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lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921. D'après ses statuts
(art. 3): «L'Association a pour objet de contribuer au développement et au progrès de la science hospitalière, et spécialement
à l'étude des problèmes de gestion et d'organisation interne et
externe des établissements de soins, notamment par la diffusion
de publications, l'organisation de réunions d'études et de
conférences, etc. Elle peut représenter ses membres dans tous
groupements et/ou instances publiques et/ou privées concernées
par le domaine médico-hospitalier, médico-social et sanitaire».
De Belgische Vereniging der Ziekenhuizen is een vereniging zonder winstoogmerk, volgens de wet van 27 juni 1921. Artikel 3 van
haar statuten luidt: "Het doel van de Vereniging is het bijdragen tot
de ontwikkeling en bevordering der ziekenhuiswetenschappen en
in het bijzonder tot de studie van de interne en externe beheers- en
organisatieproblemen in de gezondheidzorginstellingen, o.a. door
het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen,
conferenties, enz. Ze mag haar leden vertegenwoordigen in alle
groeperingen en/of openbare en/of privé-instanties die zich bezighouden met ziekenhuis-, medico-sociale en gezondheidstaken".

05

Dirk Thielens

Stigma, verpleegkunde
en psychiatrie

07

12

Charlotte Sercu
Wat betekent het stigma voor verpleegkundigen
actief in de geestelijke gezondheidszorg?
De link met een identiteitscrisis werd gelegd.
Wat is de rol van het ziekenhuis hierbij?

Président/Voorzitter:
Willy Heuschen, e-mail: willy@heuschen.be
Secrétaire général/Secretaris-generaal:
Dirk Thielens, e-mail: dirk.thielens@iris-hopitaux.be
Secrétariat/Secretariaat:
Rue Dejoncker 46 Dejonckerstraat, Bruxelles 1060 Brussel
Tel.: 02/543.78.19 – Internet: www.hospitals.be

AVIS/BERICHT

La reproduction, même partielle, des articles de la revue
Hospitals.be est interdite sans autorisation préalable.
Les articles publiés n'engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.
Artikels uit dit tijdschrift mogen worden overgenomen
na toestemming van de redactie; bronvermelding is verplicht.
De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikels.

RÉDACTION/REDACTIE

16

24

Les défis du réseau CHC à Liège
Michelle Cooreman
L’objectif: déménager en 2019 trois cliniques existantes,
Saint-Joseph, l’Espérance et Saint-Vincent, vers un nouvel
hôpital, la Clinique du MontLégia. Le point de départ:
le terrain d’un ancien charbonnage qu’il a fallu d'abord
assainir.

Éditeur responsable/Verantwoordelijke uitgever: Willy Heuschen
Rédacteur en chef/Hoofdredacteur: Daniel Désir,
place Arthur Van Gehuchten 4 Arthur Van Gehuchtenplein
Bruxelles 1020 Brussel
e-mail: daniel.desir@chu-brugmann.be
Rédactrice en chef adjointe/Adjunct-hoofdredactrice:
Hildegard Hermans
Coordination de la rédaction/Redactiecoördinatie:
Michelle Cooreman
Secrétariat de rédaction/Eindredactie: Claudine De Kock
Comité de rédaction/Redactiecomité:
Guy Durant, Alain Esterzon, Françoise Weil,
Johny Van der Straeten

RÉALISATION ET PRODUCTION/
ONTWERP EN UITVOERING

28

37

De lange weg naar een
kwaliteitslabel
Michelle Cooreman
Een algemeen ziekenhuis, het az Sint-Blasius
Dendermonde, en een universitair ziekenhuis, het
UZ Antwerpen, hebben de JCI-accreditatie binnengehaald.
Over het waarom, het hoe en de voldoening.

Rue Rodenbach 70 Rodenbachstraat, Bruxelles 1190 Brussel
Tel.: 02/640.49.13 – Fax: 02/640.97.56
e-mail: info@vivio.com – Internet: www.vivio.com
Maquette: Marie Bourgois
Mise en pages/Lay-out: Catherine Harmignies
Photos/Foto's: CHC - AAH - Miysis, Frank Bahnmuller, Thinkstock
Photo de couverture/Coverfoto: Corbis
Impression/Druk: Artoos

PUBLICITÉ/RECLAMEREGIE

Publiest
Chaussée de Haecht 547 Haachtsesteenweg
Bruxelles 1030 Brussel
Tel.: 02/245.47.74 - Fax: 02/245.44.63
e-mail: paulmeyer@publiest.be

ABONNEMENT

Annuel/Jaarlijks: 50€
Étudiants/Studenten: 25€
Pensionnés/Gepensioneerden: 37€
e-mail: dirk.thielens@iris-hopitaux.be

Hospitals.be / 2016 n°1

03

VOORWOORD

BUDGET FINANCIËLE MIDDELEN

Enveloppe A1.
Samen naar een
betere toekomst?
De recentste berichten omtrent de overdracht van de competenties van drie onderdelen A1-A3 van het budget financiële
middelen (BFM) naar de gewesten/gemeenschappen in het
kader van de zesde staatshervorming, zijn niet opbeurend.

Dirk Thielens
Bestuurder van het
IRIS-netwerk
dirk.thielens
@iris-hopitaux.be

W

at de acteurs van de sector gevreesd hebben,
is werkelijkheid geworden: er is een gigantische kloof in de financiering tussen de
toegekende enveloppes in het kader van
de hervorming en de noodzakelijke financiële middelen,
alleen al voor het vereffenen van de bestaande A1-A3, en
dan hebben we het nog niet over de lopende projecten of
de in de kalenders al geplande nieuwbouwprojecten. Het
bedrag dat het vaakst de ronde doet, is van de grootorde
van 250 miljoen euro op 1 januari 2016, voor alle gewesten/
gemeenschappen samen.

VOORSPELBARE SITUATIE
Zoals zo vaak, was de situatie die we vandaag
kennen, voorspelbaar.
In het verleden werden injecties in het budget om de tijdelijke verhoging van de A1-enveloppe te dekken, uitgevoerd
bij herzieningen. De timing van deze herzieningen werd
beheerd in functie van de budgettaire marges van de totale
BFM-enveloppe, waarvan het deel A1 slechts ongeveer 10%
uitmaakt.
Door de A1-enveloppe 'uit' zijn budgettaire context te
halen, onder andere om een 'belangrijke' staatshervorming
te rechtvaardigen – evenals, we geven het toe, om de
competenties coherenter te hergroeperen – is deze
beheercapaciteit in de tijd en in functie van de budgettaire marges, onbestaande geworden.
Nieuwe reguleringsmechanismen moeten dus
worden opgezet.

Het budgettaire evenwicht
bewaren en tegelijk
ruimte laten voor nieuwe
vastgoedinvesteringen
De pre-transfer enveloppes zijn alleen indicatief vermits de
'dotaties' die naar de gewesten/gemeenschappen werden
getransfereerd, een geheel vormen en bedoeld zijn om
gebouwen en zwaar materiaal te financieren, maar ook rusthuizen, kinderbijslag …
De verschillende kabinetten die deze bevoegdheden onder
hun hoede hebben, doen voorlopig hun best om de gemoederen in de ziekenhuizen te bedaren en oplossingen te
vinden.
04
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OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Jammer genoeg voegen de nieuwe budgettaire boekhoudkundige regels van de Staat,
conform de Europese regelgeving, een laagje complexiteit toe in het opzetten van deze oplossing. Het
is niet alleen nodig om het budgettaire evenwicht
te bewaren, maar de sector moet ook zijn toekomst
wat vastgoed betreft met sereniteit tegemoet
kunnen treden.
Deze kwadratuur van de cirkel is een heuse uitdaging voor
de politieke machthebbers. Ze moeten een evenwicht
vinden, bij voorkeur in samenspraak met de sector, tussen
herstructurering van het ziekenhuislandschap – waarvoor
vaak nieuwe vastgoedinvesteringen nodig zijn –, de budgettaire orthodoxie en de impact van de gekozen oplossingen
op het economische weefsel van hun gewest.
Wordt vervolgd.

ÉDITO

BUDGET DES MOYENS FINANCIERS

Enveloppe A1.
Tous ensemble vers
un meilleur avenir?
Les dernières nouvelles relatives à la reprise de la compétence
sur les sous-parties A1-A3 du budget des moyens financiers
(BMF) par les Régions/Communautés dans le cadre de la
sixième Réforme de l’État ne sont guère réjouissantes.

C

e que les acteurs du secteur craignaient est
devenu réalité, il y a un gouffre de financement
entre les enveloppes octroyées dans le cadre de la
réforme et les moyens nécessaires, ne fut-ce que
pour liquider les A1-A3 existants, sans parler des projets
en cours ou inscrits dans les différents calendriers de
reconstruction. Le montant qui circule le plus souvent est
de l’ordre de 250 millions d’euros au premier janvier 2016,
toutes Régions/Communautés confondues.
Les enveloppes pré-transfert ne sont qu’indicatives puisque la «dotation» transférée aux Régions/
Communautés forme un tout et est destinée à financer les constructions, équipements lourds , mais
aussi les maisons de repos, allocations familiales…
Les différents cabinets en charge de la problématique font donc de leur mieux pour calmer les
inquiétudes des hôpitaux et trouver des solutions à
l’équation.

SITUATION PRÉVISIBLE
Comme souvent, la situation que nous
connaissons maintenant était prévisible.
Dans le passé, les injections de budget pour couvrir
l’augmentation temporaire de l’enveloppe A1 se
pratiquaient lors des révisions. Le timing de ces
révisions était géré en fonction des marges budgétaires de l’enveloppe totale du BMF, dont la partie A1
ne représente qu’environ 10%.
En «sortant» l’enveloppe A1 de son contexte budgétaire,
entre autres pour justifier d’une Réforme de l’État «importante», ainsi que – admettons-le – d’une cohérence dans
les compétences, cette capacité de gestion dans le temps et
en fonction des marges budgétaires est devenu inexistante.
Des nouveaux mécanismes de régulation doivent donc être
mis en place.

À LA RECHERCHE DES
SOLUTIONS
Malheureusement, les règles de comptabilité
budgétaire de l’État, en conformité avec les réglementations européennes, ajoutent une couche de complexité à la
mise en place de cette solution. Il faut non seulement préserver l’équilibre budgétaire, mais également permettre au
secteur d’entrevoir son futur immobilier avec sérénité.

Dirk Thielens
Administrateur du
Réseau Iris
dirk.thielens
@iris-hopitaux.be

Préserver l’équilibre
budgétaire tout en
permettant de nouveaux
investissements
immobiliers

Cette quadrature du cercle représente un sacré défi pour
nos pouvoirs politiques. Ils devront trouver un équilibre, de
préférence en concertation avec le secteur, entre restructurations du paysage hospitalier, nécessitant souvent de nouveaux investissements immobiliers, orthodoxie budgétaire
et impact des solutions choisies sur le tissu économique de
leur Région.
Affaire à suivre.
Hospitals.be / 2016 n°1
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PSYCHIATRISCHE AFDELING

ROL VAN HET ZIEKENHUISKADER

Stigma,
verpleegkunde en
de psychiatrie
In deze bijdrage wordt ingegaan op de betekenis van
stigma voor verpleegkundigen die actief zijn binnen
de geestelijke gezondheidszorg. Een recent gepubliceerde sociologische studie bracht stigma in
verband met de identiteitscrisis van de psychiatrisch
verpleegkunde. Dit onderzoek bespreekt de rol van de
ziekenhuiscontext in de ambivalente houding tegenover
stigma, gewrongen tussen de verpleging en de psychiatrie als medische discipline.

Hospitals.be / 2016 n°1
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Charlotte Sercu
Doctoraatsonderzoeker
Onderzoeksgroep
HeDeRa
Vakgroep Sociologie
Universiteit Gent
charlotte.sercu
@ugent.be

n Vlaanderen nemen hulpverleners uit geestelijke
gezondheidsvoorzieningen vaak het voortouw bij het
opzetten van acties die het taboe rond psychische
problemen moeten doorbreken. Wetenschappelijk
onderzoek toont echter aan dat ook de hulpverlening
niet vrij is van het op een stigmatiserende of
minderwaardige manier benaderen en behandelen van mensen met psychische problemen.
Hulpverleners profileren zich als voortrekkers
van antistigma-initiatieven, maar houden er zelf
stigmatiserende overtuigingen op na, zoals het
geloof dat mensen met psychische problemen
gevaarlijk en onberekenbaar zijn of schuld treffen
aan hun psychische toestand. Bovendien blijkt uit
de literatuur dat hulpverleners zelf ook met stigma
geconfronteerd worden wegens hun associatie met
mensen die psychische problemen hebben1.
In deze bijdrage wordt ingegaan op de betekenis van stigma voor verpleegkundigen die actief
zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een
recent gepubliceerde sociologische studie bracht
stigma in verband met de identiteitscrisis van de
psychiatrisch verpleegkunde. Binnen deze crisis
staat de ambivalente verhouding tussen de psychiatrische verpleegkunde en het psychiatrische, medisch
georiënteerde kader centraal. Dit onderzoek bespreekt
hoe de betekenis van stigma verweven zit in deze ambiguïteit en bespreekt de rol van specifieke ziekenhuiscontexten binnen deze dynamiek. Alvorens dit onderwerp uit te
diepen, wordt kort aangehaald wat onder de identiteitscrisis van de psychiatrische verpleegkunde wordt verstaan
en wordt ingegaan op de complexiteit van de relatie tussen
psychiatrie en stigma.

CRISIS BINNEN DE
PSYCHIATRISCHE
VERPLEEGKUNDE
Sinds halfweg de jaren 1970 besteedt de wetenschappelijke wereld heel wat aandacht aan processen van
identiteitsvorming bij verpleegkundigen. Binnen de literatuur staat de blijvende zoektocht naar een eigen professionele identiteit centraal. Het onderzoek komt vaak neer
op het bestuderen van de complexe manier waarop de
verpleegkundigen zich verhouden tot het medisch georiënteerde, psychiatrische zorgmodel. Waar verpleegkundigen
hun 'bevrijding' van het medische model uitschreeuwen,
merken sommige onderzoekers op dat er in de praktijk
weinig veranderd is2. Verpleegkundigen argumenteren
dat ze een meer empathische benadering voorstaan waarin
samenwerking het medische paternalisme overstijgt.
Dit gegeven wordt door bepaalde wetenschappers echter
gezien als een manier om hun identiteit vorm te geven,
eerder dan dat men kan spreken van een vernieuwend
verpleegkundig discours. Er is nog steeds sprake van een
ambivalente verhouding tussen de verpleegkundigen en
het dominante medisch georiënteerde kader waarbinnen
ze hun job uitoefenen. De discipline draagt haar geschiedenis mee en onttrekt nog steeds betekenis aan het kader,
terwijl men er zich ook tegen afzet in het streven naar een
eigen professionele identiteit.
De vaagheid van de psychiatrische verpleegkunde als discipline gaat bovendien gepaard met een associatief stigma,
hetgeen de identiteitscrisis nog versterkt3. Het gaat om
een associatief stigma waarmee hulpverleners worden
08
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Hulpverleners
kunnen er
stigmatiserende
overtuigingen op
na houden

geconfronteerd omdat ze worden geassocieerd met mensen
die psychische problemen hebben1. Vooral psychiatrisch
verpleegkundigen komen in aanraking met negatieve denkbeelden zoals het idee dat ze neurotisch, lui of ondeskundig
zijn. Het stigma draagt volgens onderzoek niet alleen bij
aan de identiteitscrisis, maar beïnvloedt ook de zorgkwaliteit. Wetenschappelijk werk toont aan dat associatieve
stigmaervaringen onder hulpverleners in de Belgische
geestelijke gezondheidszorg, emotionele uitputting in de
hand werken en tevens zorgen voor een verminderde tevredenheid over de behandeling bij zorggebruikers4.

