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« Het probleem zit hem niet in het vinden van
nieuwe ideeën maar in het ontsnappen van
de oude »
John Maynard Keynes, De algemene theorie van werkgelegenheid, rente en geld (1936)
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I

n 2014 is het PAQS een vzw geworden met een beheerstructuur die de transparantie
en het juiste evenwicht tussen de aanwezige belangen verzekert. Dit was een
noodzakelijke stap om de toekomst van dit initiatief te verzekeren. Het PAQS dankt
zijn bestaan namelijk aan de gedeelde investeringen van talrijke actoren van de
gezondheidszorg die niet altijd dezelfde visie hebben.
Uiteraard is deze pluraliteit een bron van rijkdom. Zo kunnen de reflecties en acties
georganiseerd door de zorginstellingen op het vlak van kwaliteit en veiligheid,
op effectieve en efficiënte wijze worden gebundeld, op elkaar afgestemd en
ondersteund. Deze rijkdom is echter ook zijn zwakste punt. Vanwege het groot
aantal vertegenwoordigde organisaties, netwerken en functies, moet het PAQS
altijd rekening houden met ieders prioriteiten en begrenzingen, maar zonder zijn
hoofddoelstelling uit het oog te verliezen: de zorginstellingen ondersteunen in hun
aanpak van continue verbetering. Een uitdaging van formaat.
Velen meenden trouwens dat dit initiatief niet haalbaar was. Niet alleen bestaat
het PAQS nu echt, maar het lijkt zich bovendien blijvend in het sectorlandschap
te nestelen. De deelname van een groot aantal instellingen aan onze activiteiten,
alsook de steun van de overheid, zijn hiervan het beste bewijs. Zij delen ons streven
om de patiënten kwalitatieve en veilige zorg aan te bieden. Dit moet verder reiken
dan accountability, het moet een prioriteit zijn op niveau van volksgezondheid
die resoluut moet worden aangepakt, rekening houdend met de uitdagingen die
de sector van de gezondheidszorg in de komende jaren te wachten staan, denk
maar aan de bevolkingsgroei en de vergrijzing gekoppeld aan een steeds krapper
budgettair kader.

Meer dan ooit verwacht de sector een duidelijke en coherente stellingname van de
overheid ter zake, alsook een effectieve steun om de zorginstellingen toe te laten
binnen een welbepaald kader te investeren en zodoende de ondernomen stappen
een blijvend karakter te geven.
Uiteraard wil het PAQS ook in de toekomst zijn ondersteunende rol voor de
zorginstellingen voortzetten, door zich toe te spitsen op de lange termijn en
ambitieuze verbeterprojecten te ontwikkelen die per definitie bestemd zijn om
over vele jaren te worden gespreid.
Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Olivier de Stexhe
Voorzitter van de RvB

Christophe Happe
Voorzitter van de RKV

Denis Herbaux
Directeur
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De vzw PAQS

A

l ettelijke jaren geleden hebben de
actoren van de gezondheidszorg diverse
projecten ontwikkeld om de zorgkwaliteit te
verbeteren, een aandachtspunt dat zowel
in België als in het buitenland hoog op de
agenda van de gezondheidswerkers staat. De
lancering in 2007 van de meerjarenplannen van
de FOD Volksgezondheid, heeft dit fenomeen
echter versneld, door de zorginstellingen
aan te zetten hun aanpak te structureren en
andere sectorgenoten ertoe te bewegen om
hen in deze beweging te steunen. Eind 2012
is een aantal actoren van de gezondheidszorg
tot de vaststelling gekomen dat, ondanks de
rijkdom van de aangeboden ondersteuning,
de talrijke activiteiten zich kenmerkten door
redundanties, een gebrek aan coördinatie
en aan een eensgezinde sectorale visie.
Zo is het idee gegroeid om voor alle
actoren van de gezondheidszorg een uniek
platform op te richten dat zich toelegt op de

Januari : Uitnodiging aan de gezondheidssector
voor een ontmoeting over het thema Kwaliteit/
Veiligheid

December : Lancering van het platform

2013
Juni : Begin van de werkzaamheden
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Op 11 december 2013, tijdens een evenement waarop
meer dan 200 Waalse en Brusselse actoren van de
gezondheidszorg aanwezig waren, heeft het Plateforme
pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de
la Sécurité des patients (PAQS), zijn activiteiten officieel
gelanceerd. Het PAQS was toen samengesteld uit de koepels
van zorginstellingen, ziekenfondsen, universiteiten en de
Association Francophone des Médecins Chefs. Met de
organisatie, vanaf januari 2014, van oriëntatieactiviteiten over
accreditatie voor de ziekenhuisdirecties, heeft het PAQS de
ondersteuning van de ziekenhuizen concreet vorm gegeven.

De vzw PAQS

identificatie van de terreinbehoeften, de coördinatie van de
bestaande initiatieven en de nieuwe ontwikkeling van door
de gezondheidswerkers gewenste activiteiten. Het kwam er
dus op aan de nodige expertise en resources te verzamelen
om de zorginstellingen op niveau van de zorgkwaliteit en
patiëntveiligheid een efficiëntere ondersteuning te bieden.

Om de nodige transparantie over zijn beheer en het
evenwicht van de verschillende aanwezige belangen te
verzekeren, is het PAQS in juni 2014 een vzw geworden.
Het heeft niet lang geduurd voordat nieuwe actoren
zich bij de slichtende leden hebben aangesloten.
Zo vermelden wij onder meer de verpleegkundigen
vertegenwoordigd door het Bureau des Directions de
Département Infirmier ACN-FNIB, het Réseau Santé
Louvain , of nog de netwerken van kwaliteitscoördinatoren.

Januari : Start van de activiteiten en
werkgroep over de vzw statuten

September : Samenstelling van de Raad
Kwaliteit/Veiligheid

2014
Juni : Neerlegging van de statuten en
samenstelling van de Raad van Bestuur
PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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De vzw PAQS

1
H

D

Organisatie

et PAQS is een vzw met een Raad van Bestuur en een Raad Kwaliteit/
Veiligheid.

e Raad van Bestuur (RvB) bepaalt de
strategische prioriteiten van het PAQS en is

samengesteld uit de ziekenhuisverenigingen en de

D

e opdracht van de Raad Kwaliteit/Veiligheid
(RKV) bestaat erin de behoeften van de sector

in te schatten, de projecten te bepalen die eraan

ziekenfondsen die als werkende leden in de RvB

tegemoet kunnen komen, de prioritaire acties te

zetelen en stemrecht hebben. De voorzitter en de

bepalen en het toezicht op de lopende projecten te

ondervoorzitter van de Raad Kwaliteit/Veiligheid,

verzekeren. Elk werkend lid en elk aangesloten lid

de gedelegeerde belast met het dagelijks bestuur

beschikken over een zetel. De gedelegeerde belast

en een vertegenwoordiger van de deelstaten

met het dagelijks bestuur, een vertegenwoordiger

die de activiteiten van de vzw steunen, worden

van de deelstaten die de activiteiten van de vzw

uitgenodigd om aan de vergaderingen van de RvB

steunen en eventuele deskundigen waarop de RKV

deel te nemen waar zij een raadgevende stem

een beroep wil doen, worden uitgenodigd om aan

hebben. Olivier de Stexhe en Xavier Brenez zijn

de vergaderingen van de RKV deel te nemen waar

respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter van

zij een raadgevende stem hebben. Christophe

de RvB.

Happe en Yvan Van Bunnen zijn respectievelijk
Voorzitter en Ondervoorzitter van de RKV.

