
Bijlage 

Aanbevelingen voor een integraal kwaliteitsbeleid in de zorg 

 

“Les recettes du passé ne nous permettront pas de faire face aux grands défis du 

vieillissement des populations et de l’extraordinaire progrès de la médecine qui 

viennent sans cesse grossir nos dépenses. La réflexion menée dans l’ensemble des 

pays européens montre clairement que la plupart des décideurs en santé choisissent 

aujourd’hui la qualité comme outil principal de la régulation du système de santé 

plutôt qu’une maîtrise comptable pure, qui a montré ses limites”  

Dit citaat uit de toespraak van  Didier HOUSSIN, Directeur-Generaal van de Franse 

Haute Autorité de la Santé, bij de opening van het  World Health Care Congress – 

EUROPE 2005 , is kenmerkend voor een fundamentele kentering  in het denken over 

de organisatie en het beheer van zorg, zorgorganisaties en zorgsystemen.Tot recent 

stonden  financiële overwegingen  en het  sturen  op kosten centraal .Thans blijkt dat 

deze benadering onvoldoende hefbomen biedt om de uitdagingen van een stijgende 

vraag naar zorg en een duurder wordend aanbod adekwaat op te vangen . Steeds 

meer beleidsmakers op alle niveaus beginnen daarom steeds vaker naar het produkt 

zelf te kijken – de zorg – in plaats van alleen naar de kostprijs ervan. Bovendien is er 

de patient/klant die zichzelf  uitdrukkelijk aanbiedt als een partner die haar/zijn 

vragen en verwachtingen formuleert  en aktief mee verantwoordelijkheid wil nemen in 

het sturen van de zorg. De bekommernis van die patient/klant gaat in de eerste 

plaats over goede zorg , pas ondergeschikt daaraan over geld . De bekommernis  

voor de kwaliteit  van de zorg wordt dus niet toevallig  vandaag het eerste  principe  

van sturing. Dat de continuïteit van het systeem of de organisatie – en dus financiële 

gezondheid ervan - daartoe een basisvoorwaarde zijn is de evidentie zelf. 

 

A .Korte historiek 

 

De bekommernis voor de kwaliteit van de zorg was en is impliciet steeds aanwezig in 

het handelen van zorgprofessionals . Zij maakt in wezen deel uit van hun 

professionalisme. 



Al blijkt het gezondheidsbeleid in de praktijk  vaak gereduceerd tot een budgetbeleid, 

toch was en is deze bekommernis ook bij de beleidsverantwoordelijken van  het 

gezondheidszorgsysteem  onderliggend steeds aanwezig .  Binnen de wet op de 

ziekenhuizen  bijvoorbeeld is de pijler “erkenning” er  reeds bijna vijftig jaar de 

permanente uitdrukking van .  Dezelfde bekommernis is   ook onderliggend aan  de 

hele wet- en regelgeving rond de uitoefening van de zorgberoepen .  

Een meer expliciete aandacht voor en een meer expliciete vermelding van een 

bekommernis voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg duiken 

op ruime schaal  op in de jaren 80 van vorige eeuw, wanneer op brede  basis 

forfaitaire financiering en gesloten budgetten hun intrede doen.  Een overheid kan 

niet anders dan er zich – minstens in theorie – borg voor stellen dat dergelijke, voor 

die tijd revolutionaire, methoden van budgetbeheersing niet zullen gepaard gaan met 

een verlies aan kwaliteit. 

Het werd een tijdvak waarin door velen aan de “kwaliteit van de zorg” hoofdzakelijk 

lippendienst werd bewezen. Van echte aandacht voor de zorgkwaliteit is in het beleid 

op de diverse niveaus nog geen sprake .Wel ontstaan binnen diverse instellingen  

lokale , beperkte en meestal geïsoleerde ‘kwaliteits’projecten gedragen door 

geïnspireerde individuen op de  ‘werkvloer’ zelf. Deze periode is niet  zonder 

verdienste.  In deze periode zijn de  bewustwording van het belang van en  de 

gevoeligheid voor de kwaliteit van de zorg  en de noodzaak aan een gericht beleid in 

de vele lagen en bij de diverse actoren van het zorgsysteem geleidelijk kunnen 

groeien. 

Deze groei in bewustwording is door diverse overheden met diverse projecten, 

initiatieven en regelgevend werk – alle vaak erg wisselend in aard, omvang, bereik 

en impact – ondersteund en gestimuleerd.  Al is het achteraf eenvoudig te verwijzen 

naar het al te fragmentarisch en al te projecttype-achtige karakter van de initiatieven 

in die dagen, toch hebben zij de grote verdienste dat zij  , naast hun 

sensibiliseringseffect, de sector mede hebben opgeleid in het leren werken  met 

projecten, omgaan met projectmanagement en het vorm geven aan  

veranderingsbeleid.   

Tegen het einde van de vorige eeuw brengen een aantal belangrijke publicaties, 

vooral geïnitiëerd door het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM),  wereldwijd de 

problematiek van de patiëntveiligheid onder de aandacht.   Met onverwacht groot 

impact – bij  de zorgverstrekkers  zelf maar ook binnen het beleid.  Internationale 

organisaties schrijven “position statements” en formuleren aanbevelingen.  Nationale 

overheden  geven hieraan in nagenoeg alle landen  gevolg door het ontwerpen van 



een patiëntveiligheidsbeleid.  De impact hiervan voor het hele kwaliteitsbeleid – 

waarvan het veiligheidsbeleid niet meer is dan een onderdeel – kan niet worden 

overschat.   

 

1.  Het onderzoek en de reflectie over patiënt(on)veiligheid hebben de aandacht 

verschoven van het individu, de individuele zorgverstrekker, naar het belang van 

de omgeving, de systemen waarmee en de hele organisatie waarbinnen de 

individuele zorgverstrekker actief is.  Het kwaliteitsbeleid wordt daardoor voor de 

eerste keer duidelijk zichtbaar als (niet meer maar ook niet minder dan) een 

onderdeel van het hele organisatiebeleid.  En derhalve een materie die hoort bij  

de opdrachten en verantwoordelijkheden van de beleidsverantwoordelijken op 

overheidsniveau en binnen zorgorganisaties. 

2.  De aandacht voor de kwaliteit van de zorg komt op het publieke forum en bereikt 

bredere lagen van de samenleving, ook buiten de sector van de 

gezondheidszorg.  

 

Deze laatste ontwikkeling – de toenemende maatschappelijke aandacht voor de 

kwaliteit van de zorg – krijgt in de meest recente jaren een belangrijk bijkomend 

impuls door de groeiende belangstelling voor goed bestuur (“governance”) van het 

zorgsysteem en van de zorginstellingen – met de vraag naar meer externe en 

publieke verantwoording die daar als vanzelf uit volgt.  Die verantwoording moet al 

lang niet meer gaan over financiële aspecten alleen.  Steeds meer wordt verwacht 

dat ook over de kwaliteit van de zorg verantwoording wordt afgelegd. 

Het belang van deze externe impulsen  zal nog toenemen naarmate in de komende 

jaren, mede onder druk van ontwikkelingen binnen Europa, het marktdenken steeds 

meer uitgesproken zal doordringen in onze  gezondheidszorgsystemen. 

 

In diezelfde recente 10 tot 15 jaren heeft het evidence-based klinisch denken bijde 

zorgprofessionals een voldoende brede en soliede basis gelegd om het  begrip 

‘kwaliteit van zorg’ op een wetenschappelijke en - dus ook -   professionele manier 

expliciet te definiëren.   
 

B. Uitgangspunten 

B.1.Definitie van kwaliteit 

Deze tekst neemt   de definitie van het Institute of Medicine als uitgangspunt : ‘the 

degree to which health services for individuals and populations increase the 



likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional 

knowledge’ . Deze definitie krijgt om meerdere redenen de voorkeur .  

1.Zij verwijst naar het individu én naar de collectiviteit . 

2.Zij combineert de zorgvrager-dimensie( patiënt ,samenleving ) van kwaliteit   met 

de verstrekker-dimensie ( beroepsbeoefenaar, organisatie,instellingen),  waarbij de 

tweede dimensie in functie staat van de eerste. 

3.Zij drukt kwaliteit uit in termen van te bereiken  gezondheidstoestand  en verwijst 

daarmee expliciet naar resultaatsgerichtheid.  