DE ETIKETTEERTHEORIE
Het psychiatrische kader waar verpleegkundigen
zich op een zeer complexe manier toe verhouden, wordt in
sociaal wetenschappelijk onderzoek als mogelijke hefboom
voor de ontwikkeling van stigma geïdentificeerd5. Binnen
het onderzoekdomein houdt deze negatieve connotatie
verband met de dominantie van de etiketteertheorie van
Scheff (1999). Zijn theorie stelt dat iemand die psychische problemen heeft en gelabeld wordt als 'psychiatrisch
ziek', gedoemd is om een identiteit van chronisch zieke
te ontwikkelen. Dit omdat het etiket een negatieve stereotiepe houding uitlokt die vervolgens bepaalt hoe we ons
gedragen tegenover de gestigmatiseerde persoon. Zo kan,
bij een persoon bij wie de diagnose van bipolaire stoornis
werd gesteld, het cliché dat deze persoon onvoorspelbaar
is, ertoe leiden dat die persoon geen werk meer vindt en
zo verder de ziekterol wordt ingeduwd. Andere maatschappelijke statussen en rollen, zoals die van ouder, partner of
werknemer, verdwijnen naar de achtergrond en de ziekterol komt meer centraal te staan.
Volgens de etiketteertheorie speelt hulpverlening, met de
diagnose als haar belangrijkste werkinstrument, derhalve
een cruciale rol in het stigmaproces. Vaak is het ogenblik
waarop een persoon hulp vraagt het moment waarop de psychische problemen voor het eerst kenbaar worden gemaakt
aan de buitenwereld en is dit tevens het moment waarop
het gedrag een etiket krijgt. Volgens Scheff (1999) speelt
de professionele hulpverlening dan ook een belangrijke

rol in de creatie en het bestendigen van ziekteprocessen.
De dualiteit waarbinnen verpleegkundigen zich bevinden
met betrekking tot het psychiatrische kader, suggereert de
complexe verhouding van verpleegkundigen tot het psychiatrische stigma. In eigen onderzoek naar stigma binnen de
hulpverlening werd onder andere nagegaan hoe stigma’s
mee vorm geven aan de wijze waarop verpleegkundigen hun
job zien en invullen.

VARIATIES IN ZORGVISIE EN
ORGANISATIESTRUCTUUR
Dit onderzoek is gebaseerd op interviews met
psychiatrisch verpleegkundigen (33) van telkens twee verschillende afdelingen in twee psychiatrische ziekenhuizen
in de Gentse regio. Tijdens de interviews werd gepeild naar
hun begrip van de psychische problemen van hun zorggebruikers. Hierbij aansluitend werd nagegaan hoe ze hun job
zien in relatie tot deze mensen. Op de afdelingen werden
telkens gedurende een achttal weken participerende
observaties verricht, tijdens dewelke onder andere teamvergaderingen, therapeutische activiteiten en maaltijden
werden bijgewoond.
De geselecteerde ziekenhuizen verschillen sterk in hun
visie op zorg. Daar waar in het ene ziekenhuis de werking
eerder op een medisch model is gebaseerd en er wordt
gewerkt met een duidelijk therapeutisch kader, opteert
het andere ziekenhuis eerder voor een sociaal verklaringsmodel, waarbij de diagnostische categorisatie van
zorggebruikers deels werd vervangen door een focus op
en identificatie van de minder gezonde mensen als sociaal
gemarginaliseerde pechvogels. De verschillende visies op
zorg weerspiegelen zich bovendien in verschillen qua organisatiestructuur. Het ziekenhuis met de meer therapeutische insteek voorziet in een duidelijk kader dat de rol van
verpleegkundige een duidelijke invulling geeft en die rol

© V.R.

Stigma speelt een
rol in de keuze van
verpleegkundigen om in
de psychiatrie aan de slag
te gaan.

ook duidelijk situeert binnen het team van hulpverleners.
In het andere ziekenhuis is de mate waarin de verpleegkundige rol formeel gekaderd wordt binnen de werksetting veel
beperkter, wat zich concreet vertaalt in meer diffuse interprofessionele verhoudingen en een als dusdanig minder
concrete rolinvulling.

STIGMA EN DE KEUZE VOOR
PSYCHIATRIE
Uit de studie bleek dat het psychiatrische stigma
voor de meeste verpleegkundigen over de verschillende
afdelingen heen een rol heeft gespeeld in hun keuze om in
de geestelijke gezondheidzorg aan de slag te gaan. Centraal
stond hun motivatie om op een respectvolle en niet stigmatiserende manier om te gaan met mensen die met psychische problemen worden geconfronteerd. Twee derde van
alle verpleegkundigen linkten deze motivatie aan negatieve
ervaringen met ziekenhuisverpleegkunde. Het gebrek aan
tijd en het herleiden van mensen tot de techniciteit van
hun probleem, werden tegenover de humane en holistische
benadering van zorggebruikers binnen de psychiatrische
verpleegkunde geplaatst. In vergelijking met ziekenhuisverpleegkunde, werd de minder medische insteek in de
psychiatrische verpleegkunde door de geïnterviewde als
mogelijkheid gezien om op een menselijkere manier met
mensen om te gaan. Verder werd ook de aantrekkelijkheid
aangehaald van het feit dat de minder sterke invloed van
het biomedische model leidde tot meer zeggingskracht en
verantwoordelijkheid voor verpleegkundigen. Bovendien
werd niet enkel naar ziekenhuizen verwezen wanneer men
stigma als reden naar voor schoof voor hun keuze. Ook de
manier waarop in de samenleving wordt omgegaan met
mentale problemen bleek bepalend. Met name de mogelijkheid om op de huidige stigmatiserende behandeling van
mensen in de maatschappij te reageren.
Hospitals.be / 2016 n°1
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STREVEN NAAR
GELIJKWAARDIGHEID
De impact van dit stigma op de eigenlijke rolperceptie van verpleegkundigen op het moment van het
onderzoek verschilde wel sterk tussen de afdelingen. Het ziekenhuis met de minder medische insteek, had veel mensen
van onderaan de sociale ladder in haar gebruikerspopulatie.
Hier bleek het counteren van het psychiatrische stigma de
rolperceptie van verpleegkundigen in belangrijke mate mee
vorm te geven. Het opheffen van de relationele asymmetrie
tussen zorggebruiker en zorgverlener bleek hiervoor zeer
belangrijk. Daarvoor werd medisch taalgebruik op de ene
afdeling volledig afgezworen door verpleegkundigen. Er
werd zeer sterk gereageerd op het gebruik van diagnoses
door de dokter van de afdeling. Verpleegkundigen waren
zeer bewust bezig met het vermijden van machtssituaties,
omdat die volgens hen het respect en de aandacht voor de
persoon in zijn totaliteit zouden ondermijnen. Het valoriseren van mensen met psychische problemen stond als dusdanig centraal in het begrip van hun rol. Op de andere afdeling
van datzelfde psychiatrische ziekenhuis leek het erop dat
verpleegkundigen vooral ingingen tegen het gebruik van
diagnoses, omdat die een reflectie vormden van de interprofessionele hiërarchie of de dominante positie van de dokter
binnen het team. De onvrede en frustraties omtrent deze
hiërarchie bleken het argument mee te bepalen dat diagnoses reducerend werken. Zodoende blijkt uit dit onderzoek
dat de betekenis van stigma en het counteren ervan binnen
de hulpverlening niet eenduidig kan worden gezien als een
manier om mensen met psychische problemen te valoriseren. Het streven naar professionele zeggingskracht en
zelfstandigheid lijkt aan te geven dat ook interprofessionele
verhoudingen de betekenis van stigma voor verpleegkundigen tot stand brengen.

© V.R.

BETEKENIS VAN EEN DUIDELIJK
PROFESSIONEEL KADER
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Het stigma beïnvloedt ook de zorgkwaliteit.

De professionele identiteit van verpleegkundigen in het andere ziekenhuis werd vorm gegeven binnen
de context van een duidelijk diagnostisch en therapeutisch
kader. Opmerkelijk was dat verpleegkundigen zich hier niet
verzetten tegen het gebruik van diagnoses en deze bovendien omschreven als hulpmiddel om hun verpleegkundige
taken te oriënteren en te structureren. Dit betekende niet
dat alle verpleegkundigen in het ziekenhuis hun aspiratie
om mensen met psychische problemen op een respectvolle
manier te benaderen aan de kant zetten. Daar waar ze de
ruimte hadden om aan de 'klinische realiteit' van de afdeling voorbij te gaan, stelden ze menselijk contact centraal.
Echter, op de afdeling waar verpleegkundigen therapeutische activiteiten op zich namen, bleek hun rol zodanig door
het zorgkader bepaald, dat stigma als bron van betekenisgeving volledig naar de achtergrond verdween. Daarenboven
bleek het kader ook dienst te doen als middel om emotioneel
afstand te nemen van de zorggebruikers. Hier was sprake
van een duidelijke breuk tussen de eigenlijke rolinvulling
en de initiële motivatie van verpleegkundigen om op een
holistische, valoriserende manier met zorggebruikers om te
gaan. Zoals in eerder onderzoek werd aangegeven6 bleek het
therapeutische kader niet enkel een articulatie van een eenduidige zorgorganisatie, maar diende het ook als kader om
emotionele immuniteit te creëren in relatie tot de conflicten eigen aan het psychiatrische systeem, waaronder haar
relatie tot het psychiatrische stigma.
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Stigmatisation, soins
infirmiers et psychiatrie

NOOD AAN AANDACHT VOOR
ORGANISATIESTRUCTUUR EN
PERSOONLIJKE OVERTUIGINGEN
Wat kunnen we uit bovenstaand onderzoek afleiden? Vooreerst blijkt dat de betekenis van stigma voor de
rolperceptie van verpleegkundigen sterk verbonden is
met hun streven naar een onafhankelijk beroep dat nabijheid, tijd en respect centraal stelt of anders gezegd met
hun aspiratie om zich te onttrekken aan het biomedische kader. Verder blijkt de betekenis van stigma voor de
actuele rolperceptie van verpleegkundigen gelinkt te zijn
aan de mate waarin de verpleegkundige rol formeel gekaderd wordt binnen de werksetting. Bij afwezigheid van
een duidelijk kader met concrete doelstellingen, blijkt het
psychiatrische stigma als alternatief kader te functioneren.
Hierbij vertaalt de betekenis van stigma zich in het expliciete streven van verpleegkundigen naar gelijkwaardigheid
binnen de relatie met de zorggebruiker en naar zeggenschap in de relatie met de arts. In het eerste deel van deze
tekst werd kort verwezen naar het gebrek aan een duidelijk
professioneel kader voor de psychiatrisch verpleegkunde
en hoe verpleegkundigen zich in een poging tot identiteitsconstructie gaan afzetten tegen het psychiatrische kader.
De vaagheid van de discipline en frustratie hieromtrent
blijkt binnen deze setting vorm te geven aan de betekenis
van het psychiatrisch stigma. Wanneer er wel sprake was
van een duidelijk therapeutisch kader bleek stigma minder
betekenisvol te zijn voor de rolperceptie van verpleegkundigen. Afhankelijk van de ruimte voor een persoonlijke
aanpak, was er voor verpleegkundigen wel de mogelijkheid
om bewust om te gaan met het stigma en met de mogelijke
betekenissen van diagnoses en de eigen positie tegenover
de zorggebruiker.

Le présent article traite de la signiﬁcation de la stigmatisation psychiatrique pour les inﬁrmiers qui travaillent dans le secteur des
soins de santé mentale. Une récente étude sociologique a pointé
que le choix de travailler en psychiatrie est motivé chez la majorité
des inﬁrmiers concernés par le désir de combattre la stigmatisation.
Cette importance accordée à la stigmatisation chez les inﬁrmiers est
fortement liée à leur attitude ambivalente envers le cadre psychiatrique. Il apparaît toutefois que la signiﬁcation de la stigmatisation
dans la perception du rôle actuel des inﬁrmiers diffère selon le
contexte. Cette variation est notamment liée au degré de formalisation du rôle des inﬁrmiers dans les différents hôpitaux. Là où le
rôle de l’inﬁrmier n’est pas clairement cadré, la stigmatisation fonctionne en tant que cadre alternatif.
La présente étude indique qu’il est important de tenir compte de la
stigmatisation dans l’analyse des perceptions de rôle des inﬁrmiers.
Elle pointe également la nécessité de s’intéresser à la manière dont
l’encadrement des prestataires contribue à déterminer la signiﬁcation de la stigmatisation. Une constatation importante pour
des soins de santé mentale en transition où la socialisation des
soins a aussi comme objectif de briser le tabou autour des troubles
mentaux.

BELANG VAN OMKADERING

1

2

12

Schulze B. (2007). Stigma and mental
health professionals: A review of the
evidence on an intricate relationship.
International Review of Psychiatry,
19, 137-155.
Barker P. & Buchanan-Barker P. (2011).
Myth of mental health nursing
and the challenge of recovery.

2016 n°1 / Hospitals.be

International Journal of Mental
Health Nursing, 20, 337-344.
3

Halter M. J. (2002). Stigma in
psychiatric nursing. Perspectives in
Psychiatric Care, 38(1), 23-29.
Halter, M.J. (2008). Perceived
characteristics of psychiatric nurses:
Stigma by association. Archives of

© V.R.

