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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het 
Nederlands Instituut voor Accreditatie 
in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ levert een 
bijdrage aan de borging en verbetering 
van de kwaliteit van de gezondheidszorg, 
in het bijzonder door het ontwikkelen 
van kwaliteitsnormen en het toepassen 
daarvan in de toetsing van zorginstel-
lingen en zorgprocessen, resulterend in 
een judicium (oordeel) waaraan derden 
- zorgconsumenten, zorgverzekeraars, 
samenwerkingspartners, overheden en 
samenleving - het vertrouwen kunnen 
ontlenen dat de zorg reproduceerbaar 
op een adequate en veilige manier wordt 
voortgebracht.

Het NIAZ is een instituut vóór de zorg en 
dóór de zorg. Het NIAZ toetst op verzoek 
en waar mogelijk elke zorginstelling in 
Nederland en Vlaanderen.

Jaargang 16, nummer 2, december 2014

Redactie
Deze nieuwsbrief is opgesteld in opdracht 
van de NIAZ-directie. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het NIAZ-
bureau. 

Tekst, eindredactie en
productiebegeleiding
Bureau Lorient Communicatie BV,
Valkenburg ZH

Opmaak en druk
Drukkerij Sparta, Leiden

Oplage
1950 exemplaren

NIAZ
Churchilllaan 11, 14e verdieping
3527 GV Utrecht
Postbus 4045
3502 HA Utrecht
T 030 2330 380
F 030 2330 381
E info@niaz.nl
www.niaz.nl

2
3
4
5
6
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Groot draagvlak voor NIAZ-Qmentum

LUMC kiest voor NIAZ-Qmentum

Van Toen naar Toekomst

V&VN: “Kwaliteit beroepsgroep serieus nemen”
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Planetree: “Van meetbaar beter naar merkbaar beter”

IGZ: “Is dit de zorg die je jouw familie wilt geven?”

UMC’s en STZ bezoeken Canada

Pilot met NIAZ-Qmentum bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Vlaanderen bereidt zich voor op NIAZ-Qmentum

Pilot met NIAZ-Qmentum bij ZGT

Diaconessenhuis in Meppel wil minimaal een 8+ scoren

Groot draagvlak voor NIAZ-Qmentum

De invoering van NIAZ-Qmentum kan rekenen op een breed draagvlak bij Nederlandse 
zorginstellingen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het NIAZ onder de aangesloten 
zorginstellingen. 

Al in december 2013 koos driekwart van de aangesloten zorginstellingen voor NIAZ-
Qmentum. Inmiddels heeft ook een groot deel van de resterende instellingen aangegeven 
voor NIAZ-Qmentum te kiezen. De zorginstellingen voegen de daad bij het woord: in mei 
voerden al vijftig zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen zelfevaluaties uit via de NIAZ-
Qmentumportal. Dit is de eerste stap in de accreditatiecyclus.

Groei in Nederland en België
Het NIAZ blijft groeien. Tegenover drie opzeggingen van  Nederlandse ziekenhuizen 
stonden vijf aanmeldingen. Het NIAZ begroet het Slotervaartziekenhuis Amsterdam, 
het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
(verschillende locaties in Zeeland), het Diaconessenhuis in Leiden en het Flevoziekenhuis 
in Almere. Ook in Vlaanderen blijft het NIAZ groeien. Maandelijks melden zich nieuwe 
zorginstellingen aan. Inmiddels hebben zich 37 zorginstellingen uit Vlaanderen bij het NIAZ 
aangesloten.
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Het Leids Universitair Medisch Centrum kiest voor NIAZ-Qmentum. “Een overtuigend verhaal, op het moment dat we toe zijn aan 

een nieuwe stap”, zegt prof. dr. Ferry Breedveld, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. “NIAZ-Qmentum brengt 

kwaliteit dichter bij de professionals. Ook belangrijk is, dat het programma wordt uitgevoerd door een Nederlandse organisatie die de 

zorg in ons land van binnenuit kent.”

Het LUMC is, samen met het Maastricht 
Universitair Medisch Centrum, een van de 
pioniers op het gebied van accreditatie. 
Professor Breedveld: “Zestien jaar geleden 
zat ik, als afdelingshoofd, achter een leeg 
bureau om ten behoeve van onze eerste 
accreditatie uit te werken hoe wij de zaken 
geregeld hadden. Het was het begin van 
een enorme zoektocht: mijn afdeling bleek 
– net als de andere 49 afdelingen – een 
woud aan richtlijnen te hebben gecreëerd. 
Ook lagen er knelpunten bij het aanhaken 
op zaken die ziekenhuisbreed geregeld 
werden. Het accreditatietraject heeft ons 
enorm geholpen bij het structureren van 
de processen en het introduceren van de 
‘Plan Do Check Act’-cyclus. We hebben er 
veel van geleerd.”

Kritisch
Tegelijkertijd ervoer het LUMC, na drie 
accreditatietrajecten, dat het accredita-

tiesysteem aan vernieuwing toe was. 
“Wij waren kritisch omdat accreditatie 
te veel top down verliep en in manage-
mentlagen bleef steken. Wij zochten 
een manier om de zorg voor kwaliteit uit 
de papieren werkelijkheid te halen en te 
laten beleven door de zorgprofessional. 
Waar het om gaat, is dat professio-
nals intrinsiek gemotiveerd zijn om het 
beste resultaat neer te zetten. Want we 
weten allemaal dat je kunt meten wat je 
wilt, maar dat dit beslist niet alles zegt 
over de praktijk. Dat bewijzen ook de 
ranglijsten die Elsevier en het AD jaarlijks 
opstellen.”

In de context van de samenleving 
Het LUMC oriënteerde zich op alterna-
tieven. Maar de keuze viel weer op het 
NIAZ. “Het NIAZ zet zelf ook een stap 
vooruit. Wij vonden dat het NIAZ met 
NIAZ-Qmentum een overtuigend verhaal 
had. Bij NIAZ-Qmentum is het woord 
aan de zorgprofessional. Wij verwachten 
dat de systematiek de energie en het 
enthousiasme genereert die nodig zijn 
om kwaliteit op de werkvloer een impuls 
te geven. Het is een natuurlijke vervolg-
stap die mensen empowert.” Bovendien 
vindt Breedveld het belangrijk dat het 
NIAZ een organisatie is die de Neder-
landse gezondheidszorg van binnenuit 
kent. “Ik ga toch zelf ook niet naar Servië 
of de Verenigde Staten om de kwaliteit 
van de zorg daar te beoordelen? Zorg-
organisaties functioneren in de context 
van de samenleving en moeten ook in 
die samenhang beoordeeld worden.” n

LUMC kiest voor
NIAZ-Qmentum

Prof.dr. Breedveld: “Ik ga toch zelf ook niet 
naar Servië of de Verenigde Staten om de 
kwaliteit van de zorg daar te beoordelen?” 
(Foto LUMC)

“Zorgorganisaties 
functioneren in 
de context van 
de samenleving 
en moeten ook in 
die samenhang 
beoordeeld worden.”

Naast het LUMC kozen recent ook 
Santeon-ziekenhuis Canisius-Wil-
helmina Ziekenhuis Nijmegen (Nl) 
en het Wit-Gele Kruis Antwerpen 
(B) voor NIAZ-Qmentum. n
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“Kwaliteit beroepsgroep
  serieus nemen”

Van Toen
naar Toekomst

Helma Zijlstra, V&VNMUMC+ 15 jaar NIAZ-geaccrediteerd

“Het NIAZ is het enige kwaliteitsinstituut dat V&VN heeft uitgenodigd mee te denken 

over hoe verpleegkundigen en verzorgenden bij kunnen dragen aan kwaliteit van zorg. 

Daar ben ik heel positief over”, zegt Helma Zijlstra, directeur van V&VN. Ook V&VN 

werkt hard aan het optimaliseren van zorg. “Ik zie raakvlakken.”

Op 28 november organiseerde het MUMC+ het symposium ‘Van Toen naar Toekomst’. 

De aanleiding vormde vijftien jaar NIAZ-accreditatie in Maastricht. Mary Derix, 

hoofd van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid: “In die tijd is veel bereikt binnen én

buiten het MUMC+. Een mooi moment om terug en vooruit te blikken.”