D

e directie van de vzw wordt waargenomen door Denis Herbaux. In september 2014 is Mathieu
Louiset, Project Manager, in opdracht van de RvB bij het PAQS in dienst getreden voor een duur van

vier maanden. In 2015 zijn vier andere personen het PAQS-team komen uitbreiden. Xavier de Béthune,
Dominique Gainvorste, Morgane Vouche en Audrey Mattelet. Het PAQS-team is belast met de uitvoering
van de besluiten genomen door de RvB en de RKV.

10
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De vzw PAQS

Raad van Bestuur
Voorzitter : Olivier de Stexhe
Ondervoorzitter : Xavier Brenez

Raad Kwaliteit/Veiligheid
Voorzitter : Christophe Happe
Ondervoorzitter : Yvan Van Bunnen

Team
CEO

Denis Herbaux

Project Manager

Mathieu Louiset

Project Manager

Xavier de Béthune

Project Manager

Dominique Gainvorste

Project Manager

Morgane Vouche

Communication Manager

Audrey Mattelet

De vzw PAQS

2

Leden

Werkende - stichtende leden
De koepels van zorginstellingen
CBI - Coördinatie van Brusselse Instellingen voor Welzijnswerk en Gezondheidszorg
FIH - Fédération des Institutions Hospitalières
NVMSV - Nationaal Verbond van Medisch-Sociale Verenigingen
Santhea
VPZB - Verbond van Private Ziekenhuizen van België

Werkende leden
De Universiteiten
UCL
ULB
ULg
UMONS
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Bureau des Directions de Département Infirmier
ACN-FNIB

leden zetten zich in voor de continue verbetering van de
zorgkwaliteit en patiëntveiligheid

De ziekenfondsen

De vzw PAQS

20

De Association Francophone des Médecins Chefs

Mutualités Chrétiennes
Mutualités Libres
Mutualités Socialistes

Aangesloten leden
Réseau des Coordinateurs Qualité des hôpitaux aigus et spécialisés
Réseau Francophone des Coordinateurs Qualité travaillant en psychiatrie
Réseau Santé Louvain

In samenwerking met
De Fédération Wallonie-Bruxelles
Het Brussels Gewest
Het Waals gewest

PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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De vzw PAQS

3

Missies

H

et PAQS wenst de betrekkingen tussen de
talrijke actoren van de gezondheidszorg

te consolideren om op een coherente en
georganiseerde wijze samen te werken aan
de continue verbetering van de zorgkwaliteit
en patiëntveiligheid. Het PAQS wenst binnen
de ziekenhuizen eveneens patiëntgerichte
multidisciplinaire zorg te bevorderen. Ten slotte
wenst het PAQS een krachtige ondersteuning
te bieden aan de verschillende projecten die
de zorginstellingen ontwikkelen en uitvoeren.

14
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De vzw PAQS

5 Doelen

De ontwikkeling en het beheer van een netwerk van de
actoren van de gezondheidszorg

Een luisterend oor hebben voor de behoeften van de
sector
De onderlinge afstemming van de verschillende
bestaande (en toekomstige) initiatieven en opleidingen

De ontwikkeling van aanvullende activiteiten voor een coherente en
efficiënte ondersteuning van de ziekenhuizen

Samenwerking met de bevoegde autoriteiten met het oog op de afstemming
tussen de aangeboden ondersteuning en het overheidsbeleid inzake kwaliteit
en veiligheid, en optreden als steun voor dit beleid

PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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4

Visie

n

R
Een patiëntgerichte gezondheidszorg
die in zijn praktijken en werking
uitmuntendheid nastreeft, door de
algemene toepassing van continue
verbetermiddelen en innovatie

n

P

ë
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Communicatie

I

n 2014 heeft het PAQS zijn communicatie
ontwikkeld om de zichtbaarheid van
zijn activiteiten bij de zorginstellingen te
verzekeren. Het ontwerp van een logo, de
opstelling van een mailinglist, het verzenden
van een newsletter en de ontwikkeling van
een website hebben in de loop van 2014
concreet vorm gekregen.

H

Visuele identiteit
et logo van het PAQS weerspiegelt de visie
van het platform. Het is samengesteld uit

een cirkel omringd door vier velden. Deze velden
symboliseren de actoren geschaard rond continue
verbetering. Zij stellen ook de patiëntgerichtheid
van de ziekenhuizen voor. De cirkel ten slotte
verwijst naar de PDCA-cyclus en vertegenwoordigt
de structurele ondersteuning die het PAQS wenst
te bieden aan de projecten ontwikkeld door de
zorginstellingen.
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La PAQS devient une ASBL !

Après plusieurs mois de travail, l’Assemblée générale 2015 durant le dernier trimestre de l’année. Si la créaconstitutive de la nouvelle ASBL s’est tenue le jeudi 19 tion d’une structure juridique était nécessaire pour asjuin à Bruxelles. Au cours de cette réunion, les adminis- surer un fonctionnement efficient et transparent de la
PAQS, les objectifs initialement définis restrateurs de la PAQS ont été désignés. Il
tent inchangés : promouvoir, soutenir et
s’agit d’ Olivier de Stexhe (Président), Xa«
Proposer
une
vier Brenez (Vice-président), Jean Bury,
organiser le développement et la mise en
Christian Dejaer, Jean Hermesse, Yolande
œuvre
de démarches d’amélioration conoffre globale et
Husden, Nathalie Noël et Pierre Smiets.
tinue de la qualité et de la sécurité dans
cohérente
aux
Denis Herbaux sera, quant à lui, en
les institutions de soins de santé en Walcharge de la gestion journalière. À côté
lonie et à Bruxelles. Cet objectif ne pourra
hôpitaux »
du conseil d’administration, les statuts
bien entendu déboucher sur une offre
prévoient la création du Conseil Qualité/
globale et cohérente à destination des insSécurité chargé de définir les besoins du secteur et de titutions de soins qu’en assurant son articulation avec
développer les projets nécessaires pour y répondre. Ce les autres initiatives existantes, et notamment les
Conseil sera mis en place dès le mois de septembre plans pluriannuels du SPF Santé Publique
afin de pouvoir préparer le programme d’activités

→

Les supports utilisés dans le cadre des
activités de la PAQS seront progressivement mis en ligne sur notre site internet
afin de regrouper les ressources utiles au
soutien des institutions de soins dans leurs
démarches Qualité/Sécurité

D

e Newsletter van het PAQS houdt de
geabonneerden op de hoogte van de

activiteiten van het platform. In de loop van
2014 werden drie newsletters verzonden.
Hierin zijn de activiteiten van het PAQS
aan bod gekomen zoals de opleiding tot
Accreditatiereferent

of

nog

de

OPERA

Accompagner les hôpitaux

5S+ opleidingsdagen. De lancering van de

côté des activités proposées aux institutions de
soins durant le premier semestre en vue de les soutenir (échanges sur l’hygiène des mains, workshop
sur la gestion des médicaments et un séminaire sur
les événements indésirables) et qui se poursuivront durant
le second semestre, la PAQS organisera à partir du mois de
septembre des séances d’information à destination des hôpitaux. Les établissements se posent en effet beaucoup de
questions sur l’accréditation, et nous sommes convaincus
qu’une information claire et précise permettra à chacun de
se positionner en toute connaissance de cause et de poser
les choix opportuns. À cet effet, un groupe de professionnels issus essentiellement du monde hospitalier a été formé
à la philosophie de trois référentiels d’accréditation
(Américain, Canadien et Français). On retrouve au sein de ce
groupe des profils tant médicaux qu’infirmiers ou gestionnaires. Nous proposerons aux hôpitaux qui le souhaitent
d’organiser des séances d’information adaptées à leurs besoins et à leurs spécificités. Les demandes d’organisation
d’une séance d’information peuvent se faire via l’adresse
mail contact@paqs.be

voorlopige website alsook de creatie van een

À

Contact : Denis Herbaux - contact@paqs.be - www.paqs.be

rechtsvorm voor het PAQS, werden eveneens
in de newsletters behandeld.

