Achtergrondinfo VIKZ
Naar luidt in de statuten heeft het instituut als doel de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in die sectoren die
daaromtrent met de vereniging een overeenkomst hebben afgesloten - transparant te maken en te verbeteren
teneinde het Vlaams kwaliteitsbeleid in de zorg verder te ontwikkelen.
Het instituut wil dit doel te bereiken door:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

De uitvoering van de opdrachten zoals omschreven in artikel 2, van het decreet van 15 juli 2016 houdende
diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Het organiseren van regelmatig intersectoraal overleg en intervisie tussen de diverse sectoren in de zorg die
aantoonbaar transparantie inzake zorgkwaliteit en veiligheid steunen en vertegenwoordigd zijn door de leden
van het instituut.
Het formuleren van adviezen inzake kwaliteitsbeleid specifiek m.b.t. de kwaliteitsindicatoren in de zorg aan de
Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan
personen en aan diverse departementen, agentschappen of andere overheidsdiensten of parastatalen.
Het opbouwen van een kennisnetwerk met experten en kennisinstellingen en ze laten samenwerken en
samenbrengen ter ontwikkeling van een algemeen en discipline- of sectorspecifiek kwaliteitsbeleid. In het
kenniswerk komt zowel wetenschappelijke als ervaringskennis aan bod.
Het deelnemen aan inter-federale en internationale initiatieven inzake kwaliteitsbeleid die bijdragen aan de
doelstellingen van het instituut, en het afstemmen van de selectie van kwaliteitsindicatoren op internationaal
gevalideerde indicatorensets.
Het faciliteren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en opleidingen in kwaliteit- en veiligheidsbeleid
in nauwe samenwerking met de universiteiten en wetenschappelijke verenigingen.
Het voorstellen van een communicatiestrategie die bijdraagt aan de publieke transparantie over de
kwaliteitsinspanningen geleverd door de betrokken sector en aan de creatie van begrijpbare informatie voor
de burger en patiënt over de kwaliteit van zorg.
Informatiestrekking aan en de vorming, begeleiding en ondersteuning van personen of instanties die
kwaliteitsinstrumenten zoals onder meer indicatoren en auditmethodes ontwikkelen en die door het
toevertrouwen van de inzameling en verwerking van gezondheidsgegevens tot indicatoren aan een
vertrouwde derde partij. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit de diverse databronnen waartoe de
Vlaamse en federale overheid toegang hebben of aan hen beschikbaar worden gesteld door onder meer de
verschillende zorgverstrekkers, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, de 'Stichting Kankerregister', het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) of het inter-mutualistisch agentschap IMA. Ook de door
wetenschappelijke verenigingen of andere instellingen ingezamelde gegevens kunnen verwerkt worden via de
vertrouwde derde partij.
De inzameling en verwerking van gegevens vindt plaats· in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gezondheidsgegevens en de dienaangaande verstrekte
goedkeuringen van het sectorale comité gezondheid.
Het uitoefenen van toezicht op de werking van de derde partij, zoals bedoeld in het vorige lid, en de bewaking
van de kwaliteit en de validiteit bij de ontwikkeling en het gebruik van indicatoren, zoals bedoeld in het eerste
lid van dit artikel, door de oprichting van een intern toezichthoudend orgaan.
De uitvoering van bijkomende opdrachten met betrekking tot kwaliteitsindicatoren en ter ondersteuning van
andere kwaliteitsmethodes zoals accreditering, audits en de inhoudelijke ondersteuning van inspecties in de
zorg.

Het instituut kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met
inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegestaan en waarvan de
opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor haar doel.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van het instituut, het dagelijks bestuur inbegrepen,
vertegenwoordigt het instituut, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, kan optreden in alle
rechtsgedingen, tegen of door het instituut gevoerd, beslist autonoom over het al dan niet gebruiken van
rechtsmiddelen, verbindt geldig het instituut in alle types contracten die er mogelijk zijn.
Het dagelijks bestuur kan de dagdagelijkse handelingen en de dringende handelingen binnen het instituut stellen.