4.Zij impliceert een notie van meetbaarheid. 

 

B.2. Operationalizering van het begrip kwaliteit  

Het begrip kwaliteit , hoe duidelijk de definitie  op zich ook weze , is in de dagelijkse 

praktijk moeilijk hanteerbaar .Opnieuw aansluitend bij het werk van het Institute of 

Medicine wordt daarom in wat volgt kwaliteit van zorg geoperationalizeerd in  de 

kenmerken van kwaliteitsvolle zorg: doeltreffendheid, doelmatigheid, 

patiëntveiligheid, billijkheid, veiligheid, tijdigheid, continuïteit en integratie.  ( tabel 1 ) 

Deze eigenschappen zijn ieder op zich meetbaar.  Dit laat toe met het op zich 

moeilijk kwantificeerbare begrip kwaliteit in meetbare termen om te gaan.  Een 

belangrijk uitgangspunt is derhalve dat kwaliteit van zorg in haar operationele 

dimensies meetbaar is.    

 

___________________________________________________________________ 

 

Tabel 1. De kenmerken van goede zorg 
 

doeltreffend: de zorg bereikt dat waarvoor zij bedoeld is: verlenging van het 

leven, verlichting van lijden, verbetering van levenskwaliteit 

patiëntgestuurd: de zorgprocessen worden gestuurd door de objectiveerbare 

zorgbehoefte(n) van de patiënt, zijn/haar zorgvragen, 

verwachtingen en voorkeuren 

tijdig: zorg wordt zonder uitstel verstrekt op het ogenblik dat de nood aan zorg zich 

aanbiedt 

veilig: de zorg of het zorgsysteem zelf veroorzaken geen schade aan de 

zorgvrager 



doelmatig: de zorg wordt verstrekt met een maatschappelijk aanvaarde verhouding 

tussen te bereiken (bereikte) resultaat en in te zetten (ingezette) 

middelen 

geïntegreerd: zorg wordt verstrekt in een niet gefragmenteerde en onderling 

afgestemde samenhang van de bijdragen van ieder van de 

zorgverstrekkers  

continu: de zorg wordt zo verstrekt dat de samenhang en de continuïteit tussen 

opeenvolgende episodes van zorg, of episodes van zorg in elkaar 

opvolgende zorgomgevingen, verzekerd is 

billijk: gelijke zorg wordt verstrekt zonder enig onderscheid op basis van de 

persoon van de zorgvrager 

___________________________________________________________________ 

 

 
 

 

B.3. Geïntegreerd kwaliteitsbeleid  

 

Kwaliteitsbeleid is geen geïsoleerd en op zich bestaand gebeuren : het maakt deel 

uit van en is geïntegreerd in en met het beleid in brede en algemene zin  van een  

gezondheidszorgsysteem of van een zorginstelling. Daarnaast   is het kwaliteitsbeleid 

ook op zich een geïntegreerd gebeuren. De notie geïntegreerd kwaliteitsbeleid 

verwijst derhalve naar integratie in diverse opzichten. 

1. Een geïntegreerde evenwichtige aandacht voor de 8 hoger   vermelde kenmerken 

van kwaliteitsvolle zorg (tabel 1). Er bestaat tussen deze kenmerken geen 

conceptuele hierarchie of prioriteit. Ze zijn interdependent : één  eigenschap kan 

slechts gerealizeerd worden mits ook de andere kenmerken aanwezig zijn – en 

vice versa. Zo kan zorg,  bijvoorbeeld, die niet tijdig of veilig  wordt verstrekt  

doeltreffend noch doelmatig zijn , is patiëntgestuurdheid een voorwaarde voor 

continuïteit en integratie en kan een doelmatig zorgsysteem alleen bestaan mits 

het inherent maatschappelijk rechtvaardig is. Deze  intrinsieke samenhang 

betekent niet dat in een concrete context één of ander kenmerk niet een prioritare 

aandacht kan krijgen.In het dagelijkse operationele handelen zal dat trouwens de 

regel zijn. Een implicatie van dit uitgangspunt is wel dat de vaak geformuleerde 



keuze tussen een ‘kwaliteitsbeleid’ of een ‘patiëntveiligheidsbeleid’ alleen een 

operationele verantwoording heeft , geen conceptuele.  

2. Een benadering die artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals,  mét 

de instelling samenbrengt,  in één kwaliteitsbekommernis en één kwaliteitsbeleid. 

Zoals de zorg voor de patiënt in haar multidisciplinariteit en haar 

multiprofessionaliteit één en ondeelbaar is kan ook de kwaliteit van de zorg en de 

bekommernis ervoor niet naar professionele groepen opgesplitst worden .De zorg 

ontstaat precies daar waar de patiënt, de zorgverstrekker en de instelling/het 

ziekenhuis elkaar ontmoeten ( figuur…). Die centrale overlap duldt geen verdere 

fragmentering. Dit is niet in tegenspraak met de feitelijkheid dat alle betrokken 

actoren vanuit hun eigenheid en hun specifieke opdracht en deskundigheid ieder 

op hun manier zullen bijdragen tot één of meerdere aspecten van de kwaliteit van 

de voor patiënt ondeelbare zorg. Noem de kwaliteit van de zorg een puzzle waarin 

iedere actor zijn/haar stukje legt. 

3. Een kwaliteitsbeleid dat deel uitmaakt van het algemene beleid van de organisatie 

en zich intuïtief inpast in  de dagelijkse praktijk en werking. Kwaliteitsbeleid staat 

niet naast het beleid in het algemeen. Kwaliteitsbeleid maakt  spontaan deel uit 

van het gehele (zorg)systeem– of  instellingsbeleid met dezelfde 

vanzelfsprekendheid waarmee financieel beleid, of personeelsbeleid of logistiek 

beleid daar al jaren deel vanuit maken. Zorg  is de kernactiviteit van iedere 

zorgorganisatie. Zorg kan niet anders dan goede zorg zijn . Het tegendeel daarvan 

zou niet eens bespreekbaar mogen zijn – en is trouwens met patiënten niet 

bespreekbaar. Daarom maakt kwaliteitsbeleid inherent deel uit van het beleid van 

ieder zorgsysteem en iedere zorgorganisatie. Meer zelfs , voor wie de logica van 

deze redenering consequent doortrekt wordt het kwaliteitsbeleid zelfs  de kern van 

het organisatiebeleid. De inbedding in het beleid op alle niveaus leidt op haar 

beurt tot een vanzelfsprekende en spontane integratie van de 

kwaliteitsbekommernis in het dagelijks handelen.  

- 4. Verkaveling en fragmentering blijven een belangrijke bedreiging in de zorg . 

Kwaliteitsbeleid moet worden uitgebouwd op een wijze dat het zonder 

onderbreking het hele zorgtraject van de zorgvrager volgt , doorheen de 

verschillende zorgomgevingen waarin de zorgvrager voor min of meer lange tijd 

kan vertoeven . Dit veronderstelt een integratie van het beleid niet alleen binnen 

maar ook tussen de sectoren en deelsectoren .  

- 5. Het  kwaliteitsbeleid van  instellingen en verstrekkers moet  aansluiting vinden 

bij het overheidsbeleid – of beter omgekeerd. De overheid moet , weliswaar 



aangepast aan  haar niveau en binnen het kader van haar verantwoordelijkheden, 

dezelfde ,concepten , definities, doelstellingen en methoden gebruiken als de 

zorgprofessionals en de instellingen op het terrein .Een wisselwerking moet 

ontstaan waarbij overheid en zorgpraktijk in wederzijdse interactie  komen tot de 

ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en een gedeelde 

prioriteitenstelling.Een belangrijke vaststelling is dat deze afstemming in de regel 

correcter en met beter resultaat gebeurt wanneer de zorprofessionals zelf , eerder 

dan beroepsorganisaties  en/of belangengroepen als voornaamste 

gesprekspartner in deze interactie  optreden. 

