeft. Indien uw ziekenhuis geen specifieke actie ondernam over valincidenten, gelieve dat 
hieronder eveneens aan te kruisen. 
 

4.4.1. Valincidenten in relatie tot informatieoverdracht (criterium B4) 
4.4.2. Valincidenten in relatie tot patiëntenparticipatie (criterium B8) 
4.4.3. Valincidenten in relatie tot leiderschap, strategie en beleid (criterium B12) 
4.4.4. Geen actie ondernomen (= ander thema gekozen uit pijler B) 

 
Indien u voor valincidenten gekozen heeft, gelieve als bijlage één van de onderstaande en ingevulde FOD-
template (WORD-formaat) toe te voegen met volgende benaming:  

• "erkenningsnummer - 019 - criterium B4". 

• "erkenningsnummer - 020 - criterium B8". 

• "erkenningsnummer - 021 - criterium B12". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 

5. PIJLER C: VEILIGHEIDSMANAGEMENT (VERPLICHT THEMA) 
 

Veiligheidsmanagement (pijler C) is een verplicht thema voor alle psychiatrische ziekenhuizen en omvat 
het meten van de patiëntveiligheidscultuur (uit te voeren in 2019), melden, classificeren, analyseren en 
leren uit incidenten en bijna-incidenten en proactieve risicoanalyse. Deze pijler is een voortzetting van het 
veiligheidsmanagementsysteem uit voorgaande meerjarige programma’s. 
 
Er wordt geen afzonderlijke rapportage over het VMS meer verwacht. Het VMS is in deze bevraging 
geïntegreerd.  

 
 

5.1. Melden, classificeren, analyseren en leren uit incidenten en bijna-incidenten 
 

Deze rubriek worden bevraagd door middel van de onderstaande vragen, enerzijds en via 3 templates 

die in Survey Monkey moeten worden opgeladen, anderzijds. Deze templates kunnen worden 

gedownload op www.patient-safety.be.  

Gelieve de onderstaande vragen te beantwoorden. 

http://www.patient-safety.be/
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5.1.1. Alle gemelde incidenten komen terecht in EEN meld-en leersysteem  

5.1.1.1. Ja 
5.1.1.2. Neen 

5.1.2. Alle ziekenhuismedewerkers (met inbegrip van administratief en logistiek personeel,...) 
kunnen een incident of bijna-incident gerelateerd aan de directe patiëntenzorg melden  

5.1.2.1. Ja 
5.1.2.2. Neen 

5.1.3. In het meldformulier is het mogelijk om de categorieën van minimale dataset van de WHO-
taxonomie (incidenttype, incidentkarakteristieken, gevolgen voor de patiënt en gevolgen 
voor de organisatie) te coderen. 

5.1.3.1. Ja 
5.1.3.2. Neen 
5.1.3.3. Gedeeltelijk 

5.1.4. Geclassificeerde incidentmeldingen kunnen voor mogelijke aggregatie worden 
geëxporteerd in XML: 

5.1.4.1. Ja en we hebben al een XML-export gedaan 
5.1.4.2. Ja, maar we hebben nog nooit een XML-export gedaan 
5.1.4.3. Neen, XML is niet geïntegreerd 

5.1.5. Indien er een ruimer aggregatieonderzoek zou uitgevoerd worden waarbij 
incidentmeldingen tussen ziekenhuizen onderling vergeleken worden, is de 
veiligheidscultuur in uw ziekenhuis dan van die aard dat participatie hieraan mogelijk is, 
onder het motto van: 'leren van andere ziekenhuizen om zelf te verbeteren". 

