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Woord van de directeur
2020 was een uitzonderlijk jaar. De gezondheidscrisis die de hele planeet in zijn ban heeft gehouden, stelde de
doeltreffendheid van onze gezondheidssystemen ter discussie. Zoals in zoveel landen maakten de versnippering van het
systeem en het tekort aan vaardigheden en expertises in tal van gebieden en sectoren, het ook in België erg lastig om de
pandemie te beheren.
De komst van COVID-19 en de twee golven die we daarvan hebben moeten doorstaan, hebben de gebruikelijke
activiteiten van de zorginstellingen en de gezondheidssector flink in de war gestuurd. Het geplande programma van
het PAQS voor 2020 werd er vanzelfsprekend ook door beïnvloed. Als gevolg van de gezondheidsvoorschriften moesten
fysieke vergaderingen, tot dan de meest gebruikte werkwijze bij het PAQS, worden opgeschort. Doordat de ziekenhuizen
(bijna) op maximale kunnen opereerden, de rusthuizen zwaar getroffen werden en het personeel uitgeput was, waren de
mogelijkheden voor deelname aan onze traditionele activiteiten bovendien beperkt. Toch hebben we, voor zover mogelijk
en met enkele aanpassingen, geprobeerd die activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan. Het leek ons namelijk
belangrijk om de instellingen te blijven ondersteunen, juist in deze moeilijke periode. Op zulke momenten worden de
boodschappen van het PAQS immers des te belangrijker. Juist dan moet de uitwisseling van praktijken, nieuwe kennis en
continue verbetering systematisch ten uitvoer worden gelegd.
Daarom hebben we specifiek voor COVID-19 aanvullende activiteiten aangeboden. Het team van het PAQS was zich er
dus heel goed van bewust hoe belangrijk de aanwezigheid van zorgprofessionals op het terrein was, en welke behoeften
er heersten. Daarom hebben we ons intern gemobiliseerd, programma’s en middelen voorgesteld en meegewerkt
aan projecten voor onderzoek en ontwikkeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn de uitwisseling van ervaringen, de
terbeschikkingstelling van hulpmiddelen, de verbetering van praktijken op het vlak van de preventie en beheersing van
infecties, opleidingen en een onderzoek (samen met UCLouvain en het Réseau Associatif pour la Qualité (RAQ)) naar de
evaluatie van de impact van de crisis op de collectieve huisvestingsstructuren in Wallonië.
Op het moment dat ik dit schrijf en dat ik de balans opmaak van het afgelopen jaar, is het resultaat natuurlijk heel anders
dan we op 1 januari 2020 hadden verwacht. Maar paradoxaal genoeg was dit jaar toch erg positief voor het PAQS.
De externe gebeurtenissen dwongen ons ertoe onszelf heruit te vinden en ons aan te passen. En daarin zijn we goed
geslaagd, als we kijken naar de vele activiteiten die we toch nog hebben kunnen uitvoeren en die in dit verslag worden
beschreven. De crisis heeft verder nog maar eens aangetoond hoe belangrijk en interessant de thema’s zijn die binnen
het PAQS aan de orde komen – veiligheid van de zorggebruikers, teamwerk, meten met indicatoren, leiderschap, enz. –
en hoe belangrijk ook onze methodologieën zijn – continue verbetering, leercultuur, een betrouwbare organisatie. Om
nog maar te zwijgen over de investering in internationale netwerken en samenwerkingen die ons zozeer van pas zijn
gekomen in de crisis en bij het ondersteunen van de instellingen. Tot slot blijken onze strategische keuzes, en met name
onze investering in een reflectie over geïntegreerde zorgsystemen, de juiste te zijn geweest.
Op de volgende pagina’s zetten we onze activiteiten in dit zo ongebruikelijke jaar, dat voor ons een beslissend jaar
is gebleken, op een rij: rijpere activiteiten en een grotere legitimiteit voor het PAQS. En dit op het moment dat ons
gezondheidssysteem zichzelf ter discussie moet stellen en moet nadenken over mogelijke veranderingen om beter
tegemoet te komen aan de uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan.
Ik wens u allemaal een aangename lectuur van dit jaarverslag!

Denis Herbaux
CEO
PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020
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Terugblik op 2020
Van 6 tot 29 januari - Fase 1
van de evaluatie van de PRIMvragenlijst door de patiënten

Van 17 tot 24 februari - Fase 2
van de evaluatie van de PRIMvragenlijst door de patiënten

12 maart - Het PAQS past zijn activiteiten aan
als gevolg van de verspreiding van COVID-19.
Bovendien spreekt het zijn steun uit voor de
gemobiliseerde teams en voor hun werk op het
terrein.
31 maart - Om de zorginstellingen
te ondersteunen in hun strijd tegen
de COVID-19-pandemie, lanceert
het PAQS op zijn site een pagina
over specifieke middelen, met
informatie over geschikte tools,
documentatie en artikelen.

Januari
Lancering van de Improvement basics
opleidingen voor de woonzorgcentra
van Groupe Jolimont

Februari

Van 17 tot 19 februari - Nieuwe editie
Improvement basics voor de woonzorgcentra

25 februari - Webinar
van het Quality &
Safety network

Maart

April

Oprichting van de Communauté
Francophone de Pratique (Franstalige
praktijkgemeenschap) van ISQua, in
samenwerking met het PAQS. De eerste
webinar is op 18 maart.
Samenstelling van een pagina over
Metingen op de site van het PAQS,
met alle basiselementen om de
verbeterprojecten te kunnen meten.

Mei
Het PAQS heeft de White Paper van
ISQua en het Italian Network for
Safety in Healthcare, Patient Safety
Recommendations for COVID-19 Epidemic
Outbreak, naar het Frans vertaald. Dit
document wordt op 4 mei op de site van
ISQua gepubliceerd.

Juni
10 juni - Eerste virtuele
bijeenkomst ter
ondersteuning van de
woonzorgcentra in het
kader van COVID-19

23 juni - Webinar van de Communauté
Francophone de Pratique en webinar
van het Quality & Safety network
Lancering van een enquête over
de mobilisatie van de kwaliteiten veiligheidsfuncties in de
zorginstellingen tijdens de eerste
golf van COVID-19
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Juli

9 juni - Viering van de
What Matters To You?
dag

Financiering van de Koning
Boudewijnstichting voor het organiseren
van activiteiten voor de Brusselse en
Waalse woonzorgcentra, om de preventie
en beheersing van infecties te verbeteren.
Dit programma wordt uitgevoerd in
samenwerking met Accreditation Canada
en Health Assessment Europe.

Terugblik op 2020
5 augustus - Tweede virtuele
bijeenkomst ter ondersteuning
van de woonzorgcentra in het
kader van COVID-19

16 september - Publicatie van het onderzoek
naar de impact van COVID-19 op de collectieve
huisvestingsstructuren in het Waalse Gewest.
Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking
met UCLouvain en het RAQ.
29 september - Webinar
van de Communauté
Francophone de Pratique

Augustus
20 augustus - Virtuele
bijeenkomst ter ondersteuning
van de ziekenhuissector in het
kader van COVID-19

September

17 september - Publicatie van het Paarsboek en deelname
aan World Patient Safety Day
23 september - Derde
virtuele bijeenkomst
ter ondersteuning van
de wonzorgcentra
in het kader van
COVID-19

Lancering van de
Improvement basics
opleidingen voor de
woonzorgcentra lid
van UNESSA

Oktober

6 oktober - Webinar van het
Quality & Safety network
20 oktober - Het PAQS
onthult zijn nieuwe
visuele identiteit en zijn
drie werkdomeinen.