De beroepsvereniging van verpleegkun-
digen en verzorgenden in de gezond-
heidszorg V&VN maakt zich op tal van 
manieren sterk voor haar 55.000 leden. 
“We zorgen ervoor dat hun stem gehoord 
wordt bij bijvoorbeeld brancheorganisaties 
en in de politiek. Ook ondersteunen we 
hen bij het zo goed mogelijk uitoefenen 
van hun beroep”, vertelt Helma Zijlstra. Dat 
laatste betekent onder andere dat V&VN 
projecten opzet die de beroepsuitoefening 
verbeteren en dat ze drie kwaliteitsregis-
ters heeft waarin verpleegkundigen en ver-
zorgenden kunnen registreren hoe ze hun 
vakbekwaamheid bijhouden. “Ook hebben 
we het programma ‘Excellente Zorg’ 
opgesteld. Dat is een programma waarbij 
we in organisaties kijken welke mogelijk-
heden verpleegkundigen en verzorgenden 
hebben en nemen om de kwaliteit van 
hun handelen te bevorderen. Het is een 

programma dat bestuurders in moeten 
willen zetten en waar ook de Verpleegkun-
dige Adviesraden bij betrokken zijn. Er zijn 
inmiddels tientallen zorginstellingen die het 
in hebben gevoerd. We zien dat organisa-
ties die dat hebben gedaan verpleegkun-
digen hebben die beter functioneren.”

Een stap verder
V&VN is positief over het NIAZ. “Alle ac-
crediterende en certificerende organisaties 
kijken naar de aanwezigheid en toepas-
sing van protocollen. Het NIAZ gaat echter 
een stap verder, gaat er een laag boven 
staan. Het NIAZ kijkt wat een organisatie 
moet doen om de kwaliteit van de zorg 
door verpleegkundigen en verzorgenden 
echt een stap verder te helpen. Heeft een 
instelling bijvoorbeeld Excellente Zorg ge-
implementeerd? Is er op bestuursniveau 
aandacht voor de deskundigheid van onze 
leden? Ruim de helft van de medewerkers 
in zorginstellingen zijn verpleegkundigen 
en verzorgenden: het is belangrijk dat er 
oog is voor hun kwaliteit en beroepsont-
wikkeling. Het NIAZ kijkt daar heel serieus 
naar, voor zover ik weet als enige. Ik zou 
willen dat andere kwaliteitsinstituten dat 

ook deden.” Zijlstra is ook enthousiast 
over de ontwikkeling dat het NIAZ met 
NIAZ-Qmentum de professional en de 
patiënt een stem geeft bij het beoordelen 
van de kwaliteit. “Het is goed om verder te 
kijken dan de systemische kant.” 

Het NIAZ en V&VN onderzoeken momen-
teel of er mogelijkheden zijn om elkaar te 
versterken, bijvoorbeeld door inhoude-
lijke informatie uit te wisselen en zo de 
normenkaders te optimaliseren. Begin 
2015 hoopt Zijlstra daarover met het NIAZ 
om tafel te gaan. “Het NIAZ heeft zich met 
ons in verbinding gesteld en we gaan daar 
graag op in. Er zijn zeker raakvlakken”, 
besluit ze. n

Tweehonderd gasten vonden de weg naar 
het symposium in het MECC Maastricht: 
artsen, verpleegkundigen, afdelingshoofden, 
stafleden Kwaliteit en Veiligheid, consultants 
en bestuurders. Na de opening door prof. dr. 
M. van Dieijen, lid van de Raad van Bestuur 
MUMC+, gaf directeur Patiëntenzorg dr. Hans 
Fiolet een terugblik op vijftien jaar accreditatie. 
“Onze eerste accreditatie behaalden we 47 
miljoen hartslagen geleden”, rekende hij de 
aanwezigen voor. “Sindsdien zijn we ons 
alleen maar meer bewust geworden van het 
feit dat kwaliteit nooit af is: de PDCA-cyclus is 
een permanent begrip in Maastricht.” En zo 
hoort het ook, want de verantwoordelijkheid 
van een zorginstelling is immens. “We snijden 
in mensen en vergiftigen ze om ze beter te 
maken. Die processen moeten en willen we 
optimaal beheersen.” Het besef dat dit tijd en 
aandacht vraagt, is gegroeid. In het verleden 
maakte Fiolet het mee dat iemand zei ‘Dat 
VMS moeten we binnenkort ook maar eens 
aanschaffen’. “Dan heb je het niet begrepen”, 
aldus Fiolet. Voor de toekomst verwacht hij in-
tegrale kwaliteitszorg die de patiënt nadrukke-
lijk centraal stelt en die focust op uitkomsten. 

Meten of vertrouwen?
NIAZ-directeur Kees van Dun ging vervolgens 
in op de NIAZ-accreditatie in het verleden, het 
heden en de toekomst. Hij stond met name 
stil bij NIAZ-Qmentum. Daarna kreeg prof. 
dr. Pim van Gool, voorzitter van de Gezond-
heidsraad, het woord. Hij sprak over de 
publieke informatie rond kwaliteitszorg. Meten 
lijkt tegenwoordig soms een doel op zich, 
stelde hij vast. Maar dat is het natuurlijk niet. 
Het gaat erom dat de patiënt een gerecht-

vaardigd vertrouwen in de zorgaanbieder kan 
hebben. “Als iemand in Maastricht van zijn 
fiets valt en zijn been breekt, gaat hij niet de 
indicatoren vergelijken. Hij moet erop kunnen 
vertrouwen dat zijn ziekenhuis adequate zorg 
biedt.” Dat vertrouwen bereik je, door het juis-
te te meten. Dan hoef je de patiënt verder niet 
lastig te vallen. Van Gool haalde een Engels 
onderzoek aan, waarin de zorg fantastisch 
presteerde. Men was alleen de sterftecijfers 
vergeten te meten... Dan kun je meten wat je 
wilt, maar krijg je geen compleet beeld van de 
prestaties van een zorginstelling.

Gepaste zorg
Prof. dr. Job Kievit, hoogleraar Kwaliteit en 
afdelingshoofd Medische Besliskunde bij het 
Leids Universitair Medisch Centrum, ging 
in op de Kwaliteit van Zorg en de klinische 
praktijk. “Kwaliteit is ‘doing the right thing at 
the right time in the right way for the right 

person and having the best results possible’”, 
zei hij. Interne monitoring is daarbij cruciaal 
om van goed naar beter te gaan. En dan bij 
voorkeur monitoring op indicatoren die de 
afdeling zelf heeft aangedragen, want dat 
geeft de grootste kans op verbetering. Kievit 
zoomde uit naar Europees perspectief en 
constateerde dat de Nederlandse zorgpraktijk 
de top in Europa is. Helaas dreigt de zorg 
onbetaalbaar te worden. “Zorg moet zinnig en 
zuinig zijn en aansluiten bij wat de patiënt wil. 
En dus moeten we in gesprek met de patiënt 
over wat gepaste zorg is”, zei hij.
Na de lunch vonden nog zes parallelsessies 
en een forumdiscussie over de toekomst van 
kwaliteit en veiligheid in de zorg plaats. Mary 
Derix rondt af: “Het was een fantastische, in-
formatieve en inspirerende dag, waar we heel 
tevreden over zijn. Ook is ons gebleken dat 
we als MUMC+ best trots mogen zijn op hoe 
wij hier omgaan met kwaliteit en veiligheid!” n

Helma Zijlstra: “Het is belangrijk dat er oog is voor de kwaliteit en beroepsontwikkeling van 
verpleegkundigen en verzorgenden. Het NIAZ kijkt daar heel serieus naar, voor zover ik 
weet als enige”

“Het is goed om 
verder te kijken dan 
de systemische kant”

Hans Fiolet (Foto MUMC+) Job Kievit (Foto MUMC+)

Inge Nierop (NIAZ) en Katerina Tarasova (direc-
teur marketing ACI) in de NIAZ-stand (Foto NIAZ) Pim van Gool (Foto MUMC+)
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NIAZ actueel Accreditaties
November 2014
IJsselland Ziekenhuis - Verlenging instellingsbrede acc.

Oktober 2014
Flevoziekenhuis, Almere - Toekennen instellingsbrede acc.
Westfries Gasthuis, Hoorn - Verlenging instellingsbrede acc.
Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn en Zutphen - Verlenging instellingsbrede acc.