- 6.Het overheidsbeleid inzake  kwaliteit ( en trouwens niet alleen in dat opzicht ! ) 

moet  intern consistent zijn. Wanneer het overheidsbeleid in grote lijnen zijn 

vertaling vindt via planning,erkenning en programmering ,betekent deze vereiste 

van  interne consistentie concreet dat kwaliteitsbeleid niet alleen via erkenning , 

maar evenzeer in een consequente samenhang via  planning en financiering  

wordt gevoerd 

- 7. Op een vergelijkbare manier impliceert  een geïntegreerd kwaliteitsbeleid  dat het 

beleid van de diverse overheden die inzake gezondheidszorg of onderdelen 

daarvan bevoegd zijn onderling wordt afgestemd..Een eenduidigheid in concepten 

, definities, doelstellingen en methoden is ook hier een minimumvoorwaarde..De 

uitdagingen in verband met kwaliteit zijn te talrijk, de dimensies van 

kwaliteitsbeleid te divers om het overheidsbeleid te laten uitmonden in een 

discussie over bevoegdheden.. De enige aanvaardbare discussie tussen 

overheden  kan er een zijn over het ambitieniveau en de hoogte waarop de lat 

moet worden gelegd.  

-  8. De aandacht voor de kwaliteit van de zorg staat centraal in de beleidsvorming, 

de beleidsuitvoering  en de beleidsopvolging . En dat op alle beslissingsniveaus – 

van de werkvloer tot de Raad van Bestuur en daar voorbij tot in de instrumenten 

van maatschappelijke verantwoording. Een discussie  over top-down of bottom-up 

doet niet terzake omdat de kwaliteitsbekommernis in alle richtingen doorheen een 

systeem of organisatie leeft. 

- 9.Geïntegreerd kwaliteitsbeleid impliceert dat ook het  beleid van andere actoren 

uit de zorg op eenzelfde kwaliteisbekommernis wordt afgestemd   toeleveranciers, 

mutualiteiten, verzekeraars e.a.. 

 - 10. Een laatste element van integratie verwijst naar de nood aan  een benadering 

die alle aspecten van het beleid en de bedrijfsvoering meeneemt . : een  



allesomvattend    referentiekader waarbinnen het denken over zorg, organisatie 

van zorg en kwaliteit van zorg kan worden gesitueerd.(cfr. infra referentiekader) 

 

Integratie in al deze dimensies veronderstelt een leidend principe van waaruit die 

integratie wordt geconcipieerd en waarnaar toe zij wordt gerealiseerd.  Inzake 

kwaliteit-van-zorg kan  dit leidende principe niets anders zijn dan de patiënt zelf met 

zijn/haar fundamenteel recht op  zorg die zijn/haar noden, vragen, verwachtingen en 

voorkeuren als referentiepunt heeft. De kern van wat patiëntgestuurde zorg in wezen 

is. 

 

 

B.4 Een referentiekader 

 

Een geïntegreerd kwaliteitsbeleid dekt alle aspecten van het beleid en van de 

bedrijfsvoering (cfr. supra).  Kwaliteitsbeleid loopt gemakkelijk het risico 

fragmentarisch en/of projectmatig te worden.  Daarom is het belangrijk dat ieder 

kwaliteitsbeleid, zowel op het niveau van de overheid als op niveau van individuele 

zorgorganisaties, wordt ingebed in een referentiekader dat erover waakt dat alle 

aspecten van een beleid in hun evenwichtige samenhang de nodige aandacht 

krijgen.  Het  Kwadrant-model met zijn vijf managementgebieden en zijn vier 

resultaatgebieden biedt een dergelijk raamwerk  ( figuur 1).  Dit kader wordt hier 

weerhouden omdat het EFQM-model, waarvan Kwadrant een aan de Belgische 

gezondheidszorg aangepast versie is, ook in andere bedrijfssectoren bewezen heeft 

het totale beleid van een organisatie/bedrijf af te dekken en alle belangrijke aspecten 

van de bedrijfsvoering op een eenvoudige manier te integreren. Het model is ruim 

ingeburgerd in de Vlaams/Belgische gezondheidszorg . Bovendien heeft het model 

ook in het buitenland reeds een bekendheid en toepassing  in de zorgsector o.a. in 

Luxemburg en Nederland .  

 

 

 

Kwaliteit staat ingeschreven in de opdrachtsverklaring  van ieder zorgsysteem, van 

iedere zorginstelling, in de ambitie van iedere zorgprofessional 

Leiderschap draagt die opdracht .  en  confronteert ze  met de actuele en 

toekomstige behoeften, vragen, verwachtingen en voorkeuren van de zorgvragers. 

Die zorgvragers formuleren , soms expliciet, veelal onuitgesproken ,een vraag en 



een verwachting naar zorg die doeltreffend is, doelmatig en veilig ,die beschikbaar is  

waar en wanneer nodig  en die in samenhang en continuïteit wordt  aangeboden, 

met oog voor redelijkheid en rechtvaardigheid – niets anders dan de kenmerken van 

goede zorg . Vanuit die confrontatie formuleert het leiderschap zijn visie op kwaliteit .   

Het kwaliteitsbeleid vertaalt die visie in kwaliteitsdoelstellingen die worden uitgedrukt 

in meetbare en aan termijnen  gebonden resultaatsmaatstaven. De weg om de 

resultaten te bereiken wordt uitgetekend en gebakend  met procesmaatstaven.  

Mensen en niet-personele  middelen worden ingezet in functie van de uitvoering van 

die strategie. Voor die uitvoering staat vandaag een heel  arsenaal van gevalideerde 

kwaliteitsmethoden, -technieken en –instrumenten ter beschikking .Die uitvoering 

wordt in wat het model beschrijft als de resultaatsdomeinen op doorlopende basis 

getoetst aan de vooropgezette doelstellingen. Terugkoppeling en  bijsturing geven 

aanzet tot de start van een volgende beleidscyclus . De ambitie is dat met iedere 

cyclus die de organisatie doorloopt ook   de kwaliteitsdoelstellingen ambitieuzer 

worden. 

Het gebruik van dit referentiekader voorkomt dat de notie kwaliteitsbeleid wordt 

verengd tot het louter werken  met een aantal kwaliteitstechnieken of -methoden 

zonder inherente samenhang.  

 

  

 

 

 

 

 

 

B.5 Proces en resultaat  

 

Avedis Donabedian heeft het denken over kwaliteit en kwaliteitsbeleid gestructureerd 

in termen van structuur, proces en resultaat.  In de praktijk blijkt het feitelijke 

kwaliteitsbeleid  op het terrein ook in de tijd eenzelfde ontwikkeling door te maken.  

Het begint met de structuur. Na de aandacht voor de structuur  komt geleidelijk de 

aandacht voor de zorgprocessen waarbinnen de structuurelementen worden 

aangewend .Later volgt dan  de aandacht voor het resultaat van die zorgprocessen.  



De volgorde is ook logisch: de structuur dient de basisvoorwaarden voor het 

realiseren van kwaliteitsvolle zorgprocessen in zich te dragen.  Die zorgprocessen 

zijn op hun beurt slechts zo goed als het resultaat waar zij toe leiden: the proof is in 

the eating of the pudding.  

De tijd van de overwegende of meestal zelfs exclusieve aandacht voor de structuur in 

het kwaliteitsbeleid is  voorbij.  Dit doet niets af aan de betekenis die deze 

structuurbenadering heeft gehad voor de kwaliteit van de zorg.  Het volstaat 

bijvoorbeeld te denken aan de  grote , maar ondertussen grotendeels historische 

verdienste van het traditionele erkenningsluik binnen het kader van de 

ziekenhuiswet.  Maar de loutere aandacht voor de structuur is duidelijk voorbij.  

Kwaliteit van zorg wordt vandaag gemeten en uitgedrukt in termen van proces en 

resultaat. 

 

C. Een managementsysteem voor een integraal beleid van kwaliteit van zorg 

 

Deze tekst behandelt een aantal aandachtspunten, formuleert een aantal 

aanbevelingen en zet een aantal beleidslijnen uit voor een integraal kwaliteitsbeleid – 

op niveau van de overheid en op niveau van de individuele zorginstellingen, in dit 

geval op de eerste plaats de ziekenhuizen.  Daarbij  komen de beide beleidsniveaus 

door elkaar, doch steeds in hun samenhang, aan bod omdat zij ook in de realiteit van 

het ontwerpen en realizeren van het ziekenhuisbeleid niet van elkaar te scheiden 

zijn.  Deze uitspraak betekent dat daarmee  aan de overheid uitdrukkelijk  een rol 

wordt toegekend  in het ondersteunen en het mede sturen van het kwaliteitsbeleid in 

de instellingen. 

