Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel
NIEUWSBRIEF MEI 2021
-FlaQum: een toekomstig nieuw kwaliteitsbeleid voor Vlaanderen?
De ziekenhuizen hebben de voorbije jaren fors geïnvesteerd in een gedegen kwaliteitsbeleid. Daarvan zijn de internationale
accreditaties, het Vlaams indicatorenproject VIP² en de vernieuwde zorginspectie de vlaggenschepen.
Maar hoe moet het nu verder nu dat er vele vragen komen over het huidig kwaliteitsbeleid en zijn externe instanties die
ziekenhuizen en zorginstellingen accrediteren, auditen, inspecteren…?
Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) onder leiding van prof. Dirk De Ridder en prof. Kris Vanhaecht
hebben binnen hun leerstoel, het kwaliteitsmodel FlaQum geïnitieerd. Zij deden op 4 mei 2021 een eerste voorstelling over dit
vernieuwd kwaliteitssysteem. Het model moet de gelegenheid geven kwaliteit te evalueren op Vlaams niveau, volgens eigen
culturen en essenties in de zorg en op wetenschappelijke basis.
Het VBVK+, volgt deze kwaliteitsevolutie op de voet en zal regelmatig over de ontwikkelingen communiceren. Meer informatie
vindt u op de website van LIGB.

-Verzoek tot uitstel van inwerkingtreding van de kwaliteitswet
Binnen de Vlaamse ziekenhuizen en zorginstellingen werd tijdens de voorbije maanden – naast de impact van de Covid-crisis –
ook nagedacht over de nakende invoering van de kwaliteitswet (‘wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle
praktijkvoering in de gezondheidszorg’), die normaal in werking treedt op 1 juli 2021.
De voorbereiding van deze uitvoeringsbesluiten door de opeenvolgende impact van de langdurige regeringsvorming en de
Covid-crisis is nog niet ver gevorderd. Tevens zijn de implicaties over de mogelijke gevolgen van een inwerkingtreding zonder
uitvoeringsbesluiten niet duidelijk (cfr. GDPR).
De invoering van de kwaliteitswet wordt verder uitgesteld tot verdere berichtgeving.
-Zorgpersoneelsfonds
De Kamercommissie Gezondheid heeft op 4 mei een wetsvoorstel goedgekeurd om een bestemming te geven aan het
Zorgpersoneelfonds, waar de komende jaren 402 miljoen euro wordt geïnvesteerd om de werkomstandigheden van het
zorgpersoneel te verbeteren. Deze middelen gaan naar meer verpleegkundige handen aan bed en inzet van medewerkers om
zorg te ondersteunen.
Opvolging van dit wetsvoorstel is in elke instelling noodzakelijk, zodat beschikbare middelen goed en werkelijk worden
besteed.
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-Wijzigingen externe meting van handhygiëne en patiëntenidentificatie door VIKZ
.

Er werd beslist om de externe meting van handhygiëne en patiëntenidentificatie te verplaatsen naar het najaar.

.
De meting van handhygiëne in mei 2021 wordt vervangen door een interne meting, welke samenloopt met de postmeting van de campagne van Sciensano.
.

Voor de meting van de patiëntenidentificatie werd beslist om geen interne meting te laten doorgaan.

-Nieuws voor WZC:
Versoepeling van de bezoekregeling vanaf zaterdag 8 mei in WZC Prieelshof:
•
Bewoners mogen nog altijd twee knuffelcontacten op bezoek krijgen die om de twee weken wisselen. Die twee
bezoekers kunnen samen op bezoek komen als ze tot hetzelfde huishouden behoren. Ook omgekeerd kan de bewoner bij die
knuffelcontacten binnenshuis op bezoek gaan.
•
Bewoners mogen andere bezoekers ontvangen die dan wel een chirurgisch mondmasker moeten dragen en de
afstandsregels moeten respecteren. Het aantal bezoekers op hetzelfde moment kan wel door ons beperkt worden om
voldoende afstand te kunnen bewaren in de kamers en ontmoetingsruimtes.
•
Bewoners en bezoekers mogen elkaar buiten ontmoeten met tien mensen tegelijk, ook buiten ons woonzorgcentrum,
zoals in de rest van de samenleving.
•

Cafetaria mag opnieuw open als ontmoetingsruimte voor onze bewoners en de bezoekers, maar niet voor externen.

-De vaccinatiegraad bij de 65+’ers in Vlaanderen klimt op naar de 90%.
Het aantal nieuwe uitbraken in WZC blijft zeer beperkt in aantal en in omvang. WZC zijn dus veilige omgevingen en de risico’s
op ernstige ziekte voor bewoners door een COVID-besmetting is sterk verminderd, waardoor men meer mogelijkheden kan
bieden om elkaar te ontmoeten.
Men benadrukt, dat men voorlopig nog voorzichtig blijft en de nodige basismaatregelen blijft respecteren en toepassen.
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