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Inleiding 
 

NIAZ-Qmentum is een internationaal accreditatieprogramma dat is ontwikkeld op basis van uitgebreid 
onderzoek en ervaringen op het terrein van accreditatie in de gezondheidszorg. Het uitgangspunt van het 
programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak in 
zorgorganisaties. Dit betekent dat medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie op één of andere 
wijze betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering en het accreditatieproces. Het gaat dus zowel om 
bestuurders, artsen, verpleegkundigen, staffunctionarissen, medewerkers van ondersteunende diensten, 
managers en verzorgenden. Het programma biedt zorgorganisaties een kwaliteitskader en instrumenten 
om de eigen organisatie aan het kwaliteitskader te toetsen.   
 
NIAZ-Qmentum doorloopt een accreditatiecyclus die start met de aanmelding door de instelling bij het 
programma. Vervolgens wordt de instelling begeleid bij het voorbereiden en uitzetten van de 
zelfevaluatie vragenlijsten in de organisatie. De zelfevaluatie leert de instelling waar acties nodig zijn. Met 
het actieplan gaat de instelling aan de slag, waarna de interne audits en het externe auditbezoek 
plaatsvinden. Vervolgens ontvangt de instelling het auditrapport en accreditatiebesluit en laat de 
instelling zien hoe acties zijn opgepakt en wat daarvan de resultaten zijn. 
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1. Samenvatting 

Dit rapport geeft weer wat de bevindingen zijn van de auditoren bij het toetsen van de criteria op basis van 
het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.  
 
In de accreditatieprocedure is vastgelegd dat het NIAZ bij een audit voor het behalen van een accreditatie 
verschillende eisen stelt aan een instelling: 
 

 De criteria, zoals die op detailniveau worden getoetst door de auditoren, samengevat in paragraaf 1.5 
van dit rapport. 

• Het interne toetsingssysteem van de zorginstelling. 

 De drie noodzakelijke voorwaarden, zoals het NIAZ die hanteert bij een accreditatie: er moet sprake 
zijn van veilige zorg, van verantwoorde zorg, en van een verbetercultuur. 

 
Op basis van de bevindingen van het auditteam maakt de voorzitter van het auditteam – na overleg met 
het auditteam - een korte rapportage voor het College Kwaliteitsverklaringen van het NIAZ. Daarin 
onderbouwt de voorzitter op basis van de bevindingen en de scores van het auditteam in welke mate de 
instelling voldoet aan de drie noodzakelijke voorwaarden. Hierbij gaat het om hoofdlijnen, niet om details. 
Deze rapportage is niet openbaar en is ook niet in dit rapport opgenomen.  
 

1.1 Auditinformatie 

Auditbezoek 

Het auditbezoek heeft plaatsgevonden van dinsdag 13 juni 2017  tot en met donderdag 16 juni 2017 
 

Auditprogramma 

Zie appendix B. 
 

Auditteam 

de heer dr. J.N. Schreuder (Bas) 
De heer dr. D.A.M. Meire (Danny) 
De heer F.A. de Vos (Frans) 
De heer P.R.F. De Becker (Peter) 
De heer R.L.A. Van Ballaer (Rudy) 
Mevr L. Janssen-Groothuis (Lies)   
Mevr A.M. Vervenne Rigter (Madeleine) 
 
Survey manager 
Mevr I.I.S. DeWymmer (Iny) 
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Normensets 

Tijdens het auditbezoek zijn de volgende normensets gebruikt om de diensten en procedures van Sint-
Vincentiusziekenhuis Deinze te toetsen: 

Instellingsbrede normen 

 Leiderschap 

 Governance 
 
Zorg-specifieke normen 

 Infectiepreventie en –bestrijding 

 Medicatiebeheer 

 Medische (niet-chirurgische) zorg 

 Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen 

 Operatiekamers / het operatiekwartier 

 Operatieve zorg 

 Bloedbank- en transfusiediensten 

 Kritieke zorg 

 Diagnostische beeldvorming 

 Reiniging en sterilisatie van herbruikbare medische instrumenten en materialen 

 De afdeling Spoedeisende Hulp 

 Ambulante zorg 

 Verloskundige zorg 

 Oncologische zorg 
 

Instrumenten 

Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze heeft de veiligheidscultuur getoetst (zie hoofdstuk 6).  
 
Samenvatting bevindingen 
 

 Resultaat Eis 

In hoeveel procent van het aantal toetsingen zijn alle 
vereiste instellingsrichtlijnen (VIR’s) behaald? 

100% 100% 

Is per normenset aan het vereiste aandeel  
gouden criteria met hoge prioriteit (criteria met 
uitroeptekens) voldaan? 

Alle normensets scoren  
boven de 90 % 

90% per normenset 

Aan hoeveel procent van alle gouden criteria over alle 
relevante normensets voldoet de instelling? 

99% 81% 

Wat is de respons op de 
patiëntveiligheidscultuurmeting? 

68% 60% 
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1.2 Overzicht per normenset 

De normensets van het internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum benoemen procedures en 
methoden die bijdragen tot zorg van hoge kwaliteit, die veilig is en op een effectieve manier wordt 
bestuurd. Elke norm bestaat uit een aantal criteria die iets zeggen over wat er precies nodig is om aan de 
norm te voldoen. Elk criterium heeft een bepaald niveau (goud, platina, diamant) om de instelling op die 
manier een stapsgewijze methode te bieden hun kwaliteitssysteem te verbeteren. 
 
 Goud heeft betrekking op basisstructuren en –processen die verband houden met de fundamentele 

elementen van veiligheids- en kwaliteitsverbetering. 
 Platina bouwt voort op deze elementen van kwaliteit en veiligheid, maar benadrukt ook 

cliëntgerichte zorg, waarbij consistentie in de zorgverlening wordt nagestreefd door middel van 
standaardprocedures en door het betrekken van cliënten en medewerkers bij de besluitvorming. 

 Diamant richt zich op het realiseren van kwaliteit door het controleren van resultaten, gebruikmakend 
van praktijkervaring en best practices om diensten te verbeteren, en door het vergelijken van eigen 
resultaten met die van collega-instellingen om tot verbeteringen op systeemniveau te komen. 

 
In onderstaand diagram staat in hoeverre Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze voldoet aan de gouden, 
platina en diamanten criteria. 
 
 

 
 
  

994; 52%

9; 0%

563; 29%

31; 2%

277; 15%

40; 2%

Goud voldaan

Goud niet voldaan

Platina voldaan

Platina niet voldaan

Diamant voldaan

Diamant niet voldaan
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Deze tabel laat zien welke normensets zijn gebruikt bij het toetsen van de instelling, en geeft een 
overzicht van het aantal (en percentage) criteria dat is aangemerkt als ‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ 
tijdens het auditbezoek.  
 
De instellingsbrede normensets gelden voor iedere organisatie en worden dan ook standaard ingezet in 
een accreditatieprocedure. De zorg-specifieke normensets worden ingezet aan de hand van het profiel 
van een organisatie: welk type zorg wordt geboden en welke afdelingen zijn aanwezig. 
 

 
 
 
 
Normen 

Criteria met hoge prioriteit Andere criteria Alle criteria 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal 

Instellingsbrede normen 

Governance 
48 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

38 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

86 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

Leiderschap 
48 

(94,1%) 

3 

(5,9%) 
0 

92 

(97,9%) 

2 

(2,1%) 
1 

140 

(96,6%) 

5 

(3,4%) 
1 

Zorg-specifieke normen 

Infectiepre-
ventie en  
-bestrijding 

58 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

43 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

101 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Medicatie-
beheer 

66 

(94,3%) 

4 

(5,7%) 
4 

48 

(92,3%) 

4 

(7,7%) 
2 

114 

(93,4%) 

8 

(6,6%) 
6 

Ambulante 
zorg 

100 

(96,2%) 

4 

(3,8%) 
0 

42 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

142 

(97,3%) 

4 

(2,7%) 
1 

Bloedbank- en 
transfusie-
diensten 

55 

(100%) 

0 

(0%) 
34 

18 

(100%) 

0 

(0%) 
16 

73 

(100%) 

0 

(0%) 
50 

De afdeling 
Spoedeisende 
Hulp 

74 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

58 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

132 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

Diagnostische 
beeldvorming 

63 

(92,6%) 

5 

(7,4%) 
6 

50 

(90,9%) 

5 

(9,1%) 
4 

113 

(91,9%) 

10 

(8,1%) 
10 

Kritieke zorg 
91 

(92,9%) 

7 

(7,1%) 
4 

36 

(81,8%) 

8 

(18,2%) 
0 

127 

(89,4%) 

15 

(10,6%) 
4 

Medische 
(niet-
chirurgische) 
zorg 

83 

(95,4%) 

4 

(4,6%) 
2 

45 

(93,8%) 

3 

(6,3%) 
1 

128 

(94,8%) 

7 

(5,2%) 
3 

Oncologische 
zorg 

82 

(97,6%) 

2 

(2,4%) 
1 

66 

(98,5%) 

1 

(1,5%) 
1 

148 

(98%) 

3 

(2%) 
2 

Operatie-
kamers / het 
operatie-
kwartier 

75 

(96,2%) 

3 

(3,8%) 
3 

25 

(96,2%) 

1 

(3,8%) 
0 

100 

(96,2%) 

4 

(3,8%) 
3 

Operatieve 
zorg 

68 

(88,3%) 

9 

(11,7%) 
4 

45 

(88,2%) 

6 

(11,8%) 
1 

113 

(88,3%) 

15 

(11,7%) 
5 
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Normen 

Criteria met hoge prioriteit Andere criteria Alle criteria 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal 

Reiniging en 
sterilisatie van 
herbruikbare 
medische 
instrumenten 
en materialen 

40 

(100%) 

0 

(0%) 
2 

57 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

97 

(100%) 

0 

(0%) 
2 

Verloskundige 
zorg 

112 

(97,4%) 

3 

(2,6%) 
8 

52 

(91,2%) 

5 

(8,8%) 
3 

164 

(95,3%) 

8 

(4,7%) 
11 

Voorbereid 
zijn op 
noodsituaties 
(crises) en 
rampen 

15 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

50 

(98%) 

1 

(2%) 
0 

65 

(98,5%) 

1 

(1,5%) 
0 

Totaal 
1078 

(96,1%) 

44 

(3,9%) 
68 

765 

(95,5%) 

36 

(4,5%) 
32 

1843 

(95,8%) 

80 

(4,2%) 
100 
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Gouden Criteria 

In onderstaand diagram staat in hoeverre Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze voldoet aan de gouden 
criteria. 
 

 
 
Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) gouden criteria dat is aangemerkt als 
‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het auditbezoek.  
 

 
 
 
 
Normen 

Criteria met hoge prioriteit 
(Goud) 

Andere criteria 
(Goud) 

Alle criteria 
(Goud) 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal 

Instellingsbrede normen 

Governance 
21 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

11 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

32 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Leiderschap 
26 

(92,9%) 

2 

(7,1%) 
0 

40 

(97,6%) 

1 

(2,4%) 
0 

66 

(95,7%) 

3 

(4,3%) 
0 

Zorg-specifieke normen 

Infectiepre-
ventie en  
-bestrijding 

35 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

17 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

52 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Medicatie-
beheer 

42 

(97,7%) 

1 

(2,3%) 
2 

32 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

74 

(98,7%) 

1 

(1,3%) 
3 

Ambulante 
zorg 

58 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

10 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

68 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Bloedbank- en 
transfusie-
diensten 

42 

(100%) 

0 

(0%) 
27 

14 

(100%) 

0 

(0%) 
13 

56 

(100%) 

0 

(0%) 
40 

994; 99%

9; 1%

Goud voldaan

Goud niet voldaan
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Normen 

Criteria met hoge prioriteit 
(Goud) 

Andere criteria 
(Goud) 

Alle criteria 
(Goud) 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal 

De afdeling 
Spoedeisende 
Hulp 

41 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

19 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

60 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Diagnostische 
beeldvorming 

47 

(100%) 

0 

(0%) 
5 

23 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

70 

(100%) 

0 

(0%) 
6 

Kritieke zorg 
54 

(96,4%) 

2 

(3,6%) 
2 

10 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

64 

(97%) 

2 

(3%) 
2 

Medische 
(niet-
chirurgische) 
zorg 

51 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

10 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

61 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Oncologische 
zorg 

46 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

19 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

65 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

Operatie-
kamers / het 
operatie-
kwartier 

49 

(98%) 

1 

(2%) 
1 

10 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

59 

(98,3%) 

1 

(1,7%) 
1 

Operatieve 
zorg 

42 

(97,7%) 

1 

(2,3%) 
4 

15 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

57 

(98,3%) 

1 

(1,7%) 
4 

Reiniging en 
sterilisatie van 
herbruikbare 
medische 
instrumenten 
en materialen 

28 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

44 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

72 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Verloskundige 
zorg 

80 

(98,8%) 

1 

(1,2%) 
4 

19 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

99 

(99%) 

1 

(1%) 
5 

Voorbereid 
zijn op 
noodsituaties 
(crises) en 
rampen 

12 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

27 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

39 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Totaal 
674 

(98,8%) 

8 

(1,2%) 
46 

320 

(99,7%) 

1 

(0,3%) 
16 

994 

(99,1%) 

9 

(0,9%) 
62 
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Platina Criteria 

In onderstaand diagram staat in hoeverre Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze voldoet aan de platina 
criteria. 
 

 
 
Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) platina criteria dat is aangemerkt als 
‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het auditbezoek.  
 

 
 
 
 
Normen 

Criteria met hoge prioriteit 
(Platina) 

Andere criteria 
(Platina) 

Alle criteria 
(Platina) 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal 

Instellingsbrede normen 

Governance 
21 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

11 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

32 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

Leiderschap 
15 

(93,8%) 

1 

(6,3%) 
0 

33 

(97,1%) 

1 

(2,9%) 
1 

48 

(96%) 

2 

(4%) 
1 

Zorg-specifieke normen 

Infectiepre-
ventie en  
–bestrijding 

20 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

17 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

37 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Medicatie-
beheer 

17 

(94,4%) 

1 

(5,6%) 
2 

14 

(82,4%) 

3 

(17,6%) 
1 

31 

(88,6%) 

4 

(11,4%) 
3 

Ambulante 
zorg 

32 

(97%) 

1 

(3%) 
0 

15 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

47 

(97,9%) 

1 

(2,1%) 
1 

Bloedbank- en 
transfusie-
diensten 

13 

(100%) 

0 

(0%) 
6 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
2 

16 

(100%) 

0 

(0%) 
8 

563; 95%

31; 5%

Platina voldaan

Platina niet voldaan
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Normen 

Criteria met hoge prioriteit 
(Platina) 

Andere criteria 
(Platina) 

Alle criteria 
(Platina) 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal 

De afdeling 
Spoedeisende 
Hulp 

21 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

21 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

42 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

Diagnostische 
beeldvorming 

14 

(87,5%) 

2 

(12,5%) 
1 

24 

(92,3%) 

2 

(7,7%) 
2 

38 

(90,5%) 

4 

(9,5%) 
3 

Kritieke zorg 
30 

(90,9%) 

3 

(9,1%) 
1 

13 

(86,7%) 

2 

(13,3%) 
0 

43 

(89,6%) 

5 

(10,4%) 
1 

Medische 
(niet-
chirurgische) 
zorg 

24 

(92,3%) 

2 

(7,7%) 
1 

16 

(88,9%) 

2 

(11,1%) 
1 

40 

(90,9%) 

4 

(9,1%) 
2 

Oncologische 
zorg 

26 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

21 

(95,5%) 

1 

(4,5%) 
1 

47 

(97,9%) 

1 

(2,1%) 
1 

Operatie-
kamers / het 
operatie-
kwartier 

23 

(95,8%) 

1 

(4,2%) 
2 

9 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

32 

(97%) 

1 

(3%) 
2 

Operatieve 
zorg 

19 

(79,2%) 

5 

(20,8%) 
0 

15 

(93,8%) 

1 

(6,3%) 
1 

34 

(85%) 

6 

(15%) 
1 

Reiniging en 
sterilisatie van 
herbruikbare 
medische 
instrumenten 
en materialen 

9 

(100%) 

0 

(0%) 
2 

10 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

19 

(100%) 

0 

(0%) 
2 

Verloskundige 
zorg 

25 

(100%) 

0 

(0%) 
2 

15 

(83,3%) 

3 

(16,7%) 
2 

40 

(93%) 

3 

(7%) 
4 

Voorbereid 
zijn op 
noodsituaties 
(crises) en 
rampen 

2 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

15 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

17 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Totaal 
311 

(95,1%) 

16 

(4,9%) 
17 

252 

(94,4%) 

15 

(5,6%) 
14 

563 

(94,8%) 

31 

(5,2%) 
31 
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Diamanten Criteria 

In onderstaand diagram staat in hoeverre Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze voldoet aan de 
diamanten criteria. 
 

 
 
Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) diamanten criteria dat is aangemerkt als 
‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het auditbezoek.  
 

 
 
 
 
Normen 

Criteria met hoge prioriteit 
(Diamant) 

Andere criteria 
(Diamant) 

Alle criteria 
(Diamant) 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal 

Instellingsbrede normen 

Governance 
6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

16 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

22 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Leiderschap 
7 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

19 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

26 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Zorg-specifieke normen 

Infectiepre-
ventie en  
-bestrijding 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

8 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

11 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Medicatie-
beheer 

7 

(77,8%) 

2 

(22,2%) 
0 

2 

(66,7%) 

1 

(33,3%) 
0 

9 

(75%) 

3 

(25%) 
0 

Ambulante 
zorg 

10 

(76,9%) 

3 

(23,1%) 
0 

17 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

27 

(90%) 

3 

(10%) 
0 

Bloedbank- en 
transfusie-
diensten 

Nvt 

 

Nvt 

 
1 

Nvt 

 

Nvt 

 
0 

Nvt 

 

Nvt 

 
1 

277; 87%

40; 13%

Diamant voldaan

Diamant niet voldaan
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Normen 

Criteria met hoge prioriteit 
(Diamant) 

Andere criteria 
(Diamant) 

Alle criteria 
(Diamant) 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal 

De afdeling 
Spoedeisende 
Hulp 

12 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

17 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

29 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Diagnostische 
beeldvorming 

2 

(40%) 

3 

(60%) 
0 

3 

(50%) 

3 

(50%) 
1 

5 

(45,5%) 

6 

(54,5%) 
1 

Kritieke zorg 
7 

(77,8%) 

2 

(22,2%) 
1 

11 

(64,7%) 

6 

(35,3%) 
0 

18 

(69,2%) 

8 

(30,8%) 
1 

Medische 
(niet-
chirurgische) 
zorg 

8 

(80%) 

2 

(20%) 
1 

18 

(94,7%) 

1 

(5,3%) 
0 

26 

(89,7%) 

3 

(10,3%) 
1 

Oncologische 
zorg 

10 

(83,3%) 

2 

(16,7%) 
0 

25 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

35 

(94,6%) 

2 

(5,4%) 
0 

Operatie-
kamers / het 
operatie-
kwartier 

3 

(75%) 

1 

(25%) 
0 

6 

(85,7%) 

1 

(14,3%) 
0 

9 

(81,8%) 

2 

(18,2%) 
0 

Operatieve 
zorg 

7 

(70%) 

3 

(30%) 
0 

14 

(73,7%) 

5 

(26,3%) 
0 

21 

(72,4%) 

8 

(27,6%) 
0 

Reiniging en 
sterilisatie van 
herbruikbare 
medische 
instrumenten 
en materialen 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Verloskundige 
zorg 

7 

(77,8%) 

2 

(22,2%) 
2 

17 

(89,5%) 

2 

(10,5%) 
0 

24 

(85,7%) 

4 

(14,3%) 
2 

Voorbereid 
zijn op 
noodsituaties 
(crises) en 
rampen 

1 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

8 

(88,9%) 

1 

(11,1%) 
0 

9 

(90%) 

1 

(10%) 
0 

Totaal 
93 

(82,3%) 

20 

(17,7%) 
5 

184 

(90,2%) 

20 

(9,8%) 
1 

277 

(87,4%) 

40 

(12,6%) 
6 
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1.3 Overzicht per vereiste instellingsrichtlijn (VIR) 

Vereiste instellingsrichtlijnen (VIR’s) zijn criteria die gaan over cruciale aspecten in de zorg- en 
dienstverlening van - met name - patiëntveiligheid. Aan deze eisen moet een instelling voldoen om voor 
accreditatie in aanmerking te komen. Elke VIR heeft een niveau op goud, platina of diamant en daaraan 
gekoppelde nalevingstest(s). Deze nalevingstest(s) moeten allemaal als ‘voldaan’ worden aangemerkt 
voordat de VIR als geheel als ‘voldaan’ kan worden beoordeeld. 
 
Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) VIR’s dat is aangemerkt als ‘voldaan’ of ‘niet 
voldaan’ tijdens het auditbezoek.  
 

 
 
Normen 

Gouden VIR’s Platina VIR’s Diamanten VIR’s 

Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan Voldaan Niet voldaan 

Instellingsbrede normen 

Governance 0 0 0 0 0 0 

Leiderschap 3 0 0 0 1 0 

Zorg-specifieke normen 

Infectiepreventie 
en –bestrijding 

1 0 1 0 0 0 

Medicatiebeheer 1 0 1 0 0 0 

Ambulante zorg 1 0 3 0 1 0 

Bloedbank- en 
transfusiediensten 

1 0 0 0 0 0 

De afdeling 
Spoedeisende 
Hulp 

1 0 2 0 1 0 

Diagnostische 
beeldvorming 

1 0 1 0 0 0 

Kritieke zorg 1 0 4 0 1 0 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

1 0 5 0 1 0 

Oncologische zorg 1 0 5 0 1 0 

Operatiekamers / 
het operatie-
kwartier 

2 0 2 0 0 0 

Operatieve zorg 1 0 5 0 1 0 

Reiniging en 
sterilisatie van 
herbruikbare 
medische 
instrumenten en 
materialen 

0 0 0 0 0 0 

Verloskundige 
zorg 

2 0 3 0 1 0 

Voorbereid zijn op 
noodsituaties 
(crises) en rampen 

0 0 0 0 0 0 

Totale aantal (%) 17 (100%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 0 (0%) 
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Deze tabel geeft een overzicht van de beoordelingen van de VIR’s per patiëntveiligheidsgebied. 
 

VIR Beoordeling Niveau 

Communicatie 

 

Cliëntverificatie 

(Ambulante zorg) 
Voldaan Goud 

Cliëntverificatie 

(Bloedbank- en transfusiediensten) 
Voldaan Goud 

Cliëntverificatie 

(De afdeling Spoedeisende Hulp) 
Voldaan Goud 

Cliëntverificatie 

(Diagnostische beeldvorming) 
Voldaan Goud 

Cliëntverificatie 

(Kritieke zorg) 
Voldaan Goud 

Cliëntverificatie 

(Medische (niet-chirurgische) zorg) 
Voldaan Goud 

Cliëntverificatie 

(Oncologische zorg) 
Voldaan Goud 

Cliëntverificatie 

(Operatiekamers / het operatiekwartier) 
Voldaan Goud 

Cliëntverificatie 

(Operatieve zorg) 
Voldaan Goud 

Cliëntverificatie 

(Verloskundige zorg) 
Voldaan Goud 

Veilige chirurgische praktijken 

(Verloskundige zorg) 
Voldaan Goud 

Veilige chirurgische praktijken 

(Operatiekamers / het operatiekwartier) 
Voldaan Goud 

Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten 

(Ambulante zorg) 
Voldaan Platina 

Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten 

(De afdeling Spoedeisende Hulp) 
Voldaan Platina 

Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten 

(Kritieke zorg) 
Voldaan Platina 

Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten 

(Medische (niet-chirurgische) zorg) 
Voldaan Platina 
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VIR Beoordeling Niveau 

Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten 

(Oncologische zorg) 
Voldaan Platina 

Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten 

(Operatieve zorg) 
Voldaan Platina 

Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten 

(Verloskundige zorg) 
Voldaan Platina 

Medicatieafstemming 

(Ambulante zorg) 
Voldaan Diamant 

Medicatieafstemming 

(De afdeling Spoedeisende Hulp) 
Voldaan Diamant 

Medicatieafstemming 

(Kritieke zorg) 
Voldaan Diamant 

Medicatieafstemming 

(Medische (niet-chirurgische) zorg) 
Voldaan Diamant 

Medicatieafstemming 

(Oncologische zorg) 
Voldaan Diamant 

Medicatieafstemming 

(Operatieve zorg) 
Voldaan Diamant 

Medicatieafstemming 

(Verloskundige zorg) 
Voldaan Diamant 

Medicatieverificatie als prioriteit 

(Leiderschap) 
Voldaan Diamant 

Medicijngebruik 

 

Controle van geconcentreerde elektrolyten 

(Medicatiebeheer) 
Voldaan Goud 

High-alertmedicatie 

(Medicatiebeheer) 
Voldaan Platina 

Training in gebruik van infuuspompen 

(Medische (niet-chirurgische) zorg) 
Voldaan Platina 

Training in gebruik van infuuspompen 

(Oncologische zorg) 
Voldaan Platina 

Training in gebruik van infuuspompen 

(Operatiekamers / het operatiekwartier) 
Voldaan Platina 

Training in gebruik van infuuspompen 

(Operatieve zorg) 
Voldaan Platina 
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VIR Beoordeling Niveau 

Training in gebruik van infuuspompen 

(Verloskundige zorg) 
Voldaan Platina 

Training in gebruik van infuuspompen 

(Ambulante zorg) 
Voldaan Platina 

Training in gebruik van infuuspompen 

(De afdeling Spoedeisende Hulp) 
Voldaan Platina 

Training in gebruik van infuuspompen 

(Kritieke zorg) 
Voldaan Platina 

Arbeidsomstandigheden 

 

Programma voor preventief onderhoud 

(Leiderschap) 
Voldaan Goud 

Training over patiëntveiligheid 

(Leiderschap) 
Voldaan Goud 

Infectiepreventie en -beheersing 

 

Handhygiëne 

(Infectiepreventie en –bestrijding) 
Voldaan Goud 

Tijdige toediening van profylactische antibiotica 

(Operatiekamers / het operatiekwartier) 
Voldaan Platina 

Veilige injectiepraktijken 

(Infectiepreventie en –bestrijding) 
Voldaan Platina 

Veiligheidscultuur 

 

Incidentmelden                       

(Leiderschap) 
Voldaan Goud 

Risicomanagement 

 

Tromboseprofylaxe 

(Kritieke zorg) 
Voldaan Platina 

Tromboseprofylaxe 

(Operatieve zorg) 
Voldaan Platina 

Tromboseprofylaxe 

(Medische (niet-chirurgische) zorg) 
Voldaan Platina 

Tromboseprofylaxe 

(Oncologische zorg) 
Voldaan Platina 
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VIR Beoordeling Niveau 

Valpreventiebeleid 

(Oncologische zorg) 
Voldaan Platina 

Valpreventiebeleid 

(Medische (niet-chirurgische) zorg) 
Voldaan Platina 

Valpreventiebeleid 

(Operatieve zorg) 
Voldaan Platina 

Valpreventiebeleid 

(Verloskundige zorg) 
Voldaan Platina 

Valpreventiebeleid 

(Ambulante zorg) 
Voldaan Platina 

Valpreventiebeleid 

(Diagnostische beeldvorming) 
Voldaan Platina 

Voorkomen decubitus 

(Kritieke zorg) 
Voldaan Platina 

Voorkomen decubitus 

(Operatieve zorg) 
Voldaan Platina 

Voorkomen decubitus 

(Medische (niet-chirurgische) zorg) 
Voldaan Platina 

Voorkomen decubitus 

(Oncologische zorg) 
Voldaan Platina 

 

  



Datum: 
27 juli 2017 

Status: 
definitief 

Sint-Vincentiusziekenhuis 
Deinze 

Internationaal accreditatieprogramma 
NIAZ-Qmentum 

 
 

 
20 

1.4 Overzicht per kwaliteitsdimensie 

Het internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum gebruikt acht kwaliteitsdimensies om de 
kwaliteit van zorg weer te geven. Elk criterium in een norm is gerelateerd aan een specifieke 
kwaliteitsdimensie. Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) criteria per 
kwaliteitsdimensie dat is aangemerkt als ‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het auditbezoek. 
 