 

Managementdomeinen 

 

C.1 Leiderschap  

 

De relatie tussen missie en kwaliteit van zorg zit goed: zowel in alle relevante 

beleidsverklaringen van de diverse overheden als in de opdrachtsverklaring van alle 

ziekenhuizen staat kwaliteit van zorg met stip bij de topprioriteiten.  Op zich is dit een 

verheugende vaststelling omdat het uitdrukking is van het veelal intuïtieve aanvoelen 

dat aandacht voor kwaliteit een inherente en natuurlijke component is van ieder 

beleid in de zorg:  zorg kan – bij definitie – niet anders dan goede zorg zijn.  



Veel minder duidelijk, vaak zelfs afwezig is de visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid: 

de wijze waarop de organisatie haar missie wat betreft kwaliteit van zorg in een 

concrete omgevingscontext vorm wil geven, van welke modellen zij daarbij uitgaat , 

welke strategie en welke methoden zij wil gebruiken .  

Het verdient aanbeveling dat overheden en instellingen  hun visie op kwaliteit 

expliciteren. 

Overheden doen dit   op de eerste plaats in hun beleidsverklaring(en) en , vaak 

minder algemeen maatschappelijk zichtbaar ,    via andere (deel)initiatieven. 

Het verdient aanbeveling dat ook de instellingen hun visie op kwaliteit expliciteren  , 

ter kennis brengen van hun stakeholders – op de eerste plaats (potentiële) patiënten 

en verwijzers - en dat zij daaraan toevoegen hoe zij  visie realiseren in de dagelijkse 

praktijk.  Diverse communicatie-instrumenten staan de ziekenhuizen daarvoor ter 

beschikking – van klassieke informatiefolders en -brochures tot het internet en de 

meest  actuele  digitale media. 

Het verdient in deze context aanbeveling dat de ziekenhuizen een “jaarverslag 

kwaliteit” opstellen, als een onderdeel van het algemene jaarverslag. Dit onderdeel 

van het jaarverslag kan dan ruimer verspreid worden  bij alle  stakeholders.  

Hogervermelde explicitering van de visie op kwaliteit en de opvolging van haar 

realisatie vormen een onderdeel van een dergelijk “jaarverslag kwaliteit”. 

Niet minder belangrijk is de explicitering  van de visie op kwaliteit  naar de ‘interne’ 

stakeholders – de zorgprofessionals en andere medewerkers binnen de instelling. 

Een door  kwaliteit van zorg geïnspireerde  organisatie- en bedrijfscultuur ontstaat 

door geëigende communicatie – waar ook weer het hele communicatiearsenaal kan 

worden bovengehaald – maar vooral ook door het voorbeeldgedrag van de leiding. 

 

C.2. Beleid, strategie en ambitie  

 

De overheid zal  haar beleid vorm geven door het vooropstellen van een aantal 

zorgdoelstellingen die als streefdoel worden vooropgesteld over een periode van , 

bijvoorbeeld, vijf jaar. 

De zorgdoelstellingen worden geformuleerd als klinische resultaat- en 

procesindicatoren met de daaraan gekoppelde criteria.  De keuze van de indicatoren 

en het vastleggen van de ( liefst dynamische )  criteria gebeuren in overleg met de 

ziekenhuizen, de koepelorganisaties en de wetenschappelijke en professionele 

artsenorganisaties.  De stand van de wetenschap ( evidence based clinical care ) laat 

vandaag toe met dergelijke indicatoren een groot deel van de klinische activiteiten in 



diverse pathologiegebieden  te bestrijken . De indicatoren kunnen concreet worden 

ontleend aan bestaande (nationale en internationale) systemen, wat hun validiteit en 

stabiliteit waarborgt. De criteria moeten ambitieus zijn. Zij worden vooropgesteld op 

basis van wetenschappelijke literatuurgegevens en , bij ontbreken daarvan, op basis 

van  nationale vergelijkingsgronden. 

De indicatoren worden door de ziekenhuizen jaarlijks op vrijwillige basis aan de 

overheid overgemaakt die een nationaal profiel opstelt en een geanonimiseerde 

terugkoppeling aan de ziekenhuizen bezorgt. 

Met het oog op  de registratie van de indicatoren in de ziekenhuizen dient een 

evenwichtige afweging gevonden tussen haalbaarheid en relevantie. Er dient 

overwogen of niet een aantal bestaande (verplichte) registraties en/of 

dataverzamelingen kunnen worden vereenvoudigd of afgeschaft.  

Het hele systeem heeft geen enkele directe noch indirecte koppeling met, noch enige 

implicatie voor de bestaande systemen van erkenning, programmering en 

financiering. Het is een onafhankelijk en autonoom kwaliteitsinitiatief dat door het 

formuleren van ambitieuze streefdoelen de kwaliteit van de zorg geleidelijk en op een 

systematische manier zal doen toenemen.   

De overheid geeft zichzelf één jaar tijd om het systeem in overleg met de sector 

bedrijfsklaar te maken. Het aantal indicatoren is in het begin best beperkt – 

bijvoorbeeld niet meer dan vijf – om dan  jaar na jaar toe te nemen.  

De ziekenhuizen kunnen dezelfde indicatoren en de vooropgestelde criteria 

gebruiken in de formulering van hun eigen kwaliteitsbeleid.  Performant bestuur 

veronderstelt het werken met concrete beleidsplannen die zijn ingeschreven in een 

doorlopende beleidscyclus. Het kwaliteitsbeleid moet als een volwaardig en 

evenwaardig beleid naast andere beleidsdimensies in deze beleidsplannen zijn 

opgenomen. De klinische indicatoren kunnen hierbij worden gebruikt om deze 

beleidsdoelstellingen te formuleren. 

 

 

C.3 Omgaan met medewerkers  

 

De kwaliteit van de zorgprofessionals is een belangrijke determinant van de kwaliteit 

van de zorg.  De uitdagingen rond de opleiding, rekrutering en selectie van 

competente zorgprofessionals zijn  te complex , te divers en te breed verweven in 

diverse andere beleidsdomeinen om er binnen de beperktheid van deze tekst over  

kwaliteitsbeleid verder op in te gaan.   



Wel geldt het algemene uitgangspunt dat medewerkers moeten worden ingezet in 

functie van het te voeren kwaliteitsbeleid (patiëntgestuurd), en niet omgekeerd. Het 

verdient ook aanbeveling dat in de opleiding van alle zorgprofessionals de nodige 

aandacht wordt besteed aan (het belang van) de kwaliteit van de zorg en aan de 

elementaire begrippen van de kwaliteitskunde.  en dat de zorgprofessionals kennis 

krijgen van de belangrijkste methoden van kwaliteitsbeleid in de zorg. Zoals iedere 

vaardigheid moet ook de vaardigheid in kwaliteitsdenken tijdens de hele loopbaan 

onderhouden worden. 

 

Het verdient aanbeveling dat de diverse overheden hun op kwaliteit van zorg gericht 

beleid voor de verschillende groepen zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, 

apothekers, tandartsen, …) op elkaar afstemmen en tot één geïntegreerd beleid 

samenbrengen. 

Daarnaast zal de overheid inspanningen blijven leveren om in samenwerking met 

wetenschappelijke en beroepsverenigingen en andere relevante groepen, 

instellingen, organen of organisaties de professionele kwaliteit van de 

beroepsuitoefening binnen de diverse beroepen te blijven ondersteunen en 

promoten. 

Het verdient ook  onderzoek of het accrediteringssyteem voor artsen dat bij het RIZIV 

bestaat in samenwerking met de andere betrokken overheden en instanties tot een 

volwaardig instrument voor de ontwikkeling van en toezicht op de  professionele 

kwaliteit van verstrekkers kan worden uitgebouwd. 

 

De zorginstellingen zullen erover waken op permanente basis te kunnen beschikken 

over een voldoende aantal medewerkers die opgeleid zijn in en permanent 

bijgeschoold in de theorie, de principes, de methoden en de praktijk van het kwaliteit-

van-zorg beleid. Ziekenhuizen zullen hun eigen systeem ontwikkelen om deze 

deskundigheid en competenties door alle medewerkers binnen de organisatie te 

laten delen en te laten dragen.  