Uit deze bevindingen blijkt dat het van cruciaal
belang is om zowel de cultuur van een samenleving met haar
gedeelde waardeoordelen alsook de organisatiestructuur en
de persoonlijke overtuigingen van verpleegkundigen over
hun rol in rekening te brengen wanneer onderzoek wordt
gedaan naar stigma bij verpleegkundigen. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op data die werden verzameld in
specifieke centra en kunnen dus niet zomaar worden veralgemeend voor alle settings van geestelijke gezondheid.
Wel lijkt het belangrijk om in een veranderend geestelijk
gezondheidslandschap in België, waar de vermaatschappelijking van de zorg en het doorbreken van het taboe een
belangrijk deel van uitmaken, stil te staan bij de betekenis
van stigma voor hulpverleners. Binnen deze transities is er
duidelijk aandacht nodig voor de manier waarop de omkadering van hulpverleners deze mee vorm geeft.

Binnen een duidelijk therapeutisch kader heeft stigma
minder impact op de rolperceptie van verpleegkundigen.
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HErvorming van HEt ziEkEnHuislandscHap En dE ziEkEnHuisfinanciEring

Een overzicht van de dynamieken die het

Volgens het kabinet van de minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
zullen de hervorming van het
ziekenhuislandschap en de -financiering
eerder een evolutief dan een revolutionair
karakter hebben. Overleg met de
ziekenhuisactoren moet in die geest worden
aangevat. In een rondetafelgesprek wordt
naar de verlangens en verwachtingen
gepeild van enkele ziekenhuisdirecties
over de voorgestelde hervorming.

D

e ziekenhuishervorming enthousiasmeert enerzijds en de
gebruikte methode (oproep voor projecten) wordt breed
gedragen. De deelnemers formuleren anderzijds enkele kritische
opmerkingen. De sector is bereid tot innovatie, tot verandering in de
manier van werken, maar niet tegen elke prijs. “Vorige echelonneringen
zijn altijd uitgedraaid op langdurige onderhandelingen op federaal of
regionaal niveau en op een toename van het aantal referentiecentra,
in tegenstrijd met wat was gepland. Het grote verschil met de vorige
hervormingen, en dat is tevens het interessantste deel, is dat het
ziekenhuis buiten zijn muren zal moeten treden”, begint Dirk Thielens.
Volgens François Burhin, “ligt er veel vastberadenheid in het discours,
maar het budget voor de gezondheidszorg in 2016 blijkt de richting
van deze hervorming nog niet ingeslagen te hebben. Het accent ligt op
kwaliteit met een financiële stimulans om deze kwaliteit te realiseren,
wat wel tot resultaten zou kunnen leiden.”
Michel Dorigatti weet niet zeker “of de infrastructuren die actueel
worden opgezet buiten het ziekenhuis voldoende beschikbaar en
gewapend zullen zijn om alle ambulante of pseudo-autonome patiënten
op te vangen.” Een ander punt moet evenwel ook worden benadrukt:
“Hoe zal de kwaliteit, waarvoor een financiële stimulans wordt beloofd,
worden gemeten? Dat is erg subjectief. Hoe zal de tevredenheid van de
patiënt worden vertaald in de mate van objectivering van kwaliteit?”

Complexiteit van het probleem

D
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e hervorming betreft zowel het ziekenhuislandschap als de
financiering ervan. Dat maakt haar dubbel zo ingewikkeld. Daniel
Désir maakt zich namelijk zorgen over het feit dat de hervormingen
niet eerst zullen worden getest. “Er broeden wel pilootprojecten,
maar fundamenteel, in ons klein hypercomplex België, wil men zowel
de vereenvoudiging van de structuren aanpakken, als de beheersing
van kwaliteit en ziekenhuisverblijven, een bezorgdheid die sterk
economisch gebonden is, en dus hoort tot de ziekenhuisfinanciering. De
vereenvoudiging van de structuren komt in feite neer op het einde van de
‘competitie’ tussen twee federale administraties die lang concurrenten
waren, Volksgezondheid en RIZIV. De competitie tussen de federale en

de regionale architecten, die niet noodzakelijk dezelfde taal
spreken, laat men voor het ogenblik nog in het ongewisse. Wat
naar kwaliteit toe voor ons allen het belangrijkste is, is niet
de efficiëntie van het ziekenhuisverblijf, maar de efficiëntie
van de interventie. De indicatoren om deze kwaliteit te
meten zijn waarschijnlijk wel klaar voor zorgcategorieën
met weinig variabiliteit (appendectomie, vaginale bevalling,
heupprothese…). Van zodra we echter met meer complexe
comorbiditeiten te maken hebben, wordt meten heel wat
moeilijker.”
Een laatste grote uitdaging: vergeleken met de landen van
de Europese Unie en met de andere geïndustrialiseerde
landen, bevindt België zich in een kwalitatief gunstige
positie wat patiënttevredenheid betreft (weinig wachtlijsten,
vergemakkelijkte toegang, geen geneeskunde met twee
snelheden). We gebruiken echter weinig efficiënte
infrastructuren met een te groot aantal bedden en te lange
ziekenhuisverblijven. Economische druk om de middelen te
transfereren zal onvermijdelijk volgen.

grootte. Sommige willen zelfs groter worden, met meer
ziekenhuisbedden, terwijl het voorstel een tegenovergestelde
dynamiek inhoudt. “De meeste huidige constructies
werden 10 jaar geleden ontworpen, gelet op de duur van de
voorbereidingen. Vastgoed vertegenwoordigt echter slechts
een klein aandeel in de algehele uitbatingskosten van een
ziekenhuis. Bovendien zijn de constructies vaak moduleerbaar.
De grootste kosten voor het ziekenhuis gaan naar medicotechnisch materiaal, het operatiekwartier en het personeel. Als
we het hebben over ‘middle care’ structuren, is het vrij logisch
hen onder te brengen in vleugels van bestaande ziekenhuizen,
met bestaande kamers, eventueel lichtjes aangepast, maar
omkaderd door minder verzorgend personeel.”
De ziekenhuissector is een belangrijke motor voor de
economie. Hij vertegenwoordigt 7% van de werknemers en is
de grootste werkgever in tal van middelgrote steden over het
hele land. Door de perimeter van het ziekenhuis extra muros
uit te breiden, zal de hervorming noodgedwongen leiden tot
tewerkstelling van meer vrije beroepen en zelfstandigen.

Rollen vooR het ziekenhuis

expeRtise veRsus toegankelijkheid

E

chelonnering zoals geconcipieerd door de minister, bestaat
uit het ontwerpen van een piramidale structuur met
basisziekenhuizen, referentieziekenhuizen en universitaire
ziekenhuizen. In tegenstelling tot wat elders in Europa gebeurt,
moeten de basisziekenhuizen op het Belgische echelon onder
elkaar zelf bepalen waar zich de referentiecentra bevinden.
Zonder stimulans, noch normen druist dit sympathieke idee in
tegen de diagnostische en therapeutische vrijheid (die door de
artsensyndicaten al 50 jaar worden opgehemeld om de burger
te beschermen). “Het zal een vrij robuuste evolutie moeten zijn
om dat dogma te veranderen”, benadrukt Daniel Désir.
Een financiering die sterk berust op betaling per prestatie en
per volume, leidt niet natuurlijkerwijze tot een dynamiek met
echelonnering.
“Integendeel”, reageert Dirk Thielens. “Als we tot een schema
georganiseerd per echelonnering willen komen, zullen we
de waarde van een arts moeten bepalen. Deze problematiek
moet integraal deel uit maken van de vergelijking, maar wordt
momenteel niet aangesneden.”
Het ‘pay for performance’ lokt geen enthousiasme uit bij alle
deelnemers. Welke gegevens moeten worden opgehaald
om een kwaliteitsvolle prestatie te bepalen? Meten blijft
zeer subjectief. En dan is er nog het risico dat kwalitatief
minder gunstige resultaten niet altijd volledig zullen worden
gerapporteerd.
Specifieke financieringen (voor innovatie, universitaire
opdrachten, zwaar materiaal, spoedgevallen) moeten worden
aangewend voor hun respectievelijke doelen, en instellingen
in bepaalde regio’s blijven vragende partij voor sociale
financieringen, bijvoorbeeld Epicura in de Borinage.

infRastRuctuuR van de toekomst
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e hebben geen kaart van het toekomstige
ziekenhuislandschap. Vandaag worden tal van
ziekenhuizen
herbouwd
of
gebouwd
in
dezelfde
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ziekenhuis gaan hervormen
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ij het opzetten van netwerken spelen twee dynamieken:
echelonnering en toegankelijkheid. Voor een aantal
specialiteiten speelt eerder het ene dan het andere aspect.
Bijvoorbeeld voor disciplines als geriatrie en materniteit is
nabijheid belangrijker. Netwerken die echelonnering op het
voorplan plaatsen, richten zich meer op expertise en minder op
toegankelijkheid.
Een risico dat vaak wordt aangehaald in verband met
echelonnering, is dat een universitair ziekenhuis ook een
basisziekenhuis is. Het probleem wordt nog complexer
met drie niveaus. Referentiecentra zijn noodzakelijkerwijs
basisziekenhuizen die bovendien doorverwezen patiënten
aantrekken die van verder komen dan de lokale rekrutering.
Dit voorbeeld illustreert hoe ingewikkeld het systeem is,
weet Daniel Désir. “Volgens de logica van een universitair
ziekenhuis is het onontbeerlijk dat alle studenten die het
beroep leren, geconfronteerd worden met de verscheidenheid
aan ziekten. In de optimale situatie verzorgt een universitair
ziekenhuis mensen uit de onmiddellijke omgeving, maar sluit
het met verderaf gelegen instellingen overeenkomsten af
voor gespecialiseerde diensten. De internationale literatuur
heeft het over een verhouding 85% gemeenschapszorg voor
15% referentiezorg. Het Hôpital des Quinze-Vingts (Parijs),
een nationale instelling voor oogheelkunde, bekommert zich
alleen om doorverwezen gevallen, maar het wordt dan ook
gesubsidieerd als referentiecentrum, met een zeer specifiek
lastenboek en een concentratie aan middelen om de rol
van nationaal referentiecentrum te vervullen. Het is niet nu
regionalisering de klok slaat dat de oprichting van nationale
referentiecentra in ons land van een leien dakje zal lopen.”
Het principe van de zuivere echelonnering vereist een veel
meer dirigistische benadering, die moeilijk te lijmen valt met
de vrije keuze van de patiënt, terwijl een essentieel deel van de
financiering gaat naar zorgvolumes om het ziekenhuis te laten
voortbestaan.
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LES ALÉAS PRÉPARATOIRES DE LA NOUVELLE CLINIQUE DU MONTLÉGIA
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Les défis du réseau
CHC à Liège
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Le Centre Hospitalier Chrétien
(CHC) est un réseau de 6 cliniques (1.045 lits), 8 maisons
de repos et de soins (686 lits),
9 polycliniques, une maison
de soins psychiatriques et une
crèche, tous situés dans la province de Liège (à l’exception
d’une maison de repos située
en province de Namur). Après
mûre réflexion, le conseil
d’administration a donné son
accord pour la construction
d’un hôpital en remplacement
de trois cliniques existantes:
en 2019 Saint-Joseph, l’Espérance et Saint-Vincent plieront
bagages pour occuper la nouvelle Clinique du MontLégia.
La préparation est fastidieuse
et pas toujours prévisible…
Michelle Cooreman

ans son historique, qui est à consulter sur
www.chc.be, on apprend que le CHC est issu de la
fusion successive de plusieurs cliniques, la dernière étape étant la fusion entre les Cliniques
Saint-Joseph et le CHVE, un Centre Hospitalier qui
regroupe les cliniques Saint-Vincent (Rocourt) et SainteÉlisabeth (Heusy). C’était en 2001. Les Cliniques SaintJoseph (au pluriel) résultaient de la fusion de la Clinique
Saint-Joseph (Liège), de la Clinique Sainte-Élisabeth
(Liège), de la Clinique de l’Espérance (Montegnée), de la
Clinique Notre-Dame Waremme et de la Clinique NotreDame à Hermalle-sous-Argenteau.
Le chef de projet pour la construction de la nouvelle clinique, Isabelle François, a rejoint le CHC en 2008. Si elle
n’a donc pas vécu cette historique, elle explique néanmoins
ce qui lie les institutions: «Le point commun que nous
mettons en filigrane de toutes nos actions et de tous nos
projets est "le patient est au centre de nos préoccupations".
À la création du CHC, le conseil d’administration et tous les
membres de la direction ont réfléchi à la valeur commune à
toutes les institutions et ont rédigé la "charte des valeurs",
qui nous guide dans tout ce que nous réalisons et tourne
principalement autour de l’humain.»

UNE A.S.B.L., DEUX NUMÉROS
D’AGRÉMENT

Isabelle François
Chef de projet
de la Clinique
du MontLégia
CHC
isabelle.francois@chc.be
www.chc.be

Le mot «chrétien» dans la dénomination CHC
fait référence au fait que deux congrégations religieuses
sont à l’origine de presque toutes les institutions et il y a
encore des religieuses dans le conseil d’administration et
l’assemblée générale.
Avec les années, une culture CHC est née et a fait l’objet
d’un gigantesque travail auprès des membres des différentes cliniques. Désormais, la gestion commune est
prise en charge par une seule A.S.B.L., avec deux numéros
d’agrément (A152 et A158): les Cliniques Saint-Joseph
qui regroupent quatre sites (Saint-Joseph, l’Espérance,
Notre-Dame de Waremme et Notre-Dame de Hermalle) et
puis le CHVE qui chapeaute les Cliniques Sainte-Élisabeth
et Saint-Vincent. Donc, au sens de la loi sur les hôpitaux,
ce sont deux hôpitaux, avec deux conseils médicaux… De
plus, actuellement, au sein du même numéro d’agrément
plusieurs services d’urgence sont opérationnels: le CHVE
a un service d’urgence à Sainte-Élisabeth, les Cliniques
Saint-Joseph ont un service d’urgence à Saint-Joseph, à
l’Espérance, à Notre-Dame de Hermalle et à Notre-Dame de
Waremme.
Cette situation a été «à l’origine de la réflexion du conseil
d’administration et de la direction par rapport au rôle et à la
contribution des différents sites au sein du réseau, la philosophie générale du CHC étant d’être vraiment un réseau de
soins. Où que l’on soit dans sa vie et dans son processus de
soins, la prise en charge peut être réalisée par un des maillons de la chaîne CHC: de l’accouchement à la maternité,
la prise en charge en néonatalogie, la pédiatrie, la maman
éventuellement en chirurgie, ou au centre de maternité
intensive, jusqu’aux personnes âgées nécessitant une prise
en charge dans une maison de repos, ou des soins ambulatoires dans une des cliniques, ou encore des bébés pris en
charge dans la crèche.»
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Au-dessus de l'entrée
principale, sera installé
un amphithéâtre de
300 places.
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LA MEILLEURE SOLUTION

DEUXIÈME CHANTIER

Lors de cette réflexion stratégique à long terme,
appelée projet Azimut, plusieurs options entraient en compétition. Par exemple, fallait-il garder plusieurs services
d’urgence à quelques kilomètres de distance? La meilleure
solution était-elle de spécialiser chacun des sites et donc
de les garder tous les trois? Ou d’en rassembler deux et de
garder l’activité de deux sites en un? Pouvait-on garder la
clinique Saint-Joseph au même endroit mais l’agrandir et
fermer les deux autres sites? Et, enfin, la dernière option:
pourquoi ne pas construire un tout nouvel hôpital sur un
autre terrain? Pour des raisons qualitatives, mais aussi économiques, le conseil d’administration a pris la décision de
construire un nouvel hôpital.
Du point de vue des patients, outre la proximité de l’un
ou l’autre site, la réputation régionale du site joue certainement un rôle. «Aujourd’hui, le phare de la Clinique de
l’Espérance est la pédiatrie, pour la Clinique Saint-Vincent
c’est la maternité, la Clinique Saint-Joseph est plutôt un
hôpital général pour de la chirurgie, de la radiologie, de
l’oncologie… Certaines connotations ne sont pas uniquement reconnues au centre de Liège. Un cas difficile pédiatrique, même de Waremme, ira à l’Espérance, bien que
pour une suture de plaie le patient restera à la Clinique de
Waremme. La maternité de Rocourt est reconnue au-delà
de la région, avec un important service de néonatalogie.
Cependant, en rassemblant sur un même site la maternité,
la néonatalogie et la pédiatrie, il est clair que des synergies
supplémentaires peuvent se créer… De plus, le terrain où
est construit la nouvelle Clinique du MontLégia, est tout
proche des sites existants.»