 
 
 
Normen 

Doelgroepgerichtheid 
 

Toegankelijkheid 
 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal Aantal 
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal 

Instellingsbrede normen 

Governance 
6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

Leiderschap 
13 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

Zorg-specifieke normen 

Infectiepreventie 
en –bestrijding 

5 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

5 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Medicatiebeheer 
0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

4 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Ambulante zorg 
3 

(75%) 

1 

(25%) 
0 

7 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Bloedbank- en 
transfusiediensten 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

2 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

De afdeling 
Spoedeisende Hulp 

5 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

12 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

Diagnostische 
beeldvorming 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

2 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Kritieke zorg 
5 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

4 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

4 

(100%) 

0 

(0%) 
2 

Oncologische zorg 
9 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

9 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Operatiekamers / 
het operatie-
kwartier 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

Operatieve zorg 
3 

(75%) 

1 

(25%) 
0 

8 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Reiniging en 
sterilisatie van 
herbruikbare 
medische 
instrumenten en 
materialen 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

5 

(100%) 

0 

(0%) 
0 
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Normen 

Doelgroepgerichtheid 
 

Toegankelijkheid 
 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal Aantal 
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal 

Verloskundige zorg 
6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

6 

(85,7%) 

1 

(14,3%) 
0 

Voorbereid zijn op 
noodsituaties 
(crises) en rampen 

6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

Totaal 
65 

(97%) 

2 

(3%) 
0 

67 

(98,5%) 

1 

(1,5%) 
3 
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Normen 

Cliëntgerichte Zorgverlening 
 

Continuïteit van de zorgverlening 
 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal Aantal 
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal 

Instellingsbrede normen 

Governance 
0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

1 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Leiderschap 
2 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

1 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Zorg-specifieke normen 

Infectiepreventie 
en –bestrijding 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

Medicatiebeheer 
7 

(77,8%) 

2 

(22,2%) 
0 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

Ambulante zorg 
20 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

9 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Bloedbank- en 
transfusiediensten 

2 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
2 

De afdeling 
Spoedeisende Hulp 

6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Diagnostische 
beeldvorming 

10 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

0 

(0%) 

1 

(100%) 
0 

Kritieke zorg 
22 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

5 

(83,3%) 

1 

(16,7%) 
0 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

18 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

9 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Oncologische zorg 
21 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

10 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Operatiekamers / 
het operatie-
kwartier 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

1 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Operatieve zorg 
13 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

8 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

 
Reiniging en 
sterilisatie van 
herbruikbare 
medische 
instrumenten en 
materialen 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

 
Verloskundige zorg 

 

15 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

5 

(100%) 

0 

(0%) 
1 
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Normen 

Cliëntgerichte Zorgverlening 
 

Continuïteit van de zorgverlening 
 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal Aantal 
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal 

Voorbereid zijn op 
noodsituaties 
(crises) en rampen 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

7 

(87,5%) 

1 

(12,5%) 
0 

Totaal 
139 

(98,6%) 

2 

(1,4%) 
2 

62 

(95,4%) 

3 

(4,6%) 
3 
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Normen 

Arbeidsomstandigheden  
 

Veiligheid 
 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal Aantal 
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal 

Instellingsbrede normen 

Governance 
11 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

4 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Leiderschap 
31 

(93,9%) 

2 

(6,1%) 
0 

30 

(93,8%) 

2 

(6,3%) 
0 

Zorg-specifieke normen 

Infectiepreventie 
en –bestrijding 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

48 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Medicatiebeheer 
3 

(75%) 

1 

(25%) 
0 

62 

(96,9%) 

2 

(3,1%) 
5 

Ambulante zorg 
16 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

29 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

Bloedbank- en 
transfusiediensten 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
2 

46 

(100%) 

0 

(0%) 
26 

De afdeling 
Spoedeisende Hulp 

19 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

26 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Diagnostische 
beeldvorming 

5 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

42 

(100%) 

0 

(0%) 
7 

Kritieke zorg 
15 

(78,9%) 

4 

(21,1%) 
0 

27 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

14 

(93,3%) 

1 

(6,7%) 
0 

25 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Oncologische zorg 
16 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

24 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Operatiekamers / 
het operatie-
kwartier 

4 

(80%) 

1 

(20%) 
0 

63 

(98,4%) 

1 

(1,6%) 
3 

Operatieve zorg 
12 

(75%) 

4 

(25%) 
0 

23 

(92%) 

2 

(8%) 
0 

 
Reiniging en 
sterilisatie van 
herbruikbare 
medische 
instrumenten en 
materialen 

4 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

37 

(100%) 

0 

(0%) 
2 

 
Verloskundige zorg 

 

17 

(89,5%) 

2 

(10,5%) 
0 

47 

(97,9%) 

1 

(2,1%) 
6 
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Normen 

Arbeidsomstandigheden  
 

Veiligheid 
 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal Aantal 
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal 

Voorbereid zijn op 
noodsituaties 
(crises) en rampen 

6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

32 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Totaal 
176 

(92,1%) 

15 

(7,9%) 
4 

565 

(98,6%) 

8 

(1,4%) 
50 
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Normen 

Efficiëntie  
 

Effectiviteit 
 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal Aantal 
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal 

Instellingsbrede normen 

Governance 
16 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

48 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Leiderschap 
8 

(88,9%) 

1 

(11,1%) 
0 

60 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

Zorg-specifieke normen 

Infectiepreventie 
en –bestrijding 

2 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

40 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Medicatiebeheer 
2 

(66,7%) 

1 

(33,3%) 
0 

38 

(95%) 

2 

(5%) 
2 

Ambulante zorg 
5 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

58 

(95,1%) 

3 

(4,9%) 
0 

Bloedbank- en 
transfusiediensten 

0 

Nvt 

0 

Nvt 
0 

24 

(100%) 

0 

(0%) 
20 

De afdeling 
Spoedeisende Hulp 

4 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

58 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Diagnostische 
beeldvorming 

6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

50 

(84,7%) 

9 

(15,3%) 
2 

Kritieke zorg 
3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

53 

(84,1%) 

10 

(15,9%) 
4 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

58 

(90,6%) 

6 

(9,4%) 
1 

Oncologische zorg 
5 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

61 

(95,3%) 

3 

(4,7%) 
1 

Operatiekamers / 
het operatie-
kwartier 

5 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

31 

(93,9%) 

2 

(6,1%) 
0 

Operatieve zorg 
3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

50 

(86,2%) 

8 

(13,8%) 
4 

 
Reiniging en 
sterilisatie van 
herbruikbare 
medische 
instrumenten en 
materialen 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

48 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

 
Verloskundige zorg 

 

3 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

71 

(94,7%) 

4 

(5,3%) 
4 
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Normen 

Efficiëntie  
 

Effectiviteit 
 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal Aantal 
(%) 

Aantal  
(%) 

Aantal 

Voorbereid zijn op 
noodsituaties 
(crises) en rampen 

5 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

6 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Totaal 
73 

(97,3%) 

2 

(2,7%) 
0 

754 

(94,1%) 

47 

(5,9%) 
39 
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2. Overzicht beoordelingen op niveau goud 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de beoordelingen door het auditteam van de criteria op 
niveau goud.  
 

2.1 Vereiste instellingsrichtlijnen 

In deze tabel ziet u de beoordeling van de gouden VIR’s, het patiëntveiligheidsgebied daaraan 
gerelateerd, en de normenset waar zij betrekking op hebben.  
 

Gouden VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

Communicatie  

Cliëntverificatie 

Het team hanteert een 
cliëntidentificatieprotocol dat 
toegepast  wordt bij alle diensten en 
procedures. 

Operatiekamers / 
het 

operatiekwartier 
5.4 

Voldaan De auditor heeft tijdens het 
werkplekbezoek aan het OK en 
in de gesprekken met de 
leidinggevenden van het OK 
vastgesteld dat er beleid 
aanwezig is rond 
patiëntidentificatie. De auditor 
heeft de toepassing van dit 
beleid kunnen vaststellen. 

Cliëntverificatie 

Het team hanteert een 
cliëntidentificatieprotocol dat 
toegepast  wordt bij alle diensten en 
procedures. 

Kritieke zorg 7.4 Voldaan Op de afdeling IZ heeft de 
auditor vastgesteld dat de 
patiëntidentificatie gebeurt 
volgens de gedocumenteerde 
methode van cliëntidentificatie 
en dat voldaan is aan de 
nalevingstests.   
Op IZ stelt de auditor vast dat 
verpleegkundigen gebruik 
maken van twee methodes voor 
het identificeren van patiënten, 
namelijk het bevragen van de 
naam en geboortedatum van 
een patiënt die een zorgverlener 
vergelijkt met de gegevens van 
het polsbandje van de patiënt. 

Cliëntverificatie 

Het team hanteert een 
cliëntidentificatieprotocol dat 
toegepast  wordt bij alle diensten en 
procedures. 

Operatieve zorg 
7.15 

Voldaan De auditor heeft tijdens de 
tracer op verschillende plaatsen 
vastgesteld dat het 
identificatieprotocol correct is 
toegepast. Hierbij vragen 
zorgverleners systematisch naar 
de naam, voornaam en 
geboortedatum van de patiënt 
om deze gegevens vervolgens te 
controleren op het polsbandje 
van de patiënt. 
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Cliëntverificatie 

Het team hanteert een 
cliëntidentificatieprotocol dat 
toegepast wordt bij alle diensten en 
procedures. 

Verloskundige 
zorg 9.8 

Voldaan De auditor heeft vastgesteld dat 
het identificatieprotocol wordt 
toegepast. Hierbij vragen 
vroedvrouwen naar de naam, 
voornaam en geboortedatum 
van de patiënte om deze 
gegevens vervolgens te 
controleren op het polsbandje 
van de patiënt. Ook voor de 
pasgeboren baby gebeurt de 
identificatiecontrole. 

Cliëntverificatie 

Het team hanteert een 
cliëntidentificatieprotocol dat 
toegepast wordt bij alle diensten en 
procedures. 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

9.8 

Voldaan Op de afdelingen inwendige 
geneeskunde en geriatrie heeft 
de auditor vastgesteld dat de 
patiëntidentificatie gebeurt bij 
ieder contact volgens de 
gedocumenteerde methode van 
patiëntidentificatie en dat 
voldaan is aan de nalevingstests.  
Op deze afdelingen stelt de 
auditor vast dat medewerkers 
gebruik maken van twee 
methodes voor het identificeren 
van patiënten, namelijk het 
bevragen van de naam en 
geboortedatum van een patiënt 
en deze gegevens dan 
vergelijken met de gegevens van 
het polsbandje van de patiënt. 

Cliëntverificatie 

Het team hanteert een 
cliëntidentificatieprotocol bij alle 
diensten  en procedures. 

De afdeling 
Spoedeisende 

Hulp 10.6 

Voldaan In het gesprek met 
hoofdverpleegkundige van de 
spoedafdeling is vastgesteld dat 
het identificatieprotocol is 
gehanteerd en dat de 
nalevingstests zijn voldaan. De 
auditor heeft een opname van 
de patiënt gevolgd op 
spoedafdeling waarbij de auditor 
heeft vastgesteld dat de 
spoedarts  en een 
spoedverpleegkundige de naam 
en geboortedatum van de 
patiënt hebben bevraagd aan de 
patiënt  en vervolgens 
vergeleken hebben met de 
identificatiegegevens op de 
polsband van de patiënt. 
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Cliëntverificatie 

Het team hanteert een 
cliëntidentificatieprotocol dat 
toegepast  wordt bij alle diensten en 
procedures. 

Ambulante zorg 
10.7 

Voldaan Op het dagziekenhuis en op de 
poliklinieken heeft de auditor 
vastgesteld dat de 
patiëntidentificatie gebeurt 
volgens de gedocumenteerde 
methode van patiëntidentificatie 
en dat voldaan is aan de 
nalevingstests. Op het 
dagziekenhuis stelt de auditor 
vast dat een zorgverlener 
gebruik maakt van twee 
methodes voor het identificeren 
van patiënten, namelijk het 
bevragen van de naam en 
geboortedatum van een patiënt 
die de zorgverlener vergelijkt 
met de gegevens van het 
polsbandje van de patiënt. De 
auditor stelt vast dat op de 
poliklinische afdelingen de 
methode gehanteerd is om de 
naam en geboortedatum van de 
patiënt te bevragen en deze te 
checken met de 
patiëntengegevens op de 
etiketten. 

Cliëntverificatie 

Het team hanteert een 
cliëntidentificatieprotocol dat 
toegepast  wordt bij alle diensten en 
procedures. 

Oncologische 
zorg 10.8 

Voldaan De auditor stelt vast  zowel op 
de afdeling D5 als op het 
internistisch dagziekenhuis dat 
bij elk patiëntcontact  de naam 
en geboortedatum is gevraagd 
en gecheckt wordt met de 
gegevens van de patiënt op het 
polsbandje. 

Cliëntverificatie 

Het team hanteert een 
cliëntidentificatieprotocol bij alle  
onderzoeken en procedures. 

Diagnostische 
beeldvorming 

11.4 

Voldaan Op afdeling medische 
beeldvorming heeft de auditor 
vastgesteld dat de 
patiëntidentificatie gebeurt 
volgens de gedocumenteerde 
methode van patiëntidentificatie 
en dat voldaan is aan de 
nalevingstests.   
De auditor stelt tijdens een CT 
(Computer Tomografie) 
onderzoek vast dat de 
medewerkers  minimaal twee 
methodes gebruiken om  
gehospitaliseerde patiënten te 
identificeren, namelijk naam en 
geboortedatum van een patiënt 
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bevragen en deze gegevens 
vergelijken met de gegevens van 
de patiënt op het polsbandje. 
Voor ambulante patiënten 
bevragen de medewerkers de 
geboortedatum en naam van de 
patiënt en vergelijken deze met 
de geprinte etiketten. 

Cliëntverificatie 

Het team hanteert een cliënt 
identificatieprotocol dat toegepast 
wordt bij  alle laboratoriumdiensten. 

Bloedbank- en 
transfusiedienste

n 20.3 

Voldaan Op de afdeling geriatrie heeft de 
auditor vastgesteld dat de 
patiëntidentificatie gebeurt 
volgens de gedocumenteerde 
methode van patiëntidentificatie 
en dat aan de nalevingstests is 
voldaan. De auditor heeft tijdens 
observatie op afdeling geriatrie 
gezien dat voor het toedienen 
van een bloedtransfusie, aan de 
partner van de patiënt gevraagd 
is wat de naam en 
geboortedatum  van de niet 
mondige patiënt zijn. De naam  
en geboortedatum zijn door de 
verpleegkundige vergeleken met 
de patiëntengegevens op de 
sticker van de bloedzak. 

Veilige chirurgische praktijken 

De instelling hanteert een protocol 
ter vermijding van chirurgische 
ingrepen op de verkeerde plaats, 
volgens de verkeerde procedure en 
bij de verkeerde persoon. 

Operatiekamers / 
het 

operatiekwartier 
5.1 

Voldaan De auditor heeft kunnen 
vaststellen dat het team het 
protocol ter vermijding van 
chirurgische ingrepen op de 
verkeerde plaats, volgens de 
verkeerde procedure en bij de 
verkeerde persoon, hanteert. 
Zowel de verpleegkundige als de 
anesthesist hebben een controle 
uitgeoefend op de afdeling 
chirurgie. Deze controle bevatte 
een expliciete bevraging bij de 
patiënt, controle van het dossier 
(inclusief formulier ‘geplande 
opname’) en een controle van de 
markeringspijl op de juiste 
locatie. Tijdens de overdracht 
van de patiënt op het OK door 
het team van de afdeling 
chirurgie naar het OK, is deze 
controle opnieuw uitgevoerd. 
Finaal is net voor de incisie een 
time-out gehouden door de 
chirurg waarbij een laatste 
controle van de patiënt, 
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procedure en locatie is gebeurd. 
Een verpleegkundige is 
verantwoordelijk voor het 
registreren van deze controles 
op de checklist veilige 
heelkunde. 

Veilige chirurgische praktijken 

De instelling hanteert een protocol 
ter vermijding van chirurgische 
ingrepen op de verkeerde plaats, 
volgens de verkeerde procedure en 
bij de verkeerde persoon. 

Verloskundige 
zorg 9.11 

Voldaan De hoofdvroedvrouw geeft aan 
dat de afdeling materniteit het 
ziekenhuisbrede protocol ter 
vermijding van fouten bij 
chirurgische ingrepen volgt bij 
elke sectio. De auditor heeft de 
toepassing niet kunnen 
vaststellen aangezien er geen 
sectio's zijn doorgegaan op de 
dag van de tracer rond 
verloskundige zorg. 
Medewerkers van de afdeling 
materniteit zijn bekend met de 
toepassing van het protocol ter 
vermijding van fouten bij 
chirurgische ingrepen. 

Medicijngebruik  

Controle van geconcentreerde 
elektrolyten 

De instelling evalueert en beperkt de 
beschikbaarheid van 
geconcentreerde elektrolyten om te 
waarborgen dat hoeveelheden die 
kunnen leiden tot schade niet 
worden opgeslagen in zorgruimtes. 

Medicatiebeheer 
7.2 

Voldaan Tijdens het werkplekbezoek op 
de apotheek heeft de auditor 
vastgesteld dat er geschreven 
beleid is rond de 
beschikbaarheid van 
geconcentreerde elektrolyten, 
zowel binnen de apotheek als op 
de verpleegafdelingen. De 
auditor heeft dit beleid tevens 
kunnen vaststellen op enkele 
verpleegafdelingen waaronder 
het OK, de afdeling 
spoedgevallen , IZ en C3. De 
auditor stelt vast dat aan alle 
nalevingstests is voldaan. 

Arbeidsomstandigheden  

Training over patiëntveiligheid 

De instelling verzorgt ten minste 
eenmaal per jaar trainingen en 
opleidingen cliëntveiligheid voor 
organisatiemanagers, zorgverleners 
en andere medewerkers en 
vrijwilligers. Het gaat hierbij onder 
meer om opleidingen gericht op 

Leiderschap 11.8 Voldaan Zowel de administratief-
financieel directeur, een 
medewerkster van de  
personeelsdienst, de 
verpleegkundig directeur en een 
zorgmanager bevestigen 
onafhankelijk van elkaar dat 
trainingen omtrent 
patiëntveiligheid jaarlijks 
gegeven zijn. Uit de vergelijking 
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specifieke aandachtsgebieden van 
cliëntveiligheid. 

van het vormingsprogramma 
2016-2017 heeft de auditor 
vastgesteld dat het 
vormingscurriculum jaarlijks 
geactualiseerd is en meerdere 
onderwerpen van 
patiëntveiligheidsbeleid bevat. 

Programma voor preventief 
onderhoud 

De instellingsleiding zorgt voor een 
effectief preventief onderhoud van 
medische instrumenten, materialen, 
medische apparatuur en medische 
technologie. 

Leiderschap 10.5 Voldaan De instelling beschikt over een 
eigen systeem waarin alle 
medische apparatuur is 
geregistreerd. De auditor heeft 
dit systeem  ingezien en 
vastgesteld dat alle 
leidinggevenden inzicht hebben 
in dit systeem.   Aan de hand van 
een logboek, dat de auditor 
heeft ingezien, is de staat van 
onderhoud en van uitgevoerde  
onderhoudswerkzaamheden per 
medisch apparaat bijgehouden. 
De auditor heeft vastgesteld dat 
aan alle nalevingstests is 
voldaan. 

Infectiepreventie en -beheersing  

Handhygiëne 

De instelling voorziet de 
medewerkers van middelen om te 
voldoen aan de aanbevolen 
richtlijnen op het gebied van 
handhygiëne. 

Infectiepreventie 
en –bestrijding 

6.3 

Voldaan De auditor heeft vastgesteld dat 
het beleid voor handhygiëne is 
uitgewerkt in een procedure 
waarin de vereiste werkwijzen 
zijn opgenomen.  De auditor 
heeft op alle bezochte 
afdelingen vastgesteld dat aan 
alle nalevingstests is voldaan. 

Veiligheidscultuur  

Incidentmelden                       

De instelling voert een meldsysteem 
en passende follow-up in voor 
bijwerkingen, incidenten en bijna-
ongevallen. Het rapportagesysteem 
voldoet aan de vigerende wet- en 
regelgeving, en valt binnen de door 
de wetgeving geboden bescherming. 

Leiderschap 16.4 Voldaan De auditor heeft in gesprek met 
onder andere de 
kwaliteitsfunctionaris, 
directieleden, leden van de 
medische raad en zorgverleners 
vastgesteld dat het 
rapportagebeleid en -proces 
voor het melden van 
bijwerkingen, incidenten en 
bijna-ongevallen 
instellingsbreed is toegepast en 
opgevolgd. Er is gekozen om de 
opvolging, analyse en evaluatie 
van bijwerkingen, incidenten en 
bijna-ongevallen zo decentraal 
mogelijk in de instelling uit te 
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voeren, dit om een groter 
draagvlak te krijgen. Bespreking 
van bijwerkingen, incidenten en 
bijna-ongevallen is een vast punt 
op de teamvergaderingen. Een 
referentieverpleegkundige 
incidentenbeleid is per afdeling 
aangesteld. De zorgmanagers 
volgen op of de besprekingen 
van bijwerkingen, incidenten en 
bijna-ongevallen gebeuren op 
teamvergaderingen en of 
actiepunten zijn opgenomen, 
aldus de kwaliteitsfunctionaris 
en directieleden.   
De leden van de stuurgroep 
kwaliteit, waaronder de 
directieleden,  geven aan te 
beschikken over cijfers en 
inhoudelijke gegevens van alle 
gemelde bijwerkingen, 
incidenten en bijna-ongevallen. 
Het bepalen van verbeter-
projecten uit de analyse en 
evaluatie van bijwerkingen, 
incidenten en bijna-ongevallen, 
alsook het opvolgen van de 
verbeteracties is een vast 
agendapunt voor de stuurgroep 
kwaliteit. De auditor heeft 
vastgesteld dat aan de 
nalevingstests is voldaan. 
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2.2 Normensets 

In deze tabel ziet u de gouden criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge prioriteit 
zijn aangeduid met een uitroepteken. 

Instellingsbrede normensets 

Gouden criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Governance 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Leiderschap 

 
6.4 De plannen op operationeel niveau geven 
aan welke middelen, systemen en 
infrastructuur nodig zijn om de zorg te 
verlenen en de strategische plannen en 
doelen te realiseren. 

 

De auditor heeft zowel in documenten als in 
gesprekken met directieleden niet kunnen 
vaststellen dat voor operationele doelen 
beschreven is welke middelen, systemen en 
infrastructuur nodig zijn om de operationele 
doelen te realiseren. 

11.10 De instellingsleiding hanteert beleid en 
procedures om in overeenstemming met de 
missie, visie en waarden van de organisatie 
het functioneren van medewerkers te 
monitoren. 

 

Zowel binnen de administratief-financiële 
dienst, het zorgdepartement als in gesprekken 
met een zorgmanager en de verpleegkundig 
directeur is vastgesteld dat niet alle 
personeelsleden een functioneringsgesprek 
hebben gehad conform het beleid van de 
instelling.   
Voorafgaande is bevestigd door de 
opgevraagde registratie van uitgevoerde 
functioneringsgesprekken.   
Auditoren hebben vastgesteld dat er wel 
functionerings-gesprekken zijn gevoerd en 
geregistreerd op de diensten materniteit, D5, 
chirurgisch dagziekenhuis, en niet op het 
operatief kwartier (OK), intensieve zorgen (IZ) 
en afdeling spoedgevallen. 

16.12 De instellingsleiding voorziet het 
toezichtorgaan van kwartaalverslagen over 
de cliëntveiligheid, toont de aanbevelingen 
uit onderzoeken naar incidenten en toont de 
aangebrachte verbeteringen. 

 

De auditor heeft inzage gehad in een kalender 
waarbij in de toekomst de rapportering over 
patiëntveiligheid gepland zal worden als vast 
agendapunt voor de Raad van Bestuur. De 
leden van de Raad van Bestuur geven aan op 
heden niet op kwartaalbasis informatie te 
verkrijgen over patiëntveiligheid.   
Zowel de algemeen directeur als de 
kwaliteitscoördinator melden dat zware 
incidenten besproken zijn met de Raad van 
Bestuur. De auditor heeft dit niet kunnen 
vaststellen in de aangeleverde verslagen. 
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Zorg-specifieke normensets 

Gouden criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge priortieit 
Opmerkingen auditoren 

Infectiepreventie en –bestrijding 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Medicatiebeheer 

 
16.1 Bij de start van de behandeling lichten 
zorgverleners cliënten en familieleden voor 
over hoe zij actief kunnen bijdragen aan het 
veilig toedienen van de medicatie die aan de 
cliënt is voorgeschreven. 