Mailinglist

V

oor het verzenden van informatie en van
uitnodigingen voor deelname aan de

activiteiten van het PAQS, werd een mailinglist
opgesteld van meer dan 600 adressen van
personen die aan onze activiteiten hebben
deelgenomen

of

belangstelling

hebben

getoond voor ons initiatief.

BY Leeroy

Après un premier semestre riche en activités, les formations se
poursuivront au cours
du second semestre : la formation à la
gestion documentaire démarrera au
mois d’octobre, et les journées OPERA
5S+ multidisciplinaires
poursuivront
l’éveil initié lors des journées unidisciplinaires des mois de mars et avril. Les
dates et le programme définitif vous
seront transmis au plus vite. Par ailleurs,
le programme d’activité 2015 est déjà
en cours de développement et vous sera communiqué dès que possible

Formations
PAQS

Communicatie

Newsletters

NEWSLETTER

PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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Communicatie

De ontwikkeling van een voorlopige
website
De ontwikkeling van een voorlopige website
biedt het PAQS een grotere zichtbaarheid. Zo
informeert de website onder meer over de
missie en de werking van het PAQS.
Gedurende heel 2014 is de website een
bevoorrecht communicatiemiddel geweest. Het
PAQS stelt er informatie ter beschikking zoals
presentaties, de agenda van evenementen en
newsletters die gemakkelijk toegankelijk zijn en
kunnen worden gedownload.

20
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In 2014 heeft de website gemiddeld 357 bezoekers per
maand geteld

Verloop van het aantal bezoekers aan de website
tussen maart 2014 en maart 2015
700

600

500

400

300

200

100
Maart 2014 Apr 2014 Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan 2015 Feb 2015 Maart 2015
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Activiteiten
2014

U

hebt ons vertrouwd voor

ALGEMENE KLINIEK ST. JAN

C.R.P. LES MARRONNIERS

ASBL VALISANA

CENTRE DE SANTE DES FAGNES

ASSOCIATION LE DOMAINE

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN

GROUPE JOLIMONT

CENTRE NEURO PSYCHIATRIQUE ST. MARTIN

C.H. DE MOUSCRON

CENTRE NEUROLOGIQUE WILLIAM LENNOX

C.H. DU BOIS DE L’ABBAYE ET DE HESBAYE

CENTRE PSYCHIATRIQUE INFANTILE LES GOELANDS

C.H. EpiCURA HORNU-BAUDOUR

CENTRE PSYCHIATRIQUE ST BERNARD

C.H. PELTZER - LA TOURELLE

CH DE DINANT

C.H.R. DE HUY

CH JEAN TITECA

C.H.R. DE LA CITADELLE

CH Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage

C.H.R. DE NAMUR

Ambroise Paré

C.H.R. HAUTE SENNE

CH Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage

C.H.R. ST JOSEPH WARQUIGNIES

Chêne aux haies

C.H.R. VAL DE SAMBRE

CHIREC

C.H.U. BRUGMANN

CHR ET DE PSYCHIATRIE DU BRABANT WALLON

C.H.U. DE LIEGE

CHU Mont Godinne

C.H.U. SAINT PIERRE

CHwapi

C.H.U. TIVOLI

CLIN. PSYCH. DES FRERES ALEXIENS

C.N.R.F.

CLINIQUE ANDRE RENARD

22
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Activiteiten
CLINIQUE N.D. DES ANGES

INSTITUT J. BORDET

CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE BONSECOURS

INSTITUT PSYCH ST. JEAN DE DIEU

CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE

INSTITUT PSYCHIATRIQUE DU BEAU VALLON

CLINIQUE REINE ASTRID

ISOSL - VALDOR-PERÎ

CLINIQUE SAINT PIERRE

KLINIK ST JOSEF

CLINIQUE SANS SOUCI

L’ ACCUEIL

CLINIQUE ST. LUC

LA PETITE MAISON

CLINIQUE STE-ELISABETH

LES CLINIQUES DE L’EUROPE

CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC

LES FEUX FOLLETS

CUB-HOPITAL ERASME

M.R.S. SAINT JOSEPH

EPSYLON Asbl - INSTITUT FOND’ROY

ST. NIKOLAUS HOSPITAL

EPSYLON Asbl - LA RAMEE

VIVALIA - CENTRE HOSPITALIER DE L’ARDENNE

GRAND HOPITAL DE CHARLEROI

VIVALIA - I.F.A.C.

H.U.D.E.R.F.

VIVALIA - LA CLAIRIERE

HOPITAL DE JOUR LA CLE

VIVALIA - LES CLINIQUES DU SUD LUXEMBOURG

HOPITAL PSYCHIATRIQUE ST. CHARLES

ZIEKENHUIS SCHEUTBOS

HOPITAUX IRIS SUD
I.S.P.P.C. - C.H.U. ANDRE VESALE
I.S.P.P.C. - C.H.U. DE CHARLEROI

PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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Activiteiten

1

Coördinatie van de
initiatieven

L

De oprichting van het PAQS vloeit voort uit de wil
van een aantal actoren om in het kader van continue

verbeteracties het aanbod van ondersteuning aan
de zorginstellingen te rationaliseren. Om dit streven
concreet vorm te geven, en parallel aan de eigen
activiteiten van het PAQS, heeft een aantal organisaties
zijn activiteiten in 2014 wensen te coördineren.
Zo zijn de Initiatives de Qualité van de Mutualité
chrétienne, het Réseau Santé Louvain en het
Partenariat

Sécurité

overeengekomen

om

Qualité
de

(Santhea-Solidaris)
ziekenhuizen

een

gezamenlijk programma aan te bieden. Het aanbod
omvatte de volgende domeinen: handhygiëne, de
operatieafdeling, ongewenste evenementen en hoog
risico geneesmiddelen.
Deze samenwerking was een succes waarbij alle
activiteiten die verder reikten dan de traditionele
pijlers van de gezondheidszorg een groter en meer
gediversifieerd publiek hebben aangetrokken. Dat
bewijst nogmaals de toegevoegde waarde van een
initiatief zoals het PAQS: met gelijkblijvende resources
bereiken wij een groter publiek met een potentieel
grotere impact op de verbetering van de zorgkwaliteit
en patiëntveiligheid.

24
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Activiteiten
13

2

2

2

5

2

2
3

Zieken huizen die aan de activiteiten hebben deelgenomen

Met gelijkblijvende resources bereiken wij een groter
publiek met een potentieel grotere impact op de
verbetering van de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid
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Activiteiten

2

O

Inleiding tot de filosofie van
drie referentiesystemen voor
accreditatie

m de accreditatiefilosofie in de Waalse en

(www.internationalaccreditation.ca)

Brusselse zorginstellingen te verspreiden en

SPH

Conseil

(www.sphconseil.fr)

en
die

het

ter bevordering van een effectieve en efficiënte

certificatiesysteem voor ziekenhuizen van de

communicatie met de ziekenhuizen, heeft het

Franse Haute Autorité de Santé (www.has-

PAQS een groep opgericht van 30 deskundigen

sante.fr) heeft voorgesteld.

in gezondheidszorg, hoofdzakelijk samengesteld
uit veldwerkers. Voor de opleiding van deze

Tijdens een seminar van telkens twee dagen

groep heeft het PAQS een beroep gedaan op drie

hebben de drie accreditatie-instellingen hun

accreditatie-instellingen waarmee de Belgische

«accreditatiemodel», geschiedenis, methoden,

Franstalige zorginstellingen waarschijnlijk op

ervaringen en referentiesysteem gepresenteerd.

min of meer lange termijn zullen samenwerken.

