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Inleiding



Inleiding 

Vraag naar (externe) verantwoording 
groeit

…alleen maar zeggen dat je je best 
doet, volstaat niet meer…
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De controle trap



Hospital governance
• ‘Hospital governance’ verwijst in zijn essentie naar het geheel van 

controle- en evenwichtsmechanismen dat het besluitvormingsproces 
in ziekenhuizen vorm geeft (Eeckloo, 2008).

• Cfr. publicaties CZV (2006), ICURO (2012)

• Aanbevelingen:
– transparantie en maatschappelijke verantwoording (aanbev. 5)
– plaats voor Q&S, Audit en HR (aanbev. 10)
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Externe audit

• De boekhouding en de jaarrekening van het 
ziekenhuis en de werking van de dienst die de centrale 
inning organiseert, wordt wettelijk gecontroleerd door de 
bedrijfsrevisor die door de beheerder wordt 
aangesteld (Art. 86-91, Wet op de ziekenhuizen).
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Interne controle
• Is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn 

om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over:
– het bereiken van doelstellingen
– het naleven van wetgeving en procedures
– de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
– het efficiënt en economisch gebruik van middelen
– de bescherming van activa
– het voorkomen van fraude

Delegeren van taken en bevoegdheden  
+ verantwoordelijk blijven 

 nood om controle uit te oefenen
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Interne audit

• ‘Internal auditing is an independent , objective
assurance and consulting activity designed to add 
value and improve an organization’s operations. It 
helps an organization accomplish its objectives by 
bringing a systematic, disciplines approach to 
evaluate and improve the effectiveness of risk-
management, control and governance processes.’   
(Institute of Internal Auditors)
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• Studiedag 6 december 2012: Het nieuwe 
toezichtsmodel voor de algemene ziekenhuizen

• Evolutie:
– Inspectie gericht op erkenningsnormen
– Kwaliteitsaudit (visitatie)  OLV: 2005 + 2011
– Nieuw toezichtsmodel  vanaf 2013

• Nieuw toezichtsmodel:
– Systeemtoezicht
– Nalevingstoezicht
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Nieuw toezichtsmodel
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Nieuw toezichtsmodel

Kan het ziekenhuis kwaliteits-
waarborgen bieden naar de 
toekomst?

Is het nu in orde? (=toetsen van 
de dagelijks geleverde kwaliteit 
van zorg)



1. Systeemtoezicht
– Nadruk op het doorlichten van het organisatiebrede systeem 

achter de geleverde zorg
• is er een beleid/systeem?
• hoe zorgt men voor implementatie?
• opvolging implementatie?
• opvolging resultaten?

– Vrijstelling kan verkregen worden indien men in een 
accreditatietraject zit

• ISQua-geaccrediteerde organisatie
• uiterlijk 31/12/2012: informeren of men al dan niet kiest voor accreditatie
• uiterlijk 31/12/2017: informeren over het resultaat van de accreditatie-audit
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2. Nalevingstoezicht
– Vanaf 1 maart 2013 
– Onaangekondigd – geen voorafgaande zelfevaluatie

• Korte, gerichte inspectiebezoeken
• Gestandaardiseerd en transparant
• Gedifferentieerd (check 1 – check 2 – check 3)

– Op 3 niveaus:
• Structuren (vb. personeel – infrastructuur)
• Processen (vb. procedures)
• Resultaten (vb. reële uitvoering)

– D.m.v. interviews, observaties, dossierchecks en 
patiëntenbevraging

– Focus op zorgtrajecten (1 zorgtraject/jaar)
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• Zorgtrajecten

Nieuw toezichtsmodel

Nalevingstoezicht

Eisenkader
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Chirurgisch zorgtraject
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Chirurgisch zorgtraject

Hoe anticiperen? 
Eisenkader chirurgisch zorgtraject

• 4 onderdelen:
1. C-dienst en chirurgisch dagziekenhuis
2. Operatiekwartier 
3. Centrale sterilisatie
4. Bloedtransfusie & ziekenhuisbloedbank