 

De auditor heeft tijdens meerdere 
werkplekbezoeken niet kunnen vaststellen dat 
er voorlichting is gegeven aan patiënten of 
familieleden over hoe zij actief kunnen 
bijdragen aan het veilig toedienen van 
medicatie. 

Ambulante zorg 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Bloedbank- en transfusiediensten 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

De afdeling Spoedeisende Hulp 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Diagnostische beeldvorming 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Kritieke zorg 

 
3.6 Als de cliënt wordt opgenomen op de 
intensive care afdeling, communiceert het 
team met zorgverleners van de afdeling waar 
de patiënt vandaan komt en met huisartsen 
over hun taken en bevoegdheden in de 
zorgverlening aan de cliënt. 

 

Het medisch diensthoofd van IZ heeft 
bevestigd dat er geen systematische 
communicatie is met de huisarts bij opname 
van een patiënt op IZ. Indien de patiënt 
rechtstreeks van IZ naar huis vertrekt, zal de 
huisarts een ontslagbrief ontvangen van de 
behandelende arts, aldus auditee.  De auditor 
stelt tijdens het werkplekbezoek op de 
afdelingen IZ, C3 en spoed vast dat er geen 
communicatie is over de taken en 
bevoegdheden met de afdeling waar de 
patiënt vandaan komt, bij transfer naar IZ. 
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Gouden criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge priortieit 
Opmerkingen auditoren 

3.7 Er is dagelijks een intensivist of intensive 
care arts beschikbaar voor overleg met artsen 
die cliënten opnemen op open intensive care 
afdelingen. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
intensieve zorgen (IZ) geeft aan dat 
momenteel één intensivist werkzaam is 
binnen het ziekenhuis waardoor geen 24u per 
dag een intensivist bereikbaar of beschikbaar 
is. De auditee vermeldt dat een anesthesist de 
opleiding tot intensivist aan het volgen is op 
heden. De algemeen directeur licht toe dat 
vanaf 01 juli 2017 een samenwerking met het 
algemeen ziekenhuis Maria Middelares start 
om vanuit het algemene ziekenhuis over een 
24 uurs bereikbaarheid van intensivisten te 
beschikken. 

Medische (niet-chirurgische) zorg 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Oncologische zorg 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Operatiekamers / het operatiekwartier 

 
2.5 De teamleden worden voortdurend 
getraind in brandpreventie op de 
operatiekamers/het operatiekwartier. 

 

De auditor heeft tijdens het werkplekbezoek 
aan het operatiekwartier(OK) en in het 
gesprek met de leidinggevenden vernomen 
dat er geen trainingen inzake brandblussen 
zijn doorgegaan voor de medewerkers en 
artsen werkzaam in het operatiekwartier. 

Operatieve zorg 

 
10.6 Het team volgt het instellingsbeleid 
aangaande veilige opslag van medicatie en 
het weggooien van medicatie die over de 
datum, besmet of ongebruikt zijn. 

 

De auditor heeft tijdens het werkplekbezoek in 
vier van de zes OKzalen, verdovingskarren in 
de OKzaal aangetroffen die enkel afgesloten 
zijn voor de opiaten en niet voor alle andere  
verdovingsmiddelen. 

Reiniging en sterilisatie van herbruikbare medische instrumenten en materialen 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Verloskundige zorg 

 
17.1 Het team identificeert, reduceert en 
managet de risico's voor de veiligheid van 
cliënt en medewerkers. 

 

De hoofdvroedvrouw geeft aan dat er geen 
risico's ten aanzien van patiëntveiligheid zijn 
benoemd voor de afdelingen materniteit en 
verloskunde. 

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 
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3. Overzicht beoordelingen op niveau platina 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de beoordelingen door het auditteam van de criteria op 
niveau platina.  
 

3.1 Vereiste instellingsrichtlijnen 

In deze tabel ziet u de beoordeling van de platina VIR’s, het patiëntveiligheidsgebied daaraan gerelateerd, 
en de normenset waar zij betrekking op hebben.  
 

Platina VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

Communicatie  

Overdracht van cliënteninformatie 
op overplaatsingspunten 

Het team draagt tijdens 
overdrachten informatie op een 
effectieve manier over aan andere 
zorgverleners. 

Kritieke zorg 11.8 Voldaan Bij transfer van de patiënt naar 
een andere afdeling gebeurt de 
overdracht door mondelinge 
toelichting aan verpleeg-
kundige(n) van de afdeling naar 
waar de patiënt verhuist aan de 
hand van het dossier van de 
patiënt. Bij een direct ontslag 
van IZ  naar huis, wordt een 
voorlopige ontslagbrief 
opgemaakt. Indien een patiënt 
naar een ander ziekenhuis 
getransfereerd wordt, vindt 
voorafgaand een overleg plaats 
tussen de betrokken medisch 
specialisten en wordt een 
ontslagdocument meegegeven. 

Overdracht van cliënteninformatie 
op overplaatsingspunten 

Het team draagt tijdens 
overdrachten informatie op een 
effectieve manier over aan andere 
zorgverleners. 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

11.9 

Voldaan De auditor heeft op de afdeling 
geriatrie gezien dat informatie 
tijdens de overdracht van 
dagdienst naar avonddienst, 
alsook bij een transfer van een 
patiënt van een andere afdeling 
naar de afdeling geriatrie, 
gebeurt aan de hand van een 
overdrachtslijst op basis van de 
SBAR methodiek (Situation, 
Background, Assessment, 
Recommendation). De SBAR 
methodiek is opgenomen in de 
procedure rond overdracht van 
informatie en de auditor stelt 
vast dat aan alle nalevingstest is 
voldaan. 
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Platina VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

Overdracht van cliënteninformatie 
op overplaatsingspunten 

Het team draagt tijdens 
overdrachten informatie op een 
effectieve manier over aan andere 
zorgverleners. 

Operatieve zorg 
11.9 

Voldaan De auditor heeft tijdens de 
tracer op verschillende plaatsen 
vastgesteld dat de overdracht 
van informatie verliep conform 
de procedure van de instelling. 
Tijdens de bespreking van twee 
patiënten heeft de auditor 
vastgesteld dat het 
overzichtsdocument en de 
SBARmethode is gebruikt. De 
auditor stelt vast dat aan de 
nalevingstest is voldaan. 

Overdracht van cliënteninformatie 
op overplaatsingspunten 

Het team draagt tijdens 
overdrachten informatie op een 
effectieve manier over aan andere 
zorgverleners. 

De afdeling 
Spoedeisende 

Hulp 11.9 

Voldaan Op het spoedafdeling heeft de 
auditor vastgesteld dat de 
overdracht gebeurt volgens het 
protocol voor de overdracht van 
patiëntinformatie en dat 
voldaan is aan de nalevingstests.  
De auditor heeft op de 
spoedafdeling vastgesteld dat 
een digitaal overdrachts-
formulier in gebruik is voor de 
overdracht van informatie 
tussen de  spoedarts, de 
spoedverpleegkundigen en de 
ambulanciers. Het digitaal 
overdrachtsformulier is 
opgenomen in het 
patiëntendossier.   
De teamleden van de spoed-
afdelingen gebruiken het 
digitaal overdrachtsformulier bij  
de overdracht van de patiënt 
naar de hospitalisatieafdeling. 

Overdracht van cliënteninformatie 
op overplaatsingspunten 

Het team draagt tijdens 
overdrachten informatie op een 
effectieve manier over aan andere 
zorgverleners. 

Ambulante zorg 
12.5 

Voldaan Op het dagziekenhuis heeft de 
auditor vastgesteld dat de 
overdracht gebeurt volgens het 
protocol voor de overdracht van 
patiëntinformatie en dat 
voldaan is aan de nalevingstests.  
Het ontslagformulier is met de 
patiënt meegegeven. Het 
ontslagdossier bevat 
standaardbevindingen zoals 
bepaald is in het protocol voor 
de overdracht van 
patiëntinformatie. De 
ontslagbrief van de patiënt is 
vóór het ontslag aanwezig en 
geparafeerd door de 
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Platina VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

behandelende arts. De auditor 
heeft vastgesteld dat de 
ontslagbrief op het moment van 
het ontslag beschikbaar is in de 
resultatenserver. 

Overdracht van cliënteninformatie 
op overplaatsingspunten 

Het team draagt tijdens 
overdrachten informatie op een 
effectieve manier over aan andere 
zorgverleners. 

Oncologische 
zorg 12.8 

Voldaan De auditor neemt kennis in 
dossiers van twee patiënten 
welke documenten en 
methoden worden gebruikt. De 
auditor stelt vast dat aan de 
nalevingstest is voldaan. 

Overdracht van cliënteninformatie 
op overplaatsingspunten 

Het team draagt tijdens 
overdrachten informatie op een 
effectieve manier over aan andere 
zorgverleners. 

Verloskundige 
zorg 12.9 

Voldaan Op afdeling materniteit heeft de 
auditor geobserveerd dat de 
overdracht via de ISBAR 
(Identify, Situation, Background, 
Assessment and 
Recommendation) methode 
gebeurt, zoals is bepaald in de 
procedure omtrent overdracht 
van informatie. Hiervoor 
gebruiken de vroedvrouwen een 
formulier met specifieke 
patiëntinformatie.    
De auditor stelt vast dat aan de 
nalevingstest is voldaan. 

Medicijngebruik  

High-alertmedicatie 

De instelling implementeert een 
uitvoerig beleid voor het beheren 
van 'high-alertmedicatie'. 

Medicatiebeheer 
3.6 

Voldaan De auditor heeft in gesprek met 
de hoofdapotheker, alsook met 
meerdere hoofdverpleeg-
kundigen en verpleegkundigen 
vastgesteld dat alle auditees op 
de hoogte zijn van de procedure 
omtrent high-alert medicatie. 
Tijdens werkplekbezoeken heeft 
de auditor vastgesteld dat de 
werkwijze inzake high-alert 
medicatie conform de procedure 
high-alert medicatie verloopt.  
De auditor heeft de procedure 
high-alert medicatie ingezien 
waarin de lijst van high-alert 
medicatie is opgenomen alsook 
de afspraken rond het opslaan, 
voorschrijven, bereiden, uitdelen 
en  toedienen van high-alert 
medicatie. In de resultaten van 
interne audits heeft de auditor 
geconstateerd dat interne audits 
ten aanzien van het beleid 
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Platina VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

omtrent high-alert medicatie 
hebben plaatsgevonden. De 
auditor stelt vast dat aan alle 
nalevingstests is voldaan. 

Training in gebruik van 
infuuspompen 

De zorgverleners ontvangen 
continue training in het veilig 
gebruik  van alle (binnen de 
operatiekamers gehanteerde types) 
infuuspompen. 

Operatiekamers / 
het 

operatiekwartier 
2.6 

Voldaan De auditor stelt vast dat alle 
medewerkers van het OK de 
opleiding voor het bedienen van 
infuuspompen hebben gevolgd 
en bijgevolg voldoen aan het 
instellingsbreed beleid die 
bepaalt dat iedere zorgverlener 
die infuuspompen gebruikt, 
tweejaarlijks een opleiding 
infuuspompen volgt. 

Training in gebruik van 
infuuspompen 

De zorgverleners ontvangen 
continue training in het veilig 
gebruik  van alle (binnen de 
medische zorg gehanteerde types) 
infuuspompen. 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

4.6 

Voldaan De auditor heeft vastgesteld op 
de afdeling geriatrie en op de 
afdeling inwendige genees-
kunde dat alle verpleegkundigen 
in 2016  zijn getraind voor het 
veilig gebruik van 
infuuspompen. 

Training in gebruik van 
infuuspompen 

De zorgverleners ontvangen 
continue training in het veilig 
gebruik van alle (binnen de 
operatieve zorg gehanteerde types) 
infuuspompen. 

Operatieve zorg 
4.6 

Voldaan De auditor stelt op de afdeling 
chirurgie vast dat alle 
medewerkers de opleiding voor 
het bedienen van infuuspompen 
hebben gevolgd 

Training in gebruik van 
infuuspompen 

De zorgverleners ontvangen 
continue training voor het veilig 
gebruik van alle (binnen de 
ambulante zorg gehanteerde types) 
infuuspompen. 

Ambulante zorg 
4.6 

Voldaan De auditor stelt op het 
dagziekenhuis vast dat alle 
medewerkers een 
geregistreerde en 
gecertificeerde opleiding 
hebben voor het bedienen van 
infuuspompen. De opleiding 
bestaat uit een tweejaarlijkse 
training, aldus de bevraagde 
auditees. De auditor heeft 
vastgesteld aan de hand van een 
opleidingsfiche van een ad 
random gekozen medewerker,  
dat zij de opleiding voor het 
bedienen van infuuspompen 
heeft gevolgd. 

Training in gebruik van 
infuuspompen 

De zorgverleners ontvangen 
continue training in het veilig 
gebruik  van alle (binnen de kritieke 

Kritieke zorg 4.6 Voldaan De auditor stelt op IZ vast dat 
alle medewerkers  een opleiding 
hebben gevolgd voor het 
bedienen van infuuspompen. 
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Platina VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

zorg gehanteerde types) 
infuuspompen. 

Training in gebruik van 
infuuspompen 

De zorgverleners ontvangen 
continue training voor het veilig 
gebruik van alle (binnen de 
verloskundige zorg gehanteerde 
types) infuuspompen. 

Verloskundige 
zorg 4.10 

Voldaan De hoofdvroedvrouw geeft aan 
dat alle vroedvrouwen in 2016 
een training hebben gevolgd 
voor veilig gebruik van 
infuuspompen. De auditor heeft 
de lijst met alle scholingen van 
deze afdeling, waaronder de 
training van infuuspompen, 
ingezien en heeft vastgesteld 
dat alle vroedvrouwen deze 
training hebben gevolgd. 

Training in gebruik van 
infuuspompen 

De zorgverleners ontvangen 
continue training voor het veilig  
gebruik  van alle (binnen de 
spoedeisende hulp gehanteerde 
types) infuuspompen. 

De afdeling 
Spoedeisende 

Hulp 5.7 

Voldaan De auditor heeft de registraties 
ingezien van trainingen van  
verpleegkundigen rond het  
veilig gebruik van de 
infuuspompen. Hierbij heeft de 
auditor vastgesteld dat alle 
verpleegkundigen van de 
spoedafdeling de training rond 
het veilig gebruik van 
infuuspompen hebben gevolgd. 

Training in gebruik van 
infuuspompen 

De zorgverleners ontvangen 
continue training voor het veilig 
gebruik  van alle (binnen de 
oncologische zorg gehanteerde 
types) infuuspompen. 

Oncologische 
zorg 5.8 

Voldaan De auditor stelt op de afdeling 
D5 en op het internistisch 
dagziekenhuis vast dat alle 
medewerkers kunnen aantonen 
dat ze de opleiding voor het 
bedienen van infuuspompen 
hebben gevolgd. 

Infectiepreventie en -beheersing  

Tijdige toediening van 
profylactische antibiotica 

Daartoe gekwalificeerde teamleden 
dienen profylactische antibiotica toe 
om postoperatieve infecties te 
voorkomen. 

Operatiekamers / 
het 

operatiekwartier 
7.6 

Voldaan De auditor heeft tijdens het 
werkplekbezoek aan het OK 
vastgesteld dat  gekwalificeerde 
teamleden profylactische 
antibiotica toedienen volgens 
het protocol. Zowel binnen het 
OK als op de recovery werken 
verpleegkundigen die bevoegd 
zijn om antibiotica toe te dienen. 

Veilige injectiepraktijken 

De instelling ontwikkelt protocollen 
en werkwijzen voor veilig injecteren 
om schade aan cliënten, 
zorgverleners en de mensen thuis te 
voorkomen. Nalevingstest(s): 

Infectiepreventie 
en –bestrijding 

4.5 

Voldaan De auditor heeft vastgesteld dat 
het beleid voor veilig injecteren 
is uitgewerkt in een protocol 
waarin de werkwijzen zijn 
opgenomen. De auditor heeft op 
meerdere afdelingen aan de 
hand van een tracer ‘Plaatsen 
van een infuus’ alsook in het 
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gesprek met de vertegen-
woordigers van het 
ziekenhuishygiënecomité, 
vastgesteld dat aan alle 
nalevingstests is voldaan. 

Risicomanagement  

Valpreventiebeleid 

Het team implementeert en 
evalueert het beleid valpreventie om 
schade van vallen van de cliënt te 
minimaliseren. 

Operatieve zorg 
14.2 

Voldaan Medewerkers van de afdeling 
chirurgie geven aan hoe ze 
risicopatiënten op valincidenten 
detecteren en welk beleid ze 
hierop toepassen. Auditees 
duiden dat het aantal 
valincidenten op de afdeling 
besproken is en dat vanuit deze 
bespreking nieuwe afspraken 
zijn gemaakt. De auditor stelt 
vast dat het valpreventiebeleid is 
ingevoerd en wordt gevolgd op 
de afdeling chirurgie en dat aan 
alle nalevingstests is voldaan. 

Valpreventiebeleid 

Het team implementeert en 
evalueert het beleid valpreventie om 
schade van vallen van de cliënt te 
minimaliseren. 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

14.2 

Voldaan Medewerkers van de afdeling 
geriatrie lichten  toe op welke 
wijze zij omgaan met het 
voorkomen van valincidenten. 
De hoofdverpleegkundige geeft 
aan dat onderzoek is gebeurd 
naar het aantal valincidenten op 
de afdeling geriatrie. De auditor 
stelt vast dat het valpreventie-
beleid is ingevoerd en wordt 
gevolgd en dat aan alle 
nalevingstests is voldaan. 

Valpreventiebeleid 

Het team implementeert en 
evalueert het beleid valpreventie om 
schade van vallen van de cliënt te 
minimaliseren. 

Oncologische 
zorg 15.2 

Voldaan De auditor stelt vast dat op de 
afdeling D5 en op het 
internistisch dagziekenhuis het 
valpreventiebeleid 
geïmplementeerd is en 
geëvalueerd wordt.   
De oncoloog ziet er specifiek op 
toe dat patiënten niet op 
kousenvoeten rondlopen op de 
afdeling noch bij hun bezoeken 
aan de onderzoekskamers. 

Valpreventiebeleid 

Het team implementeert en 
evalueert het beleid valpreventie om 
verwondingen door vallen van een 
cliënt te minimaliseren. 

Diagnostische 
beeldvorming 

15.6 

Voldaan Op de afdeling medische 
beeldvorming heeft de auditor 
vastgesteld dat het 
valpreventiebeleid voldoet aan 
de nalevingstesten en 
uitgevoerd is volgens het 
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protocol valpreventiebeleid. Op 
de afdeling medische 
beeldvorming zijn naar 
aanleiding van de evaluatie  van 
het valpreventiebeleid 
architectonische aanpassingen 
gebeurd en is een nieuwe 
bewegwijzering aangebracht op 
de afdeling, aldus auditee van de 
afdeling medische 
beeldvorming. 

Valpreventiebeleid 

Het team implementeert en 
evalueert het beleid rond 
valpreventie om schade van vallen 
van de cliënt te minimaliseren. 

Ambulante zorg 
16.2 

Voldaan Op de polikliniek gynaecologie 
en op het dagziekenhuis heeft 
de auditor vastgesteld dat het 
valpreventiebeleid voldoet aan 
de nalevingstesten en 
uitgevoerd is volgens het 
protocol valpreventiebeleid. Op 
de polikliniek gynaecologie 
verneemt de auditor dat de 
gynaecologe de onderzoekstafel 
heeft veranderd van plaats 
omwille van  een mogelijk risico 
op vallen bij oudere mensen.   
De secretaresse van de 
polikliniek gynaecologie geeft 
aan dat sinds de implementatie 
van de protocollen omtrent 
valpreventie, ze bij aanmelding 
van een patiënt vraagt of de 
patiënt mobiliteitsproblemen 
heeft.   
Bij problemen met de mobiliteit, 
begeleidt de secretaresse de 
patiënt om plaats te nemen op 
de gynaecologische stoel. De 
auditor heeft vastgesteld op het 
dagziekenhuis dat voorlichting 
aanwezig is voor de patiënten 
omtrent het dragen van 
aangepast schoeisel. 

Valpreventiebeleid 

Het team implementeert en 
evalueert het beleid valpreventie om 
schade van vallen van de cliënt te 
minimaliseren. 

Verloskundige 
zorg 17.4 

Voldaan Het team van de afdeling 
materniteit heeft aanvullend op 
het ziekenhuisbrede 
valpreventiebeleid, een specifiek 
valpreventiebeleid ontwikkeld 
voor parturiënten en neonaten.  
Dit beleid is ingezien door de 
auditor en  is opgenomen in het 
borstvoedingsprotocol.    
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In dit specifieke valpreventi-
ebeleid zijn de risicomomenten 
benoemd, namelijk het voeden 
van de baby, de eerste keer 
opstaan na de bevalling en het 
krijgen van een epiduraal 
anesthesie. Evaluatie van het 
valpreventiebeleid  op de 
afdeling materniteit vindt plaats 
tijdens het teamoverleg, aldus 
de hoofdvroedvrouw. De auditor 
heeft vastgesteld dat 
verbeteracties vanuit de 
evaluatie van het valpreventie-
beleid  zijn opgepakt en 
geïmplementeerd. De auditor 
stelt vast dat aan de 
nalevingstests is voldaan. 

Voorkomen decubitus 

Het team beoordeelt bij elke cliënt 
het risico op het krijgen van 
decubitus en implementeert 
maatregelen ter voorkoming 
hiervan. 

Operatieve zorg 
7.11 

Voldaan De auditor heeft tijdens het 
werkplekbezoek op het OK 
vastgesteld dat maatregelen zijn 
genomen inzake decubitus-
preventie. Alle OK-tafels zijn 
voorzien van een antidecubitus-
matrassen.   
De auditor heeft vastgesteld op 
de afdeling chirurgie dat het 
bepalen van het risico op 
decubitus bij alle patiënten 
gebeurt volgens het protocol en 
dat aan alle nalevingstests is 
voldaan. In de dossiers van 
patiënten ziet de auditor 
bevestigd dat de standaard-
methode om bij opname de 
risico's op het krijgen van 
decubitus vast te stellen, 
toegepast zijn. De auditor stelt 
vast tijdens het werkplekbezoek 
dat de medewerkers een 
opleidingen rond decubitus 
hebben gevolgd. 
Instellingsbreed worden de 
effecten inzake decubitus 
geëvalueerd en verbeteringen 
aangebracht. 

Voorkomen decubitus 

Het team beoordeelt bij elke cliënt 
het risico op het krijgen van 
decubitus en implementeert 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

9.5 

Voldaan Op de afdeling inwendige 
geneeskunde en op de afdeling 
geriatrie heeft de auditor 
bevestigd gezien dat alle 
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maatregelen ter voorkoming 
hiervan. 

patiënten structureel 
beoordeeld zijn naar het risico 
op decubitus en dat passende 
maatregelen zijn toegepast 
indien nodig.    
De auditor heeft vastgesteld dat 
het bepalen van het risico op 
decubitus gebeurt volgens het 
protocol en dat aan alle 
nalevingstests is voldaan. 

Voorkomen decubitus 

Het team beoordeelt bij elke cliënt 
het risico op het krijgen van 
decubitus en implementeert 
maatregelen ter voorkoming 
hiervan. 

Oncologische 
zorg 9.6 

Voldaan De auditor heeft vastgesteld dat 
het bepalen van het risico op 
decubitus gebeurt volgens het 
protocol en dat aan alle 
nalevingstests is voldaan. In de 
dossiers van patiënten ziet de 
auditor bevestigd dat de 
standaardmethode om bij 
opname de risico's op het krijgen 
van decubitus vast te stellen, 
toegepast is. De auditor stelt 
vast tijdens het werkplekbezoek 
dat de medewerkers een 
opleidingen rond decubitus 
hebben gevolgd. 

Voorkomen decubitus 

Het team beoordeelt bij elke cliënt 
het risico op het krijgen van 
decubitus en implementeert 
maatregelen ter voorkoming 
hiervan. 

Kritieke zorg 9.11 Voldaan De auditor heeft met de 
hoofdverpleegkundige en 
verpleegkundigen van IZ het 
aanwezige beleid rond 
decubituspreventie besproken. 
Hierbij is vastgesteld dat onder 
andere risico-bepaling, 
inschaling van de categorie en 
tijdige wisselhouding conform 
het beleid gehanteerd zijn. De 
notities in verpleegkundige 
dossiers bevestigen dat het 
decubituspreventiebeleid is 
toegepast bij de aanwezige 
patiënten. 

Tromboseprofylaxe 

Het team identificeert interne en 
chirurgische patiënten met een 
verhoogd risico op veneuze 
trombose (diep-veneuze trombose 
en longembolie) en zorgt voor de 
juiste tromboseprofylaxe. 

Kritieke zorg 7.5 Voldaan Op IZ heeft de auditor 
vastgesteld dat beleid rond 
tromboseprofylaxe is vastgelegd 
in het document ‘Procedurenota 
PN664’. Deze procedure schrijft 
voor dat alle patiënten op IZ die 
nog niet onder anti-coagulantia 
staan, automatisch onder deze 
procedure vallen.  
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De auditor heeft tijdens het 
werkplekbezoek op IZ de 
toepassing van deze procedure 
gecheckt bij de hoofdverpleeg-
kundige en bevestigd gezien in 
drie dossiers dat patiënten met 
een verhoogd risico op trombose 
zijn geïdentificeerd en 
tromboseprofylaxe toegediend 
krijgen. De auditor heeft 
vastgesteld dat alle 
nalevingstests zijn voldaan. De 
auditor heeft bevestigd gezien in 
de resultaten van interne audits, 
dat audits zijn uitgevoerd 
omtrent het trombose-
profylaxebeleid. 

Tromboseprofylaxe 

Het team identificeert interne en 
chirurgische patiënten met een 
verhoogd risico op veneuze 
trombose (diep veneuze trombose 
en longembolie) en zorgt voor de 
juiste tromboseprofylaxe. 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

7.6 

Voldaan Op afdeling geriatrie heeft de 
auditor vastgesteld dat 
patiënten met een verhoogd 
risico op trombose zijn 
geïdentificeerd en 
tromboseprofylaxe toegediend 
krijgen. De auditor heeft de 
procedure voor trombose-
profylaxe ingezien en heeft 
vastgesteld bij meerdere 
werkplekbezoeken dat de 
procedure toegepast is, waarbij 
alle nalevingstests zijn voldaan. 
De auditor heeft bevestigd 
gezien in de resultaten van 
interne audits, dat audits zijn 
uitgevoerd omtrent het 
tromboseprofylaxebeleid. 