September 2014
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein - Verlenging instellingsbrede acc.
Zorggroep Leveste Middenveld – 
Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen - Verlenging instellingsbrede acc.

April 2014
Martini Ziekenhuis, Groningen - Verlenging instellingsbrede acc.
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Vlissingen - Deelaccreditatie VMS
SEIN, Heemstede  - Verlenging instellingsbrede acc.

Hoge opkomst NIAZ netwerkbijeenkomst 
Op 28 oktober 2014 vond een net-
werkbijeenkomst plaats voor instel-
lingscontactpersonen van zorg-
instellingen die bij het NIAZ zijn 
aangesloten. De opkomst was heel 
hoog: zo’n honderd deelnemers heb-
ben de weg naar het St. Antonius 
Ziekenhuis in Nieuwegein gevonden. 
De netwerkdag stond in het teken van 
de implementatie van NIAZ-Qmentum.

Drie zorginstellingen deelden hun ervarin-
gen bij de implementatie van NIAZ-Qmen-
tum met de aanwezigen. Ook de reis naar 
Canada met vertegenwoordigers uit de 
academische en topklinische ziekenhuizen 
kwam aan de orde. Namens het NIAZ 
vertelde senior adviseur Freek van der 
Heijden over de ontwikkelingen op het 
gebied van interne toetsing. 

Tracers
Ook NIAZ-directeur Kees van Dun sprak. 
“We zijn nu bezig met de eerste stap uit de 
accreditatiecyclus, de zelfevaluatie”, ver-
telde hij. “Daarbij beantwoordt een zo groot 
mogelijk aantal professionals een aantal 
vrij technische vragen. Hierna volgt de 

fase van de interne toetsingen. Het NIAZ 
raadt aan om deze interne toetsingen uit te 
voeren bij concrete patiëntencategorieën. 
Dan spreken we over ‘tracers’, waarbij de 
feitelijke zorg getoetst wordt zoals die in de 
praktijk geboden wordt. Een zorginstelling 

maakt daarmee de overstap van de theorie 
naar de praktijk, naar de mensen waar we 
het allemaal voor doen: de patiënten. Ze 
kan zo ook goed laten zien hoeveel pro-
cent van de dagelijkse zorg daadwerkelijk 
is getoetst.” n

Het NIAZ en Achmea: 
Toetsingslast beperken
Het NIAZ is in gesprek met zorgverzekeraar Achmea over het beperken van de 
toetsingslast voor zorginstellingen. “We willen voorkomen dat we zorginstellingen 
dubbel belasten door allebei dezelfde feiten uit te vragen”, zegt NIAZ-directeur 
Van Dun. “Daarom hebben we afgesproken dat we gaan kijken hoe we dit 
kunnen voorkomen.  We denken dat er vooral voor de patiëntveiligheid winst 
te boeken is. Op dit gebied worden veel dezelfde vragen gesteld – en dus ook 
dezelfde antwoorden gegeven.” Het gaat nadrukkelijk niet om gevoelige informa-
tie die niet bestemd zou zijn voor een van beide partijen. “Deze afspraak heeft 
uitsluitend voordelen voor zorginstellingen, geen nadelen”, aldus Van Dun. De 
komende tijd wordt het principe-akkoord verder uitgewerkt. n

Advies Participanten-
raad overgenomen
Op advies van de Participantenraad heeft 
het NIAZ besloten om bij het accredite-
ren van zorginstellingen volgens NIAZ-
Qmentum niet expliciet te benoemen 
dat een instelling de gouden, platina of 
diamanten status heeft verworven. De 
reden hiervoor is dat de Participantenraad 
mogelijk ongewenste effecten signaleert. 
Dat het NIAZ ervoor kiest de status niet 
expliciet naar buiten toe te benoemen, 
heeft verder geen effect. Een zorginstel-
ling is en blijft verplicht om kwaliteit niet 
alleen te borgen, maar steeds verder te 
verbeteren. n

NIAZ weer ‘Triple A’
De International Society for Quality in Health-
care, die wereldwijd de kwaliteit van accredita-
tie-organisaties in de zorg bewaakt, heeft het 
NIAZ getoetst op drie onderdelen: organisatie, 
normenmateriaal en opleidingen. De uitkom-
sten stemden tot grote tevredenheid. Het NIAZ 
is opnieuw geaccrediteerd voor alle onderde-
len. Daarmee heeft het NIAZ opnieuw de inter-
nationaal hoog gewaardeerde ‘Triple A’-status 
verworven. NIAZ-directeur Kees van Dun is 
bovendien opgenomen in de ISQua Accre-
ditation Council. Dit orgaan adviseert ISQua 
over eisen die aan accrediterende instanties 
worden gesteld. Het kan gaan over principes, 
normen, beleid, procedures of de praktijk van 
accreditatie. Het NIAZ bekleedt daarmee een 
internationaal vooraanstaande positie. n

‘Best Practice’-
zorginstellingen
Het NIAZ heeft in 2014 drie zorgin-
stellingen toegevoegd aan de lijst 
met Best Practice-zorginstellingen. 
Het betreft het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis in Amsterdam, het Mar-
tini Ziekenhuis in Groningen en de 
Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn 
en Zutphen. 
Het predicaat is bestemd voor 
zorginstellingen die voor meer 
dan 95% voldoen aan de NIAZ-
normen. Deze zorginstellingen 
zijn een voorbeeld voor andere. In 
2013 kende het NIAZ het predi-
caat vier keer toe, waarmee nu 
dus in totaal zeven zorginstellingen 
zijn uitgeroepen tot Best Practice-
zorginstelling. De zorginstellingen 
die in 2013 het predicaat verdien-
den zijn: academisch ziekenhuis 
Maastricht, Rijnstate, St. Anna 
Ziekenhuis en Ziekenhuis St. 
Jansdal. n

Nieuwe Raad
van Toezicht
Het NIAZ heeft drie nieuwe leden verwelkomd 
in de Raad van Toezicht. Het betreft de heer 
G. de Bey, voorzitter RvB Rijnstate, I. van 
Stijn, intensivist in het OLVG en P. Degadt, 
gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen. 
Samen met voorzitter F. Jaspers, voorheen 
lid RvB UMCG, en W. Bijl, directeur Multizorg, 
vormen zij de Raad van Toezicht.

Het NIAZ nam afscheid van H. van Hulsteijn 
en J. van Dalen. Zij hebben de NIAZ Raad 
van Bestuur gedurende hun zittingstermijn 
ondersteund met raad en advies en toezicht 
gehouden op de algemene gang van zaken 
bij het NIAZ. Het NIAZ is hen daarvoor zeer 
erkentelijk. n

Nieuws voor interne auditoren
Tracermethodiek in de opleiding
Bij de audits met het internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum doen 
de auditoren hun toetsing aan de hand van patiënttracers. Zorginstellingen hebben 
aangegeven dat ze graag willen weten hoe ze ook intern kunnen toetsen met de tra-
cermethodiek. Desgewenst vormt dit een onderdeel van de opleiding van de interne 
auditoren en van de bijscholing van de interne auditoren. 

Interne audittool beschikbaar 
Ook is een interne audittool ontwikkeld. De audittool is via de NIAZ-Qmentum portal 
beschikbaar gesteld voor zorginstellingen die bij het NIAZ zijn aangesloten. Zorginstel-
lingen kunnen met deze tool kiezen hoe ze hun interne audit vormgeven: dat kan aan 
de hand van normenset(s) of kritische processen. Eventueel kunnen ze een selectie 
maken van te toetsen criteria. Ook kunnen zorginstellingen de keuze maken om 
slechts een deel van de criteria te toetsen. De auditoren kunnen de interne audittool 
gebruiken voor het noteren van hun bevindingen, als basis voor rapportages.  n

Pustjens terug
bij het NIAZ
Wim Pustjens is terug bij het NIAZ. 
De ervaren senior adviseur koos 
twee jaar geleden voor een betrek-
king in zijn woonplaats in Limburg. 
Maar de wens 
om bij te dragen 
aan de invoering 
van NIAZ-Qmen-
tum was toch 
sterker. Het NIAZ 
is verheugd over 
zijn beslissing.
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Hoe verhoudt NIAZ-accreditatie 
zich tot de veldnormen? Toetst het 
NIAZ zorginstellingen aan deze nor-
men? NIAZ-directeur Kees van Dun: 
“Veldnormen zijn normen waaraan 
zorginstellingen zelf willen voldoen 
en waar ze zich zelf ook op moeten 
toetsen. Het NIAZ kijkt vervolgens 
óf dat gebeurt en wat zorginstellin-
gen met de resultaten doen.”

