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Lange termijn voordeel voor de 
volledige ziekenhuisorganisatie
Joint Commission International (JCI) werd opgericht in 1994 als een afdeling van Joint 
Commission Resources, Inc. (JCR). De organisatie meet en deelt wereldwijd best 
practices op het vlak van kwaliteit en patiëntenveiligheid. Ze staat voor leiderschap en 
innovatie die zorginstellingen helpt om beter te presteren. JCI werkt samen met zeer 
diverse zorgorganisaties in meer dan 100 landen over de wereld.

J CI levert de meest volledige internationale 
standaarden voor kwaliteitsmeting en 
het verzekeren van de patiëntenveilig-

heid” leidt Dr. Paul Chang, Vice President of 
Accreditation, Standards and Measurement,    
in. “Een accreditatieprocedure heeft betrekking    
op 1218 meetbare criteria, (para-)medische, 
farmaceutische en verpleegkundige zorg,        
maar eveneens op infrastructuur, schoonmaak, 
keuken, medewerkersbeleid. Verder worden 
321 standaarden onder de loep genomen, 
standaarden ontwikkeld door professionals uit 
de zorgsector met focus op de patiënt en 
waarbij veiligheid als een organisatorisch 
principe wordt geborgen”.

De meeste zorginstellingen gaan voor een JCI-
accreditatie met het oog op het verbeteren van 
hun zorgverstrekking, kwaliteitsverbetering van 
hun processen en veiligheid. In sommige landen 
wordt het behalen van de JCI accreditatie ruim-
schoots gecommuniceerd om zich te onder-
scheiden van de concurrerende instellingen en 
zo meer patiënten aan te trekken.

Steeds meer speelt echter ook de lokale wet-
geving. Zo wordt in Israël slechts ene exploita-
tievergunning voor ziekenhuis afgeleverd wan-
neer dat internationaal geaccrediteerd is. 

Ook de Vlaamse Overheid heeft ziekenhuizen 
opgelegd dat ze kwaliteit moeten aantonen om 
nog verder aanspraak te kunnen maken op 
subsidies, wat de aanvragen voor accreditaties 
(JCI en andere) in een stroomversnelling heeft 
gebracht.

Leiderspositie 
Dr. Paul Chang: “JCI mag zich de grootste 
internationale organisatie voor accreditatie van 
zorginstellingen wereldwijd noemen, met 842 
geaccrediteerde instellingen op 1 juni 2016 en 
dat verspreid over 65 landen. Dat leverde ons 

ook het grootste aantal ISQua accreditaties op 
t.o.v. alle andere vergelijkbare organisaties” 
(International Accreditation Programme, te be-
kijken als een controleorgaan boven de accre-
diterende organisaties).

De door JCI gehanteerde procedure bestaat uit 
drie luiken: steekproeven, interviews met mede-
werkers en patiënten, controle van documenten 
in de instelling. Wie diensten uitbesteed blijft 
voor JCI betrokken tot ver voorbij de draagwijdte 
van het contract. De contractinhoud moet ont-
leed worden in deelprocessen die elk op zich 
dienen gemonitord. De minste afwijking moet in 
een actiepunt worden omgezet. 

Dr. Paul Chang
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Daarom dient het uitwerken van lastenboeken 
veel verfijnder te gebeuren. Het gaat er niet 
langer om ‘iets’ geleverd te krijgen, maar even-
zeer om een nauwkeurige omschrijving van alle 
daarbij horende processen. Zo moeten leveran-
ciers van voedingsproducten o.a. het bewijs 
leveren van authenticiteit en dat voor elk afge-
leverd product.

Driejaarlijkse cyclus
De JCI accreditatieprocedure dient driejaarlijks 
vernieuwd te worden met als doel onafgebro-
ken alert te blijven voor de evoluties binnen       de 
sector en ook aan voortdurende proces-
verbetering te doen. De opgelegde standaarden 
die de nieuwste stand van zaken op weten-
schappelijk gebied en voor wat best practices 
betreft insluiten, worden geëvalueerd met het 
oog op verbetering van de kwaliteit en patiënten-
veiligheid. 