Tromboseprofylaxe 

Het team identificeert chirurgische 
patiënten met een verhoogd risico 
op veneuze trombose (diep veneuze 
trombose en longembolie) en zorgt 
voor de juiste tromboseprofylaxe. 

Operatieve zorg 
7.10 

Voldaan De auditor heeft op de afdeling 
C3 tijdens de tracer van een 
geplande knieprothese  
vastgesteld dat de procedure 
inzake tromboseprofylaxe is 
gevolgd. De auditor heeft dit 
verder afgetoetst bij meerdere 
patiënten en heeft bevestigd 
gezien dat alle patiënten 
gescreend zijn op trombose-
risico. Bij risicopatiënten is 
behandeling met trombose-
profylaxe opgestart conform het 
protocol. De auditor heeft 
bevestigd gezien in de 
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resultaten van interne audits, 
dat audits zijn uitgevoerd 
omtrent het trombose-
profylaxebeleid. De auditor 
heeft de procedure voor 
tromboseprofylaxe ingezien en 
heeft vastgesteld dat alle 
nalevingstests zijn voldaan. 

Tromboseprofylaxe 

Het team identificeert interne en 
chirurgische patiënten met een 
verhoogd risico op veneuze 
trombose (diep veneuze trombose 
en longembolie) en zorgt voor de 
juiste tromboseprofylaxe. 

Oncologische 
zorg 9.3 

Voldaan Het team heeft vastgelegd dat 
alle oncologiepatiënten een 
verhoogd risico hebben op 
trombosevorming. De auditor 
stelt vast dat via een folder 
informatie aan de patiënten is 
verstrekt over diepe veneuze 
trombose en het profylaxebeleid 
op het ontstaan van 
trombosevorming. De auditor 
heeft de procedure voor 
tromboseprofylaxe ingezien en 
heeft vastgesteld dat de 
procedure toegepast is bij 
oncologische patiënten, waarbij 
alle nalevingstests zijn voldaan. 
De auditor heeft bevestigd 
gezien in de resultaten van 
interne audits, dat audits zijn 
uitgevoerd omtrent het 
tromboseprofylaxebeleid. 
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3.2 Normensets 

In deze tabel ziet u de platina criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge prioriteit 
zijn aangeduid met een uitroepteken. 
 

Instellingsbrede normensets 

Platina criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Governance 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Leiderschap 

 
11.4 De instelling heeft beleid voor het 
ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in 
de gehele organisatie. 

 

In het gesprek met de administratief-
financieel directeur en de medewerkster van 
de personeelsdienst blijkt dat het 
personeelsbeleid  per departement 
gedecentraliseerd is en bepaald wordt door de 
respectievelijke directeuren. Voor het 
administratief-financieel departement is er 
geen beleid voor het ontwikkelen van 
leiderschapskwaliteiten, aldus de 
administratief-financieel directeur. 

16.7 De instelling kent een formeel en open 
beleid voor het melden van incidenten aan 
cliënten en hun familieleden. 

 

De auditor verneemt van de 
kwaliteitscoördinator en van de 
verpleegkundig directeur dat er geen formeel 
beleid bestaat voor het melden van incidenten 
aan patiënten en hun familieleden.   
De verpleegkundig directeur stelt dat er een 
patiëntgerichte cultuur is in het ziekenhuis en 
dat incidenten zeker gemeld zijn aan de 
patiënten en hun familieleden, wanneer zij 
belangrijk zijn voor de evolutie van de patiënt. 

 
  

jan
Markering

jan
Markering

jan
Markering

jan
Markering

jan
Markering

jan
Markering

jan
Markering
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Zorg-specifieke normensets 

Platina criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Infectiepreventie en –bestrijding 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Medicatiebeheer 

 
16.5 De zorgverleners leggen mondelinge of 
schriftelijke informatie die is verstrekt aan de 
cliënt vast in het cliëntdossier. 

 

De auditor heeft tijdens meerdere 
werkplekbezoeken vastgesteld dat het 
verstrekken van informatie over de medicatie 
aan de patiënt niet in het dossier is vermeld. 

19.1 De instelling heeft en volgt een 
proactieve risicobeoordelingsprocedure om 
mogelijke risico's van nieuwe 
toedieningssystemen voor medicatie te 
evalueren. 

 

De auditor heeft van de auditees van de 
apotheek vernomen dat er geen proactieve 
risicobeoordelingsprocedure van nieuwe 
toedieningssystemen bestaat. 

21.3 De instelling heeft een 
kwaliteitscontroleproces om de naleving van 
haar beleid voor medicatie met een 
verhoogde kans op bijwerkingen te 
monitoren. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat er wel een 
beleid is rond bijwerkingen en dat dit beleid is 
nageleefd op de afdelingen en in de apotheek, 
maar dat er nog geen systematische 
monitoring is van medicatie met een 
verhoogde kans op bijwerkingen. 

21.6 De instelling heeft beleid en een 
procedure voor de beoordeling van 
bijwerkingen. Daarin wordt onder meer 
bepaald, welke zorgverleners en andere 
medewerkers bij de beoordeling worden 
betrokken. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat er wel een 
beleid is rond bijwerkingen, dat dit beleid is 
nageleefd op de afdelingen en in de apotheek, 
maar dat er geen procedure voor de 
beoordeling van bijwerkingen bestaat. 

Ambulante zorg 

 
17.3 Het team houdt diagnosespecifieke 
uitkomstmetingen bij.  

De pneumoloog en oftalmoloog geven aan 
geen diagnosespecifieke uitkomstmetingen bij 
te houden. De gynaecoloog  zegt de 
diagnosespecifieke uitkomsten van 
borstkanker bij te houden via het VIP²project 
(Vlaams Indicatoren Project). 

 

 

 

 

Bloedbank- en transfusiediensten 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

De afdeling Spoedeisende Hulp 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 
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Platina criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Diagnostische beeldvorming 

 
1.5 Het team verzamelt ten minste eenmaal 
per jaar informatie bij verwijzende medische 
professionals over hun behoeften aan 
radiologische diagnostiek. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
medische beeldvorming geeft aan geen 
informatie in te winnen bij verwijzende 
medische professionals over hun behoeften 
aan radiologische diagnostiek. 

1.7 Het team gaat partnerschappen aan om 
radiologische diagnostiek gecoördineerd aan 
te bieden. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
medische beeldvorming zegt geen 
partnerschappen te hebben om radiologische 
diagnostiek gecoördineerd aan te bieden. 

16.3 Het team voert maandelijks een 
'repeat/reject'-analyse met rapportage uit, als 
onderdeel van zijn programma voor 
kwaliteitscontrole. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
medische beeldvorming geeft aan dat er geen 
maandelijkse 'repeat/reject'-analyses met 
rapportage gebeuren. 

17.2 Het team betrekt cliënten, familieleden 
en andere instellings bij het evalueren van zijn 
radiologische diagnostiek. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
medische beeldvorming verklaart dat er op 
heden geen procedure is om patiënten, 
familieleden en andere instellingen bij het 
evalueren van zijn radiologische diagnostiek te 
betrekken. 

Kritieke zorg 

 
3.8 De teamleden volgen trainingen onder 
meer op het gebied van communicatie, 
conflictoplossing en leiderschap, ter 
bevordering van het werken in een team en 
samenwerken van disciplines. 

 

De hoofdverpleegkundige van IZ geeft aan dat 
trainingen rond communicatie, 
conflictoplossing en leiderschap, ter 
bevordering van het werken in een team en 
samenwerken van disciplines nog niet zijn 
doorgegaan. Deze trainingen maken wel deel 
uit van het kwaliteitsverbeterplan van IZ, aldus 
auditee. 

4.7 Voor een effectieve zorgverlening aan alle 
cliënten krijgen nieuwe teamleden krijgen 
een training in transculturele zorgverlening. 

 
Medewerkers van IZ geven aan geen training 
in transculturele zorgverlening te hebben 
gevolgd. 

4.8 Nieuwe teamleden worden opgeleid in 
het hanteren van de instellingsprocedure(s) 
rond ethische kwesties. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat het hanteren 
van de instellingsprocedure(s) rond ethische 
kwesties niet is opgenomen in het 
inscholingsprogramma. Medewerkers van IZ 
geven aan dat er geen opleiding is voorzien 
voor nieuwe teamleden rond ethische 
kwesties. 

4.10 De teamleiders evalueren regelmatig het 
functioneren van elk teamlid op een 
objectieve, interactieve en positieve manier, 
en nemen de informatie hierover in het 
personeelsdossier op. 

 

De hoofdverpleegkundige van IZ geeft aan 
niet gestart te zijn met de 
functioneringsgesprekken. 
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Platina criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

9.7 Met behulp van een screeningsinstrument 
beoordeelt het team regelmatig of cliënten 
een delier hebben. 

 

De auditor heeft vernomen van de 
hoofdverpleegkundige van IZ dat geen 
screeningsinstrument rond delier in gebruik is 
op IZ. 

Medische (niet-chirurgische) zorg 

 
3.5 De teamleden volgen trainingen onder 
meer op het gebied van communicatie, 
conflictoplossing en leiderschap, ter 
bevordering van het werken in een team en 
samenwerken van disciplines. 

 

De hoofdverpleegkundige van de afdeling 
geriatrie geeft aan dat er geen specifieke 
training rond communicatie, conflictoplossing 
en leiderschap, ter bevordering van het 
werken in een team en samenwerken van 
disciplines is gegeven. 

4.11 De teamleiders evalueren regelmatig het 
functioneren van elk teamlid op een 
objectieve, interactieve en positieve manier, 
en nemen deze informatie in het 
personeelsdossier op. 

 

De hoofdverpleegkundige van afdeling 
geriatrie geeft aan dat het beleid is om 
éénmaal per twee jaar een 
functioneringsgesprek uit te voeren met elke 
medewerker en dat dit is de afgelopen twee 
jaar niet is gebeurd op de afdeling geriatrie. 

13.5 Het team heeft zorgpaden voor veel 
voorkomende diagnoses.  

De hoofdverpleegkundige van de afdeling 
geriatrie geeft aan dat op de afdeling niet 
wordt gewerkt met zorgpaden. 

15.3 Het team houdt diagnosespecifieke 
uitkomstmetingen bij.  

De hoofdverpleegkundige van de afdeling 
geriatrie geeft aan dat er geen specifieke 
uitkomstmetingen gebeuren per 
diagnosegroep voor de geriatrie. 

Oncologische zorg 

 
5.11 Het team volgt een training over 
culturele competenties. 

 

De hoofdverpleegkundige en een medewerker 
van de afdeling D5 geven aan dat ze geen 
training rond culturele competenties hebben 
gevolgd. 

Operatiekamers / het operatiekwartier 

 
15.3 Het team selecteert en controleert 
specifieke prestatie-indicatoren voor de 
operatiekamer en de zorgverlening. 

 

Tijdens het gesprek met de leidinggevenden 
van het OK is vastgesteld dat er geen 
prestatieindicatoren zijn opgevolgd voor het 
OK. 

Operatieve zorg 

 
3.5 De teamleden volgen trainingen onder 
meer op het gebied van communicatie, 
conflictoplossing en leiderschap, ter 
bevordering van het werken in een team en 
samenwerken van disciplines. 

 

De leidinggevenden van het OK en de 
hoofdverpleegkundige van de afdeling 
chirurgie geven aan dat er geen training inzake 
communicatie, conflictoplossing en 
leiderschap heeft plaatsgevonden. 

4.7 Nieuwe teamleden worden opgeleid in 
het hanteren van de instellingsprocedure(s) 
rond ethische kwesties. 

 

De leidinggevenden van het OK geven aan dat 
er geen specifieke opleiding is voor nieuwe 
medewerkers inzake ethische kwesties. 
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Platina criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

4.9 De teamleiders evalueren regelmatig het 
functioneren van elk teamlid op een 
objectieve, interactieve en positieve manier, 
en nemen deze informatie in het 
personeelsdossier op. 

 

De leidinggevenden van het operatiekwartier 
en de medewerkers van de afdeling chirurgie 
geven aan dat er niet met regelmaat 
functioneringsgesprekken gehouden zijn op 
hun dienst. 

8.10 Het team hanteert de 
instellingsprocedure bij het identificeren, 
oplossen en rapporteren van ethische 
kwesties. 

 

De bevraagde auditees van het OK zijn niet op 
de hoogte van een instellingsprocedure rond 
ethische kwesties. 

9.3 Het team past standaardcriteria toe om te 
bepalen of een cliënt van de 
verkoeverafdeling/recovery kan worden 
ontslagen. 

 

De auditees op de recovery, het medisch 
diensthoofd van het OK en een anesthesist 
geven aan dat standaardcriteria in opmaak zijn 
om te bepalen of een patiënt van de recovery 
kan worden ontslagen. 

11.2 Het team past ontslagcriteria toe om van 
iedere cliënt te beoordelen en documenteren 
of deze gereed is voor ontslag. 

 

De auditees op de recovery, het medisch 
diensthoofd van het OK en een anesthesist 
geven aan dat standaardcriteria in opmaak zijn 
om te bepalen of een patiënt van de recovery 
kan worden ontslagen. 

Reiniging en sterilisatie van herbruikbare medische instrumenten en materialen 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Verloskundige zorg 

 
3.5 Teamleden volgen trainingen onder meer 
op het gebied van communicatie, 
conflictoplossing en leiderschap ter 
bevordering van het werken in een team en 
samenwerken van disciplines. 

 

De hoofdvroedvrouw geeft aan dat geen 
training is aangeboden op het gebied van 
communicatie en conflicthantering. 

4.12 Nieuwe teamleden volgen een training in 
culturele competenties voor een effectieve 
zorgverlening aan alle cliënten. 

 
De hoofdvroedvrouw geeft aan dat geen 
scholing is doorgegaan omtrent culturele 
competenties voor de vroedvrouwen. 

16.2 Het team volgt een 
standaardprocedureom evidence-based 
richtlijnen voor verloskundige zorg te 
selecteren. 

 

De hoofdvroedvrouw geeft aan dat het team 
evidence based richtlijnen gebruikt, maar er is 
geen procedure bestaat om evidence-based 
richtlijnen voor verloskundige zorg te 
selecteren. 

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 
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4. Overzicht beoordelingen op niveau diamant 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de beoordelingen door het auditteam van de criteria op 
niveau diamant.  
 

4.1 Vereiste instellingsrichtlijnen 

In deze tabel ziet u de beoordeling van de diamanten VIR’s, het patiëntveiligheidsgebied daaraan 
gerelateerd, en de norm waar zij betrekking op hebben.  
 

Diamanten VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

Communicatie  

Medicatieafstemming 

Het team verifieert samen met de 
cliënt de medicatie bij opname in de 
instelling (inclusief de spoedeisende 
hulp of intramurale afdeling). 

Operatieve zorg 
7.6 

Voldaan De auditor heeft op de afdeling 
C3 tijdens de tracer van een 
geplande knieprothese  
vastgesteld dat de medicatie-
verificatie bij opname gebeurt 
zoals het protocol van het 
ziekenhuis bepaalt. De auditor 
heeft het protocol voor 
medicatieverificatie ingezien. Bij 
nazicht van patiëntendossiers 
stelt de auditor vast dat de lijst 
van de thuismedicatie is 
opgenomen in het 
patiëntendossier.   
De verpleegkundigen geven aan 
dat de thuismedicatie steeds 
door de behandelende arts 
gevalideerd wordt en 
wijzigingen in het 
medicatieschema genoteerd zijn 
op het medisch orderblad door 
de arts.  De auditor stelt vast dat 
aan alle nalevingstests is 
voldaan. 

Medicatieafstemming 

Het team verifieert samen met de 
cliënt de medicatie bij opname in  de 
instelling (inclusief de SEH of 
intramurale afdeling). 

Kritieke zorg 7.6 Voldaan Op IZ heeft de auditor 
vastgesteld dat de 
medicatieverificatie gebeurt 
volgens het protocol voor 
medicatieverificatie en dat 
voldaan is aan de nalevingstests. 
In de patiëntendossiers heeft de 
auditor vastgesteld dat de 
thuismedicatie staat vermeld. 

Medicatieafstemming 

Het team verifieert samen met de 
cliënt de medicatie bij opname in de 

Medische (niet-
chirurgische) zorg 

7.7 

Voldaan Op de afdeling geriatrie heeft de 
auditor bevestigd gezien en 
hebben meerdere auditees 
aangegeven dat de 
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Diamanten VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

instelling (inclusief de spoedeisende 
hulp of intramurale afdeling). 

thuismedicatie van de patiënt bij 
opname is bevraagd en 
vastgelegd is in het dossier van 
de patiënt.   
Vervolgens geeft de 
behandelende arts in het 
patiëntendossier aan welke 
medicatie tijdens de opname 
moet worden gegeven en waar 
wijzigingen zijn aangebracht in 
de thuismedicatie. Het actuele 
medicatieschema, alsook de 
wijzigingen in de thuismedicatie 
zijn opgenomen in de 
ontslagbrief voor de huisarts. 

Medicatieafstemming 

Het team verifieert de medicatie van 
de cliënt bij elk bezoek indien er 
medicatie gestopt, gewijzigd of 
veranderd is en betrekt daarbij de 
cliënt, zijn familieleden of de 
zorgverlener. 

Ambulante zorg 
8.6 

Voldaan Op de polikliniek pneumologie 
en op het dagziekenhuis heeft 
de auditor vastgesteld dat de 
medicatieverificatie gebeurt 
volgens het protocol voor 
medicatieverificatie en dat 
voldaan is aan de nalevingstests. 
De auditor stelt vast op de 
polikliniek pneumologie dat bij 
een patiëntenbezoek  de 
thuismedicatie is gecontroleerd, 
de thuismedicatie met de 
patiënt is overlopen en 
wijzigingen van het 
medicatieschema in het 
patiëntendossier zijn 
vastgelegd.   
De auditor stelt vast op het 
chirurgisch dagziekenhuis dat de 
thuismedicatie voorafgaande 
aan de opname, is opgelijst door 
de patiënt op de daarvoor 
bestemde thuismedicatiezak. De 
verpleegkundige heeft samen 
met de patiënt de opgelijste 
thuismedicatie overlopen. De 
auditor heeft bevestigd gezien 
dat wijzigingen van het 
medicatieschema zijn 
opgenomen in het patiënten-
dossier alsook in de ontslagbrief. 

Medicatieafstemming 

Het team verifieert samen met de 
cliënt de medicatie bij opname in de 

Verloskundige 
zorg 8.9 

Voldaan De auditor heeft op de afdeling 
materniteit vastgesteld dat de 
bevraging van de thuismedicatie 
voorafgaande aan de opname 
gebeurt door de gynaecoloog en 
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Diamanten VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

instelling (inclusief de spoedeisende 
hulp of intramurale afdeling). 

dat de informatie van de 
thuismedicatie beschikbaar is bij 
opname. Vanaf de effectieve 
opname is het protocol 
medicatieverificatie gevolgd, zo 
heeft de auditor kunnen 
vaststellen.   
Bij nazicht van patiëntendossiers 
stelt de auditor vast dat de 
thuismedicatie, indien van 
toepassing, is opgenomen in het 
patiëntendossier.    
De auditor stelt vast dat aan alle 
nalevingstests is voldaan. 

Medicatieafstemming 

Het team verifieert na de triage de 
medicatie samen met de cliënt. 

De afdeling 
Spoedeisende 

Hulp 9.4 

Voldaan In gesprek met het medisch 
diensthoofd en een 
spoedverpleegkundige heeft 
auditor het verloop vernomen 
van het geautomatiseerde 
proces omtrent 
medicatieverificatie van de 
patiënt. De auditor heeft 
vastgesteld dat het proces van 
bevragen van thuismedicatie 
verloopt conform het protocol 
voor medicatieverificatie en dat 
voldaan is aan de nalevingstests. 
Bij een interventie met de 
ambulance, verifieert de 
verpleegkundige de 
thuismedicatie bij de patiënt 
thuis en neemt alle 
thuismedicatie van de patiënt 
mee in de thuismedicatiezak. Op 
de spoedafdeling  bevraagt een 
spoedverpleegkundige de 
thuismedicatie en voert de 
thuismedicatie van de patiënt in 
in het digitale medicatiedossier. 
De spoedarts verifieert bij  het 
afnemen van de anamnese van 
de patiënt de thuismedicatie en 
valideert de thuismedicatie in 
het digitale medicatiedossier. Bij 
de overdracht van de patiënt 
naar de verpleegafdeling  vanuit 
spoed bevinden de gegevens 
over de thuismedicatie zich in 
het digitale medicatiedossier. 
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Diamanten VIR’s Normen Beoordeling Opmerkingen auditoren 

Medicatieafstemming 

Het team verifieert samen met de 
cliënt de medicatie bij opname in  de 
instelling (inclusief de spoedeisende 
hulp of intramurale afdeling). 

Oncologische 
zorg 9.10 

Voldaan De auditor heeft het protocol 
voor medicatieverificatie 
ingezien en stelt vast dat in het 
patiëntendossier de lijst van de 
thuismedicatie is opgenomen.  
De auditor stelt vast dat de 
patiënt een thuismedicatiezak 
bij opname bij zich heeft, 
waarop  de patiënt de eigen 
thuismedicatie heeft genoteerd. 
De oncoloog geeft aan de 
thuismedicatie te checken bij 
iedere contact en de 
noodzakelijke wijzigingen te 
noteren in het patiëntendossier.  
De auditor stelt vast dat aan alle 
nalevingstests is voldaan. 

Medicatieverificatie als prioriteit 

De instelling verifieert de medicatie 
van de cliënt bij opname, of aan het 
begin van de zorgverlening. 

Leiderschap 16.9 Voldaan De auditor heeft de procedure 
omtrent medicatieverificatie 
ingezien waarin is opgenomen 
dat medicatieverificatie dient te 
gebeuren bij elke 
patiëntencontact voor 
poliklinische patiënten alsook bij 
elke opname van 
gehospitaliseerde patiënten. 
Hierbij is bepaald wie binnen 
welke tijdspanne de bevraging 
van de thuismedicatie uitvoert. 
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4.2 Normensets 

In deze tabel ziet u de diamanten criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge 
prioriteit zijn aangeduid met een uitroepteken. 

Instellingsbrede normensets 

Diamanten criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Governance 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Leiderschap 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 
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Zorg-specifieke normensets 

Diamanten criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Infectiepreventie en –bestrijding 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Medicatiebeheer 

 
21.5 De instelling stelt een multidisciplinaire 
groep samen om bijwerkingen te 
onderzoeken en samenvattende rapportages 
ongewenste gebeurtenissen te beoordelen. 
Dit ter ondersteuning van het leren binnen de 
organisatie. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat er geen 
beleid is om bijwerkingen te onderzoeken. 

21.8 De instelling gebruikt de bevindingen 
van onderzoeken naar bijwerkingen om 
verbeteringen te benoemen en te 
implementeren. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat er wel een 
beleid is rond bijwerkingen, dat dit beleid is  
nageleefd op de afdelingen en in de apotheek, 
maar dat onderzoek naar bijwerkingen niet 
gebeurt. 

22.2 De instelling monitort medicatiegebruik 
aan de hand van een doorlopende 
beoordeling.  

Tijdens het werkplekbezoek op de apotheek is 
door de auditor vastgesteld dat er geen 
monitoring gebeurt van het medicatiegebruik 
aan de hand van een doorlopende 
beoordeling. 

Ambulante zorg 

 
14.6 Het team verricht een interne audit bij 
cliëntdossiers om na te gaan of zij 
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan 
het instellingsbeleid en -procedures met 
betrekking tot informatiebeheer. 

 

De auditor stelt vast, zowel bij de 
pneumoloog, de gynaecoloog als op het 
dagziekenhuis, dat geen interne audits 
verricht zijn bij patiëntendossiers om na te 
gaan of patiëntendossiers nauwkeurig en 
actueel zijn en voldoen aan het 
instellingsbeleid en -procedures met 
betrekking tot informatiebeheer. 

14.7 Het team gebruikt de resultaten van 
interne audits voor verbeteringen in zijn 
cliëntdossiers, indien van toepassing. 

 

De auditor stelt vast, zowel bij de 
pneumoloog, de gynaecoloog als op het 
dagziekenhuis, dat geen interne audits 
verricht zijn bij patiëntendossiers. 

15.9 Het team deelt met vergelijkbare 
instellingen onderzoeken, richtlijnen en 
benchmarkinformatie. 

 

Auditees van meerdere poliklinische diensten 
geven aan dat geen onderzoeken, richtlijnen 
en benchmarkinformatie gedeeld zijn met 
vergelijkbare instellingen. 

 

 

 

De afdeling Spoedeisende Hulp 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 
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Diamanten criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Diagnostische beeldvorming 

 
16.4 Het team documenteert alle 
'repeat/reject'-analyses, met inbegrip van de 
genomen corrigerende maatregelen. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
medische beeldvorming deelt mee dat de 
'repeat/reject'-analyses niet gebeuren. 

16.5 Het team bewaart 'repeat/reject'-
dossiers gedurende de in de instelling 
vastgestelde termijn. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
medische beeldvorming deelt mee dat de 
'repeat/reject'-analyses niet gebeuren. 

17.4 Het team evalueert zijn referentiekaders 
voor radiologische diagnostiek minstens 
eenmaal per jaar als onderdeel van zijn 
programma voor kwaliteitsverbetering.  

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
medische beeldvorming deelt mee dat er 
individuele initiatieven zijn voor evaluatie. Een 
teamevaluatie als onderdeel van het 
programma voor kwaliteitsverbetering 
gebeurt niet op systematische wijze, aldus 
auditee. 

17.6 Het team gebruikt een proces van 
'terugkijken' en benchmarking om de 
benutting van zijn radiologische diagnostiek 
te monitoren. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
medische beeldvorming geeft aan dat er geen 
proces van 'terugkijken' en benchmarking 
bestaat om de benutting van zijn radiologische 
diagnostiek te monitoren. 