26 oktober - Eerste PAQS talk

9 november - Virtuele
vergadering in het kader van
de Ontmoetingen tussen
patiëntencomités

November

Lancering van trainingssessies over
hygiëne voor hoofdverpleegkundigen
van woonzorgcentra en teamleiders van
residentiële diensten voor personen met een
handicap, in het kader van een oproep van
het AViQ

December

U hebt deelgenomen aan onze activiteiten

78
deelnemende
instellingen

37%

51%

2
2

12 %

Algemene ziekenhuizen
Psychiatrische ziekenhuizen
Woonzorgcentra

Algemene en psychiatrische
ziekenhuizen
Woonzorgcentra
PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020
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PROGRAMMA’S

Onze programma’s moeten de initiatieven tot continue verbetering in de zorginstellingen ondersteunen. Daarom wordt er
een hele reeks activiteiten aangeboden voor de ziekenhuis- en de woonzorgcentra. Het PAQS identificeert die thema’s die
kunnen uitgewerkt worden, op basis van de behoeften in de sector, de literatuur en ervaringen in het buitenland. Hiervoor
stelt het een methodologisch kader, geschikte tools en een ruimte voor uitwisselingen tussen peers en met experten voor.
De lopende programma’s moesten worden aangepast aan de gezondheidscontext: sommige moesten worden uitgesteld,
andere zijn speciaal opgezet om de zorginstellingen gedurende deze periode te ondersteunen.

Patiëntervaring
- P4P
Maternity
Outcomes
Project

Kwaliteitsindicatoren

Indicatoren/
Metingen

5 jaar om
levens te
redden

Ontmoetingen
tussen patiëntencomités

Patiëntparticipatie

Oprichting
van een patiëntencomité

SCORE

Activiteiten voor
ziekenhuizen

Programma’s

COVID-19

Activiteiten voor
woonzorgcentra

Evalueren en
delen van praktijken rond preventie
en beheersing van
infecties

Workshops
ligwonden
Virtuele
themabijeenkomsten

Veiligheidsmanagementsysteem

Workshops
valincidenten

5 jaar om levens te redden
5 jaar om levens te redden, dat is een ambitieus project
van het PAQS. Vijf jaar samenwerking rond zes thema’s
die vooraf door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
zijn aangewezen als prioritair en die de Europese Unie in
haar aanbevelingen heeft overgenomen. Ook worden deze
thema’s genoemd in de drie accreditatiemodellen die in
België worden gebruikt. 2020 was het vierde werkjaar
voor de betrokken ziekenhuizen.
Er zijn zeven vergaderingen georganiseerd. Die waren de
gelegenheid om aan alle thema’s te werken en informatie
6
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uit te wisselen over de acties en maatregelen in elke
deelnemende instelling. Aangezien het jaar 2020 in de
war gestuurd is door COVID-19, werd er maar één fysieke
vergadering gehouden. De volgende vergaderingen waren
virtueel.
Ook is een eendaagse opleiding over het opstellen
van wetenschappelijke teksten opgezet om de
projectcoördinatoren te helpen artikelen en verslagen te
schrijven waarmee de resultaten beter over de instellingen
verspreid worden.
De voornaamste conclusie van dit jaar is dat de deelnemers

20 instellingen

problemen als hun vorderingen met het beheer van de crisis.
In 2021 zal een tweedaagse opleiding worden aangeboden
over het LEADS-model (leiderschap). Het PAQS is hiervoor
de erkende opleider voor België. Dit ambitieuze project
zal in datzelfde jaar worden afgerond. In samenwerking
met de deelnemers zal een verslag worden opgesteld en
verspreid over de sector, om de opgedane kennis en goede
praktijken tijdens het project 5 jaar om levens te redden te
kunnen delen.

6 thema’s

7 vergaderingen

1 opleiding

Ontwikkeling van een gemeenschappelijke
set kwaliteitsindicatoren
In 2018 overhandigde het PAQS aan de autoriteiten een
verslag over de vaststelling van een gemeenschappelijke
set kwaliteitsindicatoren, inclusief aanbevelingen voor de
interpretatie en gebruik ervan. In februari 2020 lanceerden
we bij de Brusselse en Waalse ziekenhuisinstellingen een
oproep voor de start van de eerste van drie workshops voor
het jaar 2020. Deze projectoproep was net afgerond toen
de COVID-19-pandemie uitbrak. De belanghebbenden
gaven hun wens te kennen om deze activiteit uit te stellen
tot de situatie in de ziekenhuizen in 2021 is gestabiliseerd.

4 indicatoren

Het doel van dit programma is om vier indicatoren
uit de gemeenschappelijke set indicatoren te testen
volgens methodologieën die rekening houden met
het specifieke karakter van die indicatoren en met de
gebruiksaanbevelingen van de sector. De vrijwillige
ziekenhuizen moeten hun reeds verzamelde gegevens
indienen volgens een vooraf bepaald formaat. Het PAQS
zal die gegevens analyseren, zodat kan worden nagedacht
over verbeteracties in de individuele plannen van de
instellingen.

3 workshops

Meting van patiëntenervaring in het kader van het
programma P4P
In het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering
heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) in 2018
een programma Pay for Performance (P4P) opgezet voor de
algemene ziekenhuizen. Dit programma bevat indicatoren
over de patiëntenervaring die door de ziekenhuizen zijn
verzameld. Om de ervaringen van hun patiënten te meten,
draagt elk ziekenhuis een individuele verantwoordelijkheid
voor de distributie van vragenlijsten en de verzameling
van gegevens. De FOD Volksgezondheid wil dat voor het
registratiejaar 2021 alle resultaten worden doorgegeven
door een derde instantie - BSM Management, santhea of
het PAQS. Het PAQS fungeert als tussenpersoon voor de
overdracht van gegevens over patiëntenervaringen in het

4 instellingen

kader van het programma P4P. Ook is het de bedoeling
dat de resultaten van de instelling in perspectief worden
bekeken met die van de overige deelnemende instellingen.
Daarnaast zal het PAQS uitwisselingssessies voor de
resultaten organiseren, om de uitvoering van verbeteracties
te ondersteunen en de verspreiding van goede praktijken
te vereenvoudigen.
De gebruikte vragenlijst is de Picker Patient Experience
(PPE-15), die al eerder werd getest in het PREMpilootproject van het PAQS. Bij deze tool komen drie nieuwe
vragen die door een groep experten zijn geselecteerd om
bepaalde pertinente aspecten van de patiëntenervaring
voor het dagziekenhuis te kunnen meten.

PPE-15-vragenlijst
PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020
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toch hebben geprobeerd enige vooruitgang te blijven
boeken in de projecten, ondanks de zeer complexe
omstandigheden: telewerken, overwerkt personeel op
het terrein, een hoog absentiecijfer en volledig verstoorde
prioriteiten. Maar dankzij de virtuele vergaderingen kon
in elk geval het contact tussen de deelnemers worden
bewaard. Deze vergaderingen, die erg gewaardeerd
werden, waren voor de deelnemende ziekenhuizen tevens
een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over hun
eigen ervaringen. Zo konden ze zowel vertellen over hun

PROGRAMMA’S

Maternity Outcomes Project
In 2019 had het PAQS een voorstel gedaan voor een
pilootproject over gezondheidsresultaten die door de
patiënten zelf worden gemeld (PROM’s). Om dit type
tool een permanent karakter te geven, stelt dit nieuwe
programma de vrijwillige ziekenhuizen in de gelegenheid
om gezondheidsresultaten (PROM’s) te verzamelen
in het kraamzorgtraject. Vervolgens zullen de teams
diezelfde resultaten gebruiken bij prenatale consulten.
De meettools komen uit het kraamzorgtraject dat wordt

voorgesteld door het International Consortium for Health
Outcomes Measurement (ICHOM). Het project moet
bepalen of de verzameling en het gebruik van de door de
patiënten gemelde gezondheidsresultaten (PROM’s) in het
kraamzorgtraject de patiëntenervaring helpen verbeteren.
In januari 2020 werd er een informatiesessie georganiseerd.
Vanwege de gezondheidssituatie moest het programma
echter worden uitgesteld naar 2021.

Ontmoetingen tussen patiëntencomités
De Universiteit van Luik (ULiège) en het PAQS streven
allebei naar een grotere betrokkenheid en participatie
van de patiënt in het gehele gezondheidssysteem. Het
concept van patiënt als partners kan op verschillende
niveaus en verschillende manieren gestalte krijgen. Eén
mogelijkheid is om de patiënten te betrekken binnen
comités. Het doel van dit programma is om de verschillende
patiëntencomités in de ziekenhuizen samen te brengen
om uit te wisselen over al wat ze verenigt: het bestaan

4 instellingen

van een patiëntencomité in hun instelling. In november
werd er een virtuele vergadering georganiseerd. De derde
Ontmoeting tussen patiëntencomités heeft een vijftiental
deelnemers - patiënten en zorgprofessionals - uit meerdere
ziekenhuizen samengebracht. Deze voormiddag was
gewijd aan een presentatie van de directeur kwaliteit en
patiëntenervaring van het CHRU in Nancy (Frankrijk). Ook
werd besproken hoe de patiëntcomités zichzelf hebben
moeten reorganiseren in tijden van COVID-19.