“JCI past zelf regelmatig de accreditatie-
procedures aan om de actualiteit inzake best 
practices en de opgedane ervaring uit de sector 
voor accreditatie en certificering in te sluiten” 
vervolledigt Dr. Paul Chang.

Wanneer een organisatie niet slaagt voor de zelf 
in te leiden accreditatieprocedure (eerste of 
driejaarlijkse vervolgsessie), is het mogelijk een 
‘herkansing’ aan te vragen die binnen de vier 
maanden moet plaatsvinden. Bij deze evaluatie 
wordt grondig nagegaan of de punten die 
onvoldoende scoorden effectief zijn aangepakt 
en kan alsnog de JCI accreditatie behaald of 
hernieuw worden. Slaagt de organisatie niet, dan 
kan pas een jaar later een volledige nieuwe 
accreditatieprocedure worden doorlopen.
 

Eduard Coddé ✍

Belgische ziekenhuizen met JCI accreditatie  
 

•	UZ	Leuven	-	JCI	Academic	Medical	Center	Hospital	Program	-	sinds	27/06/2010
•	AZ	Groeninge	(Kortrijk)	-	JCI	Hospital	Program	-	sinds	13/10/2013
•	UPC	KU	Leuven	(Psychiatrie)	-	JCI	Hospital	Program	-	sinds	14/12/2013
•	Jan	Yperman	Hospitaal	-	JCI	Hospital	Program	-	sinds	28/09/2014
•	AZ	Sint-Blasius	/	VZW	Onze-Lieve-Vrouw	van	Troost	-	JCI	Hospital	Program	-	sinds	25/04/2015
•	UZA	(Wilrijk)	-	JCI	Academic	Medical	Center	Hospital	Program	-	sinds	15/08/2015
•	OLV	Ziekenhuis	(Aalst)	-	JCI	Hospital	Program	-	sinds	11/06/2016

“‘De Vlaamse Overheid heeft ziekenhuizen opgelegd 
dat ze kwaliteit moeten aantonen om nog verder 
aanspraak te kunnen maken op subsidies, wat de 

aanvragen voor accreditaties (JCI en andere) in 
een stroomversnelling heeft gebracht“.
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JCI geaccrediteerd UZ Leuven aan het woord  

Grijze zones aan de oppervlakte brengen
De	JCI-accreditatie	draait	helemaal	rond	de	totale	patiëntenveiligheid	en	brengt	bijgevolg	ook	facility	management	onder	de	aandacht.	
Een	zorginstelling	kiest	vrij	voor	het	aanvragen	van	een	JCI-accreditatie.	Eerst	is	er	een	vrijblijvende	controle	van	de	situatie	zoals	ze	
is,	met	advies	voor	de	verbeterpunten.	JCI-accreditatie	 is	alle	drie	 jaar	hernieuwbaar.	Wanneer	besloten	wordt	tot	JCI-accreditatie,	
dan	moet	iedereen	mee,	ongeacht	de	afdeling	of	de	functie.	JCI	neemt	werkelijk	alles	onder	de	loep	binnen	de	organisatie.	De	auditors	
vestigen	de	aandacht	op	vele	details	en	daardoor	komen	tal	van	grijze	zones	aan	het	licht,	die	zich	mits	de	nodige	maatregelen	ook	
laten	wegwerken.	Heel	vaak	gaat	het	over	details,	zoals	bv.	chemische	producten	die	worden	uitgetest,	maar	waarvan	de	specificaties	
(material	safety	data	sheets)	niet	in	huis	beschikbaar	zijn.	
Er	worden	geen	dubbele	controles	gedaan	door	JCI	auditors.	Wanneer	bv.	de	brandblusapparaten	gekeurd	zijn	en	het	keuringsattest	
kan	voorgelegd	worden,	is	dat	voor	de	JCI-accreditering	in	orde.	Hetzelfde	geldt	voor	de	HACCP	accreditatie	(Smiley)	in	de	catering.
Medewerkers	 worden	 ook	 rechtstreeks	 bevraagd,	 bv.	 naar	 hoe	 reageer	 je	 bij	 brand.	 Bij	 UZ	 Leuven	 gaat	 het	 over	 450	 facilitaire	
medewerkers	 in	schoonmaak.	De	 rode	draad	zijn	uniforme	procedures	voor	 iedereen.	Het	gevaar	bestaat	dat	 fouten	 insluipen	als	
gevolg	van	gewoontes	en	verminderde	aandacht		bij	de	medewerkers.
E-learning	modules	werden	opgezet	voor	brandopleiding	en	HACCP.	Een	20’	durende	module	met	slotproef	en	automatische	opmaak	
deelnameregistratie,	toegevoegd	aan	personeelsdossier.	Dit	is	handig,	zeker	ook	voor	zeer	tijdelijk	personeel	zoals	jobstudenten.
Alles	m.b.t.	personeelszaken	moet	gecentraliseerd	worden,	met	inbegrip	van	de	registratie	van	gevolgde	opleidingen,	de	verplichte	
opleiding	brandveiligheid	en	de	eveneens	verplichte	registratie	over	personeelsevaluaties	en	functioneringsgesprekken.
Buitenfirma’s	(contractors)	moeten	ook	aan	die	eisen	beantwoorden.