5.1.5.1. Ja 
5.1.5.2. Neen 

5.1.6. Hoeveel gemelde incidenten uit 2018 hadden een ernstgraad voor de patiënt van: 
5.1.6.1. Geen schade 
5.1.6.2. Lichte schade 
5.1.6.3. Matige schade 
5.1.6.4. Ernstige schade 
5.1.6.5. Overlijden 

5.1.7. Hoeveel van deze incidenten uit 2018 werden retrospectief geanalyseerd (in absolute 
cijfers) 

5.1.7.1. Matige schade 
5.1.7.2. Ernstige schade 
5.1.7.3. overlijden 

 
Voeg in afzonderlijke bijlage de omschrijvingen toe van incidenten uit 2018. Deze incidenten dienen 
gerelateerd te zijn aan thema’s uit pijler A én uit pijler B. Elk ziekenhuis dient drie incidentomschrijvingen 
toe te voegen: 

• één over medicamenteuze zorg (verplicht thema uit pijler A),  

• één over somatische zorg of vrijheidsbeperkende maatregelen (keuzethema’s uit pijler A) 

• één over auto-agressie, agressie, wegloopgedrag of valincidenten (keuzethema’s uit pijler B) 
 
De omschrijving van deze incidenten dient te gebeuren volgens de FOD-templates. Deze kunnen 
gedownload worden op www.patient-safety.be.  
 

5.1.8. BIJLAGE VMS 1: INCIDENT MEDICAMENTEUZE ZORG (pijler A) 

http://www.patient-safety.be/
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Het thema medicamenteuze zorg (pijler A) is een verplicht thema in 2018. Elk ziekenhuis dient dan ook 
een incidentomschrijving over medicamenteuze zorg toe te voegen. 
 
Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) VMS 1 toe te voegen met 
volgende benaming: "erkenningsnummer - 022 – VMS 1". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 

5.1.9. BIJLAGE VMS 2: INCIDENT SOMATISCHE ZORG (pijler A) 
 
Somatische zorg is een keuzethema uit pijler A. Een ziekenhuis kan hiervoor een incidentomschrijving 
toevoegen maar kan ook kiezen voor het thema vrijheidsbeperkende maatregelen. 
 
Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) VMS 2 toe te voegen met 
volgende benaming: "erkenningsnummer - 023 – VMS 2". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 

5.1.10. BIJLAGE VMS 3: INCIDENT VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN (pijler A) 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen is een keuzethema uit pijler A. Een ziekenhuis kan hiervoor een 
incidentomschrijving toevoegen maar kan ook kiezen voor het thema somatische zorg. 
 
Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) VMS 3 toe te voegen met 
volgende benaming: "erkenningsnummer - 024 – VMS 3". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 
 

5.1.11. BIJLAGE VMS 4: INCIDENT AUTO-AGRESSIE  (PIJLER B) 
 
Auto-agressie is een keuzethema uit pijler B. Een ziekenhuis kan hiervoor een incidentomschrijving 
toevoegen maar kan ook kiezen voor de thema’s agressie, wegloopgedrag of valincidenten. 
 
Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) VMS 4 toe te voegen met 
volgende benaming: "erkenningsnummer - 025 – VMS 4". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 

5.1.12. BIJLAGE VMS 5: INCIDENT AGRESSIE  (PIJLER B) 
 
Agressie is een keuzethema uit pijler B. Een ziekenhuis kan hiervoor een incidentomschrijving toevoegen 
maar kan ook kiezen voor de thema’s auto-agressie, wegloopgedrag of valincidenten. 
 
Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) VMS 5 toe te voegen met 
volgende benaming: "erkenningsnummer - 026 – VMS 5". 
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Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 

5.1.13. BIJLAGE VMS 6: INCIDENT WEGLOOOPGEDRAG  (PIJLER B) 
 
Wegloopgedrag is een keuzethema uit pijler B. Een ziekenhuis kan hiervoor een incidentomschrijving 
toevoegen maar kan ook kiezen voor de thema’s auto-agressie, agressie of valincidenten. 
 
Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) VMS 6 toe te voegen met 
volgende benaming: "erkenningsnummer - 027 – VMS 6". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 

5.1.14. BIJLAGE VMS 7: INCIDENT VALINCIDENTEN  (PIJLER B) 
 
Valincidenten is een keuzethema uit pijler B. Een ziekenhuis kan hiervoor een incidentomschrijving 
toevoegen maar kan ook kiezen voor de thema’s auto-agressie, agressie of wegloopgedrag. 
 
Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) VMS 7 toe te voegen met 
volgende benaming: "erkenningsnummer - 028– VMS 7". 
 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te slaan. 
 

 

5.2. Proactieve risicoanalyse 
 

In de looptijd van het derde meerjarige programma (2018-2022) wordt gevraagd om drie proactieve 
risicoanalyses uit te voeren waarvan één over medicamenteuze zorg (verplicht thema), één over een 
keuzethema uit pijler A (veilige zorgprocessen) en één over een keuzethema uit pijler B (klinisch 
risicomanagement). 

 
Gelieve onderstaande vragen te beantwoorden en de gepaste bijlagen toe te voegen. De templates 
voor de bijlagen kunnen worden gedownload van www.patient-safety.be.  
 

5.2.1. In 2018 heeft mijn ziekenhuis een proactieve risicoanalyse uitgevoerd over 
medicamenteuze zorg (verplicht thema uit pijler A) 

5.2.1.1. Neen, nog niet 
5.2.1.2. Ja 
5.2.1.2..1. Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) 

VMS 8 toe te voegen met volgende benaming: "erkenningsnummer - 029 
– VMS 8". 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te 
slaan. 

 
5.2.2. In 2018 heeft mijn ziekenhuis een proactieve risicoanalyse uitgevoerd over somatische zorg 

(keuzethema uit pijler A) 
5.2.2.1. Neen, nog niet 
5.2.2.2. Ja 

http://www.patient-safety.be/
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5.2.2.2..1. Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) 
VMS 9 toe te voegen met volgende benaming: "erkenningsnummer - 030 
– VMS 9". 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te 
slaan. 
 

5.2.3. In 2018 heeft mijn ziekenhuis een proactieve risicoanalyse uitgevoerd over 
vrijheidsbeperkende maatregelen (keuzethema uit pijler A) 

5.2.3.1. Neen, nog niet 
5.2.3.2. Ja 
5.2.3.2..1. Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) 

VMS 10 toe te voegen met volgende benaming: "erkenningsnummer - 031 
– VMS 10". 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te 
slaan. 

 
5.2.4. In 2018 heeft mijn ziekenhuis een proactieve risicoanalyse uitgevoerd over auto-agressie 

(keuzethema uit pijler B) 
5.2.4.1. Neen, nog niet 
5.2.4.2. Ja 
5.2.4.2..1. Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) 

VMS 11 toe te voegen met volgende benaming: "erkenningsnummer - 032 
– VMS 11". 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te 
slaan. 
 

5.2.5. In 2018 heeft mijn ziekenhuis een proactieve risicoanalyse uitgevoerd over agressie 
(keuzethema uit pijler B) 

5.2.5.1. Neen, nog niet 
5.2.5.2. Ja 
5.2.5.2..1. Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) 

VMS 12 toe te voegen met volgende benaming: "erkenningsnummer - 033 
– VMS 12". 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te 
slaan. 
 

5.2.6. In 2018 heeft mijn ziekenhuis een proactieve risicoanalyse uitgevoerd over wegloopgedrag 
(keuzethema uit pijler B) 

5.2.6.1. Neen, nog niet 
5.2.6.2. Ja 
5.2.6.2..1. Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) 

VMS 13 toe te voegen met volgende benaming: "erkenningsnummer - 034 
– VMS 13". 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te 
slaan. 
 

5.2.7. In 2018 heeft mijn ziekenhuis een proactieve risicoanalyse uitgevoerd over valincidenten 
(keuzethema uit pijler B) 
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5.2.7.1. Neen, nog niet 
5.2.7.2. Ja 
5.2.7.2..1. Gelieve hieronder als bijlage de ingevulde FOD-template (WORD-formaat) 

VMS 14 toe te voegen met volgende benaming: "erkenningsnummer - 
035– VMS 14". 
Vergeet niet op de knop "versturen," te drukken om uw bijlage op te 
slaan. 
 