Een zorginstelling moet bij de interne 
audit zelf beoordelen of ze voldoet aan de 
veldnormen. Het NIAZ beoordeelt bij de 
externe audit óf de zorginstelling de toets 
heeft uitgevoerd, of dat op de juiste manier 
is gebeurd en of er actie is ondernomen 
naar aanleiding van de uitkomsten. Dat 

geeft het NIAZ inzicht in de verbetercultuur 
van de zorginstelling. “De interne toets 
is dus belangrijk voor de zorg-instelling”, 
benadrukt Van Dun. “Deze opzet biedt 
de zorginstelling bovendien flexibiliteit: ze 
kan zelf bepalen op welk moment in de 
accreditatieperiode van vier jaar ze toetst of 
ze voldoet aan de veldnorm.”

Helpen
Omdat het voor zorginstellingen soms 
lastig is om toetsingscriteria op te stellen, 
kan het NIAZ af en toe besluiten de sector 
daarbij te helpen. “Dat hebben we bijvoor-
beeld gedaan bij de toets op de informa-
tieveiligheid”, geeft Van Dun aan. “Soms is 
het echter helemaal niet nodig, zoals bij de 
toets op het Veiligheidsmanagementsys-

teem. De afweging of het NIAZ toetsings-
criteria op zal stellen, maken we daarom 
van geval tot geval.” Ook voor het NIAZ zelf 
heeft deze opzet voordelen. Er verandert 
nogal eens iets aan de veldnormen; er ko-
men nieuwe bij of er vinden aanpassingen 
plaats. Als het NIAZ alle veldnormen zou 
integreren in het eigen normenmateriaal, 
dan zou het NIAZ dit materiaal voortdurend 
moeten aanpassen. “De pilots met NIAZ-
Qmentum die momenteel lopen, hebben 
ons tot de conclusie gebracht dat de 
oplossing waar we nu voor kiezen voor alle 
partijen de beste is”, besluit Van Dun. n

Het NIAZ en
de veldnormen

NIAZ-directeur Kees van Dun: “De 
interne toets is belangrijk voor de zorg-
instelling.”

De verhouding tussen
visitaties en accreditaties 

De inhoudelijke visitaties berusten bij de 
professionals zelf. Dit kunnen medisch 
specialisten zijn, maar ook verpleegkundi-
gen, ziekenhuishygiënisten of andere zorg-
professionals. Wat het NIAZ vooral doet, is 
kijken of er ook iets met de aanbevelingen 
uit de visitaties gebeurt. Wordt er geleerd, 
is er transparantie, is er sprake van een 
verbetercultuur in de zorginstelling? Al 
meerdere jaren stellen NIAZ-auditteams 
daarom vier typen vragen over visitaties:
Is er binnen uw specialisme een kwali-
teitsvisitatie geweest? Heeft u de aanbe-
velingen van de rapportage gedeeld met 

de Raad van Bestuur? Heeft dat geleid tot 
het opstellen van een plan van aanpak? 
Heeft het plan van aanpak ook geleid tot 
concrete verbeteringen?

In de NIAZ-accreditatieovereenkomst is 
vastgelegd dat de instelling alle informatie 
geeft die in redelijkheid nodig is voor een 
goede uitvoering van het accreditatiepro-
ces, zodat de auditoren kunnen vaststellen 
of de instelling voldoet aan de eisen. Dat 
kan betekenen dat het NIAZ inzage vraagt 
in de (conclusies en aanbevelingen van) 
visitatierapporten. 

De Orde van Medisch Specialisten 
vindt dat het inzien van visitatierapporten 
geregeld moet worden tussen Raad van 
Bestuur, Stafbestuur en het NIAZ. Daarbij 
stimuleert de Orde van Medisch Specialis-
ten het dat alle (conclusies en aanbevelin-
gen van) visitatierapporten ter inzage liggen 
bij de Raad van Bestuur, die de eindver-
antwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit 
van zorg. De meeste wetenschappelijke 
verenigingen geven daar uitvoering aan.  n

Nieuwe rol,
nieuwe competenties

Nieuws voor NIAZ-auditoren

Met de overstap op het internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum 

verandert ook de rol van de NIAZ-auditor. Senior adviseur Freek van der Heijden

legt uit wat dit betekent voor de competenties van de auditoren. 

“Allereerst werken de auditoren niet meer in 
duo’s, maar solo. Dat betekent dat ze niet 
meer op een collega kunnen terugvallen 
tijdens de gesprekken en werkplekbezoe-
ken”, vertelt Van der Heijden. Auditoren 
moeten dus volledig zelfstandig werken: ze 
verzamelen zelf de gewenste informatie en 
maken ook zelf de analyse van de resulta-
ten. Ook voor wat betreft de normkennis 
kunnen ze geen beroep meer doen op 
de collega-auditor: die moeten ze volledig 
paraat hebben. De auditoren overleggen ’s 
avonds onderling over de bevindingen van 
de dag. 

Voorbereiding verandert
Wat ook verandert is de voorbereiding op 
de audit. Van der Heijden: “Voorafgaand aan 
een auditbezoek met de NIAZ Kwaliteits-
norm Zorginstelling 2.4 vinden twee voorbe-
reidende vergaderingen plaats. Bij een audit 
met de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 3.0 
(NIAZ-Qmentum) is dat één vergadering ge-
worden. De auditoren hoeven zich ook niet 
meer door stapels documentatie heen te 
werken, maar gaan in de zorginstelling actief 
op zoek naar informatie over de implemen-

tatie en borging van het kwaliteitssysteem. 
Dat doen ze onder andere aan de hand van 
de tracermethodiek: ze gaan veel meer de 
werkvloer op en volgen de feitelijke zorg en 
dienstverlening.”
Het auditteam stelt geen gedetailleerd 
programma meer op: de auditoren bepalen 
de volgorde van hun programma op geleide 
van de informatie die ze tijdens een tracer 
ontvangen. Tenslotte verandert ook de tech-
nologie: pen en papier komen er niet meer 
aan te pas, auditoren voeren hun bevindin-
gen in op een tablet. 

Bijscholing
Om de auditoren goed op hun nieuwe 
werkwijze voor te bereiden, is het NIAZ in 
november een groot bijscholingsprogramma 
gestart. Bijna tweehonderd auditoren nemen 
in groepen van maximaal zestien personen 
deel aan twee scholingsdagen. Eén dag 
focust op de theorie van het internationaal 
accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum, de 
tweede gaat over de praktijk van auditeren, 
inclusief het gebruik van de auditorensoft-
ware en tablets en de toepassing van de 
tracermethodiek. Bij ieder eerste auditbe-
zoek met NIAZ-Qmentum zal een NIAZ-
adviseur aanwezig zijn om de auditoren 
bij te staan. “Natuurlijk zal zo’n eerste keer 
met de nieuwe methodiek ook voor ervaren 
auditoren spannend zijn”, zegt Freek van der 

Heijden. “Maar ik verwacht dat de verande-
ring vooral positief is: meer praktijk, minder 
papier. We zijn benieuwd naar de ervarin-
gen!” n

NIAZ senior adviseur Freek van der Heijden: 
“Natuurlijk zal zo’n eerste keer met de nieuwe 
methodiek ook voor ervaren auditoren span-
nend zijn. Maar ik verwacht dat de verande-
ring vooral positief is: meer praktijk, minder 
papier.” (Foto NIAZ)

Afscheid van
NIAZ-auditoren
In november heeft het NIAZ afscheid 
genomen van een aantal auditoren. 
NIAZ-directeur Kees van Dun, zelf ook 
auditor geweest, dankte hen hartelijk 
voor de enorme bijdrage die zij als auditor 
geleverd hebben aan de ontwikkeling 
van het NIAZ en aan de kwaliteitszorg in 
Nederlandse en Vlaamse zorginstellingen. 
“Dankzij het systeem van peer review 
kunnen wij de vinger leggen op precies 
díe punten waarop een instelling zich kan 
verbeteren”, gaf hij aan. “Het oog van de 
NIAZ-auditor – uw oog dus – stimuleert 
zorginstellingen de juiste keuzes te ma-
ken in hun kwaliteitsbeleid. Dat is van on-
schatbare waarde voor de zorginstelling, 
de medewerkers en vooral de patiënt. 
Want daar doen we het allemaal voor.” 
Doordat steeds meer zorginstellingen 
overstappen op NIAZ-Qmentum – waarbij 
auditoren niet meer in duo’s, maar solo 
de audit afleggen – daalt de behoefte 
aan auditoren. Bovendien kiest het NIAZ 
voor auditoren die volledig op de hoogte 
zijn van de laatste ontwikkelingen in de 
zorg. Dat betekent dat de auditoren actief 
zijn in de zorg of dat ze uiterlijk twee jaar 
geleden gestopt zijn. n

Hoe verhouden visitaties en accreditatie zich tot elkaar? 