Zo hebben de deelnemers een inzicht gekregen

Het betreft de Joint Commission International in wat accreditatie precies inhoudt, zowel hier in
( w w w. j o i n t c o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l .
org),

26
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Canada
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Europa als aan de andere kant van de Atlantische

International Oceaan.
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Activiteiten

3referentiesystemen

27

Activiteiten

3

S

Informatiesessies over
accreditatie

inds mei 2014 biedt het PAQS de ziekenhuizen, op verzoek, een gestructureerde begeleiding aan
in de vorm van informatiesessies over accreditatie (ISA). De ISA’s worden op een soepele wijze

georganiseerd om zo goed mogelijk aan het verzoek van de zorginstelling tegemoet te komen. De
ISA’s worden geleid door een groep van 30 veldwerkers opgeleid door het PAQS en die telkens in
duo werken. De ISA’s duren tussen 30 minuten en 2 uren. Tijdens de ISA’s presenteren de sprekers
de filosofie, het concept, de uitdagingen en de voordelen van accreditatie, alsook een vergelijking
tussen de verschillende referentiesystemen. Zij bieden ook een antwoord op de vragen van de
gezondheidswerkers over dit thema.

Wie zijn de accreditatie-instellingen ?
Voor wie ?

Wat is de kost van accreditatie ?
Waarom ?

Wanneer ?
Wat is accreditatie ?
Wat zijn de voordelen ?
Wat is een referentiesysteem ?

28
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Activiteiten

30 deskundigen
Bernard Bassleer

Dan Lecocq

Sophie Blondelle

Benjamin Lelubre

Guy Clynckemaillie

Chantal Lerminiaux

Patrice Collodoro

Isabelle Liebens

Xavier de Béthune

Mathieu Louiset

Paul De Ceuninck

Magali Mosbeux

Jean-Michel Debry

Chantal Neirynck

Christine Drummen

Nathalie Noël

Valérie Dujeu

Eric Pierrard

Quentin Dulière

Frédéric Schumacher

Lahcen El Hiki

Aimée-Irène Umubyeyi

Christian Franckart

Yvan Van Bunnen

Dominique Gainvorste

Georges Van Cang

Christophe Happe

Pierre Van Den Berge

Denis Herbaux

Pierre Zomers
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Activiteiten

4

Institute for Healthcare
Improvement

H
Het project heeft tot doel
de Waalse en Brusselse
ziekenhuizen diverse Open
School-modellen en een aantal
White Papers in het Frans ter
beschikking te stellen

30
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et project dat oorspronkelijk werd
gelanceerd door de UCL die de vertalingen
heeft gefinancierd, beoogt om documenten en
een tool voor e-learning ontwikkeld door het IHI
beschikbaar te maken voor de Waalse en Brusselse
ziekenhuizen. Een internationaal netwerk werd
opgericht om een optimale vertaling van de
didactische tools te verzekeren. Dit netwerk
zal op internationaal Franstalig niveau de
uitwisseling bevorderen van ervaringen inzake
continue kwaliteitsverbetering. Zodoende
zal het PAQS dat het netwerk en het project
coördineert, een effectieve zichtbaarheid
verwerven ten opzichte van het IHI. Deze nauwe
samenwerking kan alleen maar bevorderlijk zijn
voor de ziekenhuizen en voor het PAQS zelf.

Activiteiten

Voorstelling van het
Institut for Healthcare
Improvement (IHI)
Het IHI legt de nadruk op de bevordering van een
verandercultuur, het zoeken naar innovatieve
zorgmodellen en de verspreiding van beproefde
beste praktijken. Het IHI, gevestigd in Cambridge,
Massachusetts,
140

van

met

een

medewerkers

personeelsbestand
wereldwijd,

brengt

teams, organisaties en landen samen die aan
een betere toekomst voor de gezondheid en de
gezondheidszorg wensen te ijveren.
Het IHI is een eersteklas pionier in de verbetering
van de gezondheid en de kwaliteit van de
gezondheidszorg. Al meer dan 25 jaar sluit het
IHI

wereldwijd

partnerschapsovereenkomsten

om de gezondheid van individuele personen en
van de bevolkingen op een resolute en inventieve
wijze te verbeteren. Het IHI is thans erkend als
hét aanspreekpunt voor expertise en hulp voor
iedereen die de kwaliteit van de gezondheidszorg
op ingrijpende wijze wenst te verbeteren.

Wereldwijd
partnerschapsovereenkomsten
om de gezondheid van
individuele personen en
van de bevolkingen op een
resolute en inventieve wijze te
verbeteren

Doel van het project
Het project heeft tot doel de Waalse en Brusselse
ziekenhuizen diverse Open School-modellen en een
aantal White Papers in het Frans ter beschikking
te stellen. Als dit lukt, zullen de zorginstellingen
voor een kleine kost over betrouwbare en nuttige
middelen beschikken voor de concrete aanpak van
de continue verbetering van de zorgkwaliteit en
patiëntveiligheid. Dit versterkt tegelijkertijd het
PAQS.
PAQS VZW JAARVERSLAG 2014

31

De IHI Open School
Activiteiten

De IHI Open School werd opgericht ter Thans hebben meer dan 1.100.000 gebruikers
ondersteuning van de verbetering van de minstens 1 leermodule voltooid en meer dan
zorgkwaliteit en van de competenties op het 16.000 hebben hun basisgetuigschrift behaald. Ter
gebied van patiëntveiligheid voor de nieuwe bevordering van de actie van de Open School hebben
generatie zorgwerkers. De interprofessionele meer dan 190 universiteiten de leermodules in hun
gemeenschap van de IHI Open School telt curriculum opgenomen. 65 ervan hebben de Open
meer dan 150.000 studenten, docenten School-leermodules verplicht om het diploma te
en

deskundigen

met

werkgroepen

en behalen. Ongeveer 445 zorginstellingen doen voor

reflectiegroepen in meer dan 60 landen de opleiding van hun personeel een beroep op de
wereldwijd.

Open School-leermodules.

De IHI Open School is een platform voor e-learning
dat meer dan 20 online leermodules aanbiedt die Het getuigschrift na voltooiing van de opleiding is
door internationaal erkende deskundigen werden een officiële erkenning van deelname en een bewijs
ontwikkeld. De leermodules behandelen de voor de werkgever dat de opleiding met succes
werd voltooid. Om het getuigschrift te behalen,
volgende thema’s:

• Patiëntveiligheid
• Leiderschap
• Vaardigheden en competenties ter
verbetering van de zorgkwaliteit
• Zorgverlening gericht op de patiënt en zijn
gezin
• Kwaliteit, kost en waarde in gezondheidszorg
• Het ‘Triple Aim’ van het IHI voor de
volksgezondheid

moet de student minstens 16 leermodules volledig
en met succes hebben voltooid.
Deze leermodules zijn gratis voor studenten,
resident-artsen, docenten en gebruikers van
ontwikkelingslanden. Voor de anderen is een
inschrijving voor een Engelse cursus betalend.