1 vergadering

1 externe deelnemer

Programma voor de oprichting van een
patiëntencomité
De patiënten en hun families als adviseurs betrekken
bij het organisatieniveau (macro), in de vorm van
patiëntencomités, is een fundamenteel element van de
patiënt- en familiegerichte benaderingen, bedoeld om de
zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid te verbeteren. Het
PAQS wilde met een programma voor de oprichting van een
patiëntencomité voortbouwen op zijn expertise. Doordat het
PAQS, de Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS)
en het team van ULiège allemaal belang bij het onderwerp
hadden, besloten de drie organisaties samen te werken.
Het voornaamste doel van dit programma is om de
deelnemende instellingen in de gelegenheid te stellen
doeltreffende partnerships met de patiënten en hun
familieleden op te zetten en uit te werken via een
patiëntencomité.
In september 2020 volgden 35 deelnemers het webinar
met de presentatie van het programma. Acht instellingen

8 instellingen
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hebben zich kandidaat gesteld voor de oprichting van
een patiëntencomité. De oorspronkelijke kalender van het
programma moest worden aangepast. In november werd
een startbijeenkomst georganiseerd om de deelnemers
met elkaar in contact te brengen en van gedachten te
wisselen over eenieders verwachtingen en doelstellingen.
Op MyPAQS zijn al middelen, documenten en tools
ter beschikking gesteld, zodat de instellingen kunnen
beginnen na te denken hoe ze het intern gaan aanpakken.
Voor 2021 is het doel dat elke instelling een eigen
werkgroep vormt, patiënten werft en opleidt en, naarmate
de vooruitgang van het project, een eerste vergadering
van het aldus samengestelde patiëntencomité organiseert.
Ook zullen er uitwisselingsvergaderingen worden gepland
waaraan de leden van de patiëntencomités kunnen
deelnemen. Bovendien bieden de teams van ULiège en
het PAQS persoonlijke ondersteuning in de vorm van
observatie op het terrein.

1 presentatiewebinar

1 vergadering

In het kader van de samenwerking met UCLouvain, voor
de begeleiding rond de Patient Safety-contracten en het
programma Pay for Performance (P4P), heeft het PAQS een
partnership gesloten met de Amerikaanse organisatie Safe
& Reliable Healthcare. Deze laatste heeft een vragenlijst
opgesteld om de veiligheidscultuur te meten. Hierin
wordt onder andere gekeken naar het engagement en de
veerkracht van de teams op het terrein. Onder de naam
SCORE, wat staat voor Safety, Communication, Operational
Risk, Resilience and Engagement, biedt deze vragenlijst het

4 instellingen

voordeel dat hij ook gevoelig is voor de verbeteracties in
de instellingen. Het samen met UCLouvain ontwikkelde
project bestaat erin op basis van deze tool twee metingen
van de veiligheidscultuur uit te voeren, in meerdere
pilootinstellingen. Als dit project een succes wordt, zou de
tool op termijn kunnen worden uitgebreid naar de rest van
de sector. Vanwege de pandemie moest de lancering van
het project worden uitgesteld. De pilootinstellingen zullen
dus pas in 2021 worden uitgenodigd met behulp van deze
tool een eerste meting van de cultuur uit te voeren.

Vragenlijst om de veiligheidscultuur te meten

Veiligheidsmanagementsysteem
Woonzorgcentra verzamelen voortdurend gegevens om hun
registers (valincidenten, ligwonden, nosocomiale infecties,
incontinentie, enz.) aan te vullen. Ook nemen ze klachten
van bewoners of hun familie in ontvangst. Andere incidenten
zijn eveneens mogelijk, op het niveau van de infrastructuur,
geneesmiddelen, nutritie, enz. Al deze gegevens wijzen op
incidenten en bijna-incidenten in de instelling. Het eerste
doel van een veiligheidsmanagementsysteem is om lessen
te leren van gemelde incidenten en deze kennis om te
zetten in verbeteracties.
In het kader van dit programma begon het PAQS een
samenwerking met QualiREL, een regionale structuur
(Structure Régionale d’Appui) ter ondersteuning van de
kwaliteit en veiligheid van de zorg in Frankrijk. In het licht
van de expertise en tools die door QualiREL zijn ontwikkeld
voor woonzorgcentra, kan dankzij deze partnerschap en
collectieve bijstand aan de sector een programma worden
voorgesteld dat is gebaseerd op geteste en gevalideerde
tools.
De planning voor dit programma is in de war gestuurd

door COVID-19 en de eerste vergadering is verzet
naar januari 2021. Dit project vereist een hele culturele
verandering. Er moeten werkgroepen worden opgezet,
personeelsopleidingen
worden
georganiseerd,
meldformulieren ter beschikking worden gesteld, enz. Stuk
voor stuk maatregelen die alleen met een daadwerkelijke
betrokkenheid van alle partijen tot een goed einde kunnen
worden gebracht.
In 2021 zullen de deelnemende instellingen, na een
theoretische basis over een juiste cultuur, het beheer van
risico’s en incidentanalysemethodes, worden gevraagd:
• een kwaliteits- en veiligheidscomité op te zetten;
• de veiligheidscultuur binnen hun instelling te
meten;
• de registergegevens te centraliseren;
• een meldformulier voor incidenten en bijnaincidenten aan te bieden;
• het personeel op te leiden op vlak van veiligheid en
risicobeheer;
• een incidentanalyse te verrichten en een plan voor
verbeteracties voor te stellen.

12 instellingen

Workshops valincidenten
Het PAQS organiseert een cyclus van drie workshops over
valincidenten om de analyse van ingevoerde gegevens en
de formulering van verbeterprojecten te ondersteunen.
Het doel hiervan is om de opgezette verbeteracties op te
volgen met een systematisch gebruik van indicatoren. De
eerste workshop was begin december en bestond erin de

vaardigheden te ontwikkelen om SMART-doelstellingen
te bepalen, de te testen verbeteracties te identificeren
en uit te leggen welke tools reeds voorhanden zijn, zodat
de indicatoren uit de valregistratie gevisualiseerd en
geanalyseerd kunnen worden. Door het virtuele karakter
van deze eerste workshop konden de instellingen niet
PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020
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SCORE

PROGRAMMA’S

bij de invoering van hun respectieve gegevens worden
begeleid. Daarom werden ze gevraagd hun Run Chart in
te vullen en zich voor persoonlijke bijstand tot het PAQSteam te richten.
Normaal gesproken zijn deze workshops voorbehouden
aan woonzorgcentra, maar toch neemt een ziekenhuis deel
aan deze activiteit. Die deelname zou de uitwisseling van
praktijken en ervaringen zeker ten goede moeten komen.
Om steeds meer van zulke geïntegreerde programma’s
aan de Brusselse en Waalse zorginstellingen te kunnen

5 woonzorgcentra

aanbieden en gezien het transversale karakter van het
thema valpreventie, dient deze eerste ervaring om er lessen
uit te leren en de meerwaarde ervan te kunnen evalueren.
In 2021 krijgen de deelnemende instellingen hulp om
hun Run Chart vóór de tweede workshop te evalueren.
Vervolgens kunnen de deelnemers tijdens de workshop
delen hoe ze de aangeleerde tools hebben gebruikt. De
cyclus zal eind 2021 worden afgerond met een derde
workshop om de behaalde resultaten en de beleefde
ervaringen uit te wisselen.