Niet in het minst zullen de ziekenhuizen inspanningen doen om de artsen op een 

geïntegreerde manier bij het kwaliteitsbeleid te betrekken. De wet op de 

ziekenhuizen definieert ziekenhuizen als instellingen voor medisch-specialistische 

zorg. Alleen al daarom moet de medische specialist ook de motor zijn van het 

kwaliteitsbeleid. Die opdracht maakt integraal deel uit van zijn/haar professionaliteit. 

Een voorwaarde hierbij is dat de artsen binnen de ziekenhuizen ook voldoende 

ruimte krijgen voor de ontwikkeling en de permanente updating van de eigen 



professionele kwaliteit .Dit veronderstelt de context van een gericht HR-beleid voor 

artsen. 

 

 

C.4 Het beheer van de middelen  

 

Deze tekst staat stil bij 3 categoriën van ( “niet-menselijke” ) middelen:financiële 

middelen, organisatie en structuur , en ICT-ondersteuning.Andere categoriën- zoals 

logistiek of materiële infrastructuur - blijven buiten beschouwing omdat hun impact op 

de kwaliteit van de zorg allicht minder direct is en het beheer  ervan minder 

zorgsectorspecifiek .  

 

C.4.1. Beheer van de financiële middelen 

 

Het beheer van de financiële middelen is sinds lang dominant (geweest ? ) in het 

beleid van overheden en instellingen .Het harmonizeren van het financiële beleid in 

een beleid dat overwegend door de kwaliteit van de zorg wordt gestuurd vergt 

creativiteit, zin voor reële innovatie – en moed.  

Voor de overheid  zich een dubbele en complementaire opdracht die zij moet  

uitvoeren in samenwerking en overleg met alle actoren. 

- Voor kwaliteit negatieve stimuli en/of tegenstrijdige  bepalingen in de bestaande 

financieringssystemen moeten worden geïdentificeerd en verwijderd. 

- Er dient op korte termijn – en met op korte termijn bruikbaar resultaat – onderzoek 

te gebeuren naar de wijze waarop positieve stimuli in de bestaande financierings-

mechanismen kunnen worden ingebouwd . Allicht moet  aan de ontwikkeling van 

andere/nieuwe financieringssystemen gedacht worden waarin positieve stimuli 

voor de kwaliteit van de zorg (gemakkelijker) kunnen worden geïntegreerd.Op 

langere termijn moet een dergelijke financiering evolueren van een (extra-)pay-for-

quality naar een ethisch beter te verantwoorden no-quality-no-pay benadering.  

Deze laatste benadering sluit ook meer direct aan bij de eigen beroepsfierheid en 

het professionalisme van de zorgprofessionals.  

In beide opdrachten moet het geheel van de diverse financieringssystemen worden 

meegenomen, ongeacht hun bron (FOD, RIZIV, regionale overheden),  om een 

samenhangend kwaliteitstimulerend  financieringsbeleid te ontwikkelen voor zowel 

instellingen als zorgprofessionals.   



De complexiteit (wetenschappelijk-theoretisch naar ook praktisch en “politiek”) van 

deze beide opdrachten veronderstelt dat een voldoende breed draagvlak wordt 

gecreëerd en dat de nodige middelen worden vrijgemaakt voor terzake 

beleidsvoorbereidend onderzoek. Dit onderzoek moet hetlouter 

financieringstechnische  overstijgen en ook aandacht hebben voor aspecten als  

haalbaarheid en implementeringstrategieën. 

De beleidswijziging die in dit opzicht  mag verwacht worden van instellingen en 

verstrekkers dient  niet  expliciet te worden  beschreven. Ervaring leert dat hun beleid 

en gedrag op korte termijn de financieringsregels en de daaraan impliciete  prikkels 

volgen. 

 

C.4.2. Structuur en organisatie 

 

- Tal van commissies, organen, raden e.d. zijn op dit ogenblik binnen de diverse 

overheden bezig met (één of meerdere aspecten van) kwaliteit van zorg en 

kwaliteitsbeleid. 

Deze veelheid aan instanties bevestigt en onderhoudt de bestaande fragmentering 

en bevordert allerminst de ontwikkeling van een geïntegreerd kwaliteitsbeleid.De 

bestaande versnippering staat haaks op een aantal uitgangspunten die in deze 

nota worden geformuleerd.  Voorbeelden zijn het gebrek aan integratie van het 

medische en het verpleegkundige kwaliteitsbeleid binnen de ziekenhuiswet, de 

eigen ontwikkelingen rond de ziekenhuisapotheek, de vaak moeilijk definieerbare 

rol van de colleges van artsen-specialisten, het geïsoleerde bestaan van een hoge 

raad voor kwaliteit binnen het RIZIV e.d.m. 

De overheid zal het initiatief nemen om het geheel van deze commissies, organen 

en raden – ieder met eigen opdracht, deskundigheid en doelstellingen – in kaart te 

brengen en te onderzoeken in welke mate door een betere afstemming en/of 

herschikking een meer samenhangend en efficiënter beleid kan gevoerd worden.  

Deze inspanning wordt  mede gekaderd in de ondersteuning van de hoger 

vermelde 5 jaar-zorgdoelstellingen. 

Het lijkt vanzelfsprekend  dat de oprichting van een overkoepelende “Hoge Raad 

voor Kwaliteit” (naam voorlopig van geen belang) in analogie met wat in andere 

landen gebeurt de samenhang van een kwaliteitsbeleid in de toekomst beter moet 

kunnen bewaken.  Of deze apparente vanzelfsprekendheid met de werkelijkheid 

overeenstemt dient evenwel verder onderzocht vóór tot de oprichting van een 

dergelijk adviesorgaan wordt besloten.  In alle geval zal bij bevestigend resultaat 



van dit onderzoek, ook bijkomend onderzoek nodig zijn naar de samenstelling (bij 

voorkeur terreinexperten en “ervaringsdeskundigen” eerder dan  

“belangenbehartigers”) van een degelijk orgaan, zijn juiste positionering binnen het 

gezondheidszorgsysteem en zijn mate van autonomie tegenover de overheid. 

 

Zelfs zou het oprichten van een zelfstandig kwaliteitsinstituut kunnen overwogen 

worden .Ook hiervan bestaan buitenlandse voorbeelden. .De vrees is echter reëel  

dat daarvoor tot vandaag in ons land geen voldoende draagvlak bestaat bij de 

diverse actoren die in de regel in een dergelijk gemeenschappelijk initiatief 

participeren.(vrees voor verlies van autonomie bij de diverse actoren ?).  De 

werking van een dergelijk instituut zou bovendien een extra financiering vereisen 

die rechtstreeks of onrechtstreeks toch door  de overheid zou moeten worden 

gedragen.  De vraag is of de bereidheid daartoe vandaag bestaat bij de politieke 

besluitvormers.  Een  dergelijk instituut zou ongetwijfeld snel zijn kosten terug 

verdienen indien het erin lukt effectief bij te dragen tot een betere kwaliteit van de 

zorg.  De financiële  kostprijs  van kwaliteitsdeficits is inderdaad substantieel.  De 

kost gaat in dit dossier echter de baat vooraf. Ervaring leert dat de bereidheid om 

in dergelijke initiatieven te investeren in de regel klein is in de zeer 

behoudsgezinde sector die de gezondheidszorg de facto is.   

 

- Het verdient aanbeveling aan de ziekenhuizen hun kwaliteitsbeleid systematisch 

te organiseren en op te volgen als een onderdeel van hun algemene 

organisatiebeleid.  Kwaliteitsbeleid is daarbij niet minder belangrijk dan 

bijvoorbeeld financieel beleid, personeelsbeleid, milieubeleid e.d.m.  Het dient 

daarom een evenwaardige plaats en aandacht te krijgen op de agenda’s van 

directies en raden van bestuur, zodat het systematisch kan ingepast worden in de 

algemene beleidsplannen van het ziekenhuis. In een toenemend aantal 

ziekenhuizen werkt  de Raad van Bestuur met subcomités : een auditcomité, een 

remuneratiecomité, een benoemingscomité….Het creëren binnen de Raad van 

Bestuur van een vergelijkbaar “kwaliteitscomité” betekent een meerwaarde voor 

het kwaliteitsbeleid .Een nog sterker impuls en signaal ontstaan wanneer de Raad 

van Bestuur beslist om systematisch 25 % van zijn vergadertijd aan het 

kwaliteitsbeleid te besteden – en bij voorkeur  niet  telkens als laatste  punt op de 

agenda. 