En hoe gaat het NIAZ om met visitatierapporten?
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“Van meetbaar beter 
naar merkbaar beter”

“Is dit de zorg die je
jouw familie wilt geven?”

Planetree-directeur Marita Bossers-Nabben: Hoofdinspecteur Jan Vesseur (IGZ):

“Er valt nog veel te verbeteren en vernieuwen in de zorg”, stelt Planetree-directeur Ma-

rita Bossers. Planetree ondersteunt organisaties die excellente, mensgerichte zorg willen 

realiseren. “Ik zie het NIAZ en Planetree daarin als complementair”, zegt ze.

Hoofdinspecteur Jan Vesseur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zet zich al ruim 

twintig jaar in voor kwaliteit en veiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. “We beoor-

delen de veiligheid en kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt en de 

cliënt”, zegt hij. Ook bij accreditatie hoort de focus op de patiënt en de uitkomsten van 

zorg te liggen.Planetree ondersteunt 28 Nederlandse en 
Vlaamse zorginstellingen uit alle sectoren 
bij het verbeteren van mensgerichte zorg. 
Bossers: “Dat doen we vanuit een inter-
nationaal toonaangevende visie op zorg. 
Onderdeel van de ondersteuning is een 
analyse van de mensgerichtheid van het 
zorgaanbod. Daarvoor doen we kwalitatief 
onderzoek onder patiënten/cliënten, familie, 
vrijwilligers, zorgmedewerkers, artsen en 
ondersteunende diensten. De organisatie 
wil immers weten wat al deze doelgroepen 
onder mensgerichte zorg verstaan, hoe ze 
denken over de geleverde prestaties en 
waar verbeteringen mogelijk zijn. Het mooie 
is, dat deze doelgroepen zelf vertellen wat 
voor hun verschil maakt. Dat gebruiken we 
als bron voor verbeteringen en innovaties. 
Ook hebben we verschillende opleidings-
programma’s, doorgaans aangeboden 
als ‘train de trainer’-programma’s. Samen 
zoeken we ook meteen naar de borging, 

zodat alle interventies duurzaam zijn en niet 
verloren gaan met de waan van de dag. Tot 
slot biedt ons netwerk van zorgorganisaties 
goede en bewezen praktijken die helpen 
om zuinig en snel te verbeteren.”

Kwaliteit doorleven
Mensgerichte zorg stelt de ‘hele’ cliënt 
centraal. “Het gaat niet alleen om de fysieke 
zorgvraag: mensen hebben ook sociale, 
geestelijke en emotionele behoeften waar 
de zorgverlener voor open moet staan.” 
Iedereen die in een zorginstelling werkt, is 
zorgverlener, ook de medewerkers van bij-
voorbeeld de facilitaire dienst. “Als je vanuit 
die gedachte werkt, wordt het vanzelfspre-
kend om de cliënt centraal te stellen.”
Zorg moet veilig en vakbekwaam verleend 
worden. “Dat wordt geborgd met een NIAZ-
accreditatie”, zegt Bossers. “Het NIAZ reikt 
aan waar veilige zorg over gaat, Planetree 
kijkt hoe we die levend kunnen maken. In 
die zin vullen het NIAZ en Planetree elkaar 
aan.”
Dat het NIAZ met NIAZ-Qmentum een 
nieuwe slag maakt bij het betrekken van 
zorgprofessionals bij het borgen en verbete-
ren van de kwaliteit van zorg, juicht ze toe. 
“Aandacht voor kwaliteit moet doorleefd 
worden op de werkvloer, het mag geen pa-
pieren tijger zijn. Daar werkt ook Planetree 
hard aan. NIAZ-Qmentum lijkt, voor zover ik 
dat kan beoordelen, een belangrijke, goede 
verandering te zijn om dat te bereiken.” 

Merkbaar Beter
De zorg kan beter, vindt de Planetree-
directeur. “De zorgsector moet nieuwe 

manieren vinden om de patiënt/cliënt te 
betrekken bij de eigen zorg. En wil de 
patiënt géén zorg? Dan mag de zorg daar 
de ogen en oren niet voor sluiten.” Dat is 
best lastig en Planetree wil zorgorganisaties 
daar dan ook bij helpen. “Wat goede zorg 
is, hoort niet door de zorgverzekeraars te 
worden bepaald maar in de dialoog tussen 
patiënt en zorgverlener. Die dialoog willen 
wij ondersteunen.”
De ervaren kwaliteit van zorg moet het 
uitgangspunt zijn voor het handelen van 
zorgorganisaties. Dat gaat verder dan het 
meten van indicatoren. “Meten is belangrijk, 
maar niet alles is meetbaar. Uiteindelijk gaat 
het erom dat de verleende zorg als goed 
ervaren wordt. Daarom is ons motto niet 
‘meetbaar beter’, maar ‘merkbaar beter’. 
Net als het NIAZ willen wij de ervaringen van 
patiënten en zorgmedewerkers meenemen 
in het streven naar permanente verbetering. 
Daarom adviseren we ‘merkbaar beter’ te 
integreren in de management dashboards. 
Het zou een belangrijke stap vooruit zijn.”
Marita Bossers-Naben: “Het NIAZ reikt aan 
waar veilige zorg over gaat, Planetree kijkt 
hoe we die levend kunnen maken. In die zin 
vullen het NIAZ en Planetree elkaar aan.”  n

Hoofdinspecteur Jan Vesseur van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
definieert kwaliteitszorg als: “Je bewust zijn 
van waar je mee bezig bent en dat vertalen 
in meetbare activiteiten. Je meet die 
activiteiten vervolgens daadwerkelijk en zet 
de uitkomsten om in acties. Niet meer, en 
zeker niet minder.” 
Kwaliteitszorg heeft zich de afgelopen 
kwart eeuw sterk ontwikkeld, stelt Vesseur 
vast. De landelijke kwaliteitsconferenties in 
Leidschendam – de eerste was in 1989 – 
hebben daar mede sturing aan gegeven. 
“Het denken over accreditatie en certificatie 
was toen sterk in opkomst. Het NIAZ is daar 
een goed voorbeeld van.”
De aandacht voor kwaliteit is succesvol 
gebleken. “Er zijn enorme verbeteringen 
bereikt. Zo is de sterfte als gevolg van bij-
voorbeeld decubitus en pancreaschirurgie 
enorm gedaald. Wel valt op dat er tussen 

verschillende ziekenhuizen en zelfs binnen 
ziekenhuizen grote verschillen blijven.”

Strak indicatorenbeleid
Aandacht voor kwaliteit en veiligheid is 
noodzakelijk, maar Vesseur zet wel vraag-
tekens bij de hoeveelheid indicatoren die 
tegenwoordig door de vele stakeholders 
worden opgevraagd. “Wij gaan daar als IGZ 
natuurlijk niet over, maar ik kan me voor-
stellen dat ziekenhuizen hier moeite mee 
hebben”, zegt hij. “Het kan contraproductief 
werken.” De IGZ zelf heeft een strak beleid 
op het gebied van de indicatoren. “We 
hebben, samen met de wetenschappelijke 
verenigingen, een beperkte set indicato-
ren ontwikkeld die we gebruiken in ons 
risicomodel. De set is niet statisch: ieder 
jaar komen er een paar bij en gaan er een 
paar af. Zodra onze set niet meer discrimi-
nerend is, passen we hem aan.” Idealiter 
komen de indicatoren rechtstreeks uit het 
hulpverleningsproces. Ook kijkt de IGZ naar 
indicatoren die in het buitenland gebruikt 
worden. “Daarbij teken ik aan dat de Neder-
landse gezondheidszorg naar internationale 
maatstaven een hoog niveau heeft.” 