Luc VANHAVERBEKE, Diensthoofd facilitaire dienst,

Bewust omgaan met veiligheid
De	beslissing	te	gaan	voor	een	JCI-accreditatie	dwingt	alle	diensten	binnen	het	ziekenhuis	om	te	kijken	met	de	ogen	van	de	patiënt.	
‘Ben	ik	hier	veilig’	is	de	vraag	waarop	een	onvoorwaardelijk	‘ja’	moet	volgen.	Dat	verplicht	elk	van	ons	ertoe	de	eigen	visie	op	veiligheid	
bij	te	sturen.	Slechts	één	voorbeeld:	de	medewerkers	van	de	bewakingsdienst	kijken	of	er	beschadigingen	zijn	aan	de	branddeuren	en	
nemen	hun	vaststellingen	op	in	hun	dagelijks	verslag.	Wanneer	brand	zou	ontstaan	in	of	aan	het	operatiekwartier	kan	men	de	patiënt	
die	op	dat	ogenblik	‘open	ligt’	voor	een	operatie	niet	zomaar	evacueren.	JCI	verwacht	daar	echter	wel	een	oplossing	voor.	Overal	in	
ziekenhuis	zijn	branddeuren	om	in	geval	nood	te	compartimenteren,	zodat	vuur	en/of	rook	zich	niet	verder	kunnen	verspreiden.	Er	zijn	
echter	ook	tal	van	niet	opgemerkte	perforaties	(vb.	doorvoer	buizen,	kabels,…)	in	de	wanden	waarlangs	rook	zich	toch	kan	verspreiden.	
Elk	van	deze	‘lekken’	moet	opgespoord	en	gedicht	worden.	
Heel	wat	veiligheidsrisico’s	worden	ook	zelf	ingebracht,	zoals	ladders	die	in	gangen	blijven	staan,	rondslingerend	gereedschap,	een	
gereedschapswagen	die	niet	is	afgesloten	en	waaruit	een	kind	iets	kan	weggraaien,	enz.	Het	gaat	altijd	opnieuw	over	het	nemen	van	
maatregelen,	maar	evenzeer	om	het	bijsturen	van	gewoonten	en	gebruik.
Bijzonder	aandacht	is	vereist	voor	de	identificatie	van	iedereen	die	werkzaam	is	binnen	het	ziekenhuis.	Weten	wie	in	huis	is	en	wat	ze	
doen	vereist	een	strenger	toezien	op	het	dragen	van	de	verplichte	persoonlijke	badge.
De	rode	draad	voor	een	JCI-accreditatie	is	het	bewustmaken	van	en	het	omgaan	met	veiligheid.	Naast	de	JCI-accreditatieprocedures	
hebben	we	op	eigen	initiatief	de	‘Facility Inspection Tours’	opgezet,	een	inspectieronde	die	maandelijks	wordt	gelopen	door	mensen	
van	de	technische	dienst,	de	preventie	dienst	en	de	dienst	kwaliteitscontrole.

Eddy DE COSTER, Diensthoofd Technische Dienst 

UZ Leuven - Gasthuisberg
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