En parallèle à la construction de la nouvelle clinique, des engagements ont déjà été pris pour déterminer
la destination des bâtiments sur les sites délaissés après le
déménagement. «Nous voulions éviter à tout prix de nous
trouver dans la même situation que l’ancien Hôpital de
Bavière, dans le centre-ville, qui a déménagé en partie vers
le CHU Sart Tilman et en partie vers le CHR de la Citadelle,
et qui, 30 ans plus tard, est devenu un chancre urbain
avec un bâtiment qui continue à se dégrader, entouré
d’habitations.»
Pour la reconversion des bâtiments actuels des Cliniques
Saint-Joseph, Saint-Vincent et l’Espérance, une fois le
déménagement vers la Clinique du MontLégia réalisé, la
SPI (l’agence pour le développement économique de la
province de Liège) a fait une première étude d’orientation,
un pré-projet en quelque sorte, en cohérence avec l’environnement et les autres projets des villes concernées. Des
demandes de certificats d’urbanisme ont été introduites et
obtenues par partie de bâtiments. Un ensemble cohérent
avec une rénovation extérieure permet d’avoir une idée de
ce que cela pourrait devenir: des espaces verts, une maison
de repos, un petit hôtel ou une auberge de jeunesse, du
logement… «Nous n’allons pas reconvertir les bâtiments
nous-mêmes, mais les vendre. L’avantage pour l’investisseur est qu’il a en main un pré-permis. Il doit encore introduire une demande spécifique d’urbanisme mais au moins
il sait, qu’en suivant cette orientation, il n’y a aucune raison
que la Ville refuse son permis. Ce qui s’est passé à Bavière.
C’est notre deuxième chantier, qui exige aussi du boulot,
mais nous tient vraiment à cœur…»
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UN ANCIEN CHARBONNAGE

ESPÈCE PROTÉGÉE
Les crapauds calamites sont une espèce protégée. «Au début, nous n’avions pas bien realisé l’impact que
cela allait avoir. En résumé: puisque nous démolissons leur
habitat existant, nous avons dû – pour obtenir notre permis
de bâtir – demander une dérogation à la loi concernant la
conservation de la nature. Elle nous a été accordée à condition de mettre en œuvre une zone de compensation, c’està-dire de reconstituer ailleurs sur un terrain proche un
environnement qui convienne aux crapauds. Ce nouveau
parc à crapauds devait avoir au minimum 4 hectares dont
1,5 de plans d’eau. Il a été trouvé de l’autre côté, côté nord,
de l’autoroute A602 (par rapport à l’hôpital qui est côté
sud). Avant l’autoroute, le charbonnage s’étendait aussi par
là. L’autoroute a été construite au travers de l’ancien charbonnage. «Nous avions aussi acheté un morceau de terrain
20
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En rassemblant sur un même
site certains services, des
synergies supplémentaires
peuvent se créer

Ni les patients ambulants
ni les visiteurs n'auront
de longues distances à
parcourir.
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Le terrain où est construite actuellement la nouvelle clinique est un ancien charbonnage qui a été exploité
par la suite par une société spécialisée dans le traitement
des déchets de construction. Elle a remblayé
le terrain et l’a utilisé comme zone de tri. Elle
n’était pas propriétaire du terrain mais locataire, le propriétaire étant la société immobilière Patience et Beaujonc qui est le nom de
l’ancien charbonnage. Après des études préliminaires, entre autres sur la stabilité du sol et la
pollution, le CHC a acquis le terrain. «Comme
il se trouvait dans une zone d’aménagement
communal concerté (ZACC), nous avons dû
entreprendre des démarches de demandes
urbanistiques et environnementales afin de
pouvoir introduire une demande de permis
de bâtir. Avec tous les acteurs, entre autres la
Ville et la Région, nous avons réfléchi à la destination du terrain. L’objectif du CHC était d’y
construire un hôpital sur une surface de 10-12 hectares
(zone d’intérêt commun). Sur ce qui reste des 35 hectares,
la Ville souhaite en complément une zone d’activité économique et des zones d’habitat, qui seront développées par
des promoteurs.»
Dans la zone d’activité économique sont prévues des PME
à vocation santé. Le CHC va y construire un bâtiment pour
abriter les bureaux qui s’occupent de toutes les activités du
groupe CHC. «Aujourd’hui, la direction générale, la direction financière, la comptabilité, les ressources humaines,
pour l’ensemble de tous les sites du CHC, sont logés à SaintJoseph. Puisque nous quittons le bâtiment, la direction a
souhaité faire la distinction entre le groupe CHC et les services de la Clinique du MontLégia en les installant dans des
bâtiments différents.»
La deuxième phase a été l’introduction d’une demande
de permis de bâtir pour l’hôpital, plus pour une nouvelle
sortie d’autoroute, qui permet d’accéder non seulement à
l’hôpital mais aussi à la zone d’activité économique. Pour la
sortie d’autoroute, il faut collaborer avec la Région et pour
les routes sur Liège avec les services publics de Wallonie.
Un travail de longue haleine avec des enquêtes publiques,
des réunions d’information avec les riverains, une étude
d’incidence sur l’environnement. C’est d’ailleurs pendant
l’étude des incidences sur l’environnement que le département Nature et Forêts a constaté la présence de crapauds
calamites sur le terrain.

côté nord de l’autoroute pour mieux maîtriser la construction d’un pont au-dessus de l’autoroute. Maintenant,
nous nous en servons aussi pour reloger les crapauds.» En
quelque sorte un troisième chantier parallèle à celui de
l’hôpital…

2.400 PIEUX
Par rapport à l’historique du site, un projet d’assainissement a été nécessaire. Il a été réalisé en commun
avec la phase de terrassement. En effet, pour construire
l’hôpital une partie des terres devait être enlevée, tandis
que pour réaliser la bretelle d’autoroute, il fallait amener
des terres. Une cartographie détaillée de la qualité des
terres aux différents endroits a permis de quasiment tout
garder sur le site: la terre non polluée a été enlevée d’un côté
et réutilisée pour constituer les talus de protection sonore
de l’autoroute ou de remblais pour les futures rampes
de sortie d’autoroute. Les terres polluées ont été emportées au centre de traitement (6.000 m3 environ). Plus de
160.000 m3 de terre ont ainsi été déplacés à la pelleteuse.
Avec une sortie d’autoroute, il faut aussi pouvoir remonter
sur l’autoroute dans l’autre sens. Un pont est donc nécessaire. Les bretelles d’accès côté clinique au sud de l’autoroute A602 et celle au nord de l’autoroute sont déjà visibles
quand on circule sur l’autoroute Bruxelles-Liège entre les
sorties Ans et Burenville et utilisées pour la construction de
la clinique. Le pont sera réalisé en avril 2016.

Une fois les travaux d’assainissement et de terrassement
terminés, afin de stabiliser le sol sous la future clinique,
2.400 pieux ont été enfoncés dans le terrain entre juillet
et novembre 2015, après quoi la construction pouvait enfin
commencer.

RESPECTER L’ERGONOMIE
Vues de haut, les ailes sont une succession de
croix, qui correspondent à la forme des unités de soins.
C’est la conséquence d’une réflexion sur l’organisation
dans les unités de soins: au centre il y a les locaux infirmiers, dans chacune des branches de la croix se trouvent
les chambres. Ainsi les distances sont très courtes pour
les infirmières et les médecins (au maximum 20 mètres
jusqu’au bout de l’unité vers la chambre la plus éloignée),
ce qui est plus ergonomique pour tout le monde. Dans l’aile
adulte, il y a quatre unités de soins par étage. L’aile mèreenfant en compte trois, avec tout au bout de cette aile,
la psychiatrie (en forme de croix aussi) avec une entrée
séparée et un espace extérieur pour les patients.
À l’arrière des ailes d’hospitalisation se trouve le bloc
médicotechnique avec au rez-de-chaussée les urgences
(accessibles par l’arrière du bâtiment), l’imagerie médicale et la médecine nucléaire, qui se retrouvent donc en
face des consultations, situés au rez-de-chaussée des
ailes d’hospitalisation. Le laboratoire de biologie clinique se trouve ici aussi, avec une zone de prélèvement au
niveau des consultations. Au premier étage du bloc médicotechnique sont situés le bloc opératoire et les soins
intensifs, et au deuxième étage un centre de revalidation
fonctionnelle.
«À côté de l’entrée des urgences on a mis volontairement
une autre entrée très spécifique: l’entrée pour les futures
mamans qui viennent accoucher. Dans la panique, elles se
présentent souvent aux urgences, donc une entrée de jour
et de nuit juste à côté se justifie. Avec l’ascenseur on arrive
directement au quartier d’accouchement.»

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
PORTÉE À LA MOBILITÉ
Tout est à construire, donc à réfléchir à l’avance.
Et il n’y a pas que la bretelle d’autoroute!
Le long du Ravel une nouvelle voirie est en construction.
Elle permettra l’accès des voitures, et des transports en
commun, les bus TEC, et plus tard peut-être le tram, quand
celui-ci sera réalisé à Liège. «Dans notre rapport urbanistique et environnemental on nous a demandé de préserver
la possibilité d’avoir le passage du tram. Comme le trajet
n’est pas encore déterminé, nous avons demandé de modifier l’emplacement de l’arrêt de bus pour que, via une plateforme multimodale, la correspondance bus-tram soit aisée.
Il a aussi été prévu la possibilité d’avoir un parking relais
(P+R) derrière l’arrêt bus et tram.»
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La maquette de la nouvelle Clinique du MontLégia
est impressionnante. Au-dessus de l’entrée principale,
située à l’endroit même où la dernière cheminée du charbonnage a été abattue, sera installé un amphithéâtre de
300 places. À partir de là, la clinique est composée de deux
ailes dans un angle de 90°: l’aile hospitalisation adulte et
l’aile mère-enfant avec au bout la psychiatrie. La nouvelle
clinique est située le long du Ravel (Réseau autonome des
voies lentes). Ces anciennes lignes de chemin de fer qui
servent pour des balades à pied, à vélo ou à cheval, mènent
directement à l’entrée principale de la clinique. Cette
orientation permettra également de donner à la majorité
des patients dans l’aile adultes une superbe vue sur la ville
de Liège.
«L’hôpital est conçu sur le principe du face-à-face: d’une
part l’hospitalisation et de l’autre, la partie plus technique,
en face. Depuis le début, avec les architectes, nous avons
vraiment souhaité que ce soit l’hôpital des gens de terrain.
Avant de commencer les plans, environ 40 groupes de
travail avec tous les gens de terrain (médecins, infirmiers,
kinés, personnel d’entretien, de maintenance, administratif…) se sont rencontrés une dizaine de fois pour déterminer les besoins de chacun dans la nouvelle clinique. Nous
voulions impliquer tout le monde dans le mouvement pour
aller jusqu’à la réalisation des plans.»
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Pour arriver aux urgences, les ambulances pourront passer
via un petit pont sous les ailes d’hébergement, les deux ailes
des bâtiments n’étant pas connectées au rez-de-chaussée.
Les parkings visiteurs sont en sous-sol des ailes d’hébergement. «Comme la clinique occupe une superficie de
200 mètres sur 200 mètres, nous avons souhaité que ni
les patients ambulants ni les visiteurs n’aient de longues
distances à parcourir. L’objectif est de les guider par la
signalisation vers les places de parking les plus proches de
l’ascenseur qui mène directement à l’endroit où ils doivent
aller, que ce soit en consultation au zéro, ou aux étages
pour rendre visite à une personne hospitalisée.» De plus,
tout a été organisé pour que les patients externes circulent
dans des circuits différents des patients hospitalisés. Des
portes de sécurité entre les deux circuits fonctionneront
par badge.

L’ACCOMPAGNEMENT DU
CHANGEMENT
C’est principalement le personnel des trois
hôpitaux qui fermeront leurs portes, Saint-Joseph, SaintVincent et l’Espérance, qui ira travailler à la Clinique du
MontLégia. Pour faciliter ce changement, un accompagnement a été mis en place. Changer de cadre de travail
après, pour certains, 20 ans de bons et loyaux services
dans la même clinique, peut être perturbant. Il n’y aura
pas de réduction de personnel dans les unités de soins,
au contraire plutôt une augmentation. Mais, dans certaines fonctions plus administratives ou plus logistiques,
une économie d’échelle devra être réalisée. «Pour ne pas
avoir de licenciement au jour de l’ouverture, la direction a
décidé de ne plus engager que des personnes sous contrat
pour le moment. Cela nous permettra de prolonger des
22
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Les différentes équipes qui travaillent encore
maintenant sur des sites différents formeront
une seule unité sur le site du MontLégia.
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contrats en fonction des besoins, mais surtout de ne pas
devoir licencier des personnes. De plus, nous stimulons les
gens dans des fonctions qui seront réduites à se présenter
spontanément pour de nouvelles fonctions. De cette façon,
le nombre de ceux qui seront obligés de s’orienter vers une
autre fonction sera minimal. Aves les mesures déjà mises
en œuvre, nous savons déjà aujourd’hui que nous n’aurons
pas de souci concernant l’excédent de personnel.
D’autre part, des démarches ont été entreprises pour déjà
faire collaborer les différentes équipes qui travaillent
encore maintenant sur des sites différents mais qui formeront une seule unité sur le site du MontLégia. Par exemple,
le personnel et l’activité de la maternité de Saint-Joseph ont
déjà été transférés à Saint-Vincent. Pour le projet de cardiologie interventionnelle (B2), la cardiologie a été développée sur Saint-Joseph, alors que la pneumologie a été plutôt
concentrée sur l’Espérance.» De cette façon, à l’ouverture
du MontLégia, les équipes seront plus unies et les anciens
des trois cliniques séparées seront moins perdus. C’est un
challenge aussi.
Un autre exemple de l’unification est l’harmonisation du
statut financier des médecins, qui est mis en route.