 



 de vorm en de modaliteiten waarin zij hun kwaliteitsbeleid organizeren en 

structureren   wordt best de autonomie van de ziekenhuizen gerespecteerd.  Wel 

kan ook op dit niveau de aanbeveling gelden om de activiteiten van de 

verschillende instanties die binnen het ziekenhuis met kwaliteit en kwaliteitsbeleid 

bezig zijn beter op elkaar af te stemmen en waar nuttig te integreren, om door 

synergie op een meer efficiënte manier tot meer kwaliteitswinst te komen. De 

beslissing over de mate waarin de ziekenhuizen voor een  meer centralizerende 

dan wel een gedistribueerde opstelling kiezen ligt bij hen. Uiteindelijk moet wel 

één instantie het overzicht kunnen bewaren. 

 

 

 

C.4.3. ICT-ondersteuning 

 

- In een bij definitie multidisciplinaire en multiprofessionele omgeving, zoals de 

gezondheidszorg er vandaag één geworden is spelen de kwaliteit, de snelheid en 

de efficiëntie van de communicatie een cruciale rol voor het ondersteunen en 

bevorderen van de kwaliteit van de zorg. Het toenemen van de  intensiteit van de 

zorg in zowel de intra- als extramurale omgeving betekent de facto  dat 

zorgbeslissingen met een steeds grotere  frekwentie moeten worden genomen en 

steeds minder omkeerbaar zijn in hun gevolgen. Snelheid van communicatie is 

daarom belangrijk .De informatie om de correcte beslissing te kunnen nemen 

wordt bovendien steeds complexer, is afkomstig van steeds meer actoren, uit 

steeds meer verschillende bronnen en  wordt onder de meest diverse vormen 

aangeboden . De traditionele mondelinge en papieren communicatie schieten 

hopeloos tekort . 

 Toch blijven de mogelijkheden van de elektronische informatie- en 

communicatietechnologie tot vandaag in de ziekenhuizen onderbenut.  Een 

universeel elektronisch patiëntendossier, bijvoorbeeld, of een gedigitaliseerd 

geneesmiddelenvoorschrift-, bestel-, distributie- en bewakingssysteem zijn de 

uitzondering eerder dan de regel.  In de zoektocht naar de geëigende systemen 

volgen de ziekenhuizen  ieder hun eigen pad en strategie met massaal 

efficiëntieverlies, ook financieel, tot gevolg.  Deze moeizame ontwikkeling sleept 

reeds ruim 2 decennia aan. 

 De overheid zal daarom het initiatief nemen om, samen met de sector, uit het 

aanbod van systemen en benaderingen op de markt, een selectie te maken van 



een aantal  systemen die optimaal kunnen worden ingepast in de specificiteit van 

ons zorgsysteem.  De bedoeling zal daarbij zijn dat alle ziekenhuizen na een 

verloop van 5 jaar over een functioneel, volledig geïntegreerd elektronisch 

patiëntendossier beschikken dat tevens een vlotte communicatie met andere 

zorginstellingen en met externe zorgverstrekkers toelaat. 

- In aansluiting met wat hierboven wordt vermeld zal de overheid, opnieuw in nauw 

overleg met de sector, maximaal de mogelijkheden van het e-health platform 

ondersteunen, promoten en waar aangewezen zelf gebruiken om de kwaliteit van 

de zorg in continuïteit doorheen verschillende zorgomgevingen maximaal te 

waarborgen. 

 

C.5. Zorgprocessen  

 

In ieder kwaliteitsbeleid moet  de aandacht voor de zorgprocessen centraal staan : al 

wordt de kwaliteit van de zorg finaal gemeten in termen van resultaat, dat  resultaat 

wordt overwegend bepaald door de kwaliteit van de onderliggende zorgprocessen. 

Hier dient een ruim verspreide misopvatting te worden rechtgezet. De term “proces” – 

met verwijzing naar het Donabediaanse denken – wordt in het kwaliteit-van-zorg 

gebeuren vaak ten onrechte gebruikt voor activiteiten die feitelijk onder het begrip 

“structuur” vallen.  Zo is bijvoorbeeld het loutere opstellen en/of de beschikbaarheid 

van protocols, procedures en procedureboeken de facto niet meer dan een – 

weliswaar direct procesondersteunend – structuurelement. Van “proces” is in dit 

voorbeeld pas sprake als het gaat over het daadwerkelijk gebruik van die procedures 

en protocols in de praktijk van de zorg voor de patiënt.  Vele kwaliteitsinitiatieven  

geraken deze “structuur”fase moeilijk voorbij.  Toch staat precies het organiseren, 

sturen  en opvolgen van zorgprocessen centraal in het kwaliteitsbeleid.    

De methodologie van de klinische paden wordt algemeen aanvaard als de in de zorg 

meest aangewezen methodologie voor procesmanagement, zowel binnen individuele 

zorginstellingen als voor zorgprocessen die in samenwerking binnen en tussen 

meerdere zorginstellingen of diverse zorgomgevingen moeten gerealiseerd worden.  

Omdat klinische paden op de eerste plaats de bestaande inzichten van de evidence 

based clinical practice effectief en op een werkbare manier vertalen naar de zeer 

concrete zorgpraktijk van iedere dag en daarbij rekening houden met alle vereisten 

die actueel aan de zorg en de organisatie van de zorg worden gesteld (cfr. supra: de 

operationele kenmerken van kwaliteit).  En omdat zij daarnaast – en niet minder 

belangrijk – deze vertaling ook duurzaam verankeren in de organisatie en de 



dagelijkse  werking van iedere individuele zorginstelling , of in de feitelijke 

samenwerking tussen diverse organisaties. Daardoor zet deze methodologie de stap 

van ‘structuur’ naar ‘proces’ en  sluit ze ook perfect aan bij de systeembenadering en 

het organisatiebreed denken die voor ieder effectief kwaliteitsbeleid fundamenteel 

zijn.  

De manifeste meerwaarde van de klinische paden methodologie voor het 

management van zorgprocessen sluit niet uit dat de methodologie kan verfijnd en 

geoptimaliseerd worden met inzichten uit andere, niet specifiek voor de zorgsector 

ontwikkelde benaderingen van procesmanagement . 

Ondanks de ruim verspreide verwijzing naar en vermelding van  klinische paden in 

de Belgische ziekenhuizen mag niet de realiteit ontkend worden dat terzake nog veel 

formalismen bestaan en dat veel zogenaamd “proces”werk niet voorbij de fase van 

het “structuur”denken geraakt (protocols en procedures).  De “tweede” pijler van 

ieder klinisch pad – de duurzame verankering in de organisatie – wordt vaak 

verwaarloosd.   

Het verdient daarom aanbeveling een centraal “steunpunt klinische paden” op te 

richten met als opdracht zorginstellingen te helpen in de daadwerkelijke en 

doeltreffende implementering van klinische paden – in hun volle betekenis. 

Binnen een dergelijk centraal steunpunt kan ook verder ontwikkelingswerk gebeuren 

naar de doelmatige inpassing van inzichten uit andere managementsystemen in de 

klinische paden methodologie.   

Ook de specificiteit van het werken met instellingoverschrijdende paden kan vanuit 

dit steunpunt worden ondersteund.  De snelle ontwikkeling van de 

netwerkbenadering in de zorg, ook voor de individuele patiënt, maakt deze oefening 

op korte termijn noodzakelijk wil men de problemen van communicatie en continuïteit 

niet groter maken dan zij vandaag reeds zijn.  

Niet in het minst zal dit centrale steunpunt ook werken aan het definiëren van de 

“sleutel”interventies in ieder klinisch pad om op basis daarvan procesindicatoren te 

definiëren en bijhorende criteria voor te stellen.  Dergelijke gevalideerde ( in dit geval 

“echte”) procesindicatoren krijgen hun plaats in het hoger beschreven 

doelstellingsbeleid zowel van de overheid als van individuele ziekenhuizen. 

