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In 2014 wil het UZA slagen voor een bijzonder examen:
de JCIaccreditatie, een internationaal kwaliteitslabel voor
ziekenhuizen. ‘Natuurlijk kunnen patiënten nu ook al gerust zijn
dat het UZA goed en veilig werkt,’ zegt kwaliteitscoördinator
Kristien Van Brussel, ‘maar met JCI zetten we de puntjes op de i.’
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n Vlaanderen controleert de Vlaamse
overheid of de ziekenhuizen wel werken zoals het hoort. Het UZA besliste
echter vorig jaar om de lat nog hoger te
leggen, en te gaan voor een internationale accreditatie. In een grote en complexe organisatie als een ziekenhuis heb
je immers een goed systeem nodig om
de kwaliteit te bewaken en te verbeteren.
‘JCI staat voor Joint Commission International’, zegt Kristien Van Brussel.
‘Die internationale organisatie neemt
als een totaal onafhankelijke partij
onze deskundigheid op allerlei vlakken
onder de loep. Op basis van de aanbevelingen van JCI gaan we het ziekenhuis zo veilig en kwaliteitsvol mogelijk
maken voor patiënten, bezoekers en
medewerkers.’ JCI is voor ziekenhuizen
de hoogste norm die er bestaat, en gaat
bovendien heel erg uit van het belang
van de patiënt.
In november 2012 sloeg een team
consultants een hele week zijn tent
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op in het UZA, om er alles in kaart te
brengen dat met kwaliteit en veiligheid
te maken heeft. Op basis van hun rapport doet het UZA nu aanpassingen, om
zo in 2014 de accreditatie in de wacht
te slepen. ‘Nu doen we ook al heel veel
dingen goed, maar het kan altijd nog
wel iets beter. Dat is iets waar we alle
medewerkers van moeten doordringen.
Bovendien krijgen we met JCI ook het
bewijs in handen dat we het goed doen.
We gaan ook nog meer werken volgens
gestandaardiseerde processen waarvan
wetenschappelijk bewezen is dat ze het
best mogelijke resultaat hebben. ’
wat is uw naam?
Ook aan de patiënten zal JCI niet ongemerkt voorbijgaan. ‘De patiënt zal bijvoorbeeld merken dat we nu zijn of
haar identiteit veel vaker controleren,
soms tot vervelens toe. Ook wordt er
veel strenger op toegekeken dat iedereen zijn identificatiebandje draagt en

De i

zal ook het personeel zich systematischer voorstellen. Zo zijn er nog tal van
voorbeelden, bijvoorbeeld rond handhygiëne om ziekenhuisinfecties te voorkomen. Voorts wordt de patiënt nog

JCi is voor ziekenhuizen
de hoogste norm
die er bestaat
sterker betrokken bij zijn behandeling.’
Eens de accreditatie binnen is, houdt
het werk niet op, integendeel. ‘Het hele
jaar door moeten we een hele reeks
kwaliteitsindicatoren bijhouden en
om de drie jaar wordt het ziekenhuis
door JCI doorgelicht. Het JCI vergelijkt
ook alle geaccrediteerde ziekenhuizen
voortdurend. En aangezien die allemaal
verbeteringen uitvoeren, wordt de lat
telkens hoger gelegd.’