UN AVENIR PROMETTEUR
Le déménagement vers la Clinique du MontLégia
est prévu fin 2019… «La préparation a été longue. Nous
sommes maintenant dans la phase de construction et tout
dépend des entrepreneurs, des aléas de chantier… mais
cela devrait bien se passer. Tous les moyens de communication sont utilisés pour informer le personnel et le grand
public (magazine, intranet, site web, vidéos…).»
Les trois autres cliniques du réseau, la Clinique SainteÉlisabeth à Heusy (118 lits), la Clinique Notre-Dame à
Hermalle (110 lits) et la Clinique Notre-Dame à Waremme
(118 lits), restent opérationnelles, un choix stratégique en
accord avec le rôle de proximité que jouent ces cliniques
dans leur région. Le CHC a conclu que cela valait vraiment
24
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la peine de les garder positionnées physiquement là où
elles sont. Mais en fonction de l’évolution des besoins, des
ajustements permanents et des rénovations, un agrandissement à Heusy, un nouveau service de soins palliatifs
à Hermalle et des extensions à Waremme sont prévus.
En même temps, pour répondre aux besoins accrus de la
population, toutes les polycliniques et maisons de repos du
réseau CHC se développent aussi davantage. Avec le vieillissement de la population, la demande de lits en maisons de
repos et de soins ne cessera d’augmenter. Le réseau CHC est
prêt à relever aussi ce défi…

De uitdagingen van het
CHC-netwerk in Luik
Het Centre Hospitalier Chrétien (CHC) is een netwerk van 6 klinieken (1.045 bedden), 8 rust- en verzorgingstehuizen (686 bedden),
9 polyklinieken, een psychiatrisch zorgcentrum en een kribbe, allen
gelegen in de provincie Luik (met uitzondering van een rusthuis in
de provincie Namen). Na rijp beraad heeft de raad van bestuur zich
akkoord verklaard om een nieuw ziekenhuis te bouwen dat drie
bestaande klinieken moet vervangen: in 2019 zullen de activiteiten
van Saint-Joseph, Espérance en Saint-Vincent worden voortgezet in
de nieuwe Clinique du MontLégia.
De voorbereiding liep niet altijd van een leien dakje. Tijdens een
studie over de gevolgen voor het milieu stelde het departement
Natuur en Bossen de aanwezigheid van rugstreeppadden op het
terrein vast. Dus moest elders dichtbij een terrein worden gevonden
om de padden een nieuwe thuis te geven.
Na de sanering van het terrein werd een nieuwe op- en afrit van de
autosnelweg Luik-Brussel aangelegd. Daarna kon de grond worden
gestabiliseerd door er 2400 pijlers in te boren. November 2015 kon de
bouw eindelijk beginnen.

Miele Professional
Er is geen betere voor het reinigen
en desinfecteren in ziekenhuizen
Mille fois mieux pour le nettoyage
et la désinfection en milieu hospitalier

Info: www.miele-professional.be - infopro@miele.be

Quel

Reportage publicitaire

avenir pour les
laboratoires
cliniques ?

L’hôpital tel que nous le connaissons aujourd’hui n’existera plus
d’ici la prochaine génération. Cette évolution est déjà en cours
aux Pays-Bas, en Finlande et en Allemagne, où les petits hôpitaux disparaissent. Chez nous aussi, le ministre en charge parle
de trois types d’hôpitaux: l’établissement local, régional, avec les
services de base, l’établissement suprarégional avec davantage
de spécialités et l’établissement tertiaire pour les pathologies
très spéciales. «Je suis d’avis que nous allons devoir évoluer
vers ce genre de modèle et, en parallèle, vers ce que Michael
Porter nomme «focused factories». Ce sont des cliniques et des
centres d’activité qui se focalisent sur une seule pathologie ou
un seul traitement, qu’ils administrent pour la moitié moins cher
mais avec des pourcentages de réussite plus élevés. Ce qui fait
défaut dans ce cas, c’est l’intégration des connaissances, parce
que le patient de demain est une femme de 85 ans avec 7 comorbidités», explique le Pr Noppen.
La présence d’un laboratoire clinique dans chaque hôpital fera
peut-être aussi très prochainement partie du passé. Différentes
tendances se dessinent d’ores et déjà dans l’évolution du laboratoire clinique.

Automatisation versus superspécialisation

L’image artisanale romancée du labo que certains d’entre nous
ont connue au début de leur carrière a complètement disparu aujourd’hui. En ce qui concerne les volumes et la routine - tant en
chimie, hématologie, microbiologie qu’en anatomopathologie - ,
l’automatisation va devenir la règle dans quelques grands laboratoires. Le Pr Noppen appelle cela «l’usiniﬁcation», en d’autres
termes, «un labo dans chacun des 104 hôpitaux de Belgique est
impayable et pas non plus indispensable. Je vois de plus en plus
se matérialiser la tendance à l’exploitation conjointe d’un seul
labo par 4 ou 5 hôpitaux, ou par une tierce partie si les investissements l’exigent».
Un laboratoire qui effectue 44 tests différents ne sera plus non
plus nécessaire à l’avenir. «On peut aussi concevoir une «focused factory» sur le plan des laboratoires: certains labos se
spécialisent dans les maladies métaboliques rares par exemple,
tandis que d’autres se consacrent à la microbiologie. Une su-

perspécialisation en quelque sorte, mais dans ce cas le ﬁnancement doit
suivre. Le labo devrait alors fonctionner de façon budgétairement neutre,
mais notre ﬁnancement est tellement complexe que ce ne sera pas une tâche
facile. D’autre part, on assiste aussi à une énorme évolution technique dans
certaines pathologies où on se dirige de plus en plus vers une médecine
individualisée. Pour que cela reste supportable pour la société, cela doit être
couplé à des diagnostics compagnons et à des prédicteurs.»
La plus-value du biologiste clinique de demain réside dans sa sous-spécialisation dans le cadre de laquelle il/elle peut interpréter des valeurs et contribuer à la résolution de problèmes cliniques.

«Points of care» mobiles et intégration des données

«Peut-être que l’évolution des laboratoires cliniques va aussi se produire en
parallèle: grands bulk labos contre labos plus spécialisés pour une médecine
plus individualisée, en plus de la tendance des points of care mobiles, une
troisième tendance qui selon moi est déjà en marche», estime le Pr Noppen.
En raison de la création de points of care, le concept de labo est peut-être
déjà dépassé pour pas mal de «mesures de routine». «Pourquoi ne pas
disposer dans la chambre de chaque patient d’un point de mesure point of
care mobile où nous pouvons suivre les tests de routine? Pourquoi ne pas
laisser pratiquer aux médecins généralistes davantage de tests, les patients
le font déjà eux-mêmes (INR, glucose)? À condition que la validation des
tests et l’intégration des résultats suivent dans le dossier des patients. Voilà
qui constitue d’emblée la quatrième tendance: l’intégration du datasharing. Il
faut trouver des solutions IT pour ce partage des données. Subsistent alors
les questions de savoir qui va payer et qui est responsable en cas d’erreur?
Deux questions auxquelles je ne peux pas donner directement de réponse.»

Le rôle du laboratoire dans le dépistage

En ce qui concerne le rôle du labo dans le dépistage, le Pr Noppen est d’avis
que la prévention est plus importante que le dépistage. «Le dépistage n’est
utile que si on satisfait à quelques conditions: la pathologie doit être fréquente, un traitement doit être disponible et le dépistage doit avoir un impact
sur la santé publique. Les tests de dépistage doivent avoir une sensibilité et
une spéciﬁcité parfaites et ils sont peu dans le cas, à moins qu’ils ne soient
focalisés comme le dépistage du cancer du sein et du côlon dans une tranche
d’âge déterminée. Nous savons désormais qu’une imagerie par résonance
magnétique (IRM) corps entier et le dépistage de la PSA sont inutiles.»
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Le rôle des laboratoires de biologie clinique et
d’anatomopathologie va aussi évoluer parallèlement à la modiﬁcation du paysage hospitalier,
et même plus radicalement encore quand le
ﬁnancement des hôpitaux sera lui aussi réorganisé. Nous avons demandé au Pr Marc Noppen,
administrateur délégué de l’UZ Brussel, comment
il voit l’évolution de ce rôle à l’avenir et qu’est-ce
que cela va impliquer pour l’hôpital.

Hoe ziet de

Het ziekenhuis zoals we het vandaag kennen, bestaat over
een volgende generatie niet meer. Deze evolutie is al aan de
gang in Nederland, Finland, Duitsland, waar kleine ziekenhuizen
verdwijnen. Ook bij ons heeft de minister het over drie soorten
ziekenhuizen: een zeer lokaal regionaal met basisdiensten,
een supraregionaal met wat meer specialismen en een tertiair
ziekenhuis voor zeer speciale pathologieën. “Ik geloof dat we
naar zulk model zouden moeten evolueren en parallel daarmee
naar wat Michael Porter de ‘focused factories’ noemt. Dat zijn
klinieken en activiteitencentra die zich focussen op één enkele
pathologie of behandeling, die ze dan voor de helft goedkoper
maar met hogere succespercentages uitvoeren. Wat je dan wel
mist, is integratie van kennis omdat de patiënt van morgen een
85-jarige vrouw is met 7 comorbiditeiten,” legt prof. Noppen uit.
Voor elk ziekenhuis een klinisch labo hoort wellicht even snel
volledig tot het verleden. In de evolutie van het klinische labo
tekenen zich nu al verschillende trends af.

Automatisering versus superspecialisatie

Het geromantiseerde, ambachtelijke beeld van het labo dat sommigen van ons aan het begin van hun carrière gekend hebben,
is in de praktijk vandaag al helemaal verdwenen. Wat volumes
en routine betreft - zowel chemie, hematologie, microbiologie als
pathologische anatomie - , zal automatisering in enkele grote
labo’s de regel worden. Prof. Noppen noemt dit ‘usiniﬁcatie’, met
andere woorden, “een labo voor elk van de 104 ziekenhuizen in
België is immers onbetaalbaar en ook niet nodig. Ik zie steeds
meer de trend ontstaan waarbij 4 tot 5 ziekenhuizen, of een
derde partij als de investeringen het vergen, samen één labo
uitbaten.»
Een labo dat 44 verschillende testen uitvoert, zal in de toekomst
evenmin nog nodig zijn. “Ook op labovlak kan je een ‘focused
factory’-verhaal bedenken: labo’s die zich specialiseren in zeldzame metabole ziekten bijvoorbeeld, terwijl andere labo’s zich
eerder toeleggen op microbiologie. Een soort superspecialisatie
zeg maar, maar dan moet de ﬁnanciering volgen. Hiervoor zou
het labo wat men noemt budgetneutraal moeten werken, maar

onze ﬁnanciering is zo complex dat dit geen gemakkelijke klus wordt. Anderzijds is er ook een enorme technische evolutie in bepaalde pathologieën
waarbij steeds meer naar geïndividualiseerde geneeskunde wordt gegaan.
Om dat voor de maatschappij betaalbaar te houden, moet het worden gekoppeld aan companion diagnostics en predictoren.”
De meerwaarde van de klinisch bioloog van morgen ligt in zijn subspecialisatie waardoor hij/zij waarden kan interpreteren en bijdragen tot het oplossen
van klinische problemen.

Mobiele ‘points of care’ en integratie van gegevens

“Misschien zal de evolutie van de klinische labo’s ook parallel gebeuren:
grote bulklabo’s versus meer gespecialiseerde labo’s voor meer geïndividualiseerde geneeskunde, naast de trend naar mobile en point of care, een
derde trend die volgens mij niet meer te stoppen is,” vindt prof. Noppen.
Door het oprichten van ‘points of care’ zou het concept labo voor heel wat
‘routinemetingen’ misschien voorbijgestreefd worden. “Waarom niet in de
kamer van elke patiënt een mobiel point of care meetpunt hebben waar we
de routinetesten mee opvolgen? Waarom huisartsen niet zelf meer testen
laten uitvoeren, patiënten doen er nu ook al (INR, glucose)? Op voorwaarde
dat validatie van de testen en integratie van de resultaten in het patiëntendossier volgen. Dat is meteen ook de vierde trend: integratie van datasharing.
Daarvoor moeten IT-oplossingen worden gevonden. Blijven dan de vragen:
wie gaat dat betalen en wie is verantwoordelijk als het misloopt? Twee vragen
waarop ik niet direct een antwoord kan geven.”

Rol van labo in screening

Wat de rol van het labo in screening betreft, vindt prof. Noppen preventie
belangrijker dan screening. “Screening is alleen nuttig als aan een paar
voorwaarden voldaan is: het moet een frequente pathologie zijn, er moet
een behandeling beschikbaar zijn en de screening moet impact hebben
op de volksgezondheid. Screeningtesten moeten een perfecte sensitiviteit
en speciﬁciteit hebben en zo zijn er niet veel, tenzij gefocust, zoals borsten darmscreening in een bepaalde leeftijdsgroep. Van total body MRI en
PSA-screening weten we nu dat ze nutteloos zijn.”

Roche Diagnostics Belgium
Schaarbeeklei 198 - 1800 Vilvoorde
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Samen met de wijziging van het ziekenhuislandschap zal ook de rol van de laboratoria
klinische biologie en pathologische anatomie
veranderen, sterker nog als ook de ziekenhuisﬁnanciering wordt gereorganiseerd. Aan ziekenhuisdirecteur prof. dr. Marc Noppen (UZ Brussel)
vroegen we hoe hij deze rol verder ziet evolueren
in de toekomst, en wat dat voor het ziekenhuis
betekent.