1 ziekenhuis

1 workshop

Workshops ligwonden
Naast workshops valincidenten heeft het PAQS in 20192020 ook drie workshops ligwonden georganiseerd om de
analyse van ingevoerde gegevens en de formulering van
verbeterprojecten te ondersteunen via het systematische
gebruik van indicatoren.
Dit programma begon in 2019 met twee workshops.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in mei 2020 nog
een derde workshop zou worden gehouden, maar vanwege
de gezondheidscrisis moest die worden verzet. In de zomer
van 2020 heeft het PAQS de deelnemende instellingen
een virtuele ondersteuningsmoment aangeboden om de
balans van hun project op te maken en ze in de richting

van de volgende geplande etappes te sturen. Eén instelling
heeft daar gebruik van gemaakt.
De derde workshop werd uitgesteld naar december
2020. Helaas hadden de deelnemende instellingen het
zo druk door de tweede COVID-19-golf dat deelname
om hun resultaten en ervaringen te delen onmogelijk
was. Het PAQS heeft besloten de workshop niet
opnieuw te organiseren. In plaats daarvan nodigde ze de
woonzorgcentra uit om desgewenst contact op te nemen
met het team om de balans van hun project op te maken
als de gezondheidscrisis eenmaal gestabiliseerd is.

11 instellingen

COVID 19 - Virtuele themabijeenkomsten
In het licht van de gezondheidssituatie wilde het PAQS in
2020 ondersteunende activiteiten organiseren voor de
ouderensector. Na een brainstorming met de federaties en
enkele instellingen uit de sector werden een aantal behoeften
geïdentificeerd en specifieke thema’s gedefinieerd om
nader uit te werken tijdens virtuele vergaderingen. Tijdens
die ontmoetingen werden hulpmiddelen (aanbevelingen,
guides, tools, enz.) gepresenteerd. Ook werd de uitwisseling
van goede praktijken gepromoot.

In totaal werden er zo’n dertig tools, aanbevelingen en
nuttige links gedeeld. Twee tools werden bovendien
door het PAQS vertaald, op verzoek van de federaties.
Om deze middelen ter beschikking te stellen van een zo
groot mogelijk publiek, werden de virtuele vergaderingen
opgenomen en gepubliceerd op het YouTube-kanaal van
het PAQS.

Tussen juni en september 2020 vonden er drie
themabijeenkomsten en één follow-upbijeenkomst plaats.
Hier werden de volgende thema’s besproken:
• Risicobeheer in tijden van versoepeling na de
lockdown;
• Psychologische bijstand voor zorgverstrekkers en
bewoners in tijden van crisis;

Naast de themabijeenkomsten werd er in de maand
augustus tevens een follow-upbijeenkomst georganiseerd,
om in de deelnemende instellingen de temperatuur op te
nemen, nogmaals te wijzen op de gepresenteerde tools
en erop toe te zien dat de voorgestelde thema’s de juiste
zijn. Tot slot kon tijdens deze bijeenkomst het programma
worden voorgesteld voor de evaluatie en het delen van
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•

Documentonderzoek en informatieverstrekking.

40 instellingen

3 thema’s

PROGRAMMA’S

praktijken ter preventie en beheersing van infecties in
residentiële zorginstellingen, dat in oktober 2020 van start

is gegaan.

4 vergaderingen

30 middelen
gedeeld

COVID-19 - Evalueren en delen van praktijken
ter preventie en beheersing van infecties in
residentiële zorginstellingen

In juni 2020 reageerde het PAQS op een projectoproep
van het Fonds voor Solidaire Zorg van de Koning
Boudewijnstichting (KBS). Die oproep ging over de
uitwisseling van kennis en expertise in en tussen
residentiële zorginstellingen op het gebied van preventie
en beheersing van infecties. Met de hulp van dit fonds kon
het PAQS, in samenwerking met Accreditation Canada
en haar zusterorganisatie Health Assessment Europe, in
oktober 2020 een programma lanceren voor het evalueren
en delen van praktijken ter preventie en beheersing van
infecties in residentiële zorginstellingen.
Het doel van dit programma is om de instellingen te
helpen inzien hoe ze de essentiële praktijken op het
gebied van preventie en beheersing van infecties
kunnen toepassen, eerst in de context van de COVID-19pandemie en vervolgens in hun dagelijkse praktijk. Dankzij
deze begeleiding kunnen, op basis van kwaliteitsnormen
voor de gezondheidszorg, hoogwaardige praktijken op het
gebied van preventie en beheersing van infecties worden
ingevoerd, nageleefd en geëvalueerd onder alle betrokken
categorieën personeel en bewoners, rekening houdend
met de uiteenlopende realiteit van de woonzorgcentra.
Dit programma wordt uitgevoerd in drie fasen, de eerste
tussen oktober 2020 en januari 2021. De instellingen
moesten hun praktijken op het gebied van preventie en
beheersing van infecties aan een zelfevaluatie onderwerpen,
op basis van een checklist van Accreditation Canada en via
het online evaluatieplatform OnboardQI. Deze tool buigt
zich over verschillende aspecten van de praktijken op het
gebied van preventie en beheersing van infecties, zowel
voor het management en het personeel van de instelling als

15 instellingen

de bewoners en hun familie. In diezelfde periode bezocht
het team van Accreditation Canada de instellingen om te
kijken hoe de praktijken worden toegepast in de bijzondere
context van de pandemie. In deze eerste etappe van het
programma kon in elk woonzorgcentrum de balans van de
situatie worden opgemaakt.
Tijdens de tweede fase van het programma zullen er tussen
de maand januari en de maand juni 2021 zes virtuele
vergaderingen worden belegd. Die ontmoetingen zijn de
ideale gelegenheid om de resultaten van de zelfevaluatie
en de bezoeken van Accreditation Canada te bestuderen
en zo niet alleen te bepalen welke praktijken op het gebied
van preventie en beheersing van infecties nog verbeterd
moeten worden maar ook welke voorbeeldige praktijken
het delen waard zijn. Afhankelijk van de resultaten uit de
eerste fase zullen meerdere thema’s van de preventie en
beheersing van infecties nog nader worden uitgediept en
nuttige tools worden gedeeld door het team van het PAQS
en Accreditation Canada.
Tussen juni en juli 2021 zullen de instellingen in de derde fase
van het programma worden uitgenodigd voor een nieuwe
zelfevaluatie, opdat de geboekte vooruitgang kan worden
gemeten. Vervolgens worden de resultaten van deze derde
fase geanalyseerd en gedeeld, om de stand van zaken op
te maken van de evolutie in de instellingen. Dit gebeurt
zowel op het niveau van hun praktijk als van hun interne
cultuur op het gebied van de preventie en beheersing van
infecties. De conclusies en goede praktijken die in deze
etappe worden geïdentificeerd, kunnen daarna worden
uitgebreid naar de rest van de sector.

Verkrijging van een fonds van de KBS

1 zelfevaluatie
PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020
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De middelen zijn bedoeld om de zorginstellingen en het
personeel op het terrein geschikte tools en methodologieën
te verschaffen. Ze zijn te raadplegen op de website van het
PAQS en zijn goed voor zo’n 34% van het verkeer. Het aantal
weergaves van deze rubriek is in 2020 met 32% gestegen.
Dankzij een actieve promotie via de nieuwsbrief en de
sociale media is dit werkdomein van het PAQS inmiddels
het meest geraadpleegde deel van de site. Tijdens
de COVID-19-pandemie werden specifieke middelen
verzameld om de zorginstellingen te ondersteunen. Er is
een speciale pagina gecreëerd die als toegangspoort voor
die elementen dient.

3%
Leading
Practices

8%
Pagina over
COVID-19

36%
Tools
Procentuele verdeling
van het aantal weergaves
van de verschillende
onderdelen van de rubriek
Middelen in 2020

12%
Gelinkt aan
onze activiteiten
1%
We merken op dat Tools en Literatuuronderzoek de
Jaarverslag
populairste rubrieken zijn sinds de uitbreiding van de
2%
specifieke middelen om de sector tijdens de COVID-19Paarsboek
pandemie te ondersteunen. Het onderdeel Gelinkt aan onze
activiteiten neemt de tweede plaats van het podium in, want
de publicatie van verslagen van meerdere pilootprojecten
heeft eveneens veel bezoekers getrokken.

10%
Overige

11%
Literatuuronderzoek
5%
Uitwisseling van
incidentanalyses

8%
Campagnes 4%
Tijdschrift all teach, all learn

Tools

In 2020 zijn er nieuwe tools aan de databank
toegevoegd. Voor het merendeel hielden die verband
met het beheer van de pandemie.

1.150

9%

20

tools
van het opmerkingen
geregistreerd verkeer op ontvangen in
de site
2020
304

tools in verband met het
beheer van de pandemie

De uitwisseling van incidentanalyses speelt een belangrijke
rol in de leercultuur. In 2020 waren de thema’s van de
incidentanalyses: ondervoeding, communicatie tussen
professionals en het second victims-fenomeen.