17.7 Het team gebruikt de resultaten van het 
proces van 'terugkijken' en benchmarking om 
verwijzende medische professionals en 
medewerkers van de radiologie afdeling te 
informeren over de juiste benutting van 
radiologische diagnostiek. 

 

In een gesprek met het medisch diensthoofd 
en medewerkers van de afdeling medische 
beeldvorming verneemt de auditor dat het 
team geen resultaten van het proces van 
'terugkijken' en benchmarking gebruikt om 
verwijzende medische professionals en 
medewerkers van de radiologie afdeling te 
informeren over de juiste benutting van 
radiologische diagnostiek. 

17.8 Het team gebruikt de gegevens die het 
verzamelt over de kwaliteit van zijn 
dienstverlening om successen en 
verbeterpunten te signaleren, en voert tijdig 
verbeteringen door. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling 
medische beeldvorming verklaart geen 
gegevens over de kwaliteit van dienstverlening 
te verzamelen. 

Kritieke zorg 

 
3.10 Het multidisciplinaire team evalueert zijn 
functioneren regelmatig en brengt waar 
nodig verbeteringen aan.  

Tijdens het gesprek met de 
hoofdverpleegkundige van IZ heeft de auditor 
vastgesteld dat er geen regelmatige evaluatie 
gebeurt van de werking van het 
multidisciplinaire team. 

4.11 Elk teamlid heeft een persoonlijk 
ontwikkelingsplan dat is opgenomen in zijn 
personeelsdossier. 

 

De hoofdverpleegkundige van IZ geeft aan 
niet gestart te zijn met de functionerings-
gesprekken en desgevolge ook nog niet met 
persoonlijk ontwikkelingsplannen. 
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Diamanten criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

4.12 De teamleiders monitoren en voorzien in 
de behoeften van elk teamlid aan 
permanente opleiding, training en 
professionele ontwikkeling en nemen deze 
informatie op in het personeelsdossier. 

 

De hoofdverpleegkundige van IZ geeft aan 
niet gestart te zijn met de 
functioneringsgesprekken en desgevolge ook 
nog niet met persoonlijk 
ontwikkelingsplannen. 

11.11 Na overdracht of ontslag neemt het 
team contact op met de cliënten, hun 
familieleden of verwijzende instellingen om 
de resultaten van de overdracht of het 
ontslag en de nazorg te monitoren. 

 

Tijdens het werkplekbezoek en het gesprek 
met auditees heeft de auditor vastgesteld op 
IZ dat geen contactname met de patiënt of 
familie of verwijzende instellingen is om 
resultaten van overdracht of nazorg te 
monitoren. 

12.6 Het team verricht een interne audit bij 
cliëntdossiers om na te gaan of zij 
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan 
het instellingsbeleid en -procedures met 
betrekking tot informatiebeheer. 

 

De auditor heeft tijdens het gesprek met de 
hoofdverpleegkundige van IZ en het 
werkplekbezoek vastgesteld dat er geen 
interne audit is verricht op het 
patiëntendossier. 

13.3 Het team beschikt over een procedure 
om te kiezen tussen tegenstrijdige evidence-
based richtlijnen, meerdere aanbevelingen of 
de toepassing van meer dan één richtlijn voor 
cliënten met comorbiditeit. 

 

De auditor heeft vastgesteld tijdens het 
gesprek met de hoofdverpleegkundige en 
medisch diensthoofd van IZ dat er geen 
procedure bestaat om te kiezen tussen 
tegenstrijdige richtlijnen. 

13.5 Het team heeft zorgpaden voor veel 
voorkomende diagnoses. 

 

De auditor heeft vastgesteld tijdens het 
gesprek met de hoofdverpleegkundige van IZ 
en het werkplekbezoek dat er geen  
zorgpaden op de afdeling IZ gebruikt zijn. 

15.7 Het team combineert zijn activiteiten ter 
verbetering van kwaliteit en veiligheid om de 
inzet van personeel en middelen te 
monitoren en te verbeteren. 

 

De auditor heeft tijdens het gesprek met de 
hoofdverpleegkundige van IZ en het 
werkplekbezoek op IZ vastgesteld dat de 
activiteiten ter verbetering van kwaliteit en 
veiligheid niet gebruikt zijn om inzet van 
middelen te monitoren en te verbeteren. 

Medische (niet-chirurgische) zorg 

 
4.12 Elk teamlid heeft een persoonlijk 
ontwikkelingsplan dat is opgenomen in zijn 
personeelsdossier. 

 

De hoofdverpleegkundige van afdeling 
geriatrie geeft aan dat in de afgelopen twee 
jaar geen functionereingsgesprekken zijn 
gehouden op de afdeling geriatrie, waardoor 
er ook geen persoonlijke 
ontwikkelingsplannen bestaan. 

12.6 Het team verricht een interne audit bij 
cliëntdossiers om na te gaan of zij 
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan 
het instellingsbeleid en -procedures met 
betrekking tot informatiebeheer. 

 

De coördinator van het zorgprogramma 
geriatrie geeft aan dat er geen audits zijn 
uitgevoerd op patiëntendossiers. 

12.7 Het team gebruikt de resultaten van 
interne audits voor verbeteringen in zijn 
cliëntdossiers, indien van toepassing. 

 

De auditee van het zorgprogramma geriatrie 
geeft aan dat er geen audits zijn uitgevoerd op 
patiëntendossiers. 

 

jan
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Markering
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Diamanten criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Oncologische zorg 

 
13.6 Het team verricht een interne audit bij 
cliëntdossiers om na te gaan of zij 
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan 
het instellingsbeleid en –procedures met 
betrekking tot informatiebeheer. 

 

Het MOC (multidisciplinair oncologisch 
consult) team, bestaande uit een 
gynaecoloog, oncoloog, psycholoog en 
onclogisch overpleegkundige, verklaart dat er 
geen interne audits verricht zijn bij 
patiëntdossiers om na te gaan of zij 
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan het 
instellingsbeleid en –procedures met 
betrekking tot informatiebeheer. 

13.7 Het team gebruikt de resultaten van 
interne audits voor verbeteringen in zijn 
cliëntdossiers. 

 

Het MOC (multidisciplinair oncologisch 
consult) team, bestaande uit een 
gynaecoloog, oncoloog, psycholoog en 
onclogisch overpleegkundige, verklaart dat er 
geen interne audits verricht zijn bij 
patiëntdossiers om na te gaan of zij 
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan het 
instellingsbeleid en –procedures met 
betrekking tot informatiebeheer. 

Operatiekamers / het operatiekwartier 

 
2.8 De teamleiders monitoren en voorzien in 
de behoeften van elk teamlid aan 
permanente opleiding, training en 
professionele ontwikkeling en nemen deze 
informatie op in het personeelsdossier. 

 

De leidinggevenden van het OK geven aan dat 
er geen monitoring van de behoeften inzake 
permanente opleiding, training en 
professionele ontwikkeling gebeurt. 

15.5 Het team benchmarkt of vergelijkt zijn 
resultaten met andere soortgelijke 
interventies, programma's of instellingen. 

 

Tijdens het gesprek met de leidinggevenden 
van het OK is vastgesteld dat er geen 
prestatie-indicatoren zijn opgevolgd voor het 
OK. 

Operatieve zorg 

 
4.10 Elk teamlid heeft een persoonlijk 
ontwikkelingsplan dat is opgenomen in zijn 
personeelsdossier. 

 

De leidinggevenden van het operatiekwartier 
en de medewerkers van de afdeling chirurgie 
geven aan dat ze niet werken met een 
persoonlijke ontwikkelingsplanning. 

4.11 De teamleiders monitoren en voorzien in 
de behoeften van elk teamlid aan 
permanente opleiding, training en 
professionele ontwikkeling en nemen deze 
informatie op in het personeelsdossier. 

 

De leidinggevenden van het operatiekwartier 
en de medewerkers van de afdeling chirurgie 
duiden dat er geen monitoring gebeurt van de 
behoeften van elk teamlid aan permanente 
opleiding, training en professionele 
ontwikkeling. 

12.6 Het team verricht een interne audit naar 
cliëntdossiers om na te gaan of die 
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan 
het instellingsbeleid en -procedures met 
betrekking tot informatiebeheer. 

 

De auditees van het OK geven aan geen weet 
te hebben van een interne audit op 
patiëntendossier. 
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Diamanten criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

12.7 Het team gebruikt de resultaten van 
interne audits voor verbeteringen in zijn 
cliëntdossiers, indien van toepassing. 

 

De auditees van het OK geven aan geen weet 
te hebben van een interne audit op 
patiëntendossier. 

13.3 Het team beschikt over een procedure 
om te kiezen tussen tegenstrijdige evidence-
based richtlijnen, meerdere aanbevelingen of 
de toepassing van meer dan één richtlijn voor 
cliënten met comorbiditeit. 

 

De auditor verneemt van de leidinggevende 
van het OK en van het medisch diensthoofd 
chirurgie dat geen procedure bestaat om te 
kiezen tussen tegenstrijdige evidence-based 
richtlijnen. 

13.9 Het team deelt met vergelijkbare 
organisaties onderzoeken, richtlijnen en 
benchmarkinformatie. 

 

De auditor veneemt van de 
hoofdverpleegkundige en van het medisch 
diensthoofd van het OK dat geen 
onderzoeken, richtlijnen en 
benchmarkinformatie gedeeld zijn met andere 
ziekenhuizen. 

15.5 Het team combineert zijn activiteiten ter 
verbetering van kwaliteit en veiligheid om de 
inzet van personeel en middelen te 
monitoren en te verbeteren. 

 

De leidinggevenden van het OK en van de 
afdeling chirurgie lichten toe dat er geen 
activiteiten ter verbetering van kwaliteit en 
veiligheid gebeuren om de inzet van personeel 
en middelen te monitoren. 

15.7 Het team vergelijkt zijn resultaten met 
vergelijkbare teams, diensten of organisaties. 

 

De hoofdverpleegkundige  en het medisch 
diensthoofd van het OK geven aan dat er geen 
vergelijking gebeurt met vergelijkbare teams, 
diensten of organisaties. 

Reiniging en sterilisatie van herbruikbare medische instrumenten en materialen 

 
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld. 

Verloskundige zorg 

 
4.16 Van elk teamlid is het persoonlijk 
ontwikkelingsplan opgenomen in zijn 
personeelsdossier. 

 
De hoofdvroedvrouw geeft aan dat geen 
persoonlijk ontwikkelingsplannen zijn 
opgemaakt voor de vroedvrouwen. 

6.13 Het team houdt de gemiddelde 
responstijden bij voor het reageren op 
zorgvragen of informatie. 

 

De hoofdvroedvrouw beschikt niet over 
gemiddelde responstijden omtrent het 
reageren op zorgvragen of informatie. 

16.3 Het team beschikt over een procedure 
om te kiezen tussen tegenstrijdige evidence-
based richtlijnen, meerdere aanbevelingen of 
de toepassing van meer dan één richtlijn voor 
cliënten met comorbiditeit. 

 

De hoofdvroedvrouw geeft aan dat het team 
evidence based richtlijnen gebruikt, maar dat 
geen procedure bestaat om te kiezen tussen 
tegenstrijdige evidence-based richtlijnen. 

18.7 Het team combineert zijn activiteiten ter 
verbetering van kwaliteit en veiligheid om de 
inzet van personeel en middelen te 
monitoren en te verbeteren. 

 

De hoofdvroedvrouw meldt dat activiteiten ter 
verbetering van kwaliteit en veiligheid om de 
inzet van personeel en middelen te monitoren, 
niet gebeuren. 

 

 

 

jan
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Diamanten criteria (niet voldaan) 
Criteria met 

hoge prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen 

 
11.6 De instelling ontwikkelt beleid en 
procedures om cliëntinformatie opnieuw op 
te bouwen indien die niet teruggehaald of 
hersteld kan worden. 

 

Het diensthoofd informatica meldt dat er geen 
beleid of procedures ontwikkeld zijn om 
patiënteninformatie opnieuw op te bouwen 
indien die niet teruggehaald of hersteld 
kunnen worden na een een noodsituatie of bij 
een ramp. 
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5. Kritische processen: beoordelingen van auditoren 

 

Kritische processen zijn risicovolle gebieden of systemen die een grote impact hebben op de kwaliteit en 
veiligheid. Zij bieden een ander perspectief dan dat voortkomend uit normensets, en de resultaten zijn 
gegroepeerd in thema’s die horizontaal door afdelingen, diensten en teams gaan. 
Tijdens het auditbezoek beoordelen de auditoren de criteria die deel uitmaken van een kritisch proces, 
geven een reden voor hun beoordeling en vatten elk kritisch proces samen. Deze samenvattende 
opmerkingen worden hieronder weergegeven en zijn een nuttige aanvulling op de resultaten uit de 
eerdere hoofdstukken van dit rapport. 
 

5.1 Beoordelingen van instellingsbrede normensets 

De beoordelingen worden hier eerst weergeven per kritisch proces, dan per norm. Sommige kritische 
processen in deze paragraaf hebben ook betrekken op zorg-specifieke normensets. 
 
 

Kritisch proces Omschrijving 

Planning en 
kwaliteitsmanagement 

Ontwikkelen en implementeren van de infrastructuur, programma's en 

diensten om tegemoet te komen aan behoeften van de gemeenschap en 

doelgroepen. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft voor het auditen van het kritisch proces gesprekken gevoerd met de algemeen directeur, 

de verpleegkundig directeur, de administratief-financieel directeur, de kwaliteitscoördinator, leden van de 

Raad van Bestuur en leden van de medische raad. 

 

De auditees hebben bevestigd dat de directie en medische raad betrokken zijn geweest bij het actualiseren 

van de waarden, de missie en de visie van het ziekenhuis. De auditor heeft vernomen en bevestigd gezien in 

documenten dat de directie samen met de Raad van Bestuur en de medische raad strategische 

doelstellingen heeft bepaald. Hierbij is overleg gebeurd met onder andere huisartsen en andere 

samenwerkende instellingen om de behoeften van de patiënten mee te nemen in de strategische 

besluitvorming. De auditor heeft een SWOT-analyse ingezien, die is opgemaakt in 2016. 

 

Het kwaliteitsverbeterplan is ingezien door de auditoren. Dit kwaliteitsverbeterplan geeft een overzicht van 

alle actuele kwaliteitsverbeterprojecten waarbij de doelen, de verantwoordelijken, de 

toetsingsmethodieken en de timing aangegeven zijn.  In dit kwaliteitsverbeterplan zijn strategische 

doelstellingen, operationele doelstellingen, afdelingsspecifieke verbeteracties, resultaten en verbeteracties 

van onder andere interne audits, indicatoren en incident-meldsysteem opgenomen per afdeling en per 

departement. Het kwaliteitsverbeterplan geeft ook de bekomen resultaten weer van voorafgaand 

benoemde verbeteracties. Auditoren hebben vastgesteld dat op alle bevraagde afdelingen het 

kwaliteitsverbeterplan gekend is door de medewerkers en leidinggevenden. De uitvoering van het 

kwaliteitsverbeterplan ligt op het niveau van de afdeling en de opvolging gebeurt door de 

kwaliteitscoördinator, aldus meerdere auditees. 

 

De directie gebruikt demografische gegevens die publiek toegankelijk zijn (gegevens van de federale 

overheidsdienst volksgezondheid) om de invloedssfeer en de evoluties ten aanzien van het zorgaanbod in 

beeld te brengen, aldus de directieleden. 
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Kritisch proces Omschrijving 

De auditor heeft vastgesteld dat de toepassing van de rechten van de patiënt is vastgelegd en 

geïmplementeerd. Zo heeft de auditor de toepassing kunnen vaststellen rond onder andere het beleid 

inzake informed consent, het uiten van klachten en het kiezen van de eigen beroepsbeoefenaar. 

 

In het gesprek met de leden van de ethische commissie heeft de auditor vernomen dat een ziekenhuisbreed 

ethisch kader is opgemaakt, vertrekkende vanuit de werkvloer via referentieverpleegkundigen die deel 

nemen aan de werkgroep ethiek. Het toepassen van het ethisch kader en het ethisch beleid is besproken op 

de ethische commissie en vereist een goedkeuring door de directie en Raad van Bestuur. De auditor heeft 

vernomen dat de werkgroep ethiek een zelfevaluatie over de eigen werking heeft uitgevoerd. 

 

Management van 
middelen 

Monitoren, bijhouden en integreren van activiteiten die te maken hebben 

met de toewijzing en het gebruik van bronnen. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De toetsing van het kritisch proces management van middelen is gebeurd in gesprek met de administratief-

financieel directeur en aan de hand van volgende documenten: 

- ‘Procedure financiële planning en financieel toezicht’; 

- ‘Inlichtingsnota aankoopbeleid’; 

- ‘Begrotingsopvolging tot en met 31.12.2016’; 

- 'Project kinderopvang, haalbaarheidsstudie'. 

 

De auditor heeft vernomen dat een plan- en controlcyclus is opgemaakt in overleg met de Raad van Bestuur 

en de Algemene Vergadering. Dit wordt besproken op een bijeenkomst waarbij de voltallige medische raad 

is uitgenodigd. In 2017 waren twee vertegenwoordigers van de medische raad aanwezig op dit overleg. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat een jaarlijks exploitatie- en kapitaalbegroting is opgemaakt, die besproken 

is op de Raad van Bestuur in aanwezigheid van twee vertegenwoordigers van de medische raad. De 

administratief-financieel directeur geeft aan dat maandelijks financiële rapportages besproken zijn binnen 

het directiecomité en driemaandelijks binnen het POC (periodiek overleg comité). 

 

Menselijk kapitaal (HRM) Ontwikkelen van human resourcecapaciteit om veilige zorg van hoge 

kwaliteit te leveren aan cliënten. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

Als tracer heeft de auditor de inwerking van een nieuwe medewerker gevolgd aan de hand van het 

personeelsdossier, contacten met een medewerker van de personeelsdienst, een zorgmanager en een 

betrokken personeelslid zelf die in dienst was sedert februari 2017. 

 

De auditor  heeft vastgesteld dat het personeelsdossier alle noodzakelijke gegevens bevat omtrent de 

sollicitatieprocedure, de verwachtingen van de medewerker, de competenties (inclusief geviseerde diploma-

afschriften) en de resultaten van een eerste evaluatie. 

 

Volgens een zorgmanager en meerdere verpleegkundigen beschikt het zorgdepartement over een volledig 

en duidelijk gestructureerd inwerkingstraject voor het begeleiden van nieuwe medewerkers. Dit 

inwerkingstraject is gedocumenteerd door een opvolg- en registratiedocumenten, die getoond zijn door de 

nieuwe medewerker aan de auditor.  Bij de aanwerving van een nieuwe medewerker is een mentor 
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Kritisch proces Omschrijving 

aangesteld, die samen met de nieuwe medewerker een aantal taken uitvoert. Tevens is geregistreerd welke 

bijkomende opleidingen de medewerker moet volgen (bijvoorbeeld in verband met het gebruik van 

apparatuur), en is de voortgang van het volgen van deze bijkomende opleiding geregistreerd. Er zijn 

verschillende gedocumenteerde evaluatiemomenten voorzien in het inwerktraject van een nieuwe 

medewerker met mogelijkheid tot bijsturingsgesprekken, indien nodig. 

 

De auditor stelt vast in gesprekken met een zorgmanager, de administratief-financieel directeur en een 

medewerker personeelsdienst, dat de instelling aandacht heeft voor gezondheidsbeleid van medewerkers 

en aandacht voor een gezonde werkplek. De hiërarchisch verantwoordelijken (hoofdverpleegkundigen en 

diensthoofden) hebben een signaalfunctie naar zorgmanagers en directie om problemen rond de 

gezondheid van medewerkers te detecteren. Medewerkers kunnen na een traumatische ervaring beroep 

doen op psychologische begeleiding, aldus auditees. In het zorgdepartement is wekelijks een overleg tussen 

de verpleegkundig directeur en de zorgmanagers, waarbij meldingen van problemen met personeel onder 

andere zijn besproken, en remediëring is gepland. 

 

Door een externe firma is een risico-analyse uitgevoerd in verband met psychosociale aspecten van de 

arbeid. De opvolging van de uitkomsten van de risico-analyse gebeurt binnen het Comité ter Preventie en 

Bescherming op de Werkvloer (CPBW). De kwaliteit van de werkplek is gemonitord via specifieke 

indicatoren, zoals ziekteverzuim en de Bradfordscore, aldus auditees. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat het ziekenhuis een beleid heeft voor gezond roosteren. 

 

Het wervings- en selectiebeleid is uitgewerkt in het zorgdepartement, waarbij vier toetsingscriteria en 

competenties gehanteerd zijn, namelijk klinisch redeneervermogen, empathie/warme zorg, kritiek kunnen 

hanteren en passend in het team. 

 

Auditoren hebben  bevestigd gezien dat patiëntveiligheid en kwaliteit al meerdere jaren ingebed is in het 

vormingsaanbod van dit ziekenhuis. Alle bevraagde auditees geven aan in het voorbije jaar één of meerdere 

vormingsmomenten omtrent patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg te hebben gehad. 

 

Auditoren hebben vastgesteld dat het uitvoeren van de afspraken rond het voeren van 

functioneringsgesprekken, niet lopen zoals zelf bepaald is. Meerdere afdelingen en diensten in verschillende 

departementen geven aan dat niet alle medewerkers op heden een functioneringsgesprek hebben gehad 

zoals is bepaald. 

 

Uitdaging:  

Leiderschap 11.10: “De instellingsleiding hanteert beleid en procedures om in overeenstemming met de 

missie, visie en waarden van de organisatie het functioneren van medewerkers te monitoren”. 

 

Geïntegreerd 
kwaliteitsmanagement 

Voortdurend, proactief en systematisch proces om kwaliteit vanuit een 

systeemomvattend perspectief te begrijpen, managen en communiceren om 

zo doelen en oogmerken te realiseren. 

Leiderschap 

Operatiekamers / het operatiekwartier 

 

Opmerkingen: 

Voor het kritisch proces geïntegreerd kwaliteitsmanagement heeft de auditor de tracer ‘ een 

incidentmelding’ uitgevoerd na een toelichting door de kwaliteitscoördinator van het beleid en de werkwijze 

van het incident-meldsysteem.  Het beleid en de werkwijze van het incident-meldsysteem zijn bevestigd in 
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gesprekken met onder andere een zorgmanager, medewerkers, leidinggevenden, directieleden en artsen. 

De directie heeft de keuze gemaakt om het incidentenbeleid zo dicht mogelijk bij de werkvloer te leggen. 

Registraties en analyses van incidenten staan vast op de agenda van de stuurgroep kwaliteit, waar onder 

andere alle directieleden aan deel nemen. De stuurgroep kwaliteit bepaalt de prioriteiten in het opzetten 

van verbeteracties vanuit incidentenanalyses. 

 

Het aantal gemelde incidenten is in stijgende lijn ten gevolge van een grotere bewustwording en het creëren 

van een veilige overlegcultuur rond incidentenanalyses, aldus de algemeen directeur, de 

kwaliteitscoördinator, een hoofdverpleegkundige en een referentieverpleegkundige incidentenbeleid. 

 

De bespreking van incidenten en bijna-incidenten is structureel opgenomen in de agenda van de 

teamvergaderingen die viermaal per jaar plaatsvinden en waar ook afspraken voor registratie en 

remediëring rond het incidentenbeleid aan bod komen. Ook de incidenten die gemeld zijn door artsen over 

verpleegkundigen (en vice versa) zijn op teamvergaderingen open besproken volgens meerdere auditees. 

Alle bevraagde auditees konden voorbeelden aangeven van gemelde incidenten, uitgevoerde analyses en 

opgestarte verbeteracties vanuit incidentanalyses. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat kwaliteitsindicatoren op afdelingsniveau verzameld zijn in een dashboard 

en in het kwaliteitsverbeterplan, die ter beschikking zijn gesteld van de directie, de medische staf  en de 

afdelingen zelf. 

 

In alle tracers hebben auditoren vastgesteld dat het patiëntidentificatieprotocol, zowel bij verblijvende 

patiënten als bij ambulante patiënten toegepast is. 

 

Op alle bezochte afdelingen en poliklinieken hebben auditoren vastgesteld dat medicatieverificatie is 

uitgevoerd conform het ziekenhuisprotocol. 

 

De algemeen directeur, alsook de leden van de medische raad en de kwaliteitscoördinator geven aan dat 

hun risicomanagementsysteem enerzijds bestaat uit een prospectieve risicobenadering (aan de hand van 

een documentbeheersysteem en het uitvoeren van prospectieve risicoanalyses) alsook uit een retrospectief 

risicobeheerssysteem ondersteund door data van het intern toetsingssysteem. 

 

De auditor stelt vast dat noodprocedures en noodplanning zijn uitgewerkt, en beschikbaar zijn gesteld via 

intranet. 

 

Het Sint-Vincentiusziekenhus Deinze heeft in 2015 een patiëntveiligheidscultuurmeting uitgevoerd, waarna 

verbeteracties zijn opgestart. 

 

De leden van de Raad van Bestuur geven aan op heden niet te beschikken over kwartaalrapportages 

omtrent patiëntveiligheid. Auditees geven aan dat een vaste agendastructuur voor de Raad van Bestuur in 

opmaak is waarin naar de toekomst toe kwartaalrapportages omtrent patiëntveiligheid opgenomen zullen 

zijn. 

 

Compliment: 

Implementatie incidentmeldingsbeleid op afdelingsniveau. 
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Kritisch proces Omschrijving 

Zorgverlening en 
besluitvorming op basis 
van principes 

Identificeren van en besluiten nemen met het oog op ethische dilemma's en 

problemen. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft voor het auditen van het kritisch proces zorgverlening op basis van principes een gesprek 

met vijf leden van het ethisch comité gevoerd, alsook met leidinggevenden en medewerkers. 

 

Het overleg over ethische kwesties is bottom-up georganiseerd, aldus auditees. Elke afdeling heeft een 

referentieverpleegkundige ethiek, die lid is van de ethische werkgroep. In de ethische werkgroep worden 

ethische problemen uitgewisseld alsook vragen en voorstellen voor de ethische commissie geformuleerd die 

komen vanuit de zorg zelf. De ethische commissie formuleert een advies over ethische vragen en 

probleemstellingen, die vervolgens voorgelegd worden aan de directie en aan  de Raad van Bestuur. 

 

De ethische werkgroep heeft ten aanzien van de eigen werking zelf een evaluatieproject opgezet door 

teams te bevragen via de referentieverpleegkundigen ethiek. 