Publi-reportage

toekomst
van klinische
labo’s eruit ?
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JCI-ACCREDITERING IN EEN ALGEMEEN EN EEN UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS

De lange weg naar
Is het een trend? Ongetwijfeld, maar wel een verantwoorde trend. Want is er
voor een ziekenhuis iets geloofwaardiger dan de zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid op de eerste plaats te zetten? Vanzelfsprekend is het niet. Het is
sowieso keihard werken en continu verbeteren, heeft Brenda Droesbeke
ervaren. Ze is kwaliteitsmanager in het az Sint-Blasius Dendermonde, dat
recent de JCI-accreditering haalde. Voor een universitair ziekenhuis evalueren
de JCI-auditoren ook opleiding en onderzoek, dat weten ze in het Universitair
ziekenhuis Antwerpen maar al te goed.

© V.R.

Michelle Cooreman
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een kwaliteitslabel
H
De medewerkers van
het az Sint-Blasius
Dendermonde
hebben bergen
verzet.

et Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg reikt
jaarlijks de Kwinta Excellence Award uit. Dit
jaar ging de prijs in de categorie zorgsector naar
Brenda Droesbeke. Van meet af aan wil ze dat
het duidelijk is: "Het zijn de medewerkers, artsen en nietartsen, die bergen hebben verzet. Mijn waardering voor
hen is dan ook heel groot. Ik heb hen in het voorbereidingstraject tot het bekomen van de Joint Commission
International (JCI) begeleid, maar zonder hen had ik dit
resultaat nooit kunnen bereiken. Voortdurende verbetering is een traject waarbij elke medewerker betrokken is:
je hebt inderdaad iemand nodig die aanstuurt, faciliteert,
inspireert, maar kwaliteit van de zorgverlening is de verantwoordelijkheid en de verdienste van iedereen."

WAAROM KIEZEN VOOR EEN
KWALITEITSLABEL
Het denkproces om voor een accreditering te
gaan was in az Sint-Blasius al gestart eind 2009. Het was
een logische stap in de maturiteitsgroei van het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis. Na de fusie eind 1990 werd
een gemeenschappelijk doel vooropgesteld: 'kwaliteit voor
de patiënt'. Hiertoe werd het kwadrantmodel geïmplementeerd: een kwaliteitsmodel uit de industrie op basis
van het EFQM-model (European Foundation For Quality
Management). "Sinds 2000 zijn we elk vlak van het model
een invulling aan het geven en dan wil je aftoetsen hoe goed
je het doet en waar je moet bijsturen."
Een van de resultaatsgebieden van Kwadrant is waardering door de maatschappij, en daar zocht az Sint-Blasius
nog naar een objectief instrument om deze waardering te
meten. "Om maatschappelijke verantwoording af te leggen,
werd dan de beslissing genomen om ons te laten accrediteren. JCI-accreditering was een van de middelen die we
voorop stelden. Een ander middel was het transparant
maken van onze resultaten via jaarverslag en website, waardoor patiënten een geïnformeerde keuze kunnen maken.
Bovendien zien we dat transparantie vooral de interne competitie, de drive naar het steeds verbeteren van de kwaliteit
van patiëntenzorg, op een positieve manier aanwakkert."

IMPACT VAN DE NORM IN KAART
BRENGEN
Eens de keuze voor JCI-accreditering in het az
Sint-Blasius was goedgekeurd door de medische raad en de
raad van bestuur, kon die worden opgenomen in het strategische plan, waardoor iedereen bij het voorbereidingstraject werd betrokken. "We waren er ons op directieniveau
snel van bewust dat we de impact van het normenboek voor
de JCI-accreditering eerst in kaart moesten brengen: wat
gaat dit voor onze mensen betekenen inzake wijzigingen,
aanpassingen, verbeteringen, vernieuwingen van onze
processen." Dat werd in multidisciplinaire werkgroepen
met medische en niet-medische (zowel verpleegkundigen
als diensthoofden van ondersteunende diensten) leidinggevenden onderzocht. Bleek dat 80% van wat ze deden al
tegemoetkwam aan die normen, dus de prioriteit lag bij de
overige 20%. "We hebben er dan voor gekozen om tot 2012
een soort 'warming up' te doen: de 20% werd in 20 thema’s
opgedeeld die heel nauw aansloten op de werkvloer, zodat
iedereen aanvoelde dat het over 'zijn/haar' werkdomein
ging. Enkele voorbeelden: veilig medicatiebeheer, veilige
heelkunde, educatie en informatie van patiënt en familie …
Gedurende twee jaar zijn we met verbeteracties aan de
Hospitals.be / 2016 n°1
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welke informatie de arts en de verpleegkundige hem
hebben gegeven. Iedere medewerker in het ziekenhuis
moet het beleid kennen. "Zo vragen ze het schoonmaakpersoneel welke stappen ze zetten wanneer een patiënt
hen toevertrouwt dat hij graag een tweede mening wenst.
Belangrijk is dat de schoonmaker kan doorverwijzen naar
de juiste personen, de patiënten op hun gemak kan stellen
en hen kan verzekeren dat de vraag met de juiste zorg wordt
behandeld."
Naast patiëntentracers, werken de auditoren ook met
systeemtracers, bijvoorbeeld rond hoogrisicomedicatie of
brandveiligheid: welke afspraken zijn gemaakt, is iedereen
vertrouwd met die afspraken en leeft iedereen die ook na.

INTERNE KWALITEITSEVALUATIE

© V.R.

De filosofie van JCI is dat het altijd beter kan, en
die hebben ze in az Sint-Blasius overgenomen. Dagelijks
wordt gezocht naar verbeterpotentieel waarbij we streven
naar 100% resultaat. "Uit de doorlichtingsmethode van
JCI hebben we veel geleerd over de manier waarop we kwaliteit in kaart kunnen brengen. We hebben een team rond
interne kwaliteitsevaluatie opgestart, dat dezelfde tracers
uitvoert, en tegelijkertijd hebben we gewerkt aan de verbeterpunten. Telkens een actie of oplossing voor een verbeterpunt werd opgeleverd, werd het team gevraagd om dat
in de praktijk te toetsen. Dat was een van de belangrijkste
stappen die we gezet hebben."
slag gegaan, alvorens we de consultants van JCR
(Joint Commission Resources) een eerste keer
hebben uitgenodigd. Dat was in het voorjaar van
2013. Drie consultants verbleven zes dagen in het
ziekenhuis en stelden een rapport op met honderden extra verbeterpunten. Zo hadden we een
nulmeting."

WERKEN MET TRACERS

Brenda Droesbeke
Kwaliteitsmanager
az Sint-Blasius
Dendermonde
brenda.droesbeke
@azsintblasius.be
www.azsintblasius.be
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Om af te toetsen in welke mate de processen in een ziekenhuis beantwoorden aan de
strenge richtlijnen die JCI voorschrijft, werkt JCI
met 'tracers', letterlijk 'het spoor volgen van'. Zo
gebruiken de auditoren onder andere patiëntentracers. Ze vragen eerst naar de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis en kiezen dan per dag een
patiëntentraject uit. "De auditoren hebben ons
bijvoorbeeld naar een patiënt gevraagd die al een week in
het ziekenhuis verbleef, binnengekomen via Spoed, medische beeldvorming heeft gehad, en ontslagklaar is na een
ingreep aan de heup. Intussen stellen zij vast hoe je als ziekenhuis georganiseerd bent om dergelijke patiënt zelf in
jouw ziekenhuis te detecteren. En dan gaan ze aan de slag.
Ze starten op de spoedopname en op basis van het patiëntendossier stellen ze heel gerichte vragen naar de professionele organisatie van de zorg. Interviews met artsen,
verpleegkundigen, schoonmakers, technische dienst, vrijwilligers, studenten …"
De sterkte van JCI is dat ze iedereen bij de evaluatie betrekken, ook de patiënt.
Enerzijds vragen ze het personeel hoe de patiënt werd
geïnformeerd over een ingreep (informed consent), wat
aantoonbaar en gedocumenteerd moet zijn. Anderzijds
vragen ze de patiënt of hij toestemming heeft verleend,

Om maatschappelijke
verantwoording
af te leggen, werd
besloten zich te
laten accrediteren
In het belang van de continuïteit van zorg, vraagt JCI ook
dat de professionele organisatie van de zorg uniform zou
zijn over het gehele ziekenhuis. "Onze artsen waren al goed
georganiseerd binnen hun discipline, maar we hebben de
structuur van het patiëntendossier nu zodanig opgevat dat
alle dossiers dezelfde basisinformatie bevatten. Bij opname
bijvoorbeeld moet de patiënt binnen de 24 uur onderzocht
zijn, en moet het dossier minstens een anamnese, een klinisch onderzoek en een zorgplanning bevatten. Iedereen
moet ook weten waar dit assessment in het dossier staat,
om de continuïteit van de patiëntenzorg te verzekeren. Een
van de succesfactoren van onze voorbereiding was dan ook
de invoering van het elektronisch patiëntendossier. We
hebben gekozen voor het Klinisch Werkstation van het UZ
Leuven dat maximaal afgestemd is op de JCI-norm. Al snel
is duidelijk gebleken dat het KWS cruciaal is voor een professionele organisatie."

Medical Select
Van deskundig naar expert.
De la connaissance à l’expertise.
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U zoekt professionals voor uw
zorgvoorziening?

Vous recherchez des professionnels
pour votre établissement de soins ?

Voor de rekrutering en selectie van medische en
wetenschappelijke profielen heeft Medical
Select alle expertise in huis. Wij bieden
antwoorden zowel voor een vaste betrekking als
voor een specifiek project, zowel voor
knelpuntfuncties als voor specialisten.

Pour le recrutement et la sélection de profils
médicaux et scientifiques, Medical Select dispose
des experts qu’il vous faut. Nous offrons des
solutions aussi bien pour un engagement fixe que
pour un projet spécifique et ceci, tant pour des
fonctions clés que pour des spécialistes.

Express Medical is al jaren dé referentie in
België voor het beheer van ﬂexibiliteit in de
zorginstellingen. Met meer dan 25 jaar ervaring
in de medische sector weten we als geen ander
wat de behoeften zijn van onze klanten.

Express Medical est depuis des années la référence
en Belgique en matière de gestion de la ﬂexibilité
dans les instituts de soins de santé. Avec plus de
25 ans d’expérience dans le secteur médical, nous
connaissons mieux que quiconque les besoins de
nos clients.

De medische sector evolueert continu. Express
Medical biedt een antwoord op deze evoluties
met de specialisatie Medical Select.

Le secteur médical évolue en permanence.
Express Medical offre une réponse à ces évolutions
par le biais de la spécialisation Medical Select.
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OPLEIDINGSMEDEWERKERS EN
ANDERE TOOLS
Een andere pijler van de interne kwaliteitsevaluatie, naast
tracen, is dossierreview. Om na te gaan of elk patiëntendossier ingevuld is volgens de strenge JCI-conforme richtlijnen, werden steekproeven opgezet. Brenda Droesbeke:
"We hebben de artsen hierin ook ondersteuning gegeven.
We stelden onder meer een opleidingsmedewerker aan die
door haar functie in het verleden al heel wat credits had bij
de artsen. Van zodra een dossierreview een rapport oplevert
waaruit blijkt dat een arts nood heeft aan ondersteuning,
gaat de opleidingsmedewerker bij de arts voor 1:1 coaching.
Na de coaching volgt dan snel een focusreview op die specifieke punten. Op gebied van tijdig en volledig invullen,
hebben we toch een exponentiële verbetering van het resultaat kunnen vaststellen."
Er is ook een opleidingsmedewerker voor het verpleegkundig departement, en dossierreview voor het verpleegkundig
dossier.
Tijdens het tracen wordt al coaching gegeven. Bijvoorbeeld
door, wanneer een richtlijn niet wordt gevolgd, af te toetsen
wat de reden is: is het een gebrek aan kennis, opleiding of
tijd? En dan specifiek daarop inwerken om te kijken hoe
het kan worden verbeterd.
Een van de tools die ter ondersteuning werden ontwikkeld,
is een kleine 'waaier', die de belangrijkste procedures voor
kwaliteit en patiëntveiligheid in een overzichtelijk schema
samenvat. De waaier hangt aan de verzorgingskarren en aan
de karren waar de laptops op staan zodat de cruciale informatie beschikbaar is daar waar de zorg wordt uitgevoerd.
Anderzijds werd een elektronisch zoekcentrum beschikbaar gesteld waar alle procedures bovendien heel snel terug
te vinden zijn. "JCI vindt het belangrijk dat elk gevaarlijk
product in het ziekenhuis gekend is, maar ook dat iedereen weet wat je moet doen als er een incident is. Voor elke
medewerker, van schoonmakers tot artsen, hebben we
workshops ingericht om duidelijk te maken hoe je snel in
het zoekcentrum en in een procedure kunt opzoeken wat je
moet doen bij een incident."

RISICOBEHEER
Een van de punten waar na de eerste nulmeting
grondig werk van werd gemaakt, is het opzetten van een
ziekenhuisbreed risicobeheersysteem. Eerst werden de
meest risicovolle processen samen met de verantwoordelijken in kaart gebracht. En dat zijn er nogal wat in een ziekenhuis, onder andere medicatie, medische beeldvorming,
nucleaire geneeskunde, infectiebeheer … en facilitaire
veiligheid. "De prioriteiten werden ondergebracht in een
risicobeheerprogramma dat loopt over 3 jaar. Het wordt
opgevolgd door het comité 'Kwaliteit en Patiëntveiligheid'
waarin ook bestuur en directie zijn afgevaardigd. Dit vond
ik heel belangrijk om zo ook waar nodig middelen vrij te
maken om risico’s te kunnen verminderen, elimineren, of
onder controle te hebben."
De JCI-normen besteden veel aandacht aan de klinische
laboratoria. Er moet een procedure zijn om kritieke laboresultaten tijdig door te geven aan de zorgverstrekker die
op basis van die resultaten actie moet ondernemen. "We
hebben een 'read back'-systeem opgezet waarbij de zorgverstrekker een bepaalde procedure moet volgen nadat hij
het resultaat heeft ontvangen. En alles moet altijd aantoonbaar zijn, ook de stappen die onmiddellijk werden gezet om
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az Sint-Blasius telde in 2014
438 erkende bedden (379 in Dendermonde, 59 in Zele)
150 artsen
1.174 medewerkers
35.471 hospitalisaties waarvan 25% in heelkundig dagziekenhuis en
24% in medisch dagziekenhuis
197.897 consultaties
22.803 opnames op Spoed

de patiënt de juiste behandeling te geven. De read backprocedure geldt ook voor het mondeling doorgeven van de
medicatieorders.
Bovendien vraagt JCI ook op welke manier de apparatuur
wordt onderhouden, geijkt, de kwaliteit verzekerd, de valideringen uitgeoefend … De gestelde eisen worden tijdens
de audit ook doorgelicht."