• Opbouw eisen:
– Eenzelfde eisenkader voor de chirurgische patiënt voor alle Vlaamse 

ziekenhuizen ongeacht accreditatie:
• Juridische erkenningsnormen 
• Internationale guidelines
• Gevalideerde en haalbare standaarden

– Link met project kwaliteitsindicatoren (Vlaams QIP)



Nalevingstoezicht

Voorbeeld eisenkader 
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Voorbeeld eisenkader 



Nalevingstoezicht

Link Quality Indicator Project

+ publicatie (i.k.v. openbaarheid van bestuur)
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• Wat is accreditatie ?
• Voordelen van accreditatie ?
• Hoe behaalt het ziekenhuis een accreditatie?
• Hoe kunnen wij ons voorbereiden?
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• Accreditatie is een proces waarbij een zorginstelling 
wordt beoordeeld door een externe organisatie, om 
te bepalen of deze voldoet aan een aantal eisen 
(normen) die gericht zijn op het verbeteren van de 
veiligheid en zorgkwaliteit

• Accreditatie is een zichtbare indicatie dat een instelling 
ernaar streeft om de veiligheid en kwaliteit van de 
patiëntenzorg te verbeteren, een veilige zorgomgeving 
te garanderen en doorlopend te blijven werken aan 
risicoverkleining voor patiënten en medewerkers

Wat is accreditatie



• Accreditatie gaat na
– of het ziekenhuis een systeem heeft om kwaliteit van zorg 

te evalueren, te verbeteren en te borgen
– of er in het ziekenhuis een cultuur heerst die continu 

kwaliteit en patiëntveiligheid in de zorg opvolgt en verbetert

• Accreditatie gebeurt op basis van vrijwilligheid
• Accreditatie heeft wereldwijd bekendheid gekregen 

als een effectief middel om kwaliteit te evalueren en 
te beheersen
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• Wat is het verschil met visitatie?
– visitatie is een verplichte audit (controle) georganiseerd door 

de overheid 
– bij accreditatie neemt het ziekenhuis zelf het initiatief om 

zich te spiegelen aan kwaliteitsstandaarden
– een externe organisatie komt het ziekenhuis doorlichten 

en toetst de reële zorgkwaliteit aan omschreven 
hoogstaande (internationale) normen en standaarden
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• Intrinsieke factoren
– veilige, efficiënte zorg- en werkomgeving
– vertrouwen van de patiënt in de organisatie
– zorgkwaliteit zichtbaar maken
– leiding gericht op kwaliteit, samenwerking en stellen van 

prioriteiten
– aantrekkingspool voor patiënten en zorgverleners
– voorbereiding op toekomstige regelgeving
– kapstok voor verdere kwaliteitsverbetering
– voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in de zorg

Voordelen van accreditatie



• Extrinsieke factoren – inspelen op:
– op maatschappelijke verwachtingen
– op verwachtingen vanuit de EU
– op verwachtingen Vlaams beleidsniveau
– onderdeel ‘goed bestuur’
– …

Waarom accrediteren
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Accreditatie: wat? waarom? hoe?

• Hoe?
 2 grote spelers voor Vlaamse ziekenhuizen

• Nederlands Instituut voor 
Accreditatie in de Zorg

• oprichting in 1998
• ISQua-certificatie voor 

organisatie + standaarden + 
training

• standaarden: voortbouwend 
op EFQm-model

• The Joint Commission 
International

• oprichting in 1994
• ISQua-certificatie voor 

organisatie + standaarden + 
training

• standaarden: afkomstig van 
Joint Commission



• Externe evaluatie door de Joint Commission 
International (JCI)
– de opdracht van JCI is het verbeteren van de kwaliteit en 

veiligheid van de gezondheidszorg binnen de internationale 
gemeenschap

– JCI biedt verschillende programma’s aan, die erop gericht 
zijn zorginstellingen te stimuleren om continue, duurzame 
verbetering te realiseren aan de hand van internationale 
consensusnormen, de International Patient Safety Goals 
en metingen