 

Goedgekeurde ethische adviezen zijn zowel op het intranet als de website van het ziekenhuis geplaatst, 

aldus de leden van de ethische commissie. De auditor heeft voorafgaande bevestigd gezien. Intern zijn de 

ethische adviezen toegelicht en doorgegeven aan de afdelingen via de referentieverpleegkundigen ethiek. 

Daarnaast zijn ad hoc ethisch gerichte bijscholingen gehouden. De auditor heeft inzage gehad in de 

presentatie over beroepsgeheim. 

 

In de ethische commissie zijn actuele thema's en trends opgevolgd en geadviseerd (bijvoorbeeld het advies 

in verband met euthanasie bij minderjarigen), aldus auditees. 

 

Auditoren hebben vastgesteld dat het ziekenhuis beleid heeft om de ethische implicaties van 

wetenschappelijk onderzoek te beoordelen. 

 

Complimenten: 

- Inbedden van ethische discussies in de organisatie via referentiepersonen ethiek 

- Zelfevaluatie werking werkgroep ethiek 

 

Communicatie Communicatie tussen verschillende lagen van de organisatie en met externe 

betrokkenen. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

Het kritisch proces communicatie is door de auditor in een gesprek met de leden van de Raad van Bestuur, 

de algemeen directeur en de verpleegkundig directeur getoetst. 

 

De auditor heeft een communicatieplan ingezien omtrent de communicatie en uitwisseling van informatie 

met interne en externe belanghebbenden. 

 

Auditees geven aan dat de instelling op regelmatige basis contact heeft met de huisartsenkringen en woon- 

en zorgcentra. Tijdens deze samenkomsten gebeurt een evaluatie van de samenwerking met de huisartsen 

en de woon- en zorgcentra. 
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De directieleden geven aan dat het ziekenhuis een beveiligde elektronische uitwisseling van medische data 

heeft georganiseerd met de huisartsen en medisch specialisten van samenwerkende ziekenhuizen. De 

geauditeerde huisarts bevestigt voorafgaande en geeft aan dat de communicatie en samenwerking met het 

Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze positief is. 

 

Momenteel is geen informatieveiligheidsconsulent werkzaam in het ziekenhuis. De algemeen directeur licht 

toe dat de directie in onderhandeling is met een extern bedrijf om de vacature van een 

informatieveiligheidsconsulent in de komende weken in te vullen. Deze auditee geeft aan dat het ziekenhuis 

beschikt over beleid voor de toegang tot en het verzamelen, gebruiken, rapporteren en bewaren van 

patiëntinformatie. 

 

De omgang met privacy van gegevens is geregeld in het arbeidsreglement, aldus de verpleegkundig 

directeur.  Bijscholing en sensibilisering over beroepsgeheim gebeurt via interne vorming en opleidingen. De 

auditor heeft deze opleidingen bevestigd gezien. Leden van de ethische commissie geven aan dat opleiding 

is doorgegaan omtrent beroepsgeheim en dat ze betrokken zijn in het opmaken van een actieplan rond 

beroepsgeheim. 

 

De medisch directeur zegt steekproefsgewijze controles te doen op de toegang tot de medische dossiers. 

 

De auditor stelt vast dat op de afdelingen links beschikbaar zijn op de computers naar relevante websites 

met wetenschappelijke informatie. 

 

Fysieke omgeving Verlenen van geschikte en veilige structuren en faciliteiten voor het succesvol 

uitvoeren van missie, visie en doelstellingen. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

Het ziekenhuis beschikt over een actueel intern noodplan waarin procedures bij uitval van elektriciteit, 

plotse drukdaling medische gassen, telefooncentrale, beloproepsysteem, centrale computer, watertoevoer 

en brand zijn beschreven. 

 

De auditor heeft de noodvoorzieningen gezien en geconstateerd dat deze regelmatig zijn gecontroleerd. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat de signalering van uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen 

duidelijk is aangegeven met universele symbolen. De auditor heeft de rapporten van de controle van de 

kwaliteit van de watervoorziening alsook de metingen gezien. 

 

Het rookbeleid van het ziekenhuis is conform de wetgeving in Vlaanderen en houdt in dat er in het 

ziekenhuis niet mag worden gerookt. 

 

De auditor heeft de lijst met gevaarlijke en brandbare stoffen ingezien, waarbij onder andere is aangegeven 

waar de gevaarlijke stoffen zich bevinden in het ziekenhuis. 

 

De auditor heeft branddetectie- en waarschuwingssystemen en blusinstallaties in het gehele ziekenhuis 

gezien en geconstateerd dat overal een goed leesbare en begrijpelijke instructie aanwezig is en dat de 

installaties regelmatig door de brandweer zijn gecontroleerd. 
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Voorbereid zijn op 
noodsituaties 

Omgaan met noodgevallen en andere aspecten van openbare veiligheid. 

Infectiepreventie en –bestrijding 

Leiderschap 

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen 

De afdeling Spoedeisende Hulp 

 

Opmerkingen: 

Voor het toetsen van het kritisch proces voorbereid zijn op noodsituaties, heeft de auditor twee tracers 

uitgevoerd, namelijk de uitval van elektriciteit, ICT, verlichting en verkoeling op IZ alsook de tracer brand op 

de afdeling spoedgevallen. 

 

De auditor heeft tijdens deze tracers onder andere gesproken met de technisch directeur, het hoofd van de 

ICT-afdeling, hoofdverpleegkundigen,  verpleegkundigen en de verantwoordelijke persoon voor 

noodplanning. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat het ziekenhuis beschikt over beleid en procedures inzake het voorbereid 

zijn op noodsituaties, zowel voor interne rampen als voor hun betrokkenheid bij externe rampen. Dit beleid 

is opgemaakt aan de hand van een uitgevoerde risicoanalyse, aldus de verantwoordelijke persoon voor 

noodplanning. In het interne noodplan is onder andere beleid opgenomen bij uitval van liften, van 

verlichting, van ICT en van overige  technische-  en communicatiesystemen. De uitwerking van te 

ondernemen acties  bij brand, ongevallen met chemische stoffen, verontreinigd drinkwater, stroomuitval en 

uitval van medische gassen, verwarming en koeling is eveneens opgenomen in het interne noodplan. 

 

Een multidisciplinaire werkgroep houdt zicht op de resultaten van interne en externe oefeningen om zo het 

beleid en het communicatieplan bij rampen indien nodig te optimaliseren.  Alle bevraagde zorgverleners 

gaven aan een training te hebben gevolgd rond brandveiligheid en ontruiming. Enkel op het OK gaven 

medewerkers en leidinggevende aan dat ze geen brand- en evacuatieoefeningen in het OK hebben 

gehouden. 

 

De afdeling ICT beschikt over een redundante infrastructuur voor haar  Back Bone. De afdeling ICT heeft 

geen beleid ontwikkeld om patiëntinformatie opnieuw op te bouwen, indien deze niet teruggehaald of 

hersteld kan worden na een noodsituatie. De auditor heeft op de afdeling spoedgevallen vastgesteld dat een 

draaiboek aanwezig is bij uitval van het patiëntinformatiesysteem AS 400. 

 

De auditoren heeft vastgesteld dat de nooduitgangen goed bereikbaar zijn en voorzien zijn van wettelijk 

voorgeschreven noodsignalisaties en -verlichting. In het ziekenhuis is een 24 uurs permanentie  opgezet met 

een interventieteam dat in het ziekenhuis optreedt bij calamiteiten. 

 

In gesprek met de technisch directeur heeft de auditor bevestigd gezien dat de noodstroominstallaties, 

brandmeldingsinstallaties en liften voorzien zijn van back up systemen. 

 

Het ziekenhuis beschikt over een lijst van aanwezige ontvlambare en brandbare gevaarlijke stoffen en 

chemicaliën. 

 

De auditor heeft in het intranet gezien dat beleid bij infectie-outbreak opgesteld is en dat bepaald is hoe te 

handelen en wie welke verantwoordelijkheid opneemt bij een pandemie. 
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Kritisch proces Omschrijving 

Patiëntenstroom Soepele en tijdige doorstroming van cliënten en hun familieleden naar 

geschikte diensten en zorgsettings. 

Leiderschap 

Operatiekamers / het operatiekwartier 

Operatieve zorg 

Diagnostische beeldvorming 

De afdeling Spoedeisende Hulp 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft voor het bevragen van dit kritisch proces onder andere gesprekken gehad met twee 

zorgmanagers, een medewerker van de sociale dienst, een medewerker van de opnamedienst, de 

hoofdverpleegkundige van de afdeling spoedgevallen en de verpleegkundig directeur. 

 

De toegankelijkheid en doorstroming van patiënten in noodsituaties is geregeld in het handboek van de 

afdeling spoedgevallen en in het reglement inwendige orden van IZ. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat service level agreements (SLA's) zijn afgesloten tussen medische 

disciplines, zowel intern als ook met externe medisch specialisten, in verband met specifieke 

probleemgroepen van patiënten, waaronder bijvoorbeeld de neurologie, cardiochirurgie en neurochirurgie. 

 

Het ziekenhuis heeft gestructureerd overleg met de brandweer omtrent de dringende geneeskundige 

hulpverlening en de positie van het ziekenhuis hierin. De auditor heeft dit bevestigd gezien in verslaggeving. 

 

Wachttijden zijn op spoed gemonitord via een softwarepakket. Bij lange wachttijden wordt de zorgmanager 

verwittigd, die zorgt voor bijkomende bestaffing indien mogelijk, aldus auditees. Er is een vliegende equipe 

waarin bekwaam en deskundig personeel flexibel kan ingezet worden, ook voor de afdeling spoedgevallen 

en IZ, aldus de zorgmanagers. 

 

Het ziekenhuis werkt met een opnameplanner. Bij afwezigheid wordt deze functie overgenomen door het 

onthaal, daarna door de dienst spoedgevallen. 

 

Medische instrumenten en 
apparatuur 

Apparatuur en technologieën bedoeld voor hulp bij diagnose en behandeling 

van medische problemen. 

Infectiepreventie en –bestrijding 

Leiderschap 

Operatiekamers / het operatiekwartier 

Diagnostische beeldvorming 

Reiniging en sterilisatie van herbruikbare medische instrumenten en materialen 

Ambulante zorg 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft voor het kritisch proces medische instrumenten en apparatuur twee tracers uitgevoerd, 

namelijk de aanschaf en onderhoud van beademingsapparatuur alsook de aanschaf en onderhoud van 

scopen. 

 

De auditor heeft in deze tracers onder andere gesproken met de technisch directeur, de leidinggevenden 

van het OK en de coördinator van de CSA. 
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Kritisch proces Omschrijving 

De ‘Procedure inlichtingen nota  Aankoopbeleid d,d, 8/5/2017 van medische apparatuur & apparaten' 

beschrijft de  procedure van aan te schaffen medische apparatuur. De auditor heeft vastgesteld dat deze 

procedure toegepast is in meerdere dossiers bij de aanschaf en ingebruikname van nieuwe instrumenten en 

apparatuur.  Het document 'Aankoopbeleid nr IN102-3.0' beschrijft dat veiligheid een integraal onderdeel is 

van een wervingsproces van apparatuur. 

 

In het document 'Kwaliteit en veiligheid van de OK' staat beschreven hoe risico’s voor patiënten en 

medewerkers zijn gekwantificeerd ten aanzien van aanschaf, onderhoud, reparaties, opleiding en instructie 

en traceerbaarheid van instrumenten en apparatuur. In dit document is het risicomanagement geïntegreerd 

en staat dat de verantwoordelijkheid voor de bediening van apparatuur bij de gebruiker ligt. De kans op 

bedieningsfouten is meegenomen in de risico inschatting. 

 

De auditor heeft  vastgesteld dat de processen op de CSA met betrekking tot reiniging en sterilisatie aan de 

wet en regelgeving voldoen. De auditor heeft het proces geobserveerd van binnenkomst van gebruikte 

instrumenten in de CSA tot en met de opslag van gesteriliseerde instrumenten terug op de OK. De auditor 

heeft  de functieomschrijving voor de coördinator  van de CSA ingezien. De taak van de coördinator van de 

CSA is onder andere gericht op afstemming van procedures binnen de CSA op wet- en regelgeving, het 

uitvoeren van kwaliteitscontroles en het vrijgeven van apparatuur die in gebruik is in de CSA waaronder de 

sterilisatoren alsook de steriele sets. 

 

In de recallprocedure is vastgelegd dat medewerkers afwijkingen of tekortkomingen aan apparaten, 

instrumenten en producten melden bij de afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van het apparaat 

of instrument. De aangeleverde recallprocedures geven concrete instructies weer hoe te handelen bij 

vaststelling van afwijkingen, waarbij specifiek aandacht is besteed aan de veiligheid van de patiënt en de 

medewerker. 

 

Op het OK hebben auditoren vastgesteld dat sprake is van een adequaat track en trace systeem voor de 

gebruikte instrumenten en apparatuur. De gebruikte instrumenten en implantaten zijn geregistreerd per 

patiënt. 

 

De auditor heeft van diverse apparatuur de planning van preventief onderhoud  ingezien.  De auditor heeft 

vastgesteld dat de uitvoering van preventief onderhoud van deze apparatuur volgens de planning gebeurt. 

Afdelingen hebben inzicht in de onderhoudsstatus van de eigen medische apparatuur. De instelling heeft 

adequaat beleid rond de verwachte resterende technische levensduur van apparaten. 

 

De auditor heeft de regeling voor vrijgave van apparatuur na onderhoud en herstel ingezien. De vrijgave van 

apparatuur na onderhoud en herstel is opgenomen in overzichten op afdelingsniveau. 

 

Tijdens het werkplekbezoek aan het OK heeft de auditor vastgesteld dat registratie beschikbaar is van de 

bekwaamheid van de OK-medewerkers voor het bedienen van medische apparatuur binnen het OK. 

 

In gesprek met de coördinator van de CSA is vastgesteld dat er geen overeenkomst bestaat met externe 

leverancier over leensets. 
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Kritisch proces Omschrijving 

Operatieve procedures Verlenen van veilige operatieve zorg aan cliënten, van preparatie en de 

procedure in de operatiekamer tot aan het post-verkoevergebied en ontslag. 

Operatiekamers / het operatiekwartier 

Operatieve zorg 

 

Opmerkingen: 

Het operatieve proces is door de auditor aan de hand de tracer een geplande knieprothese getoetst. Het 

ganse traject vanaf opname op de verpleegafdeling over operatiekwartier, recovery en terug naar de 

verpleegafdeling is doorlopen. 

 

De auditor heeft tijdens het werkplekbezoek aan het operatiekwartier tijdens het gesprek met de 

leidinggevenden vastgesteld en dat er nog geen trainingen inzake brandblussen zijn gegeven aan de 

medewerkers en artsen werkzaam in het operatiekwartier. Bij nazicht van het overzicht van de opleidingen 

is vastgesteld dat niet alle medewerkers (minstens vier personen niet) de opleiding rond het noodplan in het 

OK hebben gevolgd. Evacuatie-oefeningen binnen het OK hebben nog niet plaatsgevonden. 

 

Drie tot viermaal per jaar zijn werkoverleggen gepland waarin het team het eigen functioneren evalueert en 

van waaruit nieuwe afspraken of verbeteracties komen, aldus de leidinggevenden van het OK. Tijdens deze 

werkoverleggen komen de incidenten aan bod. 

 

De auditor heeft tijdens het werkplekbezoek in het OK vastgesteld dat de twee nieuwe OK-zalen beschikken 

over een verdovingskar die volledig afgesloten is en slechts toegankelijk is voor de anesthesisten via badge. 

De andere vier OK-zalen beschikken over verdovingskarren die enkel afgesloten zijn voor de opiaten en niet 

voor de rest van de verdoving  en hoog risico medicatie. De schuif met de opiaten is afgesloten met een 

sleutel die in een afgesloten kast met cijferslot zit binnen het bureau van de anesthesisten. 

 

Binnen het OK is een specifiek inwerkprogramma opgezet om nieuwe verpleegkundige deskundig en 

bekwaam te maken. Er wordt gewerkt met tussentijdse evaluaties die nieuwe bevoegdheden met zich 

meebrengen, indien de evaluaties positief zijn. 

 

De auditor heeft kunnen vaststellen dat het team het protocol ter vermijding van chirurgische ingrepen op 

de verkeerde plaats, volgens de verkeerde procedure en bij de verkeerde persoon, hanteert. Zowel de 

verpleegkundige als de anesthesist hebben een controle uitgevoerd op de afdeling chirurgie. Deze controle 

bevatte een expliciete bevraging bij de patiënt, controle van het dossier (inclusief formulier ‘geplande 

opname’) en een controle van de markeringspijl op de juiste locatie. Tijdens de overdracht van de patiënt op 

het OK door het team van de afdeling chirurgie naar het OK, is deze controle opnieuw uitgevoerd. Finaal is 

net voor de incisie een time-out gehouden door de chirurg waarbij een laatste controle van de patiënt, 

procedure en locatie is gebeurd. Een verpleegkundige is verantwoordelijk voor het registreren van deze 

controles op de checklist veilige heelkunde. 

 

De auditor heeft tijdens het werkplekbezoek aan het OK en in de gesprekken met de leidinggevenden van 

het OK vastgesteld dat er beleid aanwezig is rond patiëntidentificatie. De auditor heeft de toepassing van 

dit beleid kunnen vaststellen. 

 

De auditor heeft tijdens het werkplekbezoek aan het OK vastgesteld dat  gekwalificeerde teamleden 

profylactische antibiotica toedienen. Zowel binnen het OK als op de recovery werken verpleegkundigen die 

bevoegd zijn om antibiotica toe te dienen. De verpleegkundigen rouleren tussen OK en recovery. 
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Kritisch proces Omschrijving 

De leidinggevenden van het OK beschikken over een lijst van aanwezige apparatuur alsook over een 

onderhoudsstatus van de apparatuur. Er is vorming en training voorzien om medewerkers veilig te laten 

werken met de aanwezige apparatuur, ook in de wachtdienst. 

 

Uitdagingen: 

- Operatiekamers 2.5: "De teamleden worden voortdurend getraind in brandpreventie op de 

operatiekamers/het operatiekwartier" 

- Operatieve zorg 10.6: “Het team volgt het instellingsbeleid aangaande veilige opslag van medicatie en het 

weggooien van medicatie die over de datum, besmet of ongebruikt zijn” 

 

Governance Optimaal functioneren van het toezichtsorgaan. 

Governance 

 

Opmerkingen: 

De vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur( twee verontschuldigden) lichten de auditoren de visie op 

besturen en de concrete implementatie er van toe. De Raad van Bestuur kiest expliciet voor een bottom up 

benadering vanuit de overtuiging dat een zo groot mogelijk draagvlak moet gecreëerd worden. Dit beleid 

wordt consequent doorgetrokken, aldus auditees. Voorbeelden hiervan zijn het bepalen van het strategisch 

actieplan ('Drongen-gesprekken',  het overleg met de artsen ( Permanent Overleg Comité(POC)) en het 

bepalen van een ethisch beleid. 

 

De Raad van Bestuur beschikt over alle binnen de instelling beschikbare stuurinformatie, en valideert de 

stuurinformatie via bijzondere competenties van bestuurders in deze materie. Het systematisch rapporteren 

van kwaliteitsindicatoren via een dashboard is gepland naar de toekomst toe en is opgenomen in een 

jaarkalender. 

 

Het toezicht op de directie gebeurt permanent volgens de leden van de Raad van Bestuur. Directieleden zijn 

aanwezig op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Bestuur heeft 

tweewekelijks overleg met de algemeen directeur. 

 

De algemeen directeur heeft zelf geen functioneringsgesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur, 

maar door de voorzitter van de Raad van Bestuur gebeurt een permanente coaching van het directieteam. 

Dit is geïllustreerd aan de hand van een recente casus. 

 

De Raad van Bestuur heeft contacten met de stakeholders (onder andere contact met de huisartsen, contact 

met medewerkers tijdens symposia of feesten en contact met artsen via het POC). De Raad van Bestuur 

heeft geen gestructureerd overleg met patiënten. 

 

De gedragscode is vastgelegd in een huishoudelijk reglement en een ethische gedragscode. De auditoren 

hebben inzage gekregen in het document'Huishoudelijk reglement' en de 'Deontologische code'. Hieruit 

blijkt het bestaan van een regeling en proces voor de werking van de Raad van Bestuur, de verwachtingen 

ten aanzien van de bestuurders en de keuze van de voorzitter. 

 

Nieuwe leden voor de Raad van Bestuur worden in consensus gekozen, rekening houdend met de behoeften 

binnen de Raad van Bestuur op dat moment. Nieuwe leden worden na een proefperiode geëvalueerd, en 

krijgen zelf de kans om te ervaren of de aanstelling als bestuurder beantwoordt aan hun verwachtingen. 

 

Begrotingen, jaarrekeningen en de tussentijdse financiële en activiteitsparameters zijn voorgelegd, 

besproken en geëvalueerd in vergaderingen van de Raad van Bestuur. 
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Kritisch proces Omschrijving 

 

Verslagen van de Raad van Bestuur zijn enkel ter beschikking voor de deelnemers aan deze vergadering. 

Mededelingen naar de organisatie gebeuren via dienstnota's die door de directie worden verspreid. 

 

De bestuurders ontvangen geen vergoedingen. 
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5.2 Beoordelingen van zorg-specifieke normen 

De beoordelingen worden hier eerst weergeven per norm, dan per kritisch proces. 
 
5.2.1 Infectiepreventie en –bestrijding 

Kritisch proces Omschrijving 

Infectiepreventie en -
beheersing 

Maatregelen door medisch personeel in gezondheidsinstellingen om het overdragen en 
oplopen van infectieverwekkers te verminderen.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft tijdens het toetsen van het kritisch proces infectiepreventie en -bestrijding een gesprek 

gehad met leden van het comité ziekenhuishygiëne, waaronder de ziekenhuishygiëniste, en de tracer 

'Patiënt met een infuus' uitgevoerd op meerdere afdelingen. 

 

De leden van het comité ziekenhuishygiëne lichten toe hoe ze infectiecijfers registreren en analyseren om 

enerzijds trends waar te nemen en anderzijds hun eigen infectiepreventiebeleid te evalueren. Op het 

intranet heeft de auditor kunnen vaststellen dat procedures, protocollen en richtlijnen omtrent het 

infectiepreventiebeleid beschikbaar zijn voor zorgverleners. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat een protocol inzake handhygiëne is opgemaakt. Binnen het interne 

toetsingssysteem is het thema handhygiëne opgenomen en zijn audits uitgevoerd. De ziekenhuishygiëniste 

heeft aangetoond dat het ziekenhuis deelneemt aan het handhygiëneproject van VIP² waarbij externen 

metingen rond handhygiëne komen uitvoeren. Tijdens de audit hebben de auditoren geen enkele 

zorgverlener aangetroffen die niet voldeed aan het handhygiënebeleid. 

 

Ten aanzien van het thema veilig injecteren heeft de auditor bevestigd gezien dat beleid is bepaald en 

evaluaties plaatsvinden van de niet oraal voorgeschreven medicatie. 

 

Alle bevraagde zorgverleners geven aan opleiding inzake infectiepreventie te hebben gevolgd in 2016. 

Infectiepreventie is als vast thema opgenomen in het algemeen inwerkprogramma van nieuwe 

medewerkers. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat een legionellabeheersplan is opgemaakt en ook is toegepast conform de 

wettelijke bepalingen. 

 

Tijdens de rondgang in het ziekenhuis en bezoeken aan afdelingen heeft de auditor vastgesteld dat de 

gangen en lokalen proper onderhouden zijn aan de hand van een vastgesteld schoonmaakschema. De 

auditor stelt vast dat een correcte scheiding tussen vuil en schoon linnen conform de richtlijnen is toegepast. 

De afvalophaling en -verzameling gebeurt volgens de afspraken van het ziekenhuis. 

 

In het ziekenhuis zijn afspraken gemaakt om gebruikte apparatuur en instrumenten steeds als besmet en 

mogelijk infectieus te aanzien. Het reinigen, desinfecteren en steriliseren van gebruikte apparatuur en 

instrumenten gebeurt volgens het beleid zoals beschreven staat in het handboek van de CSA en dat voldoet 

aan de vereisten van het nalevingstoezicht van Zorginspectie. De auditor heeft bevestigd gezien dat beleid 

inzake single use van instrumenten is bepaald en toegepast. 

 

De auditor heeft een bezoek gebracht aan de afdeling endoscopie en heeft gesproken met de gastro-

enteroloog, de endoscopieverpleegkundige, alsook hun acties gevolgd tijdens en na een endoscopisch 

onderzoek. De auditor stelt vast dat aan de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad is voldaan.  
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De auditor heeft een logboek ingezien waarbij onder andere per patiënt is vastgelegd welk onderzoek 

wanneer is doorgegaan, bij welke arts en verpleegkundige, met welke scoop en de validiteit van het 

scopenreinigings- en -desinfectieproces. 

Bij een bezoek aan de polikliniek urologie stelt de auditor eveneens vast dat het endoscopisch beleid voldoet 

aan de vooropgestelde beleid. 
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5.2.2 Medicatiebeheer 

Kritisch proces Omschrijving 

Medicatiemanagement Interdisciplinaire verlening van medicatie aan cliënten.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft vastgesteld op het intranet alsook in gesprek met leden van het medisch farmaceutisch 

comité (MFC) dat beleid en procedures voor het voorschrijven, stockeren, klaarmaken en toedienen van 

medicatie is opgemaakt. De leden van het MFC hebben toegelicht hoe het formularium actueel gehouden is 

en welke afspraken toegepast worden om een nieuwe geneesmiddel op te nemen in het formularium. 

 

In het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers is het beleid rond medicatie opgenomen. 

 

De auditor heeft het protocol van high alert medicatie toegepast gezien op alle bezochte afdelingen. 

 

Binnen het ziekenhuis zijn afspraken gemaakt wat moet gebeuren bij een tekort aan medicatie buiten de 

openingsuren van de apotheek, alsook bij een stocktekort in de noodkast. Het ziekenhuis heeft een 24uurs 

permanentie van apothekers in samenwerking met een ander algemeen ziekenhuis. 

 

Alle bezochte opslagruimtes voor medicatie zijn ordelijk en proper bevonden door de auditor en enkel 

toegankelijk voor bevoegden. Op het OK heeft de auditor in vier van de zes OK-zalen vastgesteld dat enkel 

de opiaten zich in een afsluitbaar deel van de medicatiekast bevonden, terwijl andere narcotica en hoog 

risico medicatie vrij toegankelijk was. 