Focus verschuift
Vesseur constateert dat de visitaties 
inhoudelijk steeds beter worden. “De 
wetenschappelijke verenigingen streven 
daar ook bewust naar. Ze willen elke schijn 
van ‘jongens onder elkaar’ vermijden.” Ook 
accreditatie ontwikkelt zich. “Van oudsher 

beoordeelt die of ziekenhuizen wát ze doen, 
goed doen. Tegenwoordig verschuift de fo-
cus daarbij van processen naar uitkomsten 
van zorg. De rol van de patiënt groeit en dat 
is zonder meer een goede zaak.”
Geaccrediteerde ziekenhuizen hebben een 
streepje voor bij de IGZ. “Dat wil zeggen”, 
preciseert Vesseur, “dat de ziekenhuizen die 
níet geaccrediteerd zijn iets nadrukkelijker 
aandacht van ons krijgen. Ben je geac-
crediteerd, dan voldoe je immers aan een 
algemeen geaccepteerd samenstel van ei-
sen. De IGZ ziet accreditatie als een goede 
manier om te beoordelen of een ziekenhuis 
voldoet aan de normen die het hanteert. En 
of de accreditatie dan een interne is, of een 
NIAZ-, HKZ- of JCI-accreditatie, maakt in 
principe niet uit.” Ook het hebben van een 
Veiligheidsmanagementsysteem betekent 
een vinkje in het risicomodel van de IGZ. 
“Veel zorginstellingen en fabrikanten hebben 
hun zaken prima op orde als het gaat om 
veilige zorg. Wie dat minder goed lukt, krijgt 
extra aandacht. Als er een grens is over-
schreden, als er sprake is van roekeloos 
gedrag of als een organisatie niet leert van 
calamiteiten, dan grijpen wij in.” In 2013 zijn 
bijna dertig organisaties onder verscherpt 
toezicht gesteld.

“De sector moet 

nieuwe manieren 

vinden om de 

patiënt/cliënt te 

betrekken bij de 

eigen zorg” 

Marita Bossers-Nabben (Foto Planetree)

De focus moet op de patiënt liggen.
(Foto Wikipedia)

Lees verder op pagina 12
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Tracermethodiek
Vesseur kent het NIAZ goed. “Het NIAZ 
heeft kwaliteitszorg in ziekenhuizen handen 
en voeten gegeven. Je kunt je wel afvragen 
of het NIAZ-model niet wat gedateerd is 
geworden. We kijken nu immers meer naar 
uitkomsten van zorg. Dat realiseert het 
NIAZ zich ook. NIAZ-Qmentum heeft de 
ambitie om de uitkomsten van zorg voor de 
patiënt meer centraal te stellen. Dat lijkt me 
verstandig.”

Hoe staat Vesseur tegenover de tracer-
methodiek van NIAZ-Qmentum? “Met 
de methodiek volg je de patiënt door het 
behandel- en ziekteproces. Dat sluit aan bij 
de wens om de patiënt een steeds belang-
rijkere rol toe te kennen: je vraagt direct aan 
de patiënt of de zorgverlening in orde is. 
Dat is belangrijk, want het gáát immers om 
hem of haar.”
Ook de IGZ beoordeelt de veiligheid en 
kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van 

de patiënt en de cliënt. “Juist zij kunnen 
vertellen wat voor hen veilige zorg betekent 
en welke zorg echt een bijdrage levert aan 
kwaliteit van leven. Daarom betrekken we 
burgers steeds actiever bij ons werk. Net 
als zorginstellingen moeten wij de vraag ‘Is 
dit de zorg die je jouw familie en naasten 
zou willen geven?’ altijd in ons achterhoofd 
houden. Dat is een waarborg voor goede 
en veilige zorg en daar spreken we zorg-
aanbieders op aan.” n

UMC’s en STZ
bezoeken Canada

Qmentum in academische setting

In juni 2014 bezocht een vertegen-
woordiging van diverse Nederlandse en 
Vlaamse UMC’s en de Stichting Topkli-
nische Ziekenhuizen (STZ) een aantal 
universitair medische centra in Canada. 
“We wilden graag met eigen ogen zien 
hoe Qmentum in een academische 
setting functioneert”, geeft kwaliteitsma-
nager Mary Derix van het MUMC+ aan. 
“Zo wilden we kunnen beoordelen of 
NIAZ-Qmentum ook voor Nederlandse 
en Vlaamse UMC’s en topklinische zie-
kenhuizen van toegevoegde waarde is.”
De Werkgroep UMC’s van het NIAZ 
legde daarom zeer uitgebreide bezoe-
ken af aan het Sick Kids Hospital in 
Toronto en het McMaster University Me-
dical Centre (Hamilton Health Sciences) 
in Hamilton, Ontario. Beide ziekenhuizen 
staan voor excellente zorg, opleiding en 
onderzoek en al deze drie aandachts-
gebieden kwamen dan ook aan bod. 
Mary Derix: “We hebben gesproken met 
voorzitters van de Raden van Bestuur, 
met de directeuren Patiëntenzorg en 
Kwaliteitsmanagement en met een aan-
tal projectleiders en kwaliteitsmanagers. 
Het was zeer informatief. We hebben 
vast kunnen stellen dat de cultuur in 
de Canadese en Nederlands/Vlaamse 

gezondheidszorg sterk overeenkomt. 
Ook hebben we gezien dat Qmentum in 
de praktijk werkt. Ten derde hebben we 
vastgesteld dat de Canadese normen 
op onderdelen verschillen van het op 
Nederland/Vlaanderen toegesneden 

NIAZ-Qmentum; daarom is het goed dat 
het NIAZ de normensets op maat heeft 
gemaakt. Dit draagt eraan bij dat de lat 
voor relevante zaken hoog kan worden 
gelegd en het voorkomt dat niet-rele-
vante zaken worden getoetst.” n

“Het is een echte pilot”
NIAZ-Qmentum bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

In 2013 fuseerden de Tilburgse Elisabeth en TweeSteden ziekenhuizen op bestuurlijk 

niveau. Beide zorginstellingen waren al NIAZ-geaccrediteerd. Nu zetten ze als één de 

schouders onder de voorbereidingen voor  NIAZ-Qmentum. Daarbij wordt het Elisa-

beth in mei geaudit als pilot en het TweeSteden Ziekenhuis in juli als eerste reguliere 

audit. Hoe verloopt die voorbereiding? 

“Voor ons is de ‘bottom up’-werkwijze van 
NIAZ-Qmentum heel aantrekkelijk”, vertelt 
zorgmanager Wideke Nijdam van het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. “Die 
sluit goed aan bij onze opvatting dat we 
lean willen werken door de verantwoorde-
lijkheden laag in de organisatie te leggen. 
Dus toen wij benaderd werden voor een 
pilot, hebben we besloten daaraan mee te 
doen om te zien hoe we lean en NIAZ-
Qmentum kunnen combineren.”
In de praktijk bleek het ook echt om een 
pilot te gaan, zegt Nijdam. “Toen we de 
vragenlijsten uitzetten in de organisatie, 
kregen we geen goede uitkomsten. We 
hebben uitgezocht waar dat aan zou 
kunnen liggen. Het bleek dat verpleegkun-
digen vragen kregen die niet relevant voor 
hen waren of die zij eigenlijk niet goed 
konden beantwoorden en die door het 
management ingevuld moesten worden. 
Een ander knelpunt was de gebruikte 
terminologie, die niet aansloot op de 
terminologie die we in de ziekenhuizen 
gebruiken. Tenslotte moesten sommige 
medewerkers wel erg veel vragen beant-
woorden.”