White Papers
De White Papers zijn een aanvulling op de Open IHI. White Papers willen lezers informeren over de
School en brengen innovaties op het gebied problemen, ideeën, veranderingen en methoden
van gezondheid en gezondheidszorg voor het die het IHI aanpakt, ontwikkelt en beproeft om de
voetlicht. Ze worden ontwikkeld ter ondersteuning instellingen te helpen bij de concrete uitvoering
van de missie van verbetering van de kwaliteit van relevante verbeteringen. De White Papers
en van de waarde van de gezondheidszorg. De stellen eveneens de eerste beschikbare resultaten
ideeën en stellingnames in deze documenten voor.
vertegenwoordigen

innovatieve

projecten

uitgevoerd door de partnerorganisaties van het
32
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Hierna de belangrijkste fasen van het project met IHI op een rijtje. Deze fasen worden niet
noodzakelijkerwijs achtereenvolgens uitgevoerd.

• Selectie van de IHI hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn voor onze ziekenhuizen
• Sluiten van een raamovereenkomst met het IHI voor het gebruik van deze
hulpmiddelen. Om historische redenen, werd tussen het IHI en het UCL een
raamovereenkomst gesloten. Bij de lancering van het project had het PAQS
namelijk nog geen rechtspersoonlijkheid.

Activiteiten

Het project in grote lijnen

• (Letterlijke) vertaling van de geselecteerde hulpmiddelen gefinancierd door
de UCL
• Aanpassing en validatie van de vertalingen door deskundigen van de
gezondheidszorg. Gezien de grote belangstelling van de Franstalige
gezondheidszorg voor deze hulpmiddelen, werd voor de uitvoering van deze
fase een internationaal institutioneel netwerk opgericht. Het netwerk en het
project worden door het PAQS beheerd.
• Analyse van de technische behoeften voor de verspreiding van de vertaalde
hulpmiddelen
• Ontwikkeling van de technische dragers en verspreiding van de hulpmiddelen

De projectpartners
• In Frankrijk : het Institut de la qualité des
het Institute for Healthcare Improvement – IHI.
soins et de la sécurité des patients (IQS) Op niveau van het Franstalige netwerk werden
Philippe Michel (Hospices Civils de Lyon)
De belangrijkste partner van het project is uiteraard

contacten gelegd met

• In Canada : de Fondation Canadienne
pour l’Amélioration des Soins de Santés
- Jennifer Verma en Armand Boudreau.
Overigens wordt het project gesteund door
de regering van Quebec in de persoon van
Jacques Girard.
• In Zwitserland : de Fédération des Hôpitaux
Vaudois - Anthony Staines, de groep FoQual
met Pierre Chopard en Adrianna Degiorgi

PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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Impact van het project voor de ziekenhuizen
Activiteiten

Door het succes van het project zullen de ziekenhuizen over tal van documentaire en didactische
hulpmiddelen kunnen beschikken waaruit ze kunnen kiezen en volgens hun gekozen planning
gebruiken.

Planning

Rekening houdend met zijn omvang, kadert het project uiteraard in een meerjarenperspectief.

Van september tot december : PROJECTLANCERING
1. Presentatie van het project aan de RvB van
het PAQS voor goedkeuring
2. Consolidatie van de contacten met het IHI
en de Franstalige partners
3. Letterlijke vertaling, gefinancierd door de
UCL, van de 16 basismodules van de IHI OS
en van 2 White Papers van het IHI

2014
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Activiteiten
Van januari tot december : PROJECTONTWIKKELING
1. Lancering van de validatie van de vertalingen 3. Reflectie en ontwikkeling van de technische
door het Franstalige netwerk onder de
elementen voor de verspreiding van de
supervisie van het PAQS en de coördinatie
hulpmiddelen
van het projectteam binnen het PAQS
4. Afronding van de raamovereenkomst met
2. Deelname, in april 2015, aan het Forum
het IHI
van Londen om met de aanwezige partners 5. Verspreiding van de eerste hulpmiddelen
van het Franstalige netwerk en het IHI een
rondetafelgesprek te organiseren en het
Franstalige netwerk te formaliseren

2015

2016
VERLENGING VAN HET PROJECT EN REFLECTIE OVER ZIJN
VOORTBESTAAN

PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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Activiteiten

5

JOPERA 5S+

Context

E

ind 2012 heeft Minister Fadila Laanan, bevoegd

voorbereiding van hun accreditatie. Deze studie1,

voor gezondheidszorg voor de Fédération

die op 31 oktober 2013 werd voltooid met de

Wallonie-Bruxelles,

aan

de

ziekenhuiskoepel

publicatie van een gids, heeft zich toegespitst

Santhea en aan het Centre de Recherche en

op de toelichting van de accreditatie van

Economie de la santé, gestion des institutions

ziekenhuizen en steunt op een dubbele aanpak:

de soins et sciences infirmières, CREGISI van de

een literatuuranalyse en de raadpleging van

Ecole de Santé Publique (ESP), ULB, geleid door

deskundigen van de gezondheidszorg. Deze studie

professor Magali Pirson, een subsidie toegekend

heeft eveneens voorgesteld om, in het kader van

voor de uitvoering van een studie en het opstellen

opleidingsdagen

van een handboek voor de ziekenhuizen bij de

oriëntatiesessies over accreditatie te organiseren.

voor

de

ziekenhuisdirecties,

1
Herbaux, D., Lecocq, D., Gainvorste, D., Zandecki, N., Laurent,
M., Jacquerye, A., et al. L’accréditation des hôpitaux: l’indispensable
phase d’éveil. Proposals to create a friendly environment in Frenchspeaking Belgian hospitals for the accreditation process., 2013,
Bruxelles
h t t p : / / h d l . h a n d l e . n e t / 2 0 1 3 / U L B - D I P O T: o a i : d i p o t . u l b .
ac.be:2013/151305
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2

2

2

3

2

Activiteiten

16

3
2

2

Zieken huizen die aan de activiteiten hebben deelgenomen

Deze oriëntatiesessies zijn het beste middel

verworven kennis te consolideren en in het kader

gebleken om een breed doelpubliek te bereiken. Ze

van de mogelijke accreditatie multidisciplinariteit

bereikten 90 ziekenhuizen (waarvan 49 acute, 29

te bevorderen.

psychiatrische en 12 specialistische ziekenhuizen).
In opdracht van het PAQS heeft het CREGISI
Deze opleidingsdagen werden in twee fasen

van de ESP, ULB deze opleidingsdagen in

georganiseerd.

werd

2014 georganiseerd. Deze hadden tot doel de

voorgesteld om bij voorkeur achtereenvolgende

bewustmaking van de ziekenhuisdirecties voor

unidisciplinaire

accreditatie en de ontwikkeling en invoering van

te

In

een

eerste

oriëntatiesessies

organiseren

(de

fase
per

algemene,

directie

medische,

een accreditatiecultuur.

verpleegkundige-, HR-, logistieke, administratieve
en farmaceutische directies, alsook de kwaliteitsen gezondheidscoördinatoren). In een tweede
fase

werd

voor

alle

directies

samen

een

multidisciplinaire sessie georganiseerd om de
PAQS VZW JAARVERSLAG 2014

37

Doelen en oogmerk

Méthodologie
Methodologie

Activiteiten

Het doel van deze opleidingsdagen was

Om het programma van de opleidingsdagen tot

tweeledig: enerzijds de directies te stimuleren

een goed einde te brengen, heeft de GRI QUASAR

om na te denken over het waarom en het hoe

van het CREGISI, ESP, ULB een werkgroep van

van accreditatie, en anderzijds hun de nodige

19 personen1, opgericht, samengesteld uit

methodologische hulpmiddelen te bieden die

internationale wetenschappelijke medewerkers

zij nadien in de gehele zorginstelling verder

en

deskundigen

kunnen ontwikkelen. Op die basis werden

van

de

6 unidisciplinaire en 7 maanden later een

medische, verpleegkundige-, HR-, logistieke,

multidisciplinaire opleidingsdag georganiseerd.