Uitwisseling
van incidentanalyses

2.800
downloads in
2020

Literatuuronderzoek

In 2020 zijn vier nieuwe nummers van
het tijdschrift verschenen, 18 artikelen
van 25 auteurs. Vijf Brusselse en
Waalse zorginstellingen hebben er aan
meegewerkt.

1.000

29

weergaves op uur leestijd
de e-reader
12

PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020

Literatuuronderzoek is meestal tijdrovend en ingewikkeld en ook zijn
er vaak taalkundige beperkingen. Om de zorginstellingen te helpen
die uitdagingen het hoofd te bieden, heeft het PAQS Franstalige
samenvattingen gemaakt van recent gepubliceerde artikelen over
kwaliteit en veiligheid.

62

In totaal
117

samenvattingen
en 2020
referenties
34

4
specifieke
verzoeken

samenvattingen in verband
met het beheer van de
pandemie

Het PAQS werkt met de Health Standards
Organisation (HSO) samen aan de identificatie
van voorbeeldige praktijken (Leading Practices) in
Brussel en Wallonië. Voor de Belgische instellingen
is deze uitwisseling een manier om de excellentie
van hun praktijken op het terrein te laten erkennen.
Bovendien verschaft het ze internationale
zichtbaarheid. In 2020 werd er een voorbeeldige
praktijk ingediend. Deze wordt momenteel door
drie Belgische experten geëvalueerd.

MIDDELEN

Publicaties
Gelinkt aan
onze
activiteiten

Deze rubriek, die gewijd is aan de publicaties
die in het kader van een programma worden
uitgewerkt, bevat een aantal verslagen en
themafiches.

Paarsboek

De Regionale Strategie voor de Verbetering
van Patiëntveiligheid - het Paarsboek - werd
gepubliceerd op 17 september 2020 ter
gelegenheid van de World Patient Safety Day.

Metingen

Er werd specifiek een pagina gewijd aan
metingen en ook zijn er verklarende video’s
gemaakt. Deze middelen moeten het personeel
van zorginstellingen helpen de grondslagen
voor het meten van een verbeterproject in kaart
te brengen.

PAQS talks zijn virtuele ontmoetingen in het
bijzijn van een of meerdere experten van het
behandelde thema. De eerste vond plaats in
oktober 2020.

Middelen

COVID-19

Uitwisseling
van goede
praktijken

Breaking the
Rules for
Better Care

Om de zorginstellingen bij te staan is er
een specifieke pagina opgezet met alle
nuttige en geschikte middelen in het kader
van het beheer van de pandemie. Ook zijn
er onderzoeksactiviteiten en compilaties
verricht.

Campagnes

What Matters
To You?

Deze rubriek werd tijdens de pandemie in
het leven geroepen om de uitwisseling van
goede praktijken in de woonzorgcentra
te bevorderen. Er zijn twee initiatieven
ingediend en gedeeld.

In 2020 werden er drie campagnes voorgesteld. Ziekenhuizen
en woonzorgcentra hebben het promotiemateriaal van het
PAQS hiervoor kunnen gebruiken. Sommige instellingen
hebben hun geplande acties echter moeten uitstellen
vanwege de gezondheidscrisis.

World Patient
Safety Day

Publicaties Gelinkt aan onze activiteiten
De pagina Gelinkt aan onze activiteiten, op de website van
het PAQS, bevat de publicaties die in het kader van de
programma’s zijn ontwikkeld. In 2020 werden de verslagen
van vijf pilootprojecten gepubliceerd. Verder heeft het

1.200 downloads van de
pilootprojectverslagen

PAQS met de Oxleas NHS Foundation Trust samengewerkt
aan de aanpassing en vertaling van drie themafiches. Deze
laatste bevatten informatie over de methodologie van
continue verbetering, de driver diagram en de Run Chart.

400 downloads van de themafiches
PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020
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Paarsboek
Eind 2017 werd een begin gemaakt met de uitwerking
van de Regionale Strategie voor de Verbetering van
Patiëntveiligheid - het Paarsboek - en dit jaar werd ze afgerond.
Gebaseerd op het verslag The Economics of Patient Safety,
dat in 2017 door de OESO werd gepubliceerd, bestonden
de activiteiten uit de samenstelling en verspreiding van
twee enquêtes in de gezondheidssector, de analyse van
de reacties, de organisatie van een tiental workshops,
een omvangrijk literatuuronderzoek en de raadpleging
van nationale en internationale experten. Alle etappes
gebeurden in overleg met talrijke beroepsverenigingen en

1.500 downloads

verscheidene vertegenwoordigers uit de sector. Het PAQS
speelde feitelijk de rol van facilitator, maar dat neemt niet
weg dat de inhoud van het Paarsboek wel de behoeften en
wensen van het terrein moest weerspiegelen.
Het Paarsboek werd officieel gepubliceerd ter gelegenheid
van de World Patient Safety Day, op 17 september 2020. De
eerste acties zijn al gelanceerd, vooral voor de ontwikkeling
van opleidingen die momenteel nog ontbreken, de
systematische identificatie van incidenten en bepaalde
wettelijke aspecten.

5 prioritaire aandachtspunten en 5 strategische acties

Metingen
Er werd specifiek een rubriek gewijd aan metingen.
Het doel hiervan was om de belanghebbenden in de
zorgsector niet alleen tools te verschaffen, maar tevens
de vereiste basiselementen om ze bij het meten van hun
verbeterprojecten te ondersteunen. De informatie in deze

rubriek onderbouwt tevens de inhoud van opleidingen en
programma’s die door ons worden uitgevoerd.
Van de tool Run Chart zijn in 2020 verklarende video’s
gemaakt en gepubliceerd.

PAQS talk
De PAQS talks duren een uur en in die tijd bieden ze een
zo groot mogelijk aantal mensen de mogelijkheid om op
afstand van de expertise van sprekers te profiteren. Die
virtuele discussies worden vervolgens ter beschikking
gesteld op ons YouTube-kanaal. De bedoeling van deze
PAQS talks is om de laatste vorderingen en de meest
recente, pertinente reflecties voor onze gezondheidszorg
te presenteren.

1 PAQS talk georganiseerd

De eerste editie vond plaats op 26 oktober. Ze bracht de
deelnemers bijeen rond het thema van de openstelling
van België voor de integratie van spaarzame buitenlandse
innovaties in zijn gezondheidszorg. Twee studenten van
de Louvain School of Management van de UCLouvain
presenteerden een onderzoek naar de openstelling van de
Belgische gezondheidszorg voor innovaties en de rol van
het bedrijfsleven om die innovaties te verspreiden in de
context van een pandemie.

74 weergaves op YouTube

Uitwisseling van goede praktijken - ouderensector
In oktober wijdde het PAQS een pagina aan de
uitwisseling van goede praktijken tussen instellingen uit
de ouderensector. Dit initiatief kwam tot stand na virtuele
ondersteunende vergaderingen voor de instellingen in de
sector die gebukt gingen onder de crisis. Het team van

2 goede praktijken gepubliceerd
14
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het PAQS stelde een elektronisch formulier samen om de
woonzorgcentra in staat te stellen hun praktijken onderling
uit te wisselen, omdat ze innoverend zijn of gewoon bij
wijze van initiatief tot continue kwaliteitsverbetering leiden.