UPGRADE VAN DE KWALITEITEN VEILIGHEIDSNORMEN
In het voorjaar van 2014 werden opnieuw twee
JCR-consultants uitgenodigd voor een tussentijdse stand
van zaken. Het resultaat was goed. Intussen had JCI echter
haar normen verscherpt van de 4de naar de 5de editie. Een
van de nieuwe normen was dat de kwaliteitsverbeterende
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De meest risicovolle
processen werden in
kaart gebracht: medicatie
is er daar een van.

projecten op de afdelingen volledig gealigneerd moeten zijn
met de ziekenhuisbrede doelstellingen. "In ons ziekenhuis
hebben we al een jarenlange ervaring met een beleidscyclus. Jaarlijks lichten we de ziekenhuisbrede doelstellingen
toe en vragen we elke leidinggevende om na risicoanalyse
samen met het team een afdelingsbeleidsplan op te stellen
afgestemd op de ziekenhuisbrede doelstelling. Maar JCI
vroeg ons om dat nog scherper te stellen en meer gericht
op kwaliteit en patiëntveiligheid. In 2014 werd dus gewerkt
om per afdeling specifieke verbeterplannen op te maken
waarbij elke medewerker de plan-do-check-act cyclus goed
onder de knie zou hebben. Er kwam op elke afdeling een
verbeterbord waar het eigen verbeterplan zichtbaar is en
dat is afgestemd op de ziekenhuisbrede doelstelling."

HET JUISTE DISCOURS
JCI vraagt voor een initiële accreditering een
terugkijkperiode van vier maanden wat de aantoonbaarheid van de resultaten betreft; voor een volgende accreditering kijken ze een jaar terug. "In april 2015 zou de finale
audit plaatsvinden. Vanaf 1 december moesten we dus klaar
zijn. In de laatste vier maanden hebben we alles op alles
gezet om de compliance te verhogen en om onze medewerkers vertrouwd te maken met alle methodieken die JCI
bij het auditen gebruikt, zoals de tracers en de interviews.
Voor elk soort interview hebben we een generale repetitie
gehouden, zodat iedereen vertrouwd was met de manier
van vraagstelling en voorbereid was om meteen het juiste
antwoord te geven. We hebben ook mensen van andere
geaccrediteerde ziekenhuizen uitgenodigd om kennis uit te

wisselen. Een aantal stoomcursussen werden ingericht om
onze medewerkers vertrouwd te maken met de etiquette in
het contact met de auditoren."
Het discours doorheen het traject was duidelijk: los van de
accreditering, wil iedereen de beste zorg voor de patiënt.
De focus van de hele organisatie is daarbij gericht op één
en hetzelfde doel: de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Dat heeft zelfvertrouwen gegeven om de accrediteringsaudit tegemoet te gaan.

BINNENHALEN VAN DE
BEKRONING
In april 2015 was het dan zover: vier auditoren
zijn gedurende vijf dagen in het ziekenhuis aan de slag
geweest, waaronder twee verpleegkundigen, een arts, en
iemand met expertise in facilitaire veiligheid.
JCI werkt met internationale auditoren, uit alle werelddelen, om de cultuurverschillen op te vangen. De audit
zelf gebeurt in het Engels, met begeleiding van beëdigde
tolken, maar dat weet je van meet af aan als je kiest voor JCI.
"Na het behalen van de accreditering hebben we een evaluatie gedaan bij onze medewerkers naar de algemene tevredenheid over het voorbereidingstraject en de mate waarin
het traject hen geholpen had om de patiënten meer kwalitatieve en veilige zorg te kunnen bieden. Op beide vragen
hebben we een onderscheiding gekregen. Uit die evaluatie
bleek wel dat de druk op de basismedewerkers enorm hoog
is geweest. In de toekomst zullen we de ondersteuning dus
nog meer richten op de basismedewerkers, want uiteindelijk zijn zij het die de zorgkwaliteit afleveren aan de patiënt."
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NAAR DE TOEKOMST
De kwaliteit voor patiëntenzorg blijft bovenaan de agenda staan. Alle acties moeten bijdragen tot
het V3-programma van az Sint-Blasius: Voortdurend
Verantwoord Verbeteren. "Het mooiste compliment van de
voorbereiding was dan ook dat de afdelingen na de audit zelf
om interne tracers vroegen. Het behaalde niveau wilden ze
niet meer loslaten. We stelden vast dat in de belangrijkste
domeinen voor JCI, waar wij ons ook op richten, namelijk
patiëntveiligheid, infectiepreventie, facilitaire veiligheid
(brand), medicatie en informatiebeheer (privacy), de compliance blijft stijgen. Er zijn domeinen waar een dip zichtbaar is. Daarvan moeten we de oorzaak zo snel mogelijk
opsporen zodat de middelen kunnen worden vrijgemaakt
om het niveau opnieuw te halen.
Uit de patiëntentevredenheidsmeting blijkt dat we duidelijk beter scoren dan de benchmark voor domeinen
waaraan extra aandacht werd besteed tijdens het JCIvoorbereidingstraject. Om nog beter tegemoet te komen
aan de noden en verwachtingen van de patiënten, start het
az Sint-Blasius in het voorjaar 2016 met specifieke acties,
waaronder een patiëntenpanel.
In ons volgende vijfjarenplan zetten we ook in op procesoptimalisatie: we zijn ervan overtuigd dat we door het
efficiënt inrichten van onze processen, door het elimineren van verspillingen, nog tijd zullen kunnen vrijmaken
om nog meer te investeren in V3, en dat creëert waarde
voor de patiënt."
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Un projet d’accréditation
dans votre hôpital?
Avant d’entamer le trajet préparatoire à l’obtention d’une accréditation, il
est utile de lister ce que cela va apporter de positif à l’hôpital et ce que cela
va exiger comme travail de la part des collaborateurs. Que retenir de l’expérience de l’az Sint-Blasius Dendermonde et de l’Universitair Ziekenhuis
Antwerpen (UZA)?
Ce que cela a apporté:
- une preuve objective, vis-à-vis de la société, de la qualité et de la sécurité
des soins prodigués dans l’institution;
- une organisation structurée uniforme dans tout l’hôpital;
- un dossier médical électronique avec des règles uniformes pour compléter
les informations de base;
- des procédures de sécurité uniformes dans tout l’hôpital;
- l’installation d’un système de contrôle des risques (médicaments, imagerie,
médecine nucléaire, infection, hygiène…) ou l’amélioration de ce contrôle;
- une unité parmi le personnel aﬁn de réaliser l’objectif (teambuilding).
Ce que cela a exigé:
- un long et intensif trajet de préparation;
- l’implication de tous les membres du personnel: de la direction au personnel facilitaire;
- beaucoup de réunions, de groupes de travail avec les responsables;
- une grande pression sur la base;
- la nécessité de convaincre les non-believers;
- de se rendre compte des problèmes et de vouloir chercher des solutions
pour une amélioration continue;
- un contrôle interne permanent;
- de lutter contre le stress de l’audit même.

JCI KWALITEITSLABEL VOOR UZA

Doorlichting wetenschappelijk onderzoek en
opleiding assistenten

S
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inds de vierde editie bevat het JCI normenboek
twee extra hoofdstukken voor universitaire ziekenhuizen: "Naast patiëntenzorg, heeft een universitair ziekenhuis immers twee bijkomende
opdrachten: toegepast wetenschappelijk onderzoek en de
opleiding tot arts-specialist. Om het JCI-kwaliteitslabel te
bekomen, moet een universitair ziekenhuis dus ook voor
deze twee opdrachten voldoen aan het normenkader opgesteld door JCI", legt Johnny Van der Straeten, gedelegeerd
bestuurder UZA uit.
Wat de opleiding van de assistenten betreft, viseert JCI
hoofdzakelijk de praktijkgerichte opleiding die assistenten
in het ziekenhuis krijgen, en dan vooral de link tussen het
opleidingsprogramma en wat ze mogen doen. Want daar zit
precies een bijkomend risico voor de patiënt. "JCI focust
in haar standaarden heel erg op het supervisiemodel: om
het programma te realiseren moet je voldoende pathologie
kunnen tonen aan de studenten en hen voldoende handelingen laten doen, maar onder voldoende supervisie zodat
het risico voor de patiënt zo klein mogelijk is", vervolledigt
dr. Kristien Van Brussel, kwaliteitscoördinator UZA.

Het UZA oogt
professioneler, van
poetsdienst tot
directie.

OPLEIDING ASSISTENTEN:
STANDAARDEN EN EVALUATIES
Inhoudelijk moet de opleiding van assistenten
voldoen aan de eisen gesteld door de universiteit, maar
binnen het ziekenhuis werden per specialisme en per
opleidingsjaar standaarden vastgelegd voor wat een assistent moet leren en kunnen uitvoeren. "JCI controleert de
opsomming van al die handelingen per opleidingsjaar en
per specialisme, en het toezicht op de correcte naleving en
uitvoering door de stagemeester", preciseert Johan Van der
Straeten.
Het KB, met de wettelijk bepaalde criteria voor stagediensten en stagemeester, bepaalt dat er een organigram moet
zijn, zodat het duidelijk is wie de dagelijkse supervisie
van de assistenten doet. "Anderzijds hebben we er ook
extra voor gezorgd dat de supervisie traceerbaar was in het
patiëntdossier, zoals JCI eist. Tijdens de zaalronde logt de
supervisor enkele malen per week onder zijn initialen in en
schrijft hij neer wat hij met de assistent heeft overlopen",
voegt dr. Van Brussel toe.
Het invoeren van medbook, een elektronisch portfolio voor
assistenten dat het stageboekje vervangt, heeft de permanente evaluatie van de assistenten meer gestructureerd.

Per zes maanden worden de opleiding en training uitgesplitst en via een dagprogramma ontstaat een elektronisch
opvolgsysteem dat de dagelijkse uitvoering kan checken.
Bovendien is er een extra dimensie bijgekomen rond kwaliteit en patiëntveiligheid. De assistenten worden mee
opgeleid in het kwaliteitsgebeuren en worden daarop ook
geëvalueerd, net zoals de vaste stafleden.

CHECK, DUBBELCHECK
De JCI-auditoren werken heel systematisch en
gedetailleerd. Eerst lezen ze de beleidsdocumenten en
de procedures die het ziekenhuis zelf heeft opgesteld en
die er moeten worden gevolgd. Daarna interviewen ze de
mensen die betrokken zijn bij de opleiding van de assistenten. Zo kunnen ze nagaan of iedereen de procedures kent
en toepast. Dan gaan ze in de praktijk kijken of het ook zo
wordt uitgevoerd door de assistenten zelf te interviewen
en te matchen met wat de stagemeesters beweren. "Dat
gebeurt at random. Wat bent u aan het doen, waarom bent
u dat aan het doen, en hoe doet u het … En belangrijk: kunt
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Verbeteren is een continu
aandachtspunt.

UZ Antwerpen
in 2014

u in het medisch dossier terugvinden wat u hebt gedaan en
klopt dat met wat u hebt verteld. Dus wie wat anders heeft
verteld, valt door de mand. Er is trouwens hieromtrent een
strikte richtlijn geweest: wat u zegt moet ook kloppen met
de realiteit. JCI maakt geen onderscheid tussen documentatie door een assistent of door een staflid, het moet op
dezelfde manier gebeuren. En ze hebben die speciale aandacht ook gehad voor de traceerbaarheid van de supervisie."
Ook patiënten werden at random geïnterviewd. Een onderdeel in het normenboek is gewijd aan het correcte gebruik
van de academische titels om de patiënt niet te misleiden
als hij door de assistent en niet de professor wordt behandeld. Het ziekenhuis moet bovendien een lijst bijhouden
van de academische titels.

573 erkende bedden
2124,55 personeelsleden, van wie 399 FTE
medisch
27.572 verblijven met overnachting
35.292 daghospitalisaties
17.192 operaties
665.500 raadplegingen en technische
verstrekkingen

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK: WAAROP LET JCI?
Bij de evaluatie van het wetenschappelijk onderzoek ligt de nadruk op de ethische aspecten en op de
patiëntenrechten. Zo trekken ze de conflicts of interest
van de onderzoekers na en de manier om adverse events te
melden. Het programma van het wetenschappelijk onderzoek moet volledig in het programma kwaliteit en patiëntveiligheid van het ziekenhuis geïntegreerd zijn.
"De rol van ethisch comité is enorm belangrijk voor JCI.
Patiënten moeten er terecht kunnen met vragen, het
ethisch comité moet toegankelijk zijn, en ook aan de
manier waarop patiënten worden gerekruteerd voor klinische studies hechten ze veel belang."
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Johnny
Van der Straeten
Gedelegeerd bestuurder
UZA
johnny.vanderstraeten
@uza.be

"Er moet een gedetailleerd informed consent-formulier
zijn waarin de mogelijke risico’s, de werkwijze en de mogelijke alternatieven van de behandeling opgenomen zijn, net
als de vermelding dat de patiënt ten allen tijde het recht
heeft om uit de studie te stappen. Ze interviewen hiervoor
ook patiënten om te horen of ze niets ondertekend hebben
dat ze niet begrijpen," weet de Johnny Van der Straeten.
Voor de evaluatie van het wetenschappelijke onderzoek
ging JCI op dezelfde manier te werk als voor de assistentenopleiding. Ze hebben achtereenvolgens gesproken met
het ethisch comité, de medisch directeur, de mensen van
de medische raad, de artsen die de klinische studies uitvoeren, en de patiënten. En ook hier was dat heel gedetailleerd,
bijvoorbeeld, is de ziekenhuisapotheek op de hoogte van de
studiemedicatie en van de nevenwerkingen ervan.

IN DE PRAKTIJK
Vijf auditoren zijn vijf dagen in het UZA rondgegaan. Vriendelijk ja, maar heel strikt. Hen iets aanbieden
zou neigen naar corruptie. Niet doen dus. "Ze zijn zeer
goed georganiseerd, ook naar timemanagement. Ze hebben
een heel gedetailleerd plan van wat ze die dag zullen doen,
alleen kennen wij dat plan niet", betreurt Johnny Van der
Straeten lachend. "Ze zijn wel voor rede vatbaar. Het zijn
echt mensen die in de praktijk staan, dat was voor onze
artsen belangrijk zodat ze op hetzelfde niveau konden discussiëren. Ze hebben een jarenlange ervaring en weten hoe
de dagelijkse werkdruk in een ziekenhuis kan zijn, maar ze
blijven zich wel strikt houden aan hun veiligheidsregels en
wat moet worden gehaald," vult dr. Van Bussel aan. Pittig
detail: "We hadden vier Amerikanen en een Turkse vrouw
voor de facilitaire diensten. Zij was evenwel getrouwd met
een Nederlander want op een bepaald moment beseften we
dat ze ook Nederlands verstond ..."
De auditeurs maken een samenvattend rapport. Maar om
bij de verbeteracties precies te weten wat niet-conform was,
werden de auditoren bij het bezoek niet alleen omkaderd
door een tolk en een vaste begeleider, maar ook door een
notulist, en dat is heel nuttig gebleken.