1
Pr Agnès Jacquerye, Dominique Gainvorste, Isabelle
Tercelin de Joigny, Nassira Belghezi, Morgane Vouche, Pr Alain De
Wever, Serge Haag, Odile Fima, Dan Lecocq, Nathalie Zandecki, Dr
Yvan Van Bunnen, Benoit Libert, Sophie Leruth, Françoise Happart,
Carine De Leeuw, Jean Tomas, Guy Clynckemaillie, Véronique
Guilmot, Nabil Hayef

De

6

unidisciplinaire

opleidingsdagen

hadden tot doel om in de context van

en

vertegenwoordigers

ziekhuisdirecties:

de

algemene,

accreditatie de diverse uitdagingen voor de
zorginstellingen, de personen en de patiënten

Résultats
Resultaten

in detail te beschrijven. De directies werden
ook aangespoord om na te denken over de
haalbaarheid

van

mogelijke

verbeteringen

De 6 unidisciplinaire opleidingsdagen (26, 27,

alvorens met een accreditatieprocedure van

28 maart 2014 en 23, 24, 25 april 2014) waren

start te gaan. In dit kader kregen de directies

een unieke ervaring en een waardevolle bron

een rooster voorgesteld voor de uitvoering van

van informatie, zodanig zelfs dat de Task Force

een zelftest.

heeft beslist om er een grondige analyse van uit
te voeren.

De multidisciplinaire opleidingsdag had tot doel
de kennis van de unidisciplinaire opleidingsdagen

Deze analyse duurde meer dan 6 maanden.

te bundelen en gedachten uit te wisselen over

Hierna stellen wij de belangrijkste resultaten

een harmonieuze overeenstemming tussen de

ervan voor.

verschillende directiefuncties om zo de baan
te effenen voor een succesvolle samenwerking

De opleidingsdagen hebben 372 deelnemers

met heel het personeel.

geteld en krijgen een algemeen beoordelingscijfer
van 8/10 van de 190 respondenten (51%) die
de evaluatievragenlijst hebben ingevuld. Op
de vraag: «Wat zijn uw weersvoorspellingen
in

termen

van

accreditatie?»

blijkt

uit

de resultaten dat meer dan de helft van
de

respondenten

(57%)

accreditatie

een

«bewolkte» toekomst voorspelt. Een vijfde van
38

de respondenten voorspelt «regenweer». De
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directies,

en

alsook

farmaceutische

de

kwaliteits-

gezondheidscoördinatoren.

Deze

gekozen. Zo hebben op de verschillende JOPERA

en

5S+ dagen 17 accreditatiedeskundigen het woord

werkgroep

genomen om hun ervaring te delen, waaronder 3

kreeg de naam «Task Force».

Luxemburgers, 7 Fransen en 1 vrouw uit Quebec.
Wat de Belgische deskundigen betreft (6), heeft

18 vergaderingen werden met de Task Force

de Task Force 4 sprekers uit het noorden van het

georganiseerd om deze opleidingsdagen op

land gekozen met ervaring op het gebied van

internationaal niveau aan te bieden. Tijdens deze

accreditatie. Tijdens de opleidingsdagen zijn de

vergaderingen werden naast de pedagogische

leden van de Task Force hetzij als spreker hetzij

methoden - feedback, interactieve presentaties

als moderator tussengekomen.

Activiteiten

administratieve

en workshops in subgroepen - ook de sprekers

opties een «zonnige» en een «stormachtige»

prioriteit

te

maken.

De

kwaliteits-

en

toekomst tekenen beide iets meer op dan 10%.

veiligheidscoördinatoren op hun beurt hebben
zich ertoe verbonden om zich specifiek op de

Op basis van de moderatorverslagen van de

interdisciplinaire communicatie toe te leggen.

6 unidisciplinaire JOPERA 5S+ dagen werd

Alle directies waren het erover eens dat in het

een overzicht opgesteld in de vorm van een

kader van accreditatie interdisciplinair werk

geïntegreerde

SWOT-analyse

volgens

het een noodzakelijke verbintenis en een specifieke

Shortell model. Deze SWOT/Shortell-analyse

verwachting is. De in te zetten middelen, de

heeft de reacties van de deelnemers ten opzicht

werklast en teamwerk worden nog altijd gezien

van accreditatie kunnen optekenen en klasseren

als belangrijke te overwinnen moeilijkheden.

die overigens zeer vergelijkbaar waren met de

Al deze bevindingen zijn ook terug te vinden in

resultaten van de workshops.

de literatuur: de inzet van de instellingen en de
veiligheidscultuur die beide de grondslag vormen

De workshops, georganiseerd in subgroepen,

van de organisatiecultuur, zijn prioritaire thema’s

hebben de deelnemers aan het woord gelaten

in het kader van een accreditatieprocedure.

om hun verwachtingen, hoop en bezorgheden
te delen ten opzichte van accreditatie. Hieruit

Op basis van deze informatie kon onder

zijn zowel hun vrees als hun verwachting en

meer de inhoud worden opgesteld van de

verbintenis

multidisciplinaire

opleidingsdag

november

Op

algemene

gebleken.
directeurs

Sommige
hebben

aanwezige
zich

ertoe

verbonden om van accreditatie een strategische

werd

2014.

bovendien

deze

van

14

opleidingsdag

accreditatiefeedback
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(4) gepresenteerd en is het thema van

respondenten (53%) die de evaluatievragenlijst

verandermanagement aan bod gekomen. 236

hebben ingevuld. Qua tevredenheid tekent de

personen waren er aanwezig. Deze dag tekent competentie van de sprekers de hoogste score
een beoordelingscijfer op van 8/10 van de 124

op.

Activiteiten
372 deelnemers

Unidisciplinaire opleidingsdagen

Multidisciplinaire opleidingsdag

236 deelnemers
40
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Besluit
ziekenhuisdirecties voor de ontwikkeling van een positieve accreditatiecultuur. Door de
uitwisseling van ervaringen en de organisatie van interactieve workshops hebben zij tijdens
deze opleidingsdagen hun kennis inzake accreditatie kunnen verruimen. Daarnaast hebben zij
meningen en advies kunnen uitwisselen en een groter zelfvertrouwen verworven om dit thema
op een meer serene wijze te benaderen. De accreditatieaanpak, in zijn geheel of gedeeltelijk
(gap analysis), werd gezien als een middel dat als hefboom kan dienen voor de ontwikkeling

Activiteiten

De 7 OPERA 5S+ internationale opleidingsdagen hadden tot doel de bewustmaking van de

van de continue verbetering van de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Iedereen weet dat
accreditatie veel tijd, energie en creativiteit vergt. De wetenschappelijke literatuur beschrijft een
deugdzame cirkel die de schakel vormt tussen de levenskwaliteit op het werk, de zorgkwaliteit
en de patiëntgerichte aanpak. Deze drie dimensies in aanmerking nemen, zal de zorgkwaliteit
bevorderen en de accreditatieaanpak een menselijk gezicht geven.