148 downloads

Om de belanghebbenden in de gezondheidszorg te
sensibiliseren voor zorgkwaliteit en patiëntveiligheid,
heeft het PAQS drie campagnes in Brussel en in Wallonië
gepromoot. Het initiatief I lead for SAFETY is toegevoegd
aan de acties van World Patient Safety Day.
Breaking the Rules for Better Care
Deze campagne nodigt de personeelsleden uit een vraag
te beantwoorden: Welke gewoonten wilt u doorbreken om
de zorg van de patiënten of de ervaringen van het personeel
te verbeteren, welke en waarom? Na de organisatie van een
presentatiewebinar toonden drie instellingen interesse
voor deelname aan het initiatief. Aanvankelijk stond de
campagne gepland voor eind maart, maar helaas moest
ze vanwege de gezondheidscrisis in de ijskast worden
geplaatst. Eén instelling heeft eind februari 2020 niettemin
een aantal acties opgezet.
What Matters To You?
What matters to you? is een simpele vraag die een
zorgprofessional zijn patiënten/bewoners zou kunnen

stellen om ze meer bij hun zorg te betrekken. Het
PAQS heeft een presentatiewebinar over het initiatief
georganiseerd. Zeven instellingen hebben in 2020 aan de
campagne meegewerkt en acties opgezet.
World Patient Safety Day
Dit op 17 september door de WGO georganiseerde
evenement
is
de
perfecte
gelegenheid
om
zorgprofessionals, politici en de bevolking als geheel
(opnieuw) te sensibiliseren voor deze problematiek. In
2020 was het thema de veiligheid van gezondheidswerkers
en de impact van dit probleem op patiëntveiligheid. Voor
die gelegenheid heeft het PAQS meerdere activiteiten
voorgesteld en nummer 15 van zijn tijdschrift all teach,
all learn aan dit thema gewijd. Onder andere werden er
video’s gemaakt van de getuigenissen van vijf instellingen.
Het PAQS heeft verder ook een vorm van participatie
voorgesteld door het promotiemateriaal van de WGO
te gebruiken, een persbericht te verspreiden of nog zijn
engagement voor veiligheid te tonen in de vorm van een
foto met het bord I lead for SAFETY.

3 woonzorgcentra

13 ziekenhuizen

2 webinars

6 video’s
geproduceerd

COVID-19
Het PAQS was zich in 2020 bewust van de enorme impact
die de COVID-19-crisis op de instellingen had, en wilde
het daarom tot steun zijn. Op de website werd een pagina
gewijd aan middelen voor het beheer van de pandemie.
In de periode van maart tot december 2020 zijn deze
middelen geraadpleegd, gebruikt en gedeeld.
Evolutie van het aantal weergaves per maand van de pagina’s
over COVID-19

Ook heeft het PAQS tot tweemaal toe een bijdrage kunnen
leveren aan de Franse vertaling van de White Paper Patient
Safety Recommendations for COVID-19 Epidemic Outbreak
van de International Society for Quality in Health Care
(ISQua) en het Italian Network for Safety in Healthcare.

304 methodologische tools

1400

34 artikelen toegevoegd, goed voor
16% van de weergaves van de rubriek
Literatuuronderzoek

1050

700

Een lijst met 99 webinars

350
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Vijftien actualiteiten werden opgesteld om deze middelen
te verspreiden.

2 specifieke documenten voor de
ouderensector (compilatie van
middelen en aanbevelingen)
2 tools ter verbetering van de
communicatie, aangepast aan de
context
PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020
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Campagnes

IMPROVEMENT SERVICES

Het werkdomein Improvement Services werd gelanceerd in 2020. Het omvat geïndividualiseerde opleidingen en
diensten om de basis van de continue verbetering aan te leren of zich te perfectioneren op een bepaald gebied van
kwaliteit van de gezondheidszorg en patiëntveiligheid. De Improvement Services komen tevens tegemoet aan specifieke
opleidingsverzoeken binnen de instellingen. Gezien de vraag naar zo’n diensten, stelt het PAQS deze voor met aandacht
voorcoherentie, efficiëntie en articulatie met andere activiteiten binnen de sector.
In 2020 werden er meerdere opleidingen Improvement basics georganiseerd. Voor de Franstalige gemeenschap blijft
de IHI Open School in het Frans beschikbaar. In navolging van een aanbesteding van het Agence pour une Vie de
Qualité (AViQ) zijn er trainingssessies over hygiëne georganiseerd voor hoofdverpleegkundigen van woonzorgcentra en
teamleiders van residentiële diensten voor personen met een handicap.

Sessie voor
de woonzorgcentra

Sessies voor
de woonzorgcentra van
Groupe
Jolimont

Sessies voor
de leden van
UNESSA

Improvement basics is de basisopleiding om de basisprincipes van continue
verbetering te leren. Ze is erg populair in de woonzorgcentra. In 2020 moest een aantal
sessies worden aangepast in virtueel formaat of uitgesteld.

Improvement
Services

COVID-19
Eind 2020 stonden meer dan 300 personen ingeschreven bij de Open
School in het Frans. De samenwerking met het Institute for Healthcare
Improvement (IHI) wordt voortgezet, zodat deze lessen onder de
Franstalige gemeenschap verspreid blijven worden. De lessen dragen bij
tot de bekendheid van het PAQS en vereenvoudigen uitwisselingen: een goede zaak voor
zorgprofessionals in Brussel en Wallonië.

Opleiding in
hygiëne AViQ
Om de woonzorgcentra en de residentiële diensten voor personen met een handicap
te ondersteunen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie, heeft het PAQS - met
succes - meegedaan aan een aanbesteding van het AViQ. Die oproep had betrekking
op de organisatie van een opleiding over hygiëne. Er werden tien sessies van zes uur
georganiseerd.
16
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In 2020 werd de opleiding Improvement basics (voorheen
Winter School) opnieuw georganiseerd. Verspreid over
drie dagen leidt deze activiteit de deelnemers op in de
basisprincipes van continue verbetering en legt ze hen uit
wat binnen de Belgische context de uitdagingen zijn op het
gebied van kwaliteit en veiligheid. Het gaat hier om een
basisopleiding voor alle professionals die meer over de
aanpak willen leren.
In februari 2020 stond er een sessie open voor de
woonzorgcentra. Hier werden zeven personen opgeleid.
Dit jaar stond in het teken van de organisatie van specifieke
sessies op verzoek van instellingen, in het bijzonder voor de
woonzorgcentra van Groupe Jolimont. De woonzorgcentra
van Vivalia hebben eveneens een verzoek ingediend maar

3 specifieke verzoeken

vanwege de gezondheidssituatie moest de verwezenlijking
ervan worden uitgesteld tot 2021.
Ook UNESSA wilde de opleiding graag aanbieden
aan haar leden uit de ouderensector. Hiertoe werden
er vijf driedaagse trainingssessies georganiseerd. Die
werden aangevuld met vijf halve follow-updagen en een
individuele sessie van een uur per deelnemende instelling.
Het oorspronkelijke programma is door de pandemie in de
war gestuurd en zal pas begin 2021 worden afgerond.
Er is dus veel vraag naar de opleiding Improvement basics,
vooral in de woonzorgcentra. Het is elke editie weer een
succes en de tevredenheidsgraad van de deelnemers is
altijd hoog.

De deelnemers gaven de open sessie een cijfer van 9/10

COVID-19 – Opleiding in hygiëne - AViQ
In verband met de COVID-19-crisis heeft de Waalse regering
een plan uitgewerkt voor follow-up en maatregelen indien
de crisis weer oplaait of er een nieuwe epidemie uitbreekt.
Het eerste aandachtspunt is de opleiding in hygiëne en de
psychologische bijstand voor huisvestingsstructuren in de
gezondheids- en handicapsectoren. Hierbij gaat het om 600
woonzorgcentra (inclusief dagcentra) en 150 residentiële
diensten voor personen met een handicap (residentiële
diensten voor volwassenen, residentiële nachtdiensten
voor volwassenen en residentiële diensten voor jongeren).
In deze context heeft het AViQ een kaderovereenkomst
gepubliceerd over de organisatie van deze opleidingen
voor hoofdverpleegkundigen van woonzorgcentra en
teamleiders van residentiële diensten voor personen met
een handicap.
Het PAQS heeft in reactie op de aanbesteding voor
opleidingen in hygiëne een geïntegreerd, coherent en
doeltreffend programma voorgesteld voor de betrokken
doelgroep en doelstellingen.
De algemene doelstelling van de opleiding was om
de deelnemers de vereiste tools te verschaffen om
een dynamiek van beheer van de hygiëne op gang te

Reactie op een aanbesteding

brengen bij epidemieën, verankerd in een initiatief tot
kwaliteitsverbetering, al naargelang de specifieke context
van elke instelling. De fundamenten van een continue
verbetering, leiderschap, teamwerk en communicatie zijn
onmisbare vereisten voor een doeltreffend en doelmatig
beheer van om het even welke gebeurtenis in een
instelling. Daarom zijn deze elementen in het programma
opgenomen.
De opleiding was georganiseerd rond zes thema’s:
• Ontdekken wat de basistools zijn in het kader van
de continue verbeteringsmethodologie;
• De fundamenten opdoen van leiderschap,
communicatie en teambeheer in een crisissituatie;
• Snel en op evenredige wijze een risicobeheer
kunnen opzetten op het terrein;
• De grote principes van hygiëne en preventie van
infecties (opnieuw) bekijken;
• Tools ontvangen om bij epidemieën groepen
mensen te kunnen isoleren en samen te kunnen
plaatsen.
Deze opleiding werd verstrekt in de vorm van tien virtuele
sessies van zes uur, met per sessie ongeveer 16 deelnemers.

