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Handtekenactie: stand van zaken 
Meer dan 1000 leidinggevenden plaatsten reeds hun handtekening!  

De Vlaamse Verpleegunie startte op 26 mei een handtekenactie om haar eis voor een opwaardering 

van de hoofdverpleegkundigen kracht bij te zetten. Op minder dan 1 maand tijd ondertekenden 

meer dan 1.000 leidinggevende het formulier op de website van de Vlaamse verpleegunie. We laten 

deze actie lopen tot 1 september. 

Ook de Belgian Midwives Association ondersteunt deze actie en spoort haar hoofdvroedvrouwen aan 

om ook hun handtekening te plaatsen op hun website.  

 

 

De Vlaamse Verpleegunie werkt mee aan het QI Project 

Ludo Meyers, voorzitter van de Vlaamse Verpleegunie ondertekende mee het 

Protocol Kwaliteitsindicatoren.  

Het QI Project of het project kwaliteitsindicatoren wil de kwaliteit van zorg in Vlaanderen verbeteren 

door het gebruik van proces- en resultaatsindicatoren te stimuleren en te faciliteren. Deze 

indicatoren kunnen de meetbare aspecten van de kwaliteit van zorg zichtbaar maken. Zij moeten 

evidence based onderbouwd zijn en relevant voor de zorgpraktijk zodat zij ook verbeteracties 

mogelijk maken.  

Het bijhorende protocol wil alle aspecten van dit project regelen, zowel de beleidsmatige, 

organisationele, operationele als logistieke aspecten en afspraken vastleggen over de aanvoer, 

verwerking, beheer en toegankelijkheid van de gegevens. Dit protocol werd op woensdag 1 juni 

ondertekend door de initiatiefnemers en de medewerkende partijen van dit project. Ludo Meyers 

vertegenwoordigde de Vlaamse Verpleegunie. Kwaliteit van zorg is immers één van de actiepunten 

van de Vlaamse Verpleegunie.  

Op de verdere planning van dit project staan in een eerste fase de uitwerking van een basisset van 

proces- en resultaatsindicatoren. Vanaf oktober 2011 wordt deze basisset aangeboden aan de 

ziekenhuizen om mee aan de slag te gaan. Vanaf 2012 volgt een rapportage van de proces- en 

outcome indicatoren. Ziekenhuizen werken mee op vrijwillige basis.  
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Er werd basisset uitgewerkt met vijf domeinen waarbinnen indicatoren zullen worden geselecteerd. 

Deze domeinen zijn:  

- Algemene (proces)ziekenhuisindicatoren 

- Cardiologie 

- Orthopedie 

- Oncologie 

- Moeder en Kind 

Selectiecriteria voor het bepalen van deze domeinen waren onder meer: voldoende grote volumes 

aan patiënten, een duidelijk verband tussen proces en outcome, grote variabiliteit in de zorg, de 

mogelijkheid om op het zorgproces in te spelen.  

Voor elk van deze domeinen werd een werkgroep opgestart.  

De initiatiefnemers van dit project zijn de ziekenhuiskoepels, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen 

en de Vlaamse overheid. Volgende partijen werken mee: de Vlaamse Verpleegunie, de 

Rijksuniversiteit Gent, het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven, de Mutualiteiten, het Vlaams 

Patiëntenforum, de Federale overheidsdienst Volksgezondheid. 

 

Meer informatie: www.vlaamseverpleegunie.be > Documenten > Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid.  
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