Deskundigen

Beoordelingscijfer van beide
opleidingen : 8/10

PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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Activiteiten

6

Opleiding
Documentbeheersysteem

Context

D

oor de razendsnelle ontwikkeling van de nieuwe

Université de Mons (UMONS) opdracht gegeven

communicatietechnologieën, is informatie in

om een opleiding documentbeheersysteem voor

de ziekenhuiscontext gediversifieerder, evolutiever

ziekenhuizen (DBZ) te ontwerpen, te ontwikkelen

en complexer geworden. Ziekenhuismedewerkers

en uit te voeren. Deze opleiding, bestemd voor

moeten dagelijks een aanzienlijk volume van

beheerders1

documenten opstellen, beheren en verwerken.

(levenscyclus van documenten), heeft tot doel de

Deze situatie leidt tot een gevoel van werkoverlast

toekomstige DBZ-beheerders op te leiden om de

en kaart een chronisch probleem aan met

ziekenhuizen de nodige ondersteuning te bieden

betrekking tot de relevantie en professionalisering

bij de lancering, consolidatie of behoud van hun

van het documentbeheersysteem dat nochtans een

accreditatieproject.

van

de

documentenworkflow

essentiële functie vervult in elk accreditatieproject.
In het kader van zijn organisatiestructuur voor
de ondersteuning, begeleiding en bewustmaking
voor accreditatie, heeft het PAQS aan de
42
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1
Kwaliteits- en veiligheidscoördinatoren – Ziekenhuis IT’ers –
Documentbeheerders in een ziekenhuisomgeving – Alle medewerkers
(in een ziekenhuisomgeving) die hun competenties in documentbeheer wensen te verbeteren.

Activiteiten

7

2

2

2

2

2

Zieken huizen die aan de activiteiten hebben deelgenomen
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Doelen en oogmerk
Activiteiten

Het DBZ is complex en zijn beheer moet in

en een model kunnen opstellen van de

een totale aanpak worden gepland. Vanuit dit

documentenworkflow;

oogpunt heeft deze opleiding een drieledig doel:

•

Het project kunnen beheren voor de

(1) de deelnemers de omvang van het DBZ laten

invoering, vereenvoudiging en optimalisatie

ontdekken - (2) de wisselwerking tussen het DBZ

van een DBZ;

en de kwaliteits- en patiëntveiligheidssystemen
identificeren

-

(3)

de

deelnemers

•

de

basismiddelen geven voor de invoering en

De

prestaties

sturen

van

het

documentbeheerproces;
•

verbetering van het DBZ.

Beheersing van de interne communicatieregels
rond DBZ;

•
De specifieke doelen betreffen de volgende
punten:

Bevordering van de instemming van de
actoren met het gebruik van de documenten;

•

Integratie van het DBZ-beheer in de continue
verbetering en in de voorbereiding van het

•

Beheersing van de ergonomie van de

accreditatieproject.

documentopstelling (procedure, werkwijze,
•
•

protocol. enz.);

Wij wensen erop te wijzen dat deze doelen werden

De architectuur van een DBZ in kaart kunnen

bepaald tijdens de coördinatievergaderingen

brengen;

bij het PAQS in samenspraak met de andere

Beheersing van de beheerregels van de

volksgezondheidsscholen om op één lijn te staan

levenscyclus van een document: aanmaak,

met de andere door het PAQS ondersteunde

opstelling,

opleidingen, onder meer de opleiding verstrekt

verspreiding,

verwerking,

wijziging en archivering;
•

Beheersing
EDB
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van

de

(elektronisch
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door de ULB (JOPERA 5S+) en de opleiding
basisprincipes

van

documentbeheer)

verstrekt door de UCL (Accreditatiereferent).

Zodra de opdracht aan de UMONS was gegund,

gespreid: (D1) Beweegredenen, uitdagingen,

hebben prof. Christian DELVOSALLE en dr. Lahcen

architectuur en diagnose - (D2) Grondslag van

EL HIKI een literatuuroverzicht uitgevoerd om de

het EDB, informatisering van de workflow, en het

nieuwste conceptuele en operationele trends

softwareaanbod voor EDB - (D3) Invoering van

inzake DBZ te kennen. Dr. Lahcen EL HIKI heeft (in

het EDB, het zich eigen maken en communicatie

België en in Frankrijk) met enkele ziekenhuizen

- (D4) Sturing van de prestaties van het EDB en

contact opgenomen die werkzaamheden in

de bijdrage van het DBZ tot de accreditatie.

Activiteiten

Methodologie

uitvoering hadden voor de verbetering van
hun documentbeheersysteem. Er werd ook

Om de vier opleidingsdagen te structureren en

een grondige studie uitgevoerd van de drie

het gedetailleerde opleidingsprogramma op

referentiesystemen voor accreditatie (ACI, JCI

te stellen, hebben wij een beroep gedaan op

en HAS).

consultants met expertise op het gebied van
documentbeheer. Elke consultant had voor zijn

Op

basis

van

werkzaamheden

deze

voorbereidende

werd

programmastructuur

een

eerste de lesstrategie hebben wij uiteindelijk gekozen
de

voor een interactieve lesstijl. In dit opzicht

de

waren de vier opleidingsdagen doorweven met

voorkeur gegeven aan een samenhangende en

oefeningen in subgroepen over problemen

operationele inhoud opgebouwd rond 4 thema’s

getrokken uit de praktijk.

lesstrategieën

ontwikkeld

opdracht een specifiek bestek ontvangen. Voor

bepaald.

Wij

en

hebben

die wij over de 4 opleidingsdagen hebben

Resultaten
In samenwerking met het PAQS hebben wij een

van de verschillende presentaties ontvangen.

doelgerichte communicatie uitgevoerd. In het

Zij hebben ook een lijst van documenten en

begin bedroeg het aantal inschrijvingen vrijwel

bibliografische referenties ontvangen .

45 personen. Om praktische redenen heeft
het PAQS deze lijst herzien en 31 deelnemers

Behalve

het

interactieve

karakter

van

de

geselecteerd (één deelnemer per ziekenhuis).

verschillende presentaties, hebben de deelnemers

De opleidingsdagen werden gepland van 23 tot

diverse praktische oefeningen in subgroepen

30 oktober 2014 en van 06 tot 13 november uitgevoerd: (D1) De deelnemers hebben de
2014. Het aantal opleidingsuren per dag was

nodige regels geleerd voor de productie van een

vastgesteld op 6 uur. Deze opleidingscyclus heeft

document. Zij hebben 4 architectuurmodellen

een aanwezigheidsgraad opgetekend van 95%. Op

opgesteld voor de toepassing van een DBZ -

logistiek niveau hebben de deelnemers de dia’s

(D2) Presentatie van een EDB-model - (D3) De
PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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deelnemers hebben de hele dag interactief

opleidingscyclus hebt verworven? Elke oefening

gewerkt om de behoeften van de EDB-gebruikers

was rijk aan uitwisselingen tussen de deelnemers.

te identificeren, de kenmerken van het EDB

De deelnemers hebben de samenvatting van de

aan deze behoeften aan te passen, de inzet en

verschillende oefeningen ontvangen.