 

De apotheek evalueert en beperkt de beschikbaarheid van geconcentreerde elektrolyten volgens hun eigen 

protocol, dat ingezien is door de auditor. 

 

In het ziekenhuis zijn afspraken rond medicatieverificatie vastgelegd in een protocol, zowel voor ambulante 

patiënten als voor opgenomen patiënten. Auditoren hebben bij elke check vastgesteld dat de 

medicatieverificatie is uitgevoerd zoals is bepaald in het protocol. Op de afdeling spoedgevallen start het 

proces van medicatieverificatie al thuis bij de patiënt bij een externe interventie. 

 

Auditoren hebben gezien dat de vereisten voor het opslaan en klaarmaken van cytotoxische producten 

verlopen volgens de richtlijnen. 

 

Op meerdere afdelingen hebben auditoren medicatietoedieningen gevolgd. Hierbij is vastgesteld dat bij 

elke toediening de identificatie van de patiënt is gecontroleerd volgens het instellingsbeleid en dat dubbel 

check gebeurt bij hoog risico medicatie. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat interne audits zijn gebeurd ten aanzien van het beleid van high alert 

medicatie en het beleid rond de beschikbaarheid van geconcentreerde elektrolyten. 

 

Apothekers zijn geïnformeerd over incidenten met medicatie en zijn betrokken bij de analyse van deze 

incidenten, alsook bij het opzetten van verbeteracties vanuit incidentenanalyse van medicatiefouten. 

 

Auditees geven aan bij de start van de behandeling patiënten en familie niet actief te betrekken bij hun rol in 

het veilig toedienen van de medicatie. 

 

Compliment: 

Medicatieverificatie start thuis bij de patiënt bij een externe interventie van het paramedisch interventie 

team van de instelling. 
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5.2.3 Ambulante zorg 

Kritisch proces Omschrijving 

Besluitondersteuning Informatie, onderzoek en bewijs, gegevens en technologieën om management en 
klinische besluitvorming te ondersteunen en faciliteren.   

Opmerkingen: 

De auditor volgde voor de normenset ambulante zorg de tracers rond een patiënt met longcarcinoom en 

een patiënt met diverticulitis. 

 

De auditor heeft hiervoor een werkplekbezoek afgelegd op meerdere poliklinische afdelingen, alsook op het 

dagziekenhuis en de endoscopieafdeling. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat patiëntendossiers zijn ingevuld bij elk patiëntencontact en de actuele status 

van de patiënt weergeven. Zorgverleners hebben tijdig toegang tot de patiëntendossiers en in de 

toegangsregeling tot de dossiers is de privacy gegarandeerd. 

 

De elektronische dossiers van de artsen en de resultatenserver zijn ingezien door de auditor, waarbij is 

vastgesteld dat aan de vereisten van de normcriteria is voldaan. 

 

De auditor heeft vastgesteld en bevestigd gekregen van auditees dat interne audits van patiëntendossiers 

niet gebeuren. 

 

Competentie Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis, 
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en 

zorg te ontwikkelen, managen en leveren.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft aan de hand van de ingekeken personeelsdossiers bevestigd gezien dat de zorgverleners 

training voor het veilig gebruik van infuuspompen hebben gevolgd, alsook vorming en training rond 

patiëntveiligheid. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat een inwerkmap voor een nieuwe medewerker bestaat en effectief gebruikt 

is. 

 

De auditor heeft kunnen vaststellen dat het psychisch welzijn van de medewerkers aandacht krijgt. 

 

Klinisch leiderschap Tonen van leiderschap en algemene doelen en sturing geven aan het team van mensen 
dat de diensten levert.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft vastgesteld op de verschillende bezochte afdelingen en poliklinieken dat de juiste 

apparatuur, voldoende middelen en zorgverleners voorhanden zijn om goede en veilige zorg aan te bieden. 

De aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen is op orde. 

 

Resultaten beïnvloeden De identificatie en monitoring van proces- en resultaatmaatregelen om de kwaliteit van 
dienstverlening aan cliënten en de impact op cliëntresultaten te evalueren en 

verbeteren.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft vastgesteld dat de VIR "valpreventie" voldoet aan de norm. De incidentmeldigen zijn 

algemeen doorgevoerd, de resultaten zijn gecommuniceerd en besproken. De auditor heeft in gesprekken 
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vastgesteld dat bepaalde praktische tips werden doorgegeven en aanpassingen werden doorgevoerd op de 

polikliniek. In het nieuwe dagziekenhuis zijn bij de ingebruikname valpreventieve maatregelen opgenomen. 

De auditoren hebben vastgesteld dat er geen diagnosespecifieke uitkomstmetingen bijgehouden worden. 

 

Zorgverlening Gezondheidsdiensten verleend voor een medisch probleem vanaf het eerste consult 
met een zorgverlener tot aan de afronding van het laatste consult met betrekking tot 

het probleem.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft vastgesteld dat bij elk patiëntencontact de thuismedicatie is bevraagd en dat wijzigingen 

opgenomen zijn in het patiëntendossier. 

 

Zowel op de poliklinieken als op het dagziekenhuis zijn patiënten identificeerbaar doordat zorgverleners de 

naam en geboortedatum van de patiënt bevragen en deze vergelijken met respectievelijk patiënten-

etiketten voor de polikliniek en het polsbandje voor opgenomen patiënten. 

 

De auditor heeft vastgesteld  aan de hand van observaties en dossierinzage dat overdracht van informatie bij 

ambulante patiënten verloopt zoals is bepaald in het protocol. 
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5.2.4 Bloedbank- en transfusiediensten 

Kritisch proces Omschrijving 

Bloeddiensten Veilige processen bij het omgaan met bloed en bloedcomponenten, van donorselectie 
en bloedcollectie tot aan het toedienen van transfusies.   

Opmerkingen: 

De auditoren hebben de procedure van aanvraag en toediening van een bloedproduct geobserveerd en 

bevraagd. Er is hiervoor onder andere gesproken met de medisch bioloog, twee laboranten en 

verpleegkundigen. Op de afdeling geriatrie is de toediening van het bloed geobserveerd door de auditoren. 

 

De auditoren hebben vastgesteld dat het labo beschikt over protocollen en standaardprocedures voor het 

veilig bewaren en voorbereiden van een toe te dienen bloedproduct. Het labo neemt zelf geen donorbloed af 

maar krijgt de bloedproducten kant en klaar aangeleverd door de leverancier, het Rode Kruis. Vaststellen 

van de juiste bloedgroep van de ontvanger gebeurt aan de hand van testen die tweemaal structureel 

uitgevoerd worden. 

 

De aanvraag voor een bloedproduct gebeurt altijd schriftelijk via een vast format door de medisch specialist 

en de opdracht inclusief informed consent is in het patiëntendossier vastgelegd, zoals is waargenomen door 

de auditoren. 

 

De auditoren hebben vastgesteld dat de bloedbank iedere zak bloed naar de afdeling brengt waar de patiënt  

is opgenomen en de transfusie toegediend krijgt. Het bezorgen van het bloedproduct gebeurt pas nadat de 

afdeling heeft aangegeven dat zij tijd hebben om direct de transfusie aan te koppelen en de benodigde 

controles uit te voeren, waarmee elke zak bloed bij toediening zeker de juiste temperatuur heeft. 

 

Compliment: 

Transport van bloed van labo naar afdeling op het moment van transfusie 
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5.2.5 De afdeling Spoedeisende Hulp 

Kritisch proces Omschrijving 

Besluitondersteuning Informatie, onderzoek en bewijs, gegevens en technologieën om management en 
klinische besluitvorming te ondersteunen en faciliteren.   

Opmerkingen: 

De auditor volgde voor de normenset spoedeisende hulp de tracer patiënt met hartinfarct, waarbij is 

gesproken met onder andere het medisch diensthoofd van de afdeling spoedgevallen, alsook met de 

hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen van deze afdeling. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat op de afdeling spoedgevallen een patiëntendossier beschikbaar is waarin 

onder andere thuismedicatie, diagnostiek, behandelingen, verrichtingen en verslaggeving zijn opgenomen. 

 

De medewerkers van de afdeling spoedgevallen dragen zorg voor privacy van de patiëntengegevens. 

 

Op de afdeling spoedgevallen wordt gewerkt met protocollen en richtlijnen die zijn opgesteld en bijgesteld 

aan de hand van best practices en evidence-based richtlijnen. Auditees van de afdeling spoedgevallen geven 

aan dat door middel van het uitwerken van critical appraisal of topic, aanpassingen plaatsvinden in de 

werkwijze op de afdeling spoedgevallen. 

 

Competentie Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis, 
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en 

zorg te ontwikkelen, managen en leveren.   

Opmerkingen: 

In gesprek met het medisch diensthoofd, de hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen van de afdeling 

spoedgevallen heeft de auditor vastgesteld dat multidisciplinair is samengewerkt in functie van de 

zorgbehoefte van de patiënt. 

 

Het team van de afdeling spoedgevallen beschikt over voldoende medewerkers met de vereiste 

kwalificaties. De auditor heeft vastgesteld dat functieprofielen zijn opgesteld en gehanteerd zijn bij werving 

en selectie. 

 

Nieuwe medewerkers zijn ingewerkt volgens een inwerkprogramma specifiek voor de afdeling 

spoedgevallen. De auditor heeft bevestigd gezien dat training rond scholing van onder andere veilig gebruik 

van apparatuur, infuuspompen en beademingsapparatuur alsook over patiëntveiligheid is doorgegaan. 

 

Structureel per maand gaat een afdelingsoverleg door waarbij afspraken zijn vastgelegd in verslagen, die 

ingezien zijn door de auditor. 

 

Klinisch leiderschap Tonen van leiderschap en algemene doelen en sturing geven aan het team van mensen 
dat de diensten levert.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft op de afdeling spoedgevallen gezien dat informatie over patiëntenstromen beschikbaar is 

en dat de deze informatie gebruikt is om te bepalen welke spoedeisende hulpdiensten de afdeling 

spoedgevallen kan leveren. 

 

De afdeling spoedgevallen heeft inzicht in een actuele lijst van apparatuur en medewerkers zijn getraind om 

deze apparatuur veilig te gebruiken. De medewerkers hebben zicht op de onderhoudsstatus van de 

medische apparatuur. 
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Het team van de afdeling spoedgevallen identificeert, isoleert en behandelt patiënten met bekende of 

vermoedelijke  infectieziekten. 

 

De medewerkers beschikken zowel voor externe als voor interne zorgverlening  over adequate 

beschermingsmiddelen. 

 

De afdeling spoedgevallen  beschikt over een jaarplan 2017  waarin de kwaliteits- , veiligheids- en 

verbeterplannen, alsook doelstellingen en benodigde middelen voor het verlenen van diensten en zorg staan 

beschreven. 

 

Resultaten beïnvloeden De identificatie en monitoring van proces- en resultaatmaatregelen om de kwaliteit van 
dienstverlening aan cliënten en de impact op cliëntresultaten te evalueren en 

verbeteren.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft vastgesteld dat medewerkers zijn getraind  in het screenen van mogelijke slachtoffers van 

huiselijk geweld en kindermishandeling en op de hoogte zijn van juridische kwesties bij behandeling van 

wilsonbekwame patiënten. 

 

Op de afdeling spoedgevallen is er beleid omtrent het communiceren van ongewenste gebeurtenissen met 

patiënten en familieleden, aldus auditees. 

 

De auditor heeft vernomen en bevestigd gezien dat incidenten en bijna-incidenten geregistreerd zijn. 

Medewerkers van de afdeling spoedgevallen zeggen betrokken te zijn in de analyse en het opzetten van 

verbeteracties vanuit incidenten waarbij de afdeling spoedgevallen betrokken is. 

 

De auditor heeft het kwaliteitsverbeterplan van de afdeling ingezien. 

 

Zorgverlening Gezondheidsdiensten verleend voor een medisch probleem vanaf het eerste consult 
met een zorgverlener tot aan de afronding van het laatste consult met betrekking tot 

het probleem.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft vastgesteld dat het team van de afdeling spoedgevallen een protocol en formulieren 

gebruikt zodanig dat de overdracht van informatie omtrent de patiënt op een gestandaardiseerde wijze 

gebeurt tussen alle intern en extern betrokken zorgverleners. 

 

Een patiënt die zich in een levensbedreigende situatie bevindt, krijgt voorrang bij de afdeling medische 

beeldvorming of op het labo om zo vlug als mogelijk resultaten van diagnostische onderzoeken te bekomen. 

 

De auditor heeft van meerdere auditees vernomen dat de bevraging van de thuismedicatie al gebeurt bij de 

patiënt thuis bij een externe spoedinterventie. Alle patiënten die opgenomen worden op de afdeling 

spoedgevallen, zijn bevraagd naar hun thuismedicatie. 

 

Voor het beoordelen en behandelen van pijn hanteren de zorgverleners op de afdeling spoedgevallendienst 

een vastgestelde methode. 

 

Taken en verantwoordelijkheden bij het reanimeren van patiënten zijn gekend onder de medewerkers en 

artsen van de afdeling spoedgevallen, alsook op andere afdelingen in het ziekenhuis. 

 

Het team van de afdeling spoedgevallen verricht tijdige een triage bij alle patiënten. Bevindingen van de 

triage en zorgbehoeften staan in het patiëntendossier opgenomen. 
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5.2.6 Diagnostische beeldvorming 

Kritisch proces Omschrijving 

Diagnostische diensten - 
diagnostische 
beeldvorming 

Beschikbaarheid van diagnostische beeldvorming om zorgverleners informatie te 
verschaffen over de aanwezigheid, ernst en oorzaken van medische problemen en de 

procedures en processen die door deze diensten worden gebruikt.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft in het kader van een tracer een werkplekbezoek afgelegd aan de afdeling medische 

beeldvorming en daar alle röntgenkamers en ruimten gezien. De auditor heeft daarbij gesproken met het 

medisch diensthoofd, medewerkers radiologie, medewerkers van de CT-scan en administratief 

medewerkers. 

 

De auditor heeft eveneens de polikliniek van de dienst gynaecologie bezocht om het echotoestel en de 

ruimte te zien. 

 

Zowel voor de poliklinische als voor de opgenomen patiënten gebeurt patiëntidentificatie op de afdeling 

medische beeldvorming conform het protocol. 

 

Ten aanzien van het protocol valpreventie zijn specifieke risico’s bepaald voor de afdeling medische 

beeldvorming. Gepaste maatregelen ter voorkoming van valincidenten zijn toegepast. 

 

De auditor stelt vast dat alle ruimten en apparatuur voldoen aan de wettelijke vereisten. De afdeling is 

schoon en hygiënisch in orde. De apparatuur is onderhouden en onderhoudsplannen zijn voorradig. De 

medisch beeldvormers beschikken over de vereiste attesten van opleiding en radioprotectie. 

 

Patiënten zijn ontvangen en behandeld met respect voor de privacy. De administratief medewerkers zijn 

getraind in omgang met patiënten en geven aan geen informatie over resultaten aan de telefoon door te 

geven. Bij een urgente vraag naar uitslagen wordt een radioloog ingeschakeld, aldus auditees. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling medische beeldvorming beschikt over data omtrent 

dienstactiviteiten en verwijzers. 

 

De auditor heeft procedurehandboeken ingezien die voor alle medisch beeldvormers toegankelijk zijn. 

 

De verslaglegging, de opslag, overdracht en bewaring gebeuren volgens hun eigen beleid en afspraken. 

 

Het medisch diensthoofd van de afdeling medische beeldvorming geeft aan dat gezien de schaalgrootte van 

de instelling de dienst zeer goed toegankelijk is, zowel naar dringende zorgverlening als naar bereikbaarheid 

van radiologen. 

 

De functioneringsgesprekken met de medewerkers gebeuren om de twee jaar, samen met het medisch 

diensthoofd en de verpleegkundig directeur. 

 

Bij navraag naar de documenten van de keuringsorganisatie Vinçotte stelt de auditor vast dat de keurder in 

zijn rapport vermeldt: "er is een blinde vlek aanwezig in het beeld, die klinische informatie kan maskeren. 

Gelieve dit voor te leggen aan de onderhoudstechnicus". Navraag of deze actie is gebeurd leerde dat de 

gebruiker op het operatiekwartier deze actie niet nodig vond. Er is geen registratie van deze laatste 

beslissing en de veiligheidscoördinator was niet op de hoogte van de beslissing. 
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Resultaten beïnvloeden De identificatie en monitoring van proces- en resultaatmaatregelen om de kwaliteit van 
dienstverlening aan cliënten en de impact op cliëntresultaten te evalueren en 

verbeteren.   

Opmerkingen: 

Ten aanzien van het protocol valpreventie zijn specifieke risico’s bepaald voor de afdeling medische 

beeldvorming. Gepaste maatregelen ter voorkoming van valincidenten zijn toegepast. 

 

Auditees geven aan zicht te hebben op analyses en verbeteracties die voortkomen uit incidenten op de 

afdeling medische beeldvorming. De auditor heeft dit bevestigd gezien. 
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5.2.7 Kritieke zorg 

Kritisch proces Omschrijving 

Besluitondersteuning Informatie, onderzoek en bewijs, gegevens en technologieën om management en 
klinische besluitvorming te ondersteunen en faciliteren.   

Opmerkingen: 

De auditor volgde voor de normenset  kritieke zorg de tracer rond een patiënt met een nefrectomie. 

 

De auditor heeft hiervoor een werkplekbezoek afgelegd op de afdeling IZ en onder andere gesproken met 

het medisch diensthoofd van IZ, de hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen. 

 

Op de afdeling IZ heeft de auditor vastgesteld dat zorgverleners een specifiek patiëntendossier gebruiken 

dat enkel bestemd is voor IZ. Bij transfer vanuit IZ naar een andere afdeling gebeurt volgens vastgelegde 

afspraken een overdracht van informatie naar de gebruikte dossiers op deze andere afdelingen. Tijdens het 

werkplekbezoek heeft de auditor bevestigd gezien dat privacy verzekerd is bij het gebruiken van de 

patiëntendossiers. 

 

Competentie Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis, 
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en 

zorg te ontwikkelen, managen en leveren.   

Opmerkingen: 

De afdeling IZ is een open intensieve, waar patiënten kunnen opgenomen worden door alle medische 

disciplines. Momenteel is één intensivist werkzaam in het ziekenhuis waardoor geen 24uurs bereikbaarheid 

van een intensivist is verzekerd. Per 01 juli 2017 is een samenwerkingsovereenkomst in werking met een 

ander algemeen ziekenhuis waardoor de  24uurs bereikbaarheid van een intensivist wel verzekerd zal zijn 

volgens de algemeen directeur. 

 

De hoofdverpleegkundige van IZ geeft aan dat ze nog niet is opgestart met functioneringsgesprekken. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat training is doorgegaan voor medewerkers van IZ inzake patiëntveiligheid, 

infuuspompen en agressie. Medewerkers van IZ hebben geen vorming gehad omtrent transculturele 

zorgverlening. 

 

Voor nieuwe medewerkers is een specifiek inwerkprogramma voor de afdeling IZ opgemaakt 

 

Uitdaging:  

Kritieke zorg 3.7: "Er is dagelijks een intensivist of intensive care arts beschikbaar voor overleg met artsen die 

cliënten opnemen op open intensive care afdelingen" 

 

Klinisch leiderschap Tonen van leiderschap en algemene doelen en sturing geven aan het team van mensen 
dat de diensten levert.   

Opmerkingen: 

Op IZ heeft de auditor vastgesteld dat voldaan is aan de vereiste personeelsbezetting voor 

verpleegkundigen, zowel naar aantallen toe als naar kwalificaties. Auditees geven aan te beschikken over de 

voldoende materialen en apparatuur om veilige zorg te kunnen bieden. Op de afdeling is een overzicht 

beschikbaar van de aanwezige apparatuur en de onderhoudsstatus. 
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Resultaten beïnvloeden De identificatie en monitoring van proces- en resultaatmaatregelen om de kwaliteit van 
dienstverlening aan cliënten en de impact op cliëntresultaten te evalueren en 

verbeteren.   

Opmerkingen: 

De afdeling IZ beschikt over een kwaliteitsverbeterplan waarin alle verbeteracties zijn opgenomen en 

worden gemonitord. De auditor heeft vastgesteld dat op IZ incidenten en bijna-incidenten worden gemeld. 

Auditees geven aan dat incidenten en bijna-incidenten besproken worden binnen het team. 

 

Zorgverlening Gezondheidsdiensten verleend voor een medisch probleem vanaf het eerste consult 
met een zorgverlener tot aan de afronding van het laatste consult met betrekking tot 

het probleem.   

Opmerkingen: 

Op IZ stelt de auditor vast dat alle patiënten met een verhoogd risico op trombose geïdentificeerd zijn en 

tromboseprofylaxe is ingesteld volgens het gehanteerde protocol. 

 

In het patiëntendossier is de thuismedicatie opgenomen. 

 

Bij alle patiënten zijn preventieve maatregelen voor decubitus toegepast. In functie van de wijzigingen in de 

toestand van de patiënt, gebeurt een evaluatie en een eventuele bijsturing van de preventieve maatregelen . 

 

De auditor heeft gezien dat patiëntidentificatie verloopt zoals het vooropgestelde beleid. 

 

In het patiëntendossier zijn dagelijks door de artsen en de verpleegkundigen notities gemaakt van de 

actuele zorgbehoeften en de daarop geënte zorgplanning. 

 

Informatieoverdracht gebeurt op de bezochte afdelingen volgens het protocol voor overdracht van 

informatie. 
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5.2.8 Medische (niet-chirurgische) zorg 

Kritisch proces Omschrijving 

Besluitondersteuning Informatie, onderzoek en bewijs, gegevens en technologieën om management en 
klinische besluitvorming te ondersteunen en faciliteren.   

Opmerkingen: 

De normenset medische (niet chirurgische) zorg is getoetst aan de hand van de tracer van de geriatrische 

patiënt. De auditor heeft onder andere gesproken met hoofdverpleegkundigen, de geriater, arts-

assistenten, verpleegkundigen, een kinesist, een ergotherapeut en sociaal verpleegkundige. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat voor iedere patiënt een papieren verpleegkundig dossier bestaat en een 

digitaal medisch dossier, die beiden complementair zijn aan elkaar. 

 

Protocollen en richtlijnen die beschikbaar zijn, zijn goed toegankelijk voor de medewerkers. Een aantal 

richtlijnen zijn gebaseerd op evidenced-based onderzoek. 

 

Competentie Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis, 
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en 

zorg te ontwikkelen, managen en leveren.   

Opmerkingen: 

Op de afdeling geriatrie wordt multidisciplinair samengewerkt, zoals ook is geobserveerd door de auditor 

tijdens een multidisciplinair overleg (MDO), waar alle patiënten zijn besproken en waar afspraken gemaakt 

worden over de verdere zorgplanning van de patiënt. 

 

Medewerkers zijn geschoold, onder ander voor het gebruik van infuuspompen en rond patiëntveiligheid en 

krijgen jaarlijks de mogelijkheid de nood aan vorming te bepalen. 

 

Het voeren van functioneringsgesprekken is in de laatste twee jaar niet uitgevoerd zoals het instellingsbeleid 

heeft bepaald, aldus de hoofdverpleegkundige van de afdeling geriatrie. 

 

Klinisch leiderschap Tonen van leiderschap en algemene doelen en sturing geven aan het team van mensen 
dat de diensten levert.   

Opmerkingen: 

Op afdeling geriatrie en inwendige geneeskunde heeft de auditor vastgesteld dat voldaan is aan de vereiste 

personeelsbezetting, zowel  naar aantallen toe als naar kwalificaties. Auditees geven aan te beschikken over 

de juiste en voldoende materialen en apparatuur om veilige zorg te kunnen bieden. 

 

De zorgplanning is gebaseerd op de behoefte van de patiënt, zowel individueel als voor de doelgroep van 

deze afdeling. 

 

Medewerkers zeggen actief bevraagd en betrokken te zijn in de wijze waarop de zorg is aangeboden en 

georganiseerd. 

 

Zorgverleners zeggen via kwaliteitsrapportages geïnformeerd te zijn over de resultaten van de 

tevredenheidsbevragingen van patiënten van hun afdelingen. 

 

Resultaten beïnvloeden De identificatie en monitoring van proces- en resultaatmaatregelen om de kwaliteit van 
dienstverlening aan cliënten en de impact op cliëntresultaten te evalueren en 

verbeteren.   
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Opmerkingen: 

Op de afdeling geriatrie wordt in een kernteam nagedacht over het verbeteren van de zorg, aldus de 

hoofdverpleegkundige. Hiervoor gebruikt het team verschillende bronnen, waaronder de incidenten. 

 

Incidenten worden geanalyseerd en leiden tot verbeterpunten, aldus auditee. De medewerkers van de 

afdeling geriatrie vullen checklists in die extra informatie opleveren om de zorg aan de geriatrische patiënt 

te verbeteren. 

 

Het team houdt geen specifieke diagnose uitkomsten bij. 

 

Op de afdeling geriatrie en inwendige geneeskunde worden alle patiënten gescreend op valrisico en zijn 

preventieve maatregelen toegepast, die op systematische wijze geëvalueerd worden in functie van de 

behoeften van de patiënt. 

 

De auditor heeft het kwaliteitsverbeterplan van de afdeling geriatrie ingezien. 

 

Zorgverlening Gezondheidsdiensten verleend voor een medisch probleem vanaf het eerste consult 
met een zorgverlener tot aan de afronding van het laatste consult met betrekking tot 

het probleem.   

Opmerkingen: 

Op afdeling geriatrie stelt de auditor vast dat alle patiënten met een verhoogd risico op trombose 

geïdentificeerd  zijn en tromboseprofylaxe toegediend krijgen volgens het gehanteerde protocol. 

 

Meerdere auditees hebben aangegeven dat de medicatie die de patiënt vóór opname gebruikt, is bevraagd 

en vastgelegd in het dossier. De behandelende arts verifieert de thuismedicatie en geeft aan welke 

thuismedicatie al dan niet tijdens de opname moet worden verder gegeven. 

 

Op de bezochte afdelingen is het risico voor decubitus structureel beoordeeld voor alle patiënten. 