Hoe accreditatie behalen



• Normen

Hoe accreditatie behalen

Patient Organisatie
Patiëntveiligheid (Patient Safety Goals) Kwaliteitsverbetering en pt.veiligheid

Toegang tot zorg en zorgcontinuïteit Preventie en beheersing infecties

Rechten patiënt en familie Bestuur, leiding en directie

Evaluatie van patiënten Faciliteitenbeheer en veiligheid

Zorg voor patiënten Kwalificaties/educatie medewerkers

Anesthesie en chirurgische zorg Communicatie en informatiebeheer

Beheer en gebruik medicatie

Voorlichting patiënt en familie
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• Hoe verloopt zo’n accreditatie (survey JCI):
– team van specialisten (arts, verpleegkundig, administratie, ...) 

komen naar het ziekenhuis
– meerdere dagen (4 à 5 dagen)
– volgen van het ‘traject van de patiënt’

• opname van de patiënt
• verblijf van de patiënt
• onderzoek/behandeling van de patiënt
• ontslag van de patiënt

– methode:
• interviews patiënt, familie, medewerkers
• dossieranalyses

– scoresysteem: volledig voldoen, gedeeltelijk voldoen, niet 
voldoen

Hoe accreditatie behalen



• Lange afstand af te leggen…
…goede voorbereiding is belangrijk!!

• Projectstructuur
• Zelfevaluatie
• GAP-analyse
• Verbeterinitiatieven 
• Intern auditsysteem

Hoe voorbereiden



• Intern auditsysteem
– op basis van ‘traject van de patiënt’
– aftoetsen van de standaarden
– leermoment: waar staan we?

Hoe voorbereiden

‘opendeur’



Tot slot

interne audit

reactief

pro-actief

angst

commitment alle artsen en 
medewerkers

GAP-analyse

Cultuur kwaliteit & 
patiëntveiligheid
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• CCP: Clinical Care Programs
• Certification in 15 areas

– Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease (COPD)

– Diabetes Mellitus (Types 1 and 2)

– End-Stage Renal Disease
– Traumatic Brain Injury
– Cancer (all types)

– Asthma
– Transplantation (all types)

– Heart Failure 
– Acute Myocardial Infarction 
– Primary Stroke 
– Chronic Kidney Disease 

(Stages I to IV)

– Palliative Care (all types)

– HIV/AIDS Management 
– Pain Management 
– Joint Replacement (all types)

Vergadering Stuurgroep ZH-accreditatie 28/02/2013

Deelaccreditatie: CCPC - JCI
(Clinical Care Program Certification)



Group A Group B Group C
Programs that are primarily 
outpatient in nature and rely 
on the host organization for 
little or no direct patient 
support.

Programs that are primarily 
outpatient in nature, but do 
rely on the host organization 
for direct patient support 
such as for blood banking, 
laboratory analysis and 
diagnostic imaging (but not 
for invasive procedures and 
surgical procedures).

Programs that are primarily 
in-patient in nature and 
include invasive and surgical 
procedures.

Evaluation of host 
organization: These 
programs can only be 
surveyed if the host 
organization/hospital is 
currently accredited by JCI.

Example: A home care based 
palliative care program.

Example: A hospital based
outpatient Diabetes Mellitus 
management program.

Example: An organ transplant, 
joint replacement, Acute 
Myocardial Infarction, primary 
stroke, traumatic brain injury, 
chronic kidney disease programs.

Vergadering Stuurgroep ZH-accreditatie 28/02/2013

Deelaccreditatie: CCPC - JCI
(Clinical Care Program Certification)



• Inhoud:
– IPSG
– Program Leadership and Management (PLM)
– Delivering or Facilitating Clinical Care (DFC)
– Supporting Self-Management (SSM)
– Clinical Information Management (CIM)
– Performance
– Measurement and Improvement (PMI)

Vergadering Stuurgroep ZH-accreditatie 28/02/2013

Deelaccreditatie: CCPC - JCI
(Clinical Care Program Certification)