Activiteiten

communicatie rond EDB te optimaliseren, om in
fine een gedeelde kenniscultuur te ontwikkelen -

Op niveau van de tevredenheid van de deelnemers

(D4) De deelnemers hebben geleerd op basis van

bedroeg de gemiddelde responsgraad 95%. Het

welke documenttypes de overeenstemming van

beoordelingscijfer van de respondenten bedroeg

de praktijken met de ACI-normen moet worden

8,5/10. De enkele kritische noten betroffen het

aangetoond. Tijdens deze opleidingsdag hebben

technische karakter van de tweede opleidingsdag.

de deelnemers een tweede geïntegreerde

De competenties van de sprekers, de inhoud van

oefening uitgevoerd over de volgende vraag: Hoe

de opleidingen en de lokalen kregen de hoogste

gaat u uw documentbeheersysteem verbeteren,

scores.

steunend op de kennis die u tijdens deze

29 deelnemers
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Opleidingsdagen

Besluit
de complexiteit en de specifieke kenmerken van het DBZ-beheer. De verschillende debatten
hebben vier beperkingen op de voorgrond gesteld: (1) de geringe steun van de hiërarchie voor
een algemeen project met de integratie van DBZ-beheerpraktijken (2) het gebrek aan regels
voor de standaardisering van de praktijken voor de aanmaak, de wijziging en de verwerking van
documenten (3) de noodzaak een «specialistische functie» toe te wijzen aan het dagelijkse DBZbeheer (4) de lage compliance van de eerstelijnsactoren met het gebruik van de documenten. De

Activiteiten

Tijdens deze vier opleidingsdagen hebben de deelnemers kennis kunnen maken met de kronkels,

opleiding heeft de deelnemers ongetwijfeld de nodige pragmatische perspectieven bijgebracht
om deze uitdagingen aan te gaan.
Behalve de loutere simplistische keuze die erin bestaat het probleem aan te pakken door de
aankoop van EDB-software, hebben de deelnemers de omvang en het structurele/institutionele
karakter van het verbeterproject van het DBZ goed afgebakend. Het DBZ vertegenwoordigt
een kenniskapitaal en erfgoed en de professionalisering van zijn beheer blijft een essentiële
voorwaarde voor accreditatie. De nodige veranderingen en een geïntegreerd DBZ beheer moeten
door het topmanagement en door de hiërarchie van de ziekenhuisberoepen worden gesteund.

Thema’s

Beoordelingscijfer:
8,5/10

PAQS VZW JAARVERSLAG 2014
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Activiteiten

7

Opleiding
Accreditatiereferent

Doelen en oogmerk
Het opleidingsprogramma van 5 dagen had tot doel de deelnemers vertrouwd te maken met de
accreditatieprogramma’s en met projectbeheer.
Hiertoe werd de opleiding opgebouwd rond bewustmaking en kennisverwerving. Zo hebben de
deelnemers competenties ontwikkeld in audit en in het beheer van kwaliteitsverbeteringsinitiatieven.
Zij werden ook bewust gemaakt voor de integratie van de accreditatieaanpak in een kwaliteitscultuur en
voor de invoering van praktijkindicatoren en -standaarden binnen een verbeterplan.
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2

2

Activiteiten

6

Zieken huizen die aan de activiteiten hebben deelgenomen

Methodologie
Van bij zijn lancering was het programma een succes. De beschikbare 25 plaatsen waren snel geboekt
en wij hebben de inschrijvingen moeten beperken tot 1 persoon per zorginstelling.
Tijdens de 5-daagse opleiding zijn de volgende thema’s aan bod gekomen:

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Accreditatie,

Audit, tracers en

Projectbeheer

Communicatie

Leiderschap,

mening van de

zelfevaluatie

in het kader van

en standpunt van

verandering en

accreditatie

de gewestelijke

de functie van

overheden

accreditatiereferent

artsen van het
CUSL en het
CHJT, strategie
en hulpmiddelen,
feedback van
een Canadees
ziekenhuis
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Resultaten
Activiteiten

Na afloop van elke opleidingsdag hebben de deelnemers de volgende vragen beantwoord zodat het
opleidersteam indien nodig het programma aan hun behoeften kon aanpassen.
1. Wat waren de grote ideeën van deze sessie?
2. Zit u nog met vragen of zijn er bepaalde punten van de behandelde thema’s waarover u graag
meer uitleg had ontvangen?
3. Stemt het evenwicht tussen de presentaties, de gesprekken en de oefeningen overeen met uw
leerstijl?
4. Hebt u suggesties voor de organisatoren, voor de opleiders?
5. Ander commentaar? Andere suggesties?
Na voltooiing van het volledige programma werd een beoordeling uitgevoerd waarvan hierna de
belangrijkste resultaten.

Geen enkel idee

5 ideeën en +

1 idee

Zonder antwoord

Hoeveel nieuwe
ideeën hebt u uit dit
programma getrokken?

2 tot 4 ideeën

Bent u van plan deze ideeën

50

in de komende maanden in

Ja, absoluut

Waarschijnlijk niet

uw instelling te toetsen?

Misschien, met wat tijd

Zonder antwoord
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Activiteiten

Dankzij deze opleiding zal
ik de accreditatieprocedure
gemakkelijker

kunnen

aanpakken

Deze 5 opleidingsdagen
waren van zeer goede
kwaliteit

De dienstverlening van het
PAQS tijdens de opleiding
was zeer goed

Absoluut mee eens

Niet mee eens

Mee eens

Absoluut niet mee eens

Niet zeker

Zonder antwoord
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Besluit
De opleiding heeft nieuwe ideeën doen ontstaan over het kwaliteitsbeheer in ziekenhuizen.

Activiteiten

Terwijl 1 persoon het kwaliteitsbeheer zou kunnen besturen, blijkt een «accreditatieteam»
meer aangewezen om dit soort project te leiden. Daarom en volgend op de 5-daagse opleiding
hebben de deelnemers een aantal competenties en kwalificaties opgesomd waarover dit team
idealiter zou moeten beschikken. Deze competenties en kwaliteiten zouden in een toekomstige
functiebeschrijving kunnen woorden opgenomen.
Niveau : Universitair diploma (beheer, proces-/kwaliteitsingenieur, enz.) of equivalent
ervaringsniveau.
Competenties : Interesse in de sector, vermogen om in onzekerheid te werken, analytische en
samenvattende geest, aanpassingsvermogen, overtuigend, bemiddelaar, stressmanagement,
vermogen om in een team te werken, systeem-/proces-/strategiegerichte visie, autonoom
kunnen werken, een team kunnen leiden, kennis van het Engels, proactief, alert en betrokken,
projectbeheer, documentbeheer, communicatie, stiptheid.
Ervaringen : Projectbeheer (5-10 jaar), Kennis van de ziekenhuisomgeving (een troef), Kennis van
de gezondheidszorg, ingenieur (een troef).
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kwaliteit.
Functiebeschrijving : In het kader van de organisatiestrategie en onder de verantwoordelijkheid
van de DG, moet de accreditatieverantwoordelijke de verschillende projecten coördineren met
het oog op de permanente accreditatie van de instelling. Hij/zij is belast met de coördinatie

Activiteiten

Hiërarchische positie : Zo hoog mogelijk als kaderlid, medewerker van de DG en van de stuurgroep

van het project; de opstelling en follow-up van het budget; de reporting aan het stuurcomité,
het beheercomité en het directiecomité; de invoering en continue follow-up van de
accreditatieprocedure; en het beheer van de kwaliteitsprojecten .
Opdrachten en doelen : De accreditatie van het ziekenhuis binnen de gestelde termijnen; de
begeleiding en coördinatie van de teams, partners en andere in de procedure tussenkomende
partijen; een blijvend karakter geven aan en het behoud van de accreditatie.
Beoordeling : Inachtneming van het plan en de termijnen; bijhouden van de scoreborden; het
resultaat zelf van de accreditatieprocedure is een mogelijk beoordelingscriterium.

25 deelnemers

Opleidingsdagen
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Vragen ?

contact@paqs.be

Wenst u op de hoogte te blijven van de activiteiten van het PAQS ?
Volg ons op :

www.paqs.be
@PAQSASBL
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