 

 

Resultaatsdomeinen 

 

 



 

 

 

 

C. 6 Waardering door medewerkers   

 

De waardering door medewerkers wordt hier niet exhaustief behandeld omdat zij 

deel uitmaakt van het hele medewerkersbeleid dat te ruim en te multidimensioneel is 

om het in de beperkte context van het kwaliteitsbeleid exhaustief te behandelen (cfr. 

opmerking bij paragraaf C.3). 

Deze bewuste beperking doet niets af aan de fundamentele vaststelling dat de 

kwaliteit van de zorg in belangrijke mate mee bepaald wordt door de kwaliteit van de 

medewerkers en de kwaliteit van hun inzet en engagement.  Die op hun beurt sterk 

bepaald worden door de mate waarin de medewerkers zich op een positieve manier 

identificeren met de organisatie, haar werking en haar beleid.  De literatuur leert dat 

kwaliteitsvolle zorg niet alleen leidt tot meer tevreden klanten – patiënten en 

verwijzers – maar ook meer tevreden medewerkers.  Het is in deze context ook 

belangrijk dat de overheid blijft initiatieven nemen om in samenwerking  met de 

sector te blijven waken over een imagoverbetering van de zorgsector.   

Het dient onder de aandacht gebracht van de instellingen dat waar de traditionele 

“medewerkerstevredenheids”metingen hun rol hebben gespeeld in het verleden, zij 

thans beter vervangen worden door systemen die ervaringen en het belang van die 

ervaringen meten.  Deze nieuwere instrumenten geven dezelfde informatie als de 

traditionele tevredenheidsmetingen, maar bieden daarboven veel concretere 

aanzetten voor een verbeterbeleid. 

 

C.7 Waardering door de klanten   

 

 

De systematische meting van de waardering door de patiënten en hun omgeving 

mag in geen kwaliteitsbeleid ontbreken.  Daarbij moet men er zich wel van bewust 

zijn dat deze metingen hoofdzakelijk de (perceptie van de) kwaliteit van de 

secundaire processen (“service aspecten”) zichtbaar maken.  Het resultaat van deze 

metingen mag niet verward worden met of geïnterpreteerd worden als het resultaat 

van een meting van de kwaliteit van de zorg op zich (primair proces).  Dit belet niet 

dat de bevraging naar de perceptie van de dimensies van goede zorg (bijv. tijdigheid, 



billijkheid, patiëntgestuurdheid e.a. – cfr. supra) een belangrijke input kan leveren 

voor het kwaliteitsbeleid. 

Ook hier geldt wat reeds hoger werd vermeld (cfr. C.6) dat de oudere instrumenten 

voor tevredenheidsmetingen best worden vervangen door de nieuwere instrumenten 

voor het meten van ervaringen en hun belang, die veel meer rechtstreekse aanzet tot 

verbetermogelijkheden bieden. 

 

C.8 Waardering door de samenleving  

  

De aanbevelingen in dit domein kaderen in de ontwikkelingen naar beter bestuur van 

de zorginstellingen (o.a. hospital governance) en de daarmee impliciet  

geassocieerde oproep tot externe, maatschappelijke verantwoording. 

  

C. 8.1 Goed bestuur veronderstelt het werken met concrete beleidsplannen die zijn 

ingeschreven in een doorlopende beleidscyclus en de instemming wegdragen van 

alle stakeholders.  Het kwaliteitsbeleid moet als een volwaardige en evenwaardige 

component  in deze beleidsplannen zijn opgenomen.  Het kwaliteitsbeleid zal op die 

manier ook steeds meer mede gedragen worden door de externe stakeholders. 

 

C.8.2 Initiatieven dienen om die reden  te worden genomen om de principes van 

goed bestuur ruimer ingang te laten vinden in de zorginstellingen en, in de context 

daarvan, de stakeholders meer bij het beleid te betrekken.  Het zal de instellingen 

ook toelaten op een pro-actieve manier in te spelen op de ontwikkelingen naar 

“patient empowerment”.  Dit begrip is vandaag nog moeilijk vatbaar, slechts vaag te 

definiëren, en voorwerp van vele uiteenlopende, weze het ieder op zich correcte 

interpretaties.  Ziekenhuizen moeten op deze evolutie anticiperen, want zij zal op 

termijn een belangrijke determinant worden van het kwaliteitsbeleid. 

 

C.8.3 Het verdient aanbeveling dat de instellingen een “jaarverslag kwaliteit” 

opstellen als onderdeel van het algemene jaarverslag, maar liefst met ruimere 

verspreiding bij alle stakeholders.  Dit jaarverslag zal o.a. toelichting geven bij het 

gevoerde kwaliteitsbeleid, de motivering ervan, de vooropgestelde (klinische) 

doelstellingen, de mate waarin zij gerealiseerd werden en de wijze waarop in de 

toekomst aan een verdere kwaliteitsverbetering zal worden gewerkt.   



De bespreking en commentariëring van de proces- en resultaatsindicatoren die hoger 

werden vermeld (cfr. C.2) maken van dit “jaarverslag kwaliteit” een essentieel 

onderdeel uit. 

 

C.8.4 Ziekenhuisaccreditering.  België is van alle landen met een vergelijkbaar 

zorgsysteem veruit het enige waar geen systeem van ziekenhuisaccreditering 

bestaat.  Onder meer ook in het kader van ontwikkelingen naar beter en 

transparanter bestuur en meer externe verantwoording is dit een anachronisme.  Er 

moet dus op korte termijn werk gemaakt worden van een accrediteringssysteem.  

Wat vandaag op eerste zicht een zwakte van het systeem lijkt kan en moet op korte 

termijn tot een sterkte worden omgevormd.  Alle bestaande accrediteringssystemen 

zijn grotendeels toegespitst op de evaluatie van structuurelementen, of van 

zogenaamde proceselementen die bij nader toezien de facto structuurelementen 

blijken te zijn (cfr. supra). De opportuniteit ligt daarom voor om een 

ziekenhuisaccrediteringssysteem van de “volgende generatie” te ontwikkelen dat 1) 

excellentie als norm heeft en 2) zich bij het uitspreken over de mate van excellentie 

steunt op een geheel van klinische proces- en resultaatsindicatoren.  

De ontwikkeling van een dergelijk accrediteringssysteem is in theorie en technisch 

relatief eenvoudig.  De context waarbinnen het moet geïmplementeerd worden en de 

vele gevoeligheden die daarbinnen leven maken het in de praktijk echter tot een zeer 

complexe onderneming in het Belgische gezondheidszorgsysteem. Daarom, en 

rekening houdend met de ontwikkeling naar meer grensoverschrijding in de zorg 

binnen Europa, verdient het aanbeveling om een dergelijk accrediteringssysteem 

“van de nieuwe generatie” meteen op te zetten binnen een  Europese context.  

Partners daarvoor moeten kunnen worden gevonden, zeker nu ook het marktdenken 

binnen de zorg in Europa snel toeneemt.  Een Europees accrediteringsinitiatief zou in 

zulke marktomgeving de rol van een “neutrale regulator” kunnen spelen, die helpt om 

de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te laten primeren op het zuivere 

(commerciële) marktdenken. 

 

 

C.9 Kwaliteitsperformantie  

  

De opvolging van de resultaten van het kwaliteitsbeleid gebeurt zowel op niveau van 

de overheid als van de individuele instellingen op basis van de klinische proces- en 

resultaatsindicatoren die op diverse plaatsen in deze  tekst werden beschreven. 



Op de diverse beleidsniveaus worden zij gebruikt voor een (bij)sturing van het beleid 

in functie van een continue verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kwaliteit geoperationaliseerd: 8 dimensies, 8+  aanbevelingen   

 

D.1 Doeltreffendheid 

 

De wetenschappelijke  literatuur wijst op de grote kloof tussen bestaande en 

gekende evidentie en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk.  In alle 

situatiesen bij alle patiënten waarvoor wetenschappelijke evidentie bestaat,  blijkt dat 

deze evidentie in amper 50% van de gevallen ook in de praktijk wordt toegepast.  

Deze moeilijke stap naar implementering kent vele redenen.   

Klinische paden zijn het instrument bij uitstek om de brug te slaan tussen ( 

theoretische evidentie en klinische praktijk. 

