
Ziekenhuis QMS
De kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten en personeel zijn be-
langrijk voor elk ziekenhuis. Het aantoonbaar en meetbaar maken van kwa-
liteit wordt daarmee steeds urgenter. Klanten verwachten en vereisen dit 
maar ook regelgeving vanuit de overheid vereist dit. Een groot universitair 
ziekenhuis in België besloot daarom het internationale kwaliteitskenmerk 
JCI (Joint Commission International) te behalen. Voor het vastleggen en on-
derhouden van alle werkprocedures was een oplossing noodzakelijk. Deze 
werd gevonden in DocBase van Acanthis, ingericht als QMS (Quality Ma-
nagement System).

Als vereiste voor een JCI certi�cering moet een 
ziekenhuis beschikken over een systeem 
waarin alle in het ziekenhuis gehanteerde 
procedures en werkwijzen worden aange-
maakt, onderhouden, goedgekeurd en 
beschikbaar gesteld aan alle relevante mede-
werkers. Het hanteren van uniforme, gecontro-
leerde werkwijzen vergroot de kwaliteit van 
handelen en verkleint het risico van verkeerd, 
onzorgvuldig en risicovol omgaan met infor-
matie van een patiënt. Of het nu gaat om labo-
ratorium onderzoek of het bedienen van appa-
ratuur voor medische diagnostiek of patiënt 
bewaking, elke werkwijze vereist een vastge-
legde werkwijze. Voortschrijdend inzicht, kwali-
teitsverbetering, verbeterprogramma’s en 
nieuwe technieken zorgen er voor dat elke 
werkwijze regelmatig aangepast en geoptima-
liseerd wordt. Na goedkeuring van een vernieu-
wing moeten alle betrokkenen op het juiste 
moment geïnformeerd worden zodat de 
nieuwe werkwijze gevolgd wordt en de oude 
niet meer.

Het team kwaliteitsmanagement van het 
ziekenhuis stond voor de uitdaging om de 
dynamische omgeving van procedures en 
werkwijzen voor, door en naar een grote 
diverse groep auteurs, controleurs en gebrui-
kers onder controle te brengen. De oude, veelal 
op papier gebaseerde, bleek foutgevoelig, 
traag en kostbaar en moest vervangen worden 
door een geautomatiseerd systeem.

Na een grondige analyse van het proces om tot 
de gewenste procedures en werkwijzen te 
komen, bleek pas goed hoe verstrekkend deze 
oplossing door het ziekenhuis en zelfs 
gelieerde diensten buiten het ziekenhuis, 
gebruikt zou gaan worden. Daarom werd beslo-
ten eerst een werkend systeem voor alle labora-
torium diensten in te richten.
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“DocBase biedt ons prima controle op 
onze kwaliteitsdocumenten, essenti-
eel voor ons kwaliteitskeurmerk JCI”

"Gewoon topkwal ite it”
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Via een aanbestedingsprocedure werd geko-
zen voor een leverancier voor bedrijfsproces 
optimalisatie. Onderdeel van de geboden 
oplossing was het Document Management 
Systeem DocBase. De route om tot geheel 
vernieuwde bedrijfsprocessen te komen had 
helaas niet de gewenste e�ecten. De eerste 
inrichting van DocBase bleek te voldoen aan 
de nieuw beoogde functionaliteit maar deze 
sloot onvoldoende aan bij de manier van 
werken die het ziekenhuis voor ogen had en 
waarmee ze vertrouwd was. Uit nadere analyse 
bleek dat de originele manier van werken 
prima was maar dat enkel een systeem om 
deze manier van werken te automatiseren nog 
ontbrak.

Bezorgd over een mogelijke noodzaak voor 
een geheel nieuwe oplossing richtte het 
ziekenhuis zich tot Acanthis, de ontwikkelaar 
en leverancier van DocBase. Met advies en 
begeleiding van Acanthis werd DocBase 
opnieuw ingericht op basis van de vertrouwde 
manier van werken, inclusief verschillende 
vooraf gede�nieerde verbeterpunten. De �exi-
biliteit van DocBase en de relatieve eenvoud 
om een nieuwe inrichting te creëren, bleken 
hierbij zeer waardevol.

Alle voor de JCI certi�cering noodzakelijke 
procedures en werkwijzen voor de laboratoria 
zijn in DocBase aangemaakt, gecontroleerd, 
goedgekeurd, onder versiebeheer gebracht, 
opgeslagen en gedistribueerd naar de gebrui-
kers. Logische indelingen op basis van 

metadata en een gedetailleerde rechtenstruc-
tuur, gekoppeld aan de Active Directory omge-
ving met alle ziekenhuis medewerkers, zorgen 
voor gecontroleerde toegang tot alle docu-
menten inclusief de mogelijkheid om terug te 
zoeken in alle veranderingen die een docu-
ment heeft ondergaan (Audit Trail).

Nadat DocBase zich bewezen had in de labora-
torium omgeving en gebleken was dat het 
ziekenhuis zelf eenvoudig de applicatie kon 
beheren, werd besloten de oplossing breder uit 
te rollen voor alle procedures en werkwijzen in 
het ziekenhuis, als onderdeel van het JCI certi�-
caat. Ook deze uitrol verliep vlot en succesvol 
waarmee ook de schaalbaarheid van de Doc-
Base oplossing bewezen werd.

Het ziekenhuis kijkt met tevredenheid terug op 
hun keuze voor DocBase. Na initiële zorgen 
rond deze oplossing, die meer te maken 
hadden met een niet passende manier van 
werken, bleek de gedane investering toch 
waardevol en beschikt het ziekenhuis nu over 
een breed inzetbaar Document Management 
Systeem als Quality Management Systeem. De 
toetsingen voor JCI certi�cering zijn hier 
eenvoudiger door geworden. De certi�cering 
zou mogelijk zelfs niet haalbaar geweest zijn 
zonder deze oplossing.
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