Virtuele sessies
PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020
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IMPROVEMENT SERVICES

Improvement basics

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

De activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) zijn in 2020 voortgezet. Zo kunnen de projecten
worden gestimuleerd en de resultaten worden benut. De in 2019 gestarte werkzaamheden konden dus worden aangevuld
met nieuwe. De vooruitgang van bepaalde projecten is door COVID-19 in de war gestuurd. En de crises heeft aangetoond
dat er dringend nieuw onderzoek nodig is. Daarom heeft het PAQS een enquête over het onderwerp georganiseerd en
een onderzoek opgezet.

Incidentanalyses

Paarsboek

O&O

Geïntegreerde
zorg

PRIM

Door de COVID-19-crisis konden de werkzaamheden op het gebied van
incidentanalyses, en meer in het bijzonder de mogelijkheid om incidenten te
identificeren aan de hand van reeds verzamelde gegevens, niet worden uitgevoerd.
Ze zijn verzet naar 2021.

Het PAQS werkt voor dit thema samen met de Faculteit Volksgezondheid van de
UCLouvain. In 2020 draaide het debat rond de analyse van een referentiekader.

Het gebruik van een vragenlijst voor Patient Reported Incident Measures (PRIM’s)
past in het kader van een project van de OESO. In 2020 werden de patiënten
naar hun mening gevraagd over de Franstalige vragenlijst. De praktische
gegevensverzameling, in samenwerking met drie verzekeringsinstellingen, is
echter uitgesteld naar 2021.

Op verzoek van het Waalse Gewest is er een collaboratief onderzoek verricht
onder de titel: Analyse de l’impact de l’épidémie de la COVID-19 sur les structures
d’hébergement collectif en Région wallonne des secteurs de la santé et de l’action
sociale et établissement de recommandations.

Onderzoek
UCLouvain,
PAQS, RAQ

COVID-19

Enquête
vaardigheden
in Q&S

Om te begrijpen hoe de vaardigheden op het gebied van kwaliteit en veiligheid
(Q&S) zijn benut tijdens de eerste golf van de COVID-19-epidemie, heeft het PAQS
een enquête gehouden onder het personeel van de ziekenhuisinstellingen. De
resultaten daarvan zijn gepubliceerd in het tijdschrift Risques & Qualité.

Geïntegreerde zorg
De COVID-19-crisis heeft aan het licht gebracht hoe
versnipperd ons gezondheidssysteem is en hoe dringend
het beter geïntegreerd moet worden. Het PAQS werkt hier
sinds het begin van het jaar aan, in samenwerking met
het Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) van de
Faculteit Volksgezondheid van de UCLouvain.

De werkzaamheden zullen worden voortgezet in 2021.
Hopelijk zal dit ertoe leiden dat de discussies een concretere
vorm krijgen en dat we met alle belanghebbenden kunnen
deelnemen aan de evolutie van ons gezondheidssysteem.

Dankzij deze, aanvankelijk in het kader van een projectoproep van het Brussels Gewest geplande, samenwerking
konden we:

1

een in ontwikkeling
zijnd referentiekader
over geïntegreerde
en persoonsgerichte
gezondheidssystemen
grondig analyseren
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2

nadenken over de
toepasselijkheid van
dit referentiekader in
de Brusselse en Waalse
context

3

4

denkoefeningen over
nadenken over een
het onderwerp beginnen mogelijke articulatie tussen
met verschillende
de verschillende bestaande
stakeholders
initiatieven op dit gebied

In 2019 besloot het PAQS mee te doen aan een project
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) voor de uitwerking van een tool
om de patiëntenervaring met veiligheidskwesties in de
gezondheidszorg te meten (Patient Reported Incident
Measures (PRIM’s)). We hebben een groep internationale,
door de OESO opgeleide experten gevraagd te bepalen
welke vragen aan de patiënten gesteld zouden moeten
worden. Het PAQS heeft de vragen van de PRIM-tool
vertaald in het Frans. Vervolgens kon een focusgroep van
zorgprofessionals uit de hun mening geven over de zin en
de betekenis van een aantal termen in die vertaling.
In 2020 hebben we 30 patiënten naar hun mening
gevraagd. Deze laatsten moesten de duidelijkheid van
elk van de vragen beoordelen in een online enquête.
Dankzij het resultaat van deze evaluatie konden bepaalde
formuleringen worden aangepast, opdat de patiënten ze
voldoende begrepen. Deze etappe was het einde van het
vertaalproces. De vragenlijst is nu klaar om op grote schaal

1 vragenlijst

te worden getest.
De gegevensverzameling gebeurt in samenwerking met
drie verzekeringsinstellingen (Christelijke Mutualiteiten,
Liberale Mutualiteiten en Socialistische Mutualiteiten).
Deze organismen helpen ziekenhuispatiënten binnen
een bepaalde, uitvoerbare termijn te identificeren en te
contacteren. De patiënten die ermee instemmen om aan
de enquête deel te nemen, worden vervolgens uitgenodigd
de vragenlijst te beantwoorden om hun ervaring met een
veilige gezondheidszorg te evalueren. Het PAQS zal de
gegevens centraliseren en analyseren met respect voor
de persoonlijke levenssfeer van de respondenten. De
praktische uitvoering van de testfase van de vragenlijst
is echter uitgesteld naar 2021. Het doel van de enquête
is om een psychometrische analyse te verrichten en zo
de geldigheid en pertinentie van de tool te evalueren. Op
langere termijn is het doel om de tool te kunnen delen met
alle zorgorganisaties die hem willen gebruiken.

Feedback van 30 patiënten

COVID-19 – Onderzoek UCLouvain-PAQS-RAQ
Op verzoek van het Waalse Gewest hebben het Institut de
Recherche Santé et Société (UCLouvain), het PAQS en het
Réseau Associatif pour la Qualité (RAQ) een collaboratief
onderzoek verricht.

kabinet en het AViQ de korte- en langetermijnacties
zouden kunnen bepalen, om die structuren
uiteindelijk te helpen hun acties na de COVID-19epidemie voor te bereiden.

Dit onderzoek, getiteld Analyse d’impact de l’épidémie
de COVID-19 sur les structures d’hébergement collectif en
Région wallonne des secteurs de la santé et de l’action
sociale et établissement de recommandations, moest:
• de bestaande kwaliteitsnormen voor Waalse
collectieve huisvestingsstructuren die ouderen en
personen met een handicap opvangen, vergelijken
met de internationale referentiekaders;
• de interactiepraktijken van deze structuren
analyseren met andere belanghebbenden en
gezondheidsprofessionals van buiten te structuren;
• de aanbevelingen voor goede praktijken
identificeren en bespreken waarmee het Waalse

Die aanbevelingen werden onderverdeeld in negen
domeinen die belangrijk zijn voor de veerkracht van de
instelling en het systeem tegen crisissen (WGO Europa,
2020). Die domeinen staan met elkaar in verband. Het
prioritaire domein is dat van een gezondheidszorg die
gericht is op de levensdoelstellingen van de begunstigde.
Verder moet de opleiding worden versterkt op vier gebieden:
een participatief en gedeeld leiderschap (om bijvoorbeeld
de interne en externe samenwerking te verbeteren),
communicatie (om de bewoners, hun familieleden en
de overige professionals bij te staan en zelfs hulp voor
hen in te roepen), preventie en beheersing van infecties
en verbetering van de geestelijke gezondheidszorg
PAQS VZW - JAARVERSLAG 2020
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ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Ontwikkeling van een PRIM-vragenlijst

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

en het welzijn van bewoners en hun naasten. Tot slot
benadrukt het onderzoek nog dat Wallonië dringend in

1 rapport

kleinere grondgebieden moet worden opgesplitst, om de
activiteiten op het werkveld beter te kunnen coördineren.