Waardevol
Dit besprak het ziekenhuis met het NIAZ. 
“Het NIAZ is vervolgens gaan praten in 
Canada en kwam met een oplossing. Die 
komt erop neer dat de medewerkers nu 
alleen nog díe vragen voorgelegd krijgen, 
waar ze ook echt iets mee kunnen. Ook 
heeft het NIAZ de toelichting bij de vragen-
lijsten vertaald. Verder hebben we zelf 
kritisch gekeken naar wie welke vragenlijs-
ten moet beantwoorden; we leggen niet 

meer alles bij iedereen neer.” Die aanpak 
lijkt succesvol, aldus Nijdam. “De grootste 
knelpunten zijn opgelost.” 
Als alle vragenlijsten ingevuld en geretour-
neerd zijn, zullen kernteams de verbeter-
punten oppakken die voor hen relevant 
zijn. In het begeleiden van de kernteams 
zit nog veel werk voor de kwaliteitsad-
viseurs van het ziekenhuis, maar de 
overwinning is in zicht. “NIAZ-Qmentum 
lijkt inderdaad goed aan te sluiten bij onze 
lean-systematiek en de normen zijn veel 
meer op de praktijk geënt dan voorheen.” 
Het intensieve traject heeft het ziekenhuis 
ook veel geleerd, besluit Nijdam. “We 
kennen de normen en de systematiek nu 
door en door en hebben geleerd hoe we 
medewerkers goed kunnen betrekken bij 
kwaliteitszorg. Dat is heel waardevol.” Het 
auditbezoek staat gepland voor eind mei 
2015. n

De grootste knelpunten zijn opgelost bij de 
pilot NIAZ-Qmentum in het Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis (Foto Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis)

Pilots met 
NIAZ-Qmentum
Het NIAZ voert momenteel vier pilots 
uit met NIAZ-Qmentum. De pilot bij 
het Elisabeth-TweeSteden Zieken-
huis richt zich met name op de zelfe-
valuatie: hoe krijgen we vragenlijsten 
die de instelling zelf kan aanpassen? 
De pilot bij Ziekenhuisgroep Twente 
richt zich vooral op de verbeter-
teams: hoe kunnen we verbeterac-
ties oppakken die hoog scoren bij 
het risicomanagement? De pilot bij 
het UZ Gent richt zich op het invoe-
ren van de patient tracers en op het 
toetsen van de zorg zoals die feitelijk 
geboden wordt aan patiënten. En 
de pilot bij Broeders Alexianen is de 
enige deelaccreditatie en de enige 
pilot in de geestelijke gezondheids-
zorg. In deze editie van NIAZ Nieuws 
beschrijven we de voortgang bij een 
aantal pilots. De komende editie 
besteden we meer aandacht aan het 
UZ Gent en Broeders Alexianen. n
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Vlaanderen bereidt zich 
voor op NIAZ-Qmentum

Op 25 september vond in het Heilige Hart 
Ziekenhuis in Leuven de derde Vlaamse 
NIAZ netwerkdag plaats. NIAZ-Qmentum 
was het centrale thema: contactpersonen 
uit zorginstellingen die zich voorbereiden 
op accreditatie konden daar terecht met al 
hun vragen. “Verschillende zorginstellingen 
hebben inmiddels een aanvang gemaakt 
met de zelfevaluatie”, vertelt Tilly Postelmans. 
“Dat leidt uiteraard tot de nodige vragen, die 
we gezamenlijk beantwoorden.” Het grote 
voordeel van een netwerkdag is dat instel-
lingen ook steun bij elkaar kunnen vinden: ze 
kunnen ervaringen en oplossingen delen.

Broeders Alexianen
Broeders Alexianen Psychiatrische Zieken-
huizen is een van de pilotziekenhuizen voor 
de introductie van NIAZ-Qmentum. “Het is 
het enige psychiatrische ziekenhuis onder 
de pilotziekenhuizen, wat de uitwisseling van 
ervaringen met de andere pilotziekenhuizen 
lastig maakt”, vertelt Postelmans. Broeders 
Alexianen boekt goede voortgang. “Op het 
punt van de interne audits had het zieken-
huis een aantal vragen. Door uitwisseling 
met het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Fa-
milie in Kortrijk, waar men al over een goed 
werkend intern auditsysteem beschikt, kan 
het ziekenhuis een eigen interne auditplan-
ning opmaken.” 

Ambassadeur
Inmiddels zijn interne auditoren opgeleid 
en worden de kritische processen geaudit 
voordat in juni 2015 de NIAZ-auditoren op 
bezoek komen. “Ik heb er groot vertrou-
wen in”, aldus Postelmans. “Bij Broeders 
Alexianen is iedereen vanaf het begin 
geëngageerd: van de werkvloer tot de 
top. Men werkt hard door en is betrokken. 
Bij knelpunten vraagt men advies.” Door 
de voortrekkersrol is Broeders Alexianen 

veelgevraagd voor voordrachten bij collega-
zorginstellingen. “Het ziekenhuis is zo een 
fantastische ambassadeur voor accredita-
tie”, aldus Postelmans. 

Voortgang maken
De senior adviseur hoopt dat andere zorgin-
stellingen ook voortgang blijven maken met 
de voorbereiding op een audit. “Soms is de 
verleiding groot om het wat uit te stellen: de 
overheid heeft 2017 aangemerkt als het jaar 
waarin accreditatie recht geeft op een stuk 

vrijstelling van overheidstoezicht. Natuurlijk 
kunnen zorginstellingen die tijd nemen, maar 
we merken dat het dan moeilijker wordt 
om de boog gespannen te houden en de 
professionals gemotiveerd. Ons advies is dan 
ook om de tijdsspanne tussen het self as-
sessment en de audit beperkt te houden.” n

In Vlaanderen hebben tientallen zorginstellingen ervoor gekozen zich met NIAZ-Qmentum 

te laten accrediteren. Het NIAZ begeleidt hen in de voorbereiding, vertelt senior adviseur 

Tilly Postelmans. Broeders Alexianen Psychiatrische Ziekenhuizen is één van de voortrekkers.

Tilly Postelmans: “Iedereen is vanaf het begin geën-
gageerd: van de werkvloer tot de top” (Foto NIAZ)

“Veel werk,
maar enthousiast”

Pilot NIAZ-Qmentum bij ZGT

Pilots met NIAZ-Qmentum zijn in volle gang. Eén van de zorginstellingen waar een 

pilot loopt, is Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). In de vorige editie van NIAZ Nieuws 

lichtte hoofd Kwaliteit en Veiligheid Anke Tuinhout toe waarom ZGT koos voor NIAZ-

Qmentum en wat de stand van zaken was. Nu een update.

Ziekenhuisgroep Twente koos voor 
NIAZ-Qmentum omdat dit programma 
medewerkers echt bij de kwaliteit en veilig-
heid van zorg betrekt en de bureaucratie 
beperkt. Dit voorjaar had ZGT een profiel 
aangemaakt en de normenset gedefini-
eerd. Er waren Q-teams samengesteld, 
die verantwoordelijk waren voor de zelfe-
valuatie en de verbeteracties. Wel voorzag 
Anke Tuinhout een mogelijk probleem: de 
Nederlandse toelichting bij de vragenlijsten 
ontbrak nog, waardoor de medewerkers 
moeite zouden kunnen hebben de vragen 
te beoordelen. Die vrees bleek terecht, 
vertelt ze nu. “De respons op de vragen-
lijsten was goed: meer dan 80% van de 
medewerkers vulde er één of meerdere 
in. Maar doordat de toelichting – toen nog 
– in het Engels was, waren de uitkomsten 
onvoldoende betrouwbaar. Bovendien 
bleek dat mensen die meerdere vragenlijs-
ten moesten invullen, meermaals dezelfde 
informatie moesten aanleveren. Tenslotte 
kregen medewerkers soms vragen voor-
gelegd die niet van toepassing waren.”