Het verdient daarom aanbeveling het werken met klinische paden op alle niveaus te 

promoten en in de praktijk te ondersteunen door de uitbouw van een steunpunt 

klinische paden (cfr. supra). 

 

D. 2  Doelmatigheid 

 

 

De inefficiënties in de zorg blijven groot.  Dat blijkt o.a. uit de blijvende verschillen in 

de wijze waarop patiënten met een zelfde klinisch probleem vaak worden behandeld, 

zowel tussen instellingen als binnen eenzelfde instelling.    

Eén van de aangetoonde  inefficiënties ligt in de versnippering van het aanbod, 

waarbij ieder ziekenhuis “alles” probeert te doen.  Voor een groot aantal pathologieën 

en/of interventies is de positieve relatie beschreven tussen het aantal behandelde 

patiënten en het klinisch resultaat van de zorg.  Er bestaat voldoende 

wetenschappelijke evidentie over de domeinen waar te kleine aantallen behandelde 



patiënten inefficiëntie veroorzaken zowel financieel-economisch als in termen van 

kwaliteit.  In het buitenland bestaat al langer de gewoonte om op grond van 

dergelijke vaststellingen bepaalde pathologieën en/of interventies te concentreren in 

een beperkt aantal daartoe erkende ziekenhuizen. 

Het verdient aanbeveling dat de overheid haar bestaande erkenningsbeleid in het 

licht van deze inzichten kritisch zou evalueren en waar nodig bijsturen. Geëigende 

stimuli moeten daartoe ook in het  financieringsbeleid  worden ingebouwd.  

Niets belet  de ziekenhuizen in afwachting van een wijzigend overheidsbeleid op 

eigen initiatief afspraken te maken over een vanuit oogpunt van kwaliteit meer 

performante taakverdeling, mét daarbij aansluitende correcte financiële afspraken 

binnen de huidige financiering   . 

 

D.3 Veiligheid 

 

Inzake patiëntveiligheid volstaat een verwijzing   naar de bestaande beleidsnota 

patiëntveiligheid en de verdere implementering ervan.  Deze beleidsnota loopt over 5 

jaar.  Het verdient aanbeveling tijdig in een continuering van het beleid terzake te 

voorzien. Dat kan o.a. in het kader van het in deze nota vooropgestelde 

zorgdoelstellingenbeleid .  

 

D. 4.Tijdigheid 

 

Algemeen wordt aangenomen dat wachtlijsten en wachttijden in ons land niet van die 

aard zijn dat zij het resultaat van de zorg negatief beïnvloeden.  Dit blijft evenwel een 

assumptie omdat het fenomeen nooit kwantitatief is in kaart gebracht.  Wel staat vast 

dat wachttijden in alle geval de perceptie van de kwaliteit van de zorg door de 

patiënt, en daardoor ook zijn/haar levenskwaliteit negatief (kunnen) beïnvloeden. 

Het verdient aanbeveling dat de ziekenhuizen hun interne organisatie derwijze 

herinrichten dat de wachttijd tussen uur van afspraak en het feitelijke begin van de 

raadpleging, het onderzoek, de ambulante interventie e.d.m. nooit langer duurt dan 

15 minuten. In heel deze tekst oogt geen aanbeveling banaler dan deze .Toch zou ik 

, ware ik ziekenhuisdirecteur, deze aanbeveling als eerste ter harte nemen. Het 

ziekenhuis dat deze doelstelling daadwerkelijk realiseert zal op korte termijn  bij de 

top scoren in financiële en in kwaliteitsperformantie . Omdat de realisatie van deze  

doelstelling slechts kan mits en dus getuigt van een authentiek respect voor de 



patiënt bij àlle ziekenhuiswerkers .En omdat deze doelstelling slechts kan 

gerealizeerd worden nadat àlle (zorg)processen binnen de organisatie zijn 

geanalyseerd, geoptimalizeerd en op elkaar afgestemd. 

Het verdient aanbeveling om in het geheel van de procesindicatoren waarnaar deze 

nota verwijst, een aantal indicatoren rond kritische wachttijden ( voor 

dagbehandeling, voor opname, voor raadpleging, voor medisch technische 

onderzoeken…) te definiëren met de erbij horende criteria.  En dat zowel op 

nationaal niveau als op niveau van de individuele ziekenhuizen. 

 

D.5 Patiëntgestuurd 

 

“Patiëntgestuurde” zorg betekent niet dat de patiënt en/of zijn/haar omgeving bepaalt 

welke zorg, in welke omstandigheden, waar, wanneer, door wie aan wie dient 

verstrekt te worden.  Patiëntgestuurde zorg staat ook niet synoniem van 

vraaggestuurde zorg.  Patiëntgestuurde zorg is zorg die zich laat sturen door de 

(objectiveerbare) zorgbehoefte(n) van de patiënt en die daarbij rekening houdt met 

zijn/haar vragen, verwachtingen en voorkeuren. 

In de definitie van kwaliteit waarvan deze nota uitgaat staat het patiëntgestuurd 

karakter van de  zorg centraal.  Het is een bekommernis die centraal moet staan in 

ieder kwaliteitsbeleid dat die naam waardig wil zijn.  Alle aanbevelingen inzake 

kwaliteitsbeleid hebben in de grond dan ook dan ook met het patiëntgestuurd 

karakter van de zorg te maken.  

Belangrijk zijn in deze context de verwijzingen naar de principes van de evidence 

based clinical practice , het daarop gebaseerd formuleren van concrete zorg- en 

kwaliteitsdoelstellingen en de vertaling en implementering ervan via klinische paden.   

Belangrijk zijn ook de hoger geformuleerde aanbevelingen rond tijdigheid van de 

zorg.  Om gerealiseerd te worden zullen zij vaak de hertekening van een thans sterk 

aanbodgedreven operationele organisatie van het ziekenhuis noodzakelijk maken.  In 

vele  gevallen zullen de regels van programmering en erkenning die nu vooral 

aanbod- en soms zelfs zuiver budgetgedreven zijn, moeten worden hertekend vanuit 

een patëntgestuurde invalshoek.  

 

D.6 Billijkheid 

 

Ziekenhuizen zullen op een systematische manier op niveau van de individuele 

patiënt een aantal parameters opvolgen om zich vaak sluipend installerende tekenen 



van onbillijkheid tijdig te kunnen opmerken en corrigerend te kunnen optreden.  Dit 

kan te maken hebben met toegankelijkheid (wachttijden, wachtlijsten, …), met 

uiteenlopende zorgbeslissingen bij gelijklopende klinische problematiek, met de 

kwaliteit van het zorgproces (o.a. interne wachttijden, verblijfduren, …) het resultaat 

van de zorg, aanrekening van kosten e.a.  

 

D.7 Continuïteit 

 

Het risico op kwaliteitsdeficits is groot bij interne en externe transferten van patiënten. 

Het verdient aanbeveling dat ziekenhuizen op een systematische manier het 

procesverloop op deze transfermomenten in kaart brengen, de kwaliteitsrisico’s erin 

identificeren en waar nodig de vereiste verbeteracties opzetten en opvolgen. 

 

D.8  Integratie 

 

Net als patiëntgestuurdheid is integratie een kernkenmerk van kwaliteitsvolle zorg. 

Het verdient aanbeveling dat de diverse overheden hun initiatieven inzake kwaliteit 

van zorg bundelen en op elkaar afstemmen.   

Het verdient aanbeveling dat de diverse overheden én de individuele organisaties de 

werking van alle organen, raden, commissies e.d.m. die met kwaliteit van zorg bezig 

zijn op elkaar afstemmen, voor een deel om redundanties te kunnen herkennen en 

ongedaan te maken, maar vooral om door synergie tot een optimalisering van het 

kwaliteitbeleid te komen. 

Het verdient aanbeveling dat de diverse overheden voor de aspecten waarvoor zij 

bevoegd zijn, het beleid inzake de bevordering en opvolging van de professionele 

kwaliteit bij de verschillende zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen, 

apothekers, tandartsen, …) en de diverse initiatieven terzake beter op elkaar 

afstemmen.  

Het verdient aanbeveling dat de ziekenhuizen erover waken bij het ontwerpen van 

klinische paden alle relevante actoren van bij het begin, en door de hele verdere 

ontwikkeling en implementering, bij dat proces te betrekken. 
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