Dr. Kristien
Van Brussel
Kwaliteitscoördinator
UZA
kristien.vanbrussel
@uza.be

Het kantelmoment waarop ook de anderen erin gestapt
zijn, liep zelfs door tijdens de audit. In de laatste weken zag
je de mensen denken, nee ik wil niet dat het aan mij ligt dat
we de accreditering niet halen. En zo hebben we de laatste
non-believers over de streep getrokken. Nu hebben we voor
elk hoofdstuk een duobaan, dat zijn een 20-tal artsen en
echte believers die de heraccreditering zullen trekken. Op
elke dienst zoeken we een referentie-arts: een aanspreekpunt voor kwaliteit en patiëntveiligheid, en zijn rol begint
meer vorm te krijgen. Er wordt ook vanuit het diensthoofd
ruimte gecreëerd om kwaliteit en veiligheid in te bouwen in
de dagelijkse werking."
Vlak voor de audit werd een bedrijfstheater ingehuurd om
de belangrijkste aandachtspunten over houding en gedrag
tegenover de auditoren op een ludieke manier te herhalen.
Dat heeft de mensen gerustgesteld en vertrouwen gegeven.
"Er is veel volk naartoe gekomen en we hebben veel positieve feedback gekregen. We hebben voor de voorbereiding
veel uren samengezeten, maar ook veel gelachen. Het heeft
de teamspirit in het ziekenhuis aangesterkt."

Als er karren in de
gang staan, dan
allemaal netjes aan
dezelfde kant.

De keuze voor JCI-accreditatie was evident omdat
dit het meest gerenommeerde internationale kwaliteitslabel is en naar artsen waardevoller dan NIAZ.
Hoewel ze voldeden aan alle standaarden en meer dan
95% van de meetbare elementen hebben gerespecteerd,
werd een planning voor de verbeterpunten opgesteld. Op
31 december 2015 moet alles weggewerkt zijn, op enkele
uitzonderingen na die bijkomende investeringen vergen.
Toen duidelijk werd dat ze het JCI-kwaliteitslabel hadden
gehaald – en dat prijkt nu tussen de andere erkenningen op
een soort wall of fame –, werd er wel gefeest, want "de druk
op de organisatie is enorm groot geweest. De laatste zes tot
vier maanden waren echt hectisch. Maar iedereen is er trots
op dat we het kwaliteitslabel gehaald hebben."
En dat is ook zichtbaar in het ziekenhuis. De procedures
zijn efficiënter geworden, veel transparanter, de wachttijden voor de patiënten zijn verkort. Alles wordt gedubbelcheckt, dat geeft niet alleen de patiënt een veiliger
gevoel maar is ook veiliger. Niet meer slalommen tussen de
karren in de gangen, als ze worden gebruikt staan ze netjes
langs één kant, geen losse vuilzakken meer … "Als je door
de gangen wandelt, zie je een heel ander ziekenhuis, de
manier waarop de mensen werken … alles is gestructureerder. Het oogt veel professioneler, van poetsdienst tot directie," aldus dr. Van Brussel.

HET KANTELMOMENT
De voorbereiding voor de JCI-accreditering
begon 2,5 jaar geleden met het opzetten van een methodiek
voor kwaliteit en het uitvoeren van tracers – een krachtig
instrument om de doelstelling op de werkvloer duidelijk te
maken. "We zijn gestart met een opleiding voor artsen over
normkennis en daar hebben we vrijwilligers gevraagd om
mee een hoofdstuk van de JCI-standaard te trekken. Een
kleine groep believers heeft de collega’s meegetrokken.
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DE KEUZE VOOR JCI

La longue route
vers un label de qualité
Cet article dresse un parallèle entre l’accréditation JCI dans un
hôpital général, l’az Sint-Blasius Dendermonde, et dans un hôpital
universitaire, l’UZ Antwerpen. L’établissement hospitalier universitaire ne doit pas seulement satisfaire aux standards JCI pour la
qualité des soins et la sécurité du patient, mais la recherche scientiﬁque et la formation des assistants sont aussi soumises à ces mêmes
critères JCI stricts. Quatre à cinq auditeurs ont passé cinq jours dans
l’hôpital. Ils y ont interviewé des collaborateurs au hasard et y ont
passé des dossiers en revue. La politique élaborée par l’hôpital
devait correspondre à leurs observations sur le terrain.
Tout cela demande une préparation intensive et de longue durée et
ne s’arrête pas à l’obtention du label de qualité. Brenda Droesbeke
de l’az Sint-Blasius souligne le dévouement de ses collaborateurs,
tandis que Johnny Van der Straeten et le Dr Kristien Van Brussel
de l’UZA estiment que cette préparation a été un beau moment de
teambuilding, avec beaucoup de stress mais aussi beaucoup d’éclats
de rire.
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RéfoRme dU paysage hospitalieR et dU financement des hôpitaUx

Un tour de table des dynamiques qui vont

Selon le cabinet de la Ministre des
Affaires sociales et de la Santé Publique,
la réforme du paysage hospitalier et de son
financement auront un caractère évolutif
et non révolutionnaire. C’est dans cet
esprit que s’esquisse la concertation avec
les acteurs hospitaliers. Un tour de table
permet de sonder les aspirations et les
espoirs de quelques dirigeants hospitaliers
vis-à-vis de la réforme proposée.

L

a réforme proposée a un côté enthousiasmant et la méthode mise
en œuvre (appels à projet) est largement appréciée. Toutefois,
les participants formulent aussi des remarques et des critiques.
Le secteur est prêt à innover, à changer son mode de fonctionnement,
mais pas à n’importe quel prix. «Les échelonnements précédents se
sont toujours soldés par une grande négociation au niveau fédéral ou
régional et par la multiplication des centres de référence, contrairement
à ce qui était prévu. La grande différence par rapport aux modifications
précédentes, et la partie la plus intéressante est que l’hôpital va devoir
sortir de ses murs», pour Dirk Thielens. Selon François Burhin, «il y a
beaucoup de fermeté dans les discours, mais le budget des soins de santé
2016 ne comporte pas beaucoup d’inflexions en ligne avec la réforme.
L’accent est mis sur la qualité avec un incitant financier pour concrétiser
cette qualité, ce qui peut produire des résultats».
Michel Dorigatti n’est pas sûr que «les infrastructures actuellement
mises en place pour l’extrahospitalier soient suffisamment disponibles
et pré-armées pour accueillir tous les patients dans un cadre ambulatoire
ou pseudo-autonome.» Un autre point semble toutefois à souligner:
«Comment la qualité, pour laquelle un incitant financier est promis, serat-elle mesurée ? C’est très subjectif. Comment la satisfaction du patient
va-t-elle être traduite dans une certaine objectivation de la qualité?»

La compLexité du probLème

L
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a réforme concerne simultanément le paysage hospitalier et son
financement. Ce qui lui donne une double complexité. Daniel
Désir s’inquiète notamment du fait que les réformes vont être mise en
œuvre sans les tester au préalable. «Il y a bien des expériences pilotes
en gestation, mais fondamentalement dans notre petite Belgique
hypercomplexe, on s’attaque à la simplification des structures - ce qui
revient à la fin de la ‘compétition’ entre deux administrations fédérales
longtemps concurrentes, la Santé Publique et l’INAMI. Par contre, on
laisse en friche pour le moment la compétition entre les architectes
fédéraux et les architectes régionaux, qui ne sont pas automatiquement
appelés tous à parler d’une même voix - et à la maîtrise de la qualité et
des séjours hospitaliers, une préoccupation fortement liée à l’économie,
et donc à la réforme du financement. La qualité qui compte le plus pour

tous n’est pas l’efficience du séjour hospitalier, mais l’efficience
de l’intervention. Les indicateurs pour mesurer cette qualité
ne sont probablement prêts que dans la catégorie des soins
à moindre variance (l’appendicectomie, l’accouchement par
voie vaginale, la prothèse de hanche…). Dès qu’on entre dans
la complexité des multipathologies, mesurer devient beaucoup
plus difficile.»
Un dernier grand défi: comparée aux pays de l’Union européenne
et aux autres pays industrialisés, la Belgique se trouve dans
une position qualitative favorable du côté de la satisfaction
des patients (peu de listes d’attente, un accès facilité, pas
de médecine à deux vitesses). Par contre, nous utilisons des
infrastructures peu efficientes avec trop de lits d’hospitalisation
et des séjours encore trop longs. Des pressions économiques
pour transférer les ressources suivront inévitablement.

Les rôLes de L’hôpitaL

L

’échelonnement, tel qu’il est conçu par la ministre, consiste
en la création d’une structure de nature pyramidale
avec des hôpitaux de base, des hôpitaux de référence et des
hôpitaux universitaires. Contrairement à ce qui se passe ailleurs
en Europe, à l’échelle belge les hôpitaux de base vont définir
entre eux où se trouvent les centres de référence. Sans qu’il n’y
ait d’incitant ni de normes, cette idée sympathique se heurte de
front à la liberté diagnostique et thérapeutique (prônée par les
syndicats médicaux depuis 50 ans pour protéger le citoyen). «Il
faudra une évolution assez robuste pour changer ce dogme »,
précise Daniel Désir.
Le financement fortement basé sur la prestation à l’acte et
les volumes, n’entraîne pas naturellement une dynamique
d’échelonnement.
«Au contraire,» réagit Dirk Thielens. «Si on veut arriver à
un schéma organisé par échelonnement, il faudra mettre
sur la table la valeur d’un médecin. Cette problématique fait
partie entière de l’équation, mais pour l’instant elle n’est pas
abordée..»
Le ‘pay for performance’ ne recueille pas l’enthousiasme
de tous les participants. Quelles données recueillir pour
déterminer une prestation qualitative ? La mesurer reste très
subjectif. Le risque de restreindre la transmission de résultats
qualitatifs moins favorables existe toujours.
Les financements spécifiques (innovation, académique,
appareillages lourds, urgences) doivent servir leurs buts
respectifs. Certaines institutions, dans certaines régions,
restent demandeuses de financements sociaux, notamment
Epicura dans le Borinage.

Les infrastructures de demain

I

l manque une cartographie du paysage hospitalier du futur.
Aujourd’hui toute une série de structures se (re)construisent
à l’identique en termes de taille, voire aspirent à grandir avec
un nombre de lits d’hospitalisation en croissance, alors qu’une
dynamique contraire est proposée.
Selon Dirk Thielens, cette course à l’équipement ne doit pas

être considérée comme un problème insurmontable. «Les
constructions actuelles sont majoritairement basées sur des
concepts hospitaliers d’il y a 10 ans, vu la durée de la mise en
œuvre des projets. Dans l’exploitation hospitalière, l’immobilier
représente une faible partie des coûts d’exploitation seulement.
De plus, les structures construites sont souvent modulables. Le
gros du coût dans un hôpital se trouve dans sa partie lourde,
médico-technique, le quartier opératoire et son personnel.
Quand on parle de structures de ‘middle care’, il serait assez
logique qu’on les loge dans les ailes hospitalières existantes,
avec des chambres existantes, éventuellement légèrement
améliorées mais encadrées par moins de personnel soignant.»
Le secteur hospitalier est un des secteurs majeurs de
l’économie. Il représente 7% de l’emploi salarié et est le plus
grand employeur de beaucoup de villes moyennes à travers le
pays. En élargissant vers l’extra muros le périmètre de l’hôpital,
la réforme entraînera forcément le passage vers des emplois de
nature plus libérale, avec plus d’indépendants.

publireportage

transformer l’hôpital

expertise versus accessibiLité

D

ans la mise en réseau, deux dynamiques jouent:
l’échelonnement, et l’accessibilité. Pour certaines
spécialités, un aspect joue plus que l’autre. Par exemple,
la proximité est plus importante pour des disciplines
comme la gériatrie et la maternité. Les réseaux qui mettent
l’échelonnement en avant, sont plus axés sur l’expertise et
moins sur l’accessibilité.
Un risque souvent évoqué concernant l’échelonnement est que
l’hôpital universitaire est aussi un hôpital de base. Le problème
est encore plus complexe avec trois niveaux. Le centre de
référence est nécessairement un hôpital de base qui attire
en plus les patients référés qui viennent de plus loin que son
bassin local de recrutement.
Cet exemple illustre les complexités, explique Daniel
Désir. «Ce qui selon la logique de l’hôpital universitaire est
indispensable, c’est que tous ceux qui y apprennent leur métier
soient confrontés à la diversité des pathologies. La situation
optimale est que l’hôpital universitaire soigne les gens dans les
environs immédiats, mais dispose d’un partenariat structuré
avec des hôpitaux situés plus loin afin de leur offrir des services
spécialisés. La littérature internationale parle d’une proportion
de 85% de soins communs pour 15% de soins de référence.
À Paris, l’Hôpital des Quinze-Vingts, établissement national
d’ophtalmologie, ne reçoit que les cas référés, mais est subsidié
comme un centre de référence, avec un cahier de charges très
particulier et une concentration de moyens pour assumer le
rôle de centre de référence nationale. Ce n’est pas à l’heure
de la régionalisation que des centres de référence nationaux
seront instaurés facilement en Belgique.»
Le principe d’un échelonnement pur exige une approche
beaucoup plus dirigiste, difficile à concilier avec une liberté
de choix du patient, tandis que les règles de financement sont
structurées en une part essentielle de volume des soins pour
faire vivre l’hôpital.
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Pr Daniel Désir
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PLC
(Pension Libre
Complémentaire)
• 2,30% de taux de base en 2015
• 3,25% de rendement net global
offert en 2014
• jusqu’à 60% d’avantages fiscaux

VAP (Vrij Aanvullend
Pensioen)

Assurance
groupe et EIP

• 2,30% basisrendement in 2015
• 3,25% globaal nettorendement
aangeboden in 2014
• tot 60% fiscaal voordeel

(Engagement Individuel de
Pension)
➔ des solutions flexibles pour les
indépendants en société

Groepsverzekering en IPT

Revenu garanti

(Individuele Pensioentoezegging)
➔ flexibele oplossingen
voor zelfstandigen in
vennnootschap

➔ une couverture
sur mesure

Gewaarborgd
inkomen
➔ een dekking op
maat

Amonis

Best Belgian
Pension Fund
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Best Belgian pension fund
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IPE Award (Investment & Pensions
Europe)
• 2010, 2012 & 2015: World Finance
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