9 aanbevelingsdomeinen

COVID-19 – Enquête vaardigheden kwaliteit en
veiligheid
De
COVID-19-epidemie
heeft
het
Belgische
gezondheidssysteem zwaar op de proef gesteld. Alle
zorginstellingen moesten zich in een razendsnel tempo
en met maar weinig bedenktijd reorganiseren. Deze
reorganisatie raakte tevens het werk van bepaalde
professionals en in het bijzonder de experten op het gebied
van een verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van
patiënten (experten in Q&S). Daarom heeft het PAQS
een enquête samengesteld, bedoeld om feedback te
vergaren over de activiteiten van die personeelsleden
die kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid (Q&S) als
taak hebben.
De doelgroep van de enquête was het personeel
van algemene en psychiatrische ziekenhuizen dat
patiëntveiligheid en kwaliteitsverbetering coördineren.
Die personen werden ondervraagd over de taken die
zij hebben verricht tijdens de acute fase van de eerste
golf (van half maart tot mei 2020). De betreffende taken
werden geïdentificeerd in een artikel in de krant van de
International Society for Quality in Healthcare (ISQua),
dat een optimale strategie voorstelt voor de experten in
Q&S, om een goede bijdrage te kunnen leveren tijdens
een pandemie. Het doel was uiteindelijk om te analyseren
in hoeverre de ziekenhuisinstellingen voor het helpen
van patiënten, personeel en organisaties steunden op de
basisvaardigheden van personen met een expertise op het
gebied van Q&S.
De enquête werd tussen 10 juni en 10 juli verspreid via de
traditioneel door het PAQS gebruikte communicatiekanalen.

1 enquête
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Na afloop van deze enquête hebben we 81 antwoorden van
professionals verzameld en geanalyseerd.
Dankzij de analyse van de verzamelde gegevens
konden we een eerste balans van de situatie opmaken
in termen van vaardigheden die werden benut om de
kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg op
peil te houden tijdens de eerste golf van de pandemie.
Deze informatie werd aan de belanghebbenden van
het Belgische gezondheidssysteem teruggegeven in de
vorm van twee virtuele bijeenkomsten, een eerste met de
belanghebbenden van het collaboratieve project 5 jaar
om levens te redden en een tweede met het Franstalige
Belgische netwerk van de kwaliteitscoördinatoren in de
sector van de geestelijke gezondheidszorg (QualPsy).
De resultaten van dit onderzoek werden verder op
internationaal niveau gepresenteerd via een webinar van
de Communauté Francophone de Pratique van ISQua.
In 2021 zullen ze worden gepubliceerd in het tijdschrift
Risques & Qualité.
Tot slot heeft dit onderzoek een aantal denkpistes aan
het licht gebracht die ons meer inzicht in crisissituaties
verschaffen, zodat we er beter mee om kunnen gaan. Op
termijn is ons doel dus om een eventuele volgende crisis
voor te zijn en aan de hand van mogelijke hefbomen
zo’n crisis beter te kunnen beheren, of gewoon om beter
bewapend te zijn om onze gezondheidssystemen te
sturen. Die worden namelijk almaar complexer in deze
veranderende, onzekere omgeving.

Sinds dit jaar beschikt het PAQS over een akkoord met Accreditation Canada
en haar zusterorganisaties Health Assessment Europe en Health Standards
Organization (HSO) om onze samenwerkingen en gemeenschappelijke
projecten in te kaderen. Wij werken aan:
De identificatie
en uitwisseling
van voorbeeldige
praktijken (Leading
Practices)

De reflectie over
geïntegreerde gezondheidssystemen

Het project voor
de preventie en
beheersing van
infecties in WZC

De gezamenlijke
organisatie van
webinars

De Health Improvement Alliance Europe van het IHI omvat 38 organisaties uit
twaalf landen. Deze alliantie blijkt een geweldig middel tot netwerkvorming
en biedt het PAQS de mogelijkheid om innoverende Europese praktijken
naar België te brengen.

De International Society for Quality in Healthcare (ISQua) is de
belangrijkste wetenschappelijke organisatie op het gebied van de
kwaliteit van de gezondheidszorg. Het PAQS is er sinds 2014 lid
van. Naast de toegang tot talrijke middelen en expertises, houden
we ons hierin ook bezig met de coördinatie van een Communauté
Francophone de Pratique. Deze gemeenschap heeft in 2020 drie
webinars georganiseerd:
De huidige
initiatieven om de
patiënten in Quebec
bij de veiligheid
van hun gezondheidszorg
te betrekken

What Matters to
You? Uitvinden welke
rol de patiënten zelf
kunnen spelen in de
totstandbrenging
van hun gezondheidszorg

De plaats van
functies op het
gebied van Kwaliteit
tijdens de COVID19-crisis

In maart 2019 riep HOPE, in samenwerking met het PAQS, het Quality & Safety network in
het leven. Dit netwerk moet de uitwisseling van praktijken en ervaringen bevorderen en
zo onze gezondheidssystemen, en in het bijzonder de aspecten van de zorgkwaliteit en de
patiëntveiligheid, verbeteren. In 2020 werden er drie webinars georganiseerd:

IHI Health
Improvement
Alliance Europe

Medicatieveiligheidssysteem
MedEye

Regionale Strategie
voor de Verbetering
van
Patiëntveiligheid

Het PAQS heeft actief meegewerkt aan de internationale gemeenschap What
Matters To You (WMTY). Deze verenigt uit alle hoeken van de wereld WMTY
Champions, met het doel ervaringen en nieuwe ideeën uit te wisselen en het
concept op brede schaal te verspreiden. In 2020 heeft het PAQS de website
WMTY.world opgezet, meegewerkt aan een internationale promotievideo en een
artikel in het tijdschrift Risques & Qualité gepubliceerd.
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INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

Het PAQS zet zich in voor internationale netwerken. Het werkt met verscheidene buitenlandse organisaties samen
om Brusselse en Waalse zorginstellingen een doeltreffende en doelmatige ondersteuning te kunnen bieden. Met deze
activiteiten wordt het eenvoudiger om geschikte tools te vinden, projecten mede te ontwikkelen en goede praktijken uit
te wisselen. Naast de hieronder gepresenteerde structurele samenwerkingen, werkt het PAQS tevens samen met andere
instanties, zoals de Structures Régionales d’Appui, de Fédération des hôpitaux vaudois en LEADS Global.

Leden van het PAQS

Het team

Denis Herbaux
CEO

Mathieu Louiset

Head of Improvement
Services

Laurence Thomaes
Project Manager
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Quentin Schoonvaere

Data & Improvement Officer

Charlotte Fyon

Chargée de Projet Soins
Intégrés

Ana Van Innis

Quality & Safety Officer

Audrey Mattelet

Communication, Education
& Events Officer

Laure Istas

Quality & Safety Officer

Valérie Dumont

Communication Assistant

[De opleiding Improvement basics
is] heel nuttig voor de dagelijkse
zorgverstrekking en voor de wens om
steeds een stap verder te gaan in de
richting van een betere kwaliteit!
Deelnemer aan de sessie van Improvement basics
in 2020

«

[…] ondanks de
momenteel moeilijke
ziekenhuisomstandigheden
was de campagne in deze
twee eenheden een echt
succes.
Deelnemer aan de campagne What
Matters To You?

Onze prioriteit blijft om de veiligheid van de
gebruikers van het gezondheidssysteem aanzienlijk
te verbeteren, en zo ook de kwaliteit van de
gezondheidszorg. Continue verbetering is één van
de beste manieren om dit te bereiken, want zo
kan een cultuur worden gecreëerd waarin positief
naar fouten wordt gekeken. Zo maken we van ons
gezondheidssysteem een cognitief systeem.

Inspirerende praktijken.
Dank u voor het bevorderen
van de netwerkvorming rond
deze praktijken.
Opmerking over de gedeelde goede
praktijken in de woonzorgcentra

«

Denis Herbaux
Een heel goede manier om
naar de bewoners van de
WZC te luisteren, vooral na
de lockdown! De ingezamelde
reacties voorzien onze acties op
korte en middellange termijn
van nieuwe impulsen. Bedankt
Deelnemer aan de campagne What Matters
To You?
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