 

De auditor heeft gezien dat bij ieder contact met de patiënt de naam en geboortedatum bevraagd zijn om 

de patiënt te identificeren. Patiënten dragen polsbandjes met de benodigde informatie, conform het 

instellingsbeleid. 

 

Iedere patiënt is structureel beoordeeld naar de gezondheidstoestand en het zorgbeleid wordt zo nodig 

aangepast. Deze informatie is geregistreerd in het patiëntendossier. 

 

Bij de besproken patiëntendossiers heeft de auditor gezien dat de voorbereiding voor ontslag tijdig is 

ingezet. Patiënten en familie zeggen goed geïnformeerd te zijn. 

 

De geriater heeft regelmatig spreekuur op de afdeling om familieleden antwoorden te kunnen geven op 

vragen. 

 

Bij opname is per patiënt een zorgplan gemaakt, dit is bijgesteld na evaluatie tijdens 

patiëntenbesprekingen. 

 

Op de afdeling geriatrie is een liaison verpleegkundige inzetbaar om geriatrische patiënten die op een 

andere afdeling opgenomen zijn toch van de juiste zorg te voorzien. 

 

Informatieoverdracht gebeurt op de bezochte afdelingen volgens het protocol voor overdracht van 

informatie. 
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5.2.9 Oncologische zorg 

Kritisch proces Omschrijving 

Besluitondersteuning Informatie, onderzoek en bewijs, gegevens en technologieën om management en 
klinische besluitvorming te ondersteunen en faciliteren.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft tijdens het uitvoeren van de tracer rond oncologische zorg vastgesteld dat de 

patiëntendossier actueel bijgehouden zijn, zowel door de oncologen als door de andere leden van het 

oncologisch team. 

 

Auditees bevestigen dat geen interne audits aangaande de patiëntendossiers gebeuren. 

 

Competentie Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis, 

vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en 
zorg te ontwikkelen, managen en leveren.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft vastgesteld dat de bijzondere opleidingscertificaten voor oncologische zorg beschikbaar 

zijn en dat de competenties van de oncologische medewerkers op orde zijn coform de vereisten van het 

zorgprogramma oncologie. 

 

De opleiding van medewerkers over infuuspompen is geregistreerd en ingezien door de auditor. Nieuwe 

medewerkers krijgen een inwerkmap bij de start waarin zij de vereiste trainingen terugvinden en bijhouden 

hoe het met de progressie staat van het inwerkprogramma. De map is door de hoofdverpleegkundige 

geëvalueerd en zij houdt tevens documenten bij van evolutie en evaluatie, aldus de hoofdverpleegkundige 

van het dagziekenhuis. 

 

De psycholoog is aanwezig en bereikbaar voor desgewenst ondersteuning voor medewerkers en patiënten. 

 

Klinisch leiderschap Tonen van leiderschap en algemene doelen en sturing geven aan het team van mensen 
dat de diensten levert.   

Opmerkingen: 

De auditor stelt vast dat het dagziekenhuis  beschikt over de middelen en apparatuur alsook persoonlijke 

beschermingsmiddelen om veilige zorg te kunnen bieden. De middelen zijn in voldoende hoeveelheid 

voorradig. 

 

Binnen de organisatie van de oncologische zorg gebeurt een beoordeling en evaluatie van de zorgbehoeften 

en –planning door de leden van de MOC. Er zijn formele samenwerkingsakkoorden opgemaakt om 

specifieke oncologische zorg te voorzien voor patiënten die buiten het zorgaanbod van het ziekenhuis 

vallen. 

 

De personele bezetting van het dagziekenhuis voldoet aan de wettelijke vereisten. 

 

Resultaten beïnvloeden De identificatie en monitoring van proces- en resultaatmaatregelen om de kwaliteit van 
dienstverlening aan cliënten en de impact op cliëntresultaten te evalueren en 

verbeteren.   

Opmerkingen: 

De auditor stelt vast dat het valpreventiebeleid is toegepast bij alle oncologische patiënten en dat op maat 

van de patiënt maatregelen worden voorgesteld en toegepast, ook naar de thuissituatie toe. 
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Bij evaluaties stelt men vast dat tot op heden geen valincidenten zijn geweest. 

 

De instelling heeft een zorgaanbod voor basis oncologische zorg en werkt met AZ Maria Middelares en UZ 

Gent op geformaliseerde wijze samen. Benchmarking en uitkomsten van oncologische zorgverlening zijn 

door de oncoloog gemonitord en worden besproken in de MOC-vergadering. 

 

Zorgverlening Gezondheidsdiensten verleend voor een medisch probleem vanaf het eerste consult 
met een zorgverlener tot aan de afronding van het laatste consult met betrekking tot 

het probleem.   

Opmerkingen: 

De auditor stelt vast dat het oncologische team patiënten met een verhoogd risico op veneuze trombose 

identificeert. Het risico voor het krijgen van decubitus is beoordeeld en preventieve maatregelen zijn 

geïmplementeerd indien dit nodig blijkt. 

 

De medicatieverificatie gebeurt zowel bij de eerste contact alsook bij ieder volgende opname of 

patiëntencontact in het ziekenhuis. 

 

Patiëntidentificatie gebeurt volgens het protocol aan de hand van het bevragen van de naam en 

geboortedatum waarna deze gegevens gecheckt worden met de informatie op het polsbandje. 

 

De auditor stelt vast dat de specifieke regels voor het toedienen van cytostatica zijn gekend bij de 

verpleegkundigen, alsook worden toegepast. 

 

De auditor verneemt in het gesprek met patiënt en familie dat ze vinden voldoende geïnformeerd te zijn 

over de evolutie van de behandeling alsook over de zorgplanning. De patiënt en familie geven aan dat bij 

een veranderde behoefte aan zorg, de mogelijkheid er is om dit aan te geven aan de zorgverleners en dat 

hier op een passende wijze gevolg is aan gegeven. 

 

Uit gesprek met auditees blijkt dat bij oncologische patiënten een persoonlijke trajectmap gebruikt wordt, 

die de auditor heeft ingezien. 

 

Deze map bevat onder andere specifiek en individueel per patiënt informatie over de pathologie, het 

zorgtraject,  het behandelingsplan en mogelijke complicaties. De map bevat ook een mogelijkheid om 

dagelijks opmerkingen door de patiënt te laten noteren en ook de zorgverleners noteren bevindingen in de 

map  van de patiënt. 

 

De informatie in de map wordt door de zorgverleners samen met de patiënt overlopen bij ieder contact. De 

auditor heeft kunnen vaststellen dat de patiënt op een bepaald moment aangeeft toch de ernst van haar 

ziekte onderschat te hebben. Bij een volgend bezoek is hierop ingegaan en is de psychologische begeleiding, 

die aanvankelijk door patiënt werd afgewezen, opnieuw ingeschakeld. Deze map is zeer positief ervaren 

door de gesproken patiënte. 

 

Compliment: 

Persoonlijke trajectmap voor oncologische patiënten 
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5.2.10 Operatiekamers / het operatiekwartier 

Kritisch proces Omschrijving 

Competentie Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis, 
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en 

zorg te ontwikkelen, managen en leveren.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft vastgesteld dat het team van het OK bestaat uit voldoende medewerkers,  die ook 

voldoende gekwalificeerd zijn volgens de vereisten. Alle medewerkers van het OK hebben een training rond 

infuuspompen en rond patiëntveiligheid gevolgd. 

 

Voor nieuwe medewerkers is een specifiek inwerkprogramma opgesteld. 

 

Drie tot viermaal per jaar zijn werkoverleggen georganiseerd waarin de zorgorganisatie en het 

afdelingsbeleid aan bod komt. 

 

 

5.2.11 Operatieve zorg 

Kritisch proces Omschrijving 

Competentie Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis, 
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en 

zorg te ontwikkelen, managen en leveren.   

Opmerkingen: 

Op de afdeling chirurgie wordt multidisciplinair samengewerkt, met onder andere de kinesisten en diëtisten. 

Dagelijks komen de chirurgen hun patiënten zien tijdens de patiëntenrondes waar afspraken gemaakt 

worden over de zorgevolutie en verdere zorgplanning van de patiënt. 

 

Medewerkers zijn geschoold, onder ander voor het gebruik van infuuspompen en rond patiëntveiligheid. 

 

Het voeren van functioneringsgesprekken is in de laatste twee jaar niet uitgevoerd zoals het instellingsbeleid 

heeft bepaald, aldus de hoofdverpleegkundige. 

 

Resultaten beïnvloeden De identificatie en monitoring van proces- en resultaatmaatregelen om de kwaliteit van 
dienstverlening aan cliënten en de impact op cliëntresultaten te evalueren en 

verbeteren.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft vernomen van de leidinggevenden van het OK dat incidenten en bijna-incidenten 

geregistreerd, geanalyseerd en besproken worden binnen het team en met de desbetreffende medische 

specialisten indien van toepassing. 

 

In de werkoverleggen komen risico’s aan bod, aldus auditees en worden afspraken gemaakt om risico’s te 

minimaliseren. 
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Zorgverlening Gezondheidsdiensten verleend voor een medisch probleem vanaf het eerste consult 
met een zorgverlener tot aan de afronding van het laatste consult met betrekking tot 

het probleem.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft aan de hand de tracer een geplande knieprothese het proces van een chirurgische patiënt 

geaudit. Het traject vanaf opname op de verpleegafdeling over het OK , de recovery en terug naar de 

verpleegafdeling is doorlopen. 

 

De auditor heeft tijdens deze tracer gezien dat patiënten met een verhoogd risico op veneuze trombose 

geïdentificeerd zijn en indien nodig tromboseprofylaxe is opgestart conform het protocol. 

 

Inzake decubitus heeft de auditor vernomen dat OK-tafels voorzien zijn van een antidecubitusmatras. Op de 

afdelingen voor verblijvende chirurgische patiënten is het decubituspreventieprotocol toegepast. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat de patiëntidentificatie bij iedere check correct is toegepast en dat de 

overdrachtsmomenten verlopen zoals het instellingsbeleid voorschrijft. 

 

Voor chirurgische patiënten is de zorgplanning en –evaluatie opgenomen in het dossier, onder andere aan 

de hand van observaties en parametercontroles. Pijnscores zijn opgenomen in het patiëntendossier alsook 

het wondzorgbeleid. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat het beleid rond informed consent correct is toegepast. 
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5.2.12 Verloskundige zorg 

Kritisch proces Omschrijving 

Besluitondersteuning Informatie, onderzoek en bewijs, gegevens en technologieën om management en 
klinische besluitvorming te ondersteunen en faciliteren.   

Opmerkingen: 

Voor de normenset verloskunde is de tracer een vaginale bevalling gevolgd op de afdeling materniteit en 

verloskwartier. De auditor heeft onder andere gesproken met gynaecologen, de hoofdvroedvrouw, 

vroedvrouwen en een kinderarts. 

 

Voor iedere patiënt die tijdens de zwangerschap onder behandeling van de gynaecoloog is, is een dossier 

opgemaakt. 

 

Op het verloskwartier zijn kopieën uit het dossier opgeslagen zodat te allen tijden de informatie beschikbaar 

is wanneer de patiënt ongepland zich meldt op het verloskwartier. 

 

De hoofdvroedvrouw geeft aan dat evidence-based richtlijnen in gebruik zijn. De auditor heeft gezien dat 

richtlijnen toegankelijk zijn voor de medewerkers. 

 

Competentie Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis, 

vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en 
zorg te ontwikkelen, managen en leveren.   

Opmerkingen: 

De hoofdvroedvrouw geeft aan dat bij aanwerving gecontroleerd wordt of de juiste kwalificaties aanwezig 

zijn. Dit is vastgelegd in het personeelsdossier en de hoofdvroedvrouw heeft een Excel lijst laten zien waarin 

de kwalificaties van de vroedvrouwen zijn opgenomen. 

 

Voor het voorlichten over en het begeleiden van het geven van  borstvoeding, heeft een van de 

vroedvrouwen een extra opleiding gevolgd. 

 

Nieuwe medewerkers op de afdeling materniteit krijgen een uitgebreid inwerk- en scholingsprogramma. 

 

De hoofdvroedvrouw geeft aan dat alle vroedvrouwen in 2016 een training hebben gevolgd voor veilig 

gebruik van infuuspompen. De auditor heeft inzage gehad in de lijst met alle scholingen waar de training te 

zien is, alsook training rond patiëntveiligheid. 

 

Het aantal medewerkers op de afdeling is voldoende om op elke dag de juiste formatie te kunnen inzetten. 

De hoofvroedvrouw is verantwoordelijk voor de dagelijkse patiëntentoewijzing. 

 

Zowel medewerkers als hoofd geven aan dat bij stressvolle gebeurtenissen ondersteuning wordt geboden 

door zowel het team zelf als door de psycholoog indien daar behoefte aan is. 

 

Klinisch leiderschap Tonen van leiderschap en algemene doelen en sturing geven aan het team van mensen 
dat de diensten levert.   

Opmerkingen: 

Auditees van de afdeling materniteit geven aan dat de zorg wordt bijgesteld op basis van de resultaten van 

patiënten-tevredenheidsenquêtes en incidentmeldingen. 
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De afdeling werkt samen met andere disciplines, zoals een kinesist, om de juiste zorg te kunnen aanbieden. 

Het team  van de afdeling materniteit bestaat uit gynaecologen en vroedvrouwen en is vanuit de 

bestaffingsplanning op de afdeling voorzien op een continue aanwezigheid van minimum drie 

vroedvrouwen. 

 

De apparatuur is nieuw aangeschaft bij de recente ingebruikname van de nieuwe afdeling en volgens 

auditees in voldoende mate aanwezig om veilige zorg te kunnen aanbieden. 

 

Resultaten beïnvloeden De identificatie en monitoring van proces- en resultaatmaatregelen om de kwaliteit van 
dienstverlening aan cliënten en de impact op cliëntresultaten te evalueren en 

verbeteren.   

Opmerkingen: 

De hoofdvroedvrouw geeft aan dat er met het team verloskunde is nagedacht over verbetermogelijkheden 

van hun werking maar dat risico's niet concreet zijn benoemd en vastgelegd. 

 

Incidenten zijn gemeld en besproken in de teamvergadering die drie tot vier keer per jaar plaatsvindt, aldus 

auditee. 

 

Het team van afdeling materniteit heeft aanvullend op het ziekenhuisbrede valpreventiebeleid een eigen 

valpreventiebeleid ontwikkeld voor patiënten en neonaten.  Dit beleid is opgenomen in het 

borstvoedingsprotocol en beschikbaar voor de patiënt in het infomapje wat voor opgenomen patiënten 

beschikbaar is gesteld na de bevalling wanneer de patiënte van de verloskamer naar de kamer wordt 

overgeplaatst. In dit beleid zijn de risicomomenten benoemd, namelijk het voeden van de baby en de eerste 

keer opstaan na de bevalling in verband met  epiduraal anesthesie. 

 

De hoofdvroedvrouw geeft aan dat procedure-indicatoren worden bijgehouden, maar geen diagnose 

specifieke metingen. 

 

Uitdaging:  

Verloskundige zorg 17.1: “Het team identificeert, reduceert en managet de risico's voor de veiligheid van 

cliënt en medewerkers" 

 

Zorgverlening Gezondheidsdiensten verleend voor een medisch probleem vanaf het eerste consult 
met een zorgverlener tot aan de afronding van het laatste consult met betrekking tot 

het probleem.   

Opmerkingen: 

Op de afdeling materniteit gebeurt de informatieoverdracht gestructureerd volgens de ISBARmethode 

waarvoor specifieke formulieren in gebruik zijn. 

 

Auditees geven aan dat patiënten niet geweigerd worden, tenzij zorg gevraagd wordt die het ziekenhuis niet 

biedt, zoals zwangerschapsafbreking zonder medische indicatie. 

 

Patiënten die een geplande sectio krijgen, zijn volgens vaste criteria ingepland. 

 

Tijdens de prénatale begeleiding zijn patiënten met een verhoogd risico op een problematische 

zwangerschap en/of bevalling tijdig geselecteerd aan de hand van vaste criteria. 

 

Op de afdeling materniteit en verloskunde wordt respectvol omgegaan met de patiënten, hun bezittingen 

en bezoekmogelijkheden. 

 

Medicatieverificatie gebeurt voorafgaande aan de opname tijdens de prénatale contacten. Bij opname zelf 
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gebeurt nogmaals een bevraging naar de thuismedicatie. 

 

De standaardmethode van identificatie van patiënten is gebruikt bij ieder contact, zowel voor de patiënte als 

voor de baby(s). 

 

Op de afdeling materniteit is het ziekenhuisbrede protocol safe surgery toegepast bij geplande en 

ongeplande sectio’s. 

 

Tijdens het toedienen van oxytocine worden de patiënt en de baby gemonitord, aldus auditees. 

 

Ten aanzien  van het valpreventiebeleid zijn specifieke risico’s bepaald en worden patiënten hierop 

gewezen. 
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6. Resultaten instrumenten 

Onderzoek naar veiligheidscultuur binnen zorginstellingen 
 
Inzicht in de veiligheidscultuur binnen een zorginstelling is belangrijk om gerichte acties ter verbetering 
van de patiëntveiligheid te kunnen kaderen en uitwerken. Het internationale accreditatieprogramma 
NIAZ-Qmentum stelt daarvoor een instrument ter beschikking via de Qmentum portal. Het staat 
instellingen vrij hiervoor ook een ander instrument te gebruiken. 
 
Tijdens het auditbezoek hebben de auditoren vastgesteld dat in het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze in 
2015 een patiëntveiligheidscultuurmeting is doorgegaan. Auditoren hebben vastgesteld dat 276 (= 83 
procent) van de 333  bevraagde zorgverleners hebben deelgenomen aan de 
patiëntveiligheidscultuurmeting.  
 
De gegevens zijn geanalyseerd door de kwaliteitscoördinator en besproken in het directiecomité, de 
hoofdverpleegkundigenvergadering, de Raad van Bestuur, het POC, de medische raad, de 
ondernemingsraad en het CPBW. In deze overleggen zijn de verbeterpunten uitgezet naar de 
verantwoordelijke personen. 
 
Auditoren hebben vastgesteld dat een actieplan is opgesteld vanuit het bepalen van de verbeterpunten 
vanuit deze bevraging. Enkele actiepunten uit de meting van 2015 zijn: 
- Randvoorwaarden bestaffing (zorgdepartement) 
- Opleiding patiëntveiligheid: sensibilisatie tot melden , klemtoon op kwaliteitsverbetering 
- Beleid rond transfer tussen afdelingen (PN575) 
- Incidenten bespreken op teamvergaderingen 
 
Het verbeteractieplan zal opgevolgd worden via periodieke bespreking van de kwaliteitsverbeterplannen. 
 
In 2019 zal een nieuwe veiligheidscultuurmeting uitgevoerd worden. 
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7. Intern toetsingssysteem 

In onderstaand overzicht staat in hoeverre het [naam instelling] voldoet aan de eisen gesteld in 
de geldende accreditatieprocedure 2017 m.b.t. het intern toetsingssysteem.  
 
Intern toetsingssysteem, voorwaarden vervolgaccreditatie: 
 
1. Het intern toetsingssysteem toont aan dat de medische staf actief betrokken is bij het kwaliteits- en 

veiligheidsbeleid van de zorginstelling. 
 

- De medische staf is op meerdere manieren betrokken bij het kwaliteitsbeleid van de instelling. De 
medische staf neemt onder andere deel aan het comité patiëntveiligheid, aan het comité 
ziekenhuishygiëne, aan het medisch farmaceutisch comité, aan de incidentenanalyses, aan 
interne audits en aan diverse kwaliteitsprojecten. Via de medische raad vindt rapportage plaats 
naar de medische diensthoofden en alle artsen. 

- De interne auditprocedure beschrijft de aard, opzet, omvang, planning en uitvoering van de 
interne audits. Alle interne auditoren zijn opgeleid in het uitvoeren van interne (tracer) audits. 
Zestien interne auditoren, waarvan acht artsen,  volgden in 2016 de praktijkopleiding tot intern 
auditor met het NIAZ referentiekader. Een auditplanning is vastgesteld. 

 

2. Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze heeft in het interne toetsingsbeleid, als onderdeel van het 
instellingsbrede kwaliteits- en veiligheidsbeleid, opgenomen welke afdelingen/processen als hoog 
risico zijn aangemerkt, op basis van een risicoanalyse.  

 

- De directie en medische raad heeft er voor gekozen om alle afdelingen als risicoafdelingen te 
benoemen waardoor alle afdelingen minstens één interne audit hebben gehad in de voorbije twee 
jaar. 

 

3. De interne toetsingen zijn uitgevoerd op basis van zorg-/werkprocessen en onderdelen daarvan en 
daar waar mogelijk is getoetst aan de hand van de geldende Kwaliteitsnorm Zorginstelling. 

 

- In de interne auditprocedure is beschreven dat de kwaliteitsnormen van het NIAZ het 
toetsingskader vormen voor de interne audits. Auditoren hebben bevestigd gezien in de 
rapportages van de interne audits dat de Qmentum normcriteria zijn gebruikt bij de interne 
audits. 

 

4. Indien de Vlaamse Zorginspectie specifieke richtlijnen heeft opgesteld voor risicovolle 
afdelingen/processen, zijn deze aantoonbaar binnen het interne toetsingssysteem op 
implementatie/borging getoetst 
 
- De verbeterpunten uit de nalevingstoezichten door de Zorginspectie, zijn getoetst en 

gerealiseerd. De auditoren hebben rapportages, evaluaties en bijbehorende documenten ingezien 
ter bevestiging.  

 
5. De veldnormen zijn aantoonbaar binnen het interne toetsingssysteem op  implementatie/ borging 

getoetst.  
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6.  [Indien aangesloten bij MediRisk:]De SEH en OK zijn getoetst op de borging van de vangnetcriteria 
zoals door MediRisk geformuleerd. In de toetsingsrapportages van de SEH en OK is de mate van 
borging van de vangnetcriteria opgenomen.  
 
- Niet van toepassing.  
 

7. Het intern toetsingssysteem toont aan dat de gehele organisatie betrokken is bij het borgen van het 
kwaliteitssysteem van de zorginstelling.  
- Tijdens de audit is voorgaande aangetoond door rapportages, actieplannen en de voortgang. De 

afdelingen/processen met een verhoogd risico voor cliëntveiligheid zijn minimaal eenmaal in de 
twee jaar intern getoetst. 

- De algemeen directeur, de leden van de medische raad, de verpleegkundig directeur, de hoofdarts 
en de kwaliteitscoördinator hebben toegelicht dat het intern toetsingssysteem bestaat uit sturing 
op data afkomstig van interne audits, veiligheidsrondes, indicatoren, incidentenbeleid, 
klachtenbeleid en projectmanagement. 

- De auditoren hebben de rapportages van de interne audits uit 2016  en 2017 ingezien. 
Actieplannen en verbeterprojecten vanuit interne audits zijn opgenomen in de 
kwaliteitsverbeterplannen van de afdelingen. De auditoren hebben de kwaliteitsverbeterplannen 
ingezien op alle bevraagde afdelingen. 

- Alle afdelingen zijn als risicoafdelingen benoemd en hebben minstens één interne audit gehad in 
de voorbije twee jaar. 

 
Op basis van de bovenstaande bevindingen voldoet het intern toetsingssysteem aan de 
‘Accreditatieprocedure 2017 Qmentum’. 

  



Datum: 
27 juli 2017 

Status: 
definitief 

Sint-Vincentiusziekenhuis 
Deinze 

Internationaal accreditatieprogramma 
NIAZ-Qmentum 

 
 

 
101 

Appendix A: De beoordelingssystematiek en noodzakelijke 
voorwaarden voor het toekennen en continueren van de 
accreditatiestatus 
 

Deze appendix vat de belangrijkste onderdelen samen van de accreditatieprocedure. 
 

De beoordelingssystematiek van het NIAZ bestaat uit drie componenten: 

 een rekenkundige beoordeling van de normensets, 

 een gekwalificeerd eindoordeel (‘noodzakelijke voorwaarden’). 

 het interne toetsingssysteem van de zorginstelling 
 
De auditoren beoordelen tijdens het auditbezoek alle criteria, criteria met hoge prioriteit en vereiste 
instellingsrichtlijnen van de normensets behorend bij het profiel van de zorginstelling.  
In 2014 heeft het NIAZ bestuur besloten de komende jaren alleen het accreditatieniveau goud af te geven. 

 
Om een gouden accreditatieniveau te behalen moet de organisatie voldoen aan volgende vier 
vereisten: 

 voldoen aan alle vereiste instellingsrichtlijnen (VIR’s) passend bij het profiel van de betreffende 
zorginstelling; 

 voldoen aan ten minste 90% van de gouden criteria met hoge prioriteit (criteria met 
uitroeptekens) per normenset;   

 voldoen aan ten minste 81% van alle gouden criteria over alle relevante normensets; 

 voldoen aan het behalen van de minimale vereiste respons op de patiëntveiligheidscultuurmeting. 
 

Als een organisatie niet aan alle bovengenoemde eisen voldoet maar wel voldoet aan ten minste 71% van 
de gouden criteria met hoge prioriteit per normenset, of aan ten minste 81% van alle gouden criteria over 
alle relevante normensets, behaalt de organisatie een gouden accreditatie met een aanvullende 
rapportage of aanwijzing. Tevens is het mogelijk dat het accreditatiebesluit wordt uitgesteld of dat een 
negatief besluit wordt genomen. 
 
Het gekwalificeerd eindoordeel (‘noodzakelijke voorwaarden’) beschrijft de kwalificaties waaraan - de 
balans opmakend na het toepassen van de scoringssystematiek - de zorginstelling moet voldoen.  
 

 
NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN voor toekennen of continueren van de accreditatiestatus 

 
Voor het toekennen of continueren van de accreditatiestatus is het noodzakelijk dat de 
betreffende zorginstelling naar het oordeel van het NIAZ genoegzaam en aantoonbaar aan een 
drietal voorwaarden voldoet: 
 
- de cultuur is gericht op voortdurende verbetering van de kwaliteit alsmede op borging van 

de doorgevoerde verbeteringen; 
- de besturing en organisatie van de (zorg)processen zijn zo ingericht dat zij redelijkerwijs 

en reproduceerbaar leiden tot verantwoorde zorg; 
- de veiligheid van patiënten/cliënten, medewerkers, bezoekers en omgeving is naar 

behoren geborgd. 
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Appendix B: Auditprogramma 
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Appendix C: Slotpresentatie 
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