Koers verleggen
Dus verlegde ZGT de koers een beetje. 
Tuinhout: “Bij het ZGT liep tegelijkertijd 
een project waarin we keken of een be-
paalde softwareoplossing ons zou kunnen 
ondersteunen bij het kwaliteitsbeleid. We 
hebben ons documentenbeheer, de inci-
dentenmelding en het procesmanagement 
geïntegreerd in een digitaal kwaliteitssys-
teem. We hebben nu ook NIAZ-Qmentum 

hierin aangehaakt. We hebben het 
normenkader NIAZ-Qmentum omgezet in 
ZGT-vragenlijsten en de gemeenschappe-
lijke elementen geïdentificeerd. Nu kunnen 
we de lijsten zó inzetten, dat we geen dub-
bele vragen meer hebben en dat alleen 
vragen die relevant zijn voor een specifieke 
medewerker ook echt beantwoord moeten 
worden. Dit alles gebeurt dus binnen de 
softwareoplossing die we gekozen heb-
ben. Het was veel werk, maar we zijn heel 
tevreden met het eindresultaat.”

Aanscherpen
Het ZGT is inmiddels gestart met de 
zelfevaluatie. De ziekenhuisgroep legt de 
lat hoog voor wat betreft de eisen waar-
aan ze wil voldoen. “Het NIAZ-Qmentum 
normenkader is minder streng dan 
wijzelf, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
veiligheidsmanagementsysteem en de 
informatiebeveiliging”, zegt Tuinhout. “Wat 
ons betreft mag het NIAZ dat nog wel wat 
aanscherpen. Overigens wordt daar aan 
gewerkt, via expert groups en in de pilots.”
Eind februari hoopt het ZGT de zelfevalu-
atie afgerond te hebben en te evalueren, 
waarna iedereen met de verbeterpunten 
aan de slag kan gaan. “We koppelen de 
uitkomsten aan onze planning & control-
cyclus, zodat kwaliteitszorg ‘ongoing busi-
ness’ wordt. Dan is het niet meer ‘Help, 
het NIAZ komt langs’, maar hebben we 
permanent de vinger aan de pols.”
Hoewel ZGT als pilotziekenhuis dus niet in 
een gespreid bedje kwam, heeft Tuinhout 

zeker geen spijt van de keuze voor NIAZ-
Qmentum. “Wij omarmen de systematiek 
en zien grote meerwaarde in het betrekken 
van de hele organisatie bij kwaliteitszorg. 
Kwaliteitszorg is niet het feestje van Kwa-
liteit en Veiligheid, het is een van de pijlers 
onder ZGT. Als afdeling zetten we daarom 
graag de schouders onder dit boeiende 
traject.” n

Anky Tuinhout: “We koppelen de uitkom-
sten aan onze planning & control-cyclus, 
zodat kwaliteitszorg ‘ongoing business’ 
wordt. Dan is het niet meer ‘Help, het NIAZ 
komt langs’, maar hebben we permanent 
de vinger aan de pols.” (Foto ZGT)

Sinds augustus is Iny DeWymmer als senior adviseur verbonden aan het NIAZ. Iny 
DeWymmer is al sinds 2005 een goede bekende van het NIAZ: als NIAZ-auditor nam 
ze deel aan verschillende audittrajecten. Inmiddels heeft mw. DeWymmer negentien 
zorginstellingen onder haar hoede.  

Iny DeWymmer is verpleegkundige. Ze behaalde haar licentie Verplegingswetenschappen 
aan de KU Leuven. Ze was hoofdverpleegkundige en kwaliteitscoördinator in het psychia-
trisch ziekenhuis Heilige Familie in Kortrijk, voordat ze achtereenvolgens kwaliteitscoördina-
tor en verpleegkundig en paramedisch directeur werd bij het O.L.V. van Lourdesziekenhuis 
in Waregem. Haar overstap naar het NIAZ is een bewuste switch, vertelt ze: “Ik wil in mijn 
werk graag de focus leggen op het maatschappelijk doel om goede zorg te leveren, zorg 
waarbij de patiënt centraal staat. Dat kan uitstekend via het NIAZ.” Tijdens haar opleiding 
specialiseerde Iny DeWymmer zich in de psychiatrische zorg. Ook heeft ze veel beroepser-
varing in de GGZ. Ze heeft daarom binnen het NIAZ de GGZ als speciaal aandachtsgebied 
op zich genomen, met name in Vlaanderen. Daarnaast begeleidt ze veertien audittrajecten 
in verschillende Vlaamse algemene ziekenhuizen. “Er is een sterke drive om een goed func-
tionerend kwaliteitssysteem te implementeren. Zorginstellingen, ook in de GGZ, willen graag 
aan hun stakeholders en de maatschappij in het algemeen kunnen aantonen dat ze zorg 
van hoge kwaliteit leveren. Dat leidt tot een sterke dynamiek”, merkt ze op. “Momenteel 
begeleid ik negentien zorginstellingen en -besturen, waarvan een deel in de opstartfase zit. 
Veel instellingen hebben gekozen voor NIAZ-Qmentum, maar ook een aantal voor de NIAZ 
Kwaliteitsnorm Zorginstellingen 2.4.”

DeWymmer woont in Vlaanderen, is gehuwd en moeder van twee
kinderen. Ze is te bereiken via dewymmer@niaz.nl of via het
NIAZ-nummer: +31 30 233 0380. n

Nieuw bij het NIAZ: Iny DeWymmer 
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“Minimaal een 8+ scoren”
De afgelopen jaren is er in het Diaconessenhuis in Meppel, onderdeel van Zorgcombi-

natie Noorderboog, hard gewerkt aan de kwaliteit en veiligheid van processen op basis 

van de NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstellingen 2.3. Op 28 april overhandigde NIAZ-

directeur Kees van Dun het accreditatiebewijs aan voorzitter van de Raad van Bestuur 

Lidy Hartemink en directeur ziekenhuis Coen van Delden. 

“In de dagelijkse praktijk zien we een 
aantal ontwikkelingen die we als organi-
satie hebben doorgemaakt heel duidelijk 
terug”, vertelt projectleider Bruno Hame-
link. “Vóór de NIAZ- accreditatie lag de 
focus sterk op taken en afdelingen. Nu 
wordt er over de grenzen van afdelingen 
heen gekeken, we zien het werk meer 
als onderdeel van een (patiënt)proces. 
Veel processen zijn gedurende het traject 
vastgelegd en worden nu gemonitord. 
Steeds vaker doorlopen we de hele Plan, 
Do, Check, Act (PDCA)-cyclus, waarbij 
de Check ook gevolgd wordt door een 
Act. De basis voor continue verbetering is 
gelegd. Die wordt onder andere bewaakt 
door een kwartaalrapportage over kwaliteit 
en patiëntveiligheid, aan de hand van 
indicatoren.”  

Bewustwording van risico’s
Een andere grote verandering is de manier 
van denken. “We zijn ons meer bewust 
geworden van risico’s. We brengen de 
risico’s van bestaande en nieuwe proces-
sen in kaart en waar nodig nemen we 
beheersmaatregelen. Hierdoor verloopt 
de invoering van een nieuw proces of de 
wijziging van een bestaand proces beter 
dan vóór de accreditatie: onverwachte 
herstelkosten nemen af en projecten wor-
den soepel en efficiënter ingevoerd.”

SMART doelen formuleren
Het Diaconessenhuis formuleert de af-
spraken in jaarplannen en verbeterplannen 
nu SMART. Zo is voor iedereen duidelijk 
wat er van hem of haar verwacht wordt. 
Een goed voorbeeld van een SMART 
geformuleerd doel is: ‘Het percentage 
patiënten op afdeling X dat decubitus 
graad 2 ontwikkelt tijdens de opname mag 
niet boven de 1% uitkomen’, in plaats van 
‘Decubitus verminderen op de afdeling’. 
Meer en meer ontwikkelt zich ook een 
aanspreekcultuur.

Communicatie met patiënten
Ook de aandacht voor de patiënt is door 
het kwaliteitstraject verder gegroeid, aldus 
Hamelink. “De communicatie met onze 
patiënten heeft een flinke impuls gekre-
gen. We luisteren naar de zorgbeleving 
van patiënten in spiegelgesprekken en 
toetsen of we het goed doen met een 
Patiënt Tevredenheid Onderzoek. We zien 
de opmerkingen en verbeterpunten van 
patiënten nu meer als gratis adviezen. 
Vervolgens voeren we de verbeterpunten 
uit. Met een waardering van een 7,5 van 
onze patiënten zijn we niet meer tevreden, 
we willen zeker een 8+ scoren.”

Belangrijk keurmerk voor 
patiënten en verzekeraars
Tenslotte is het behalen van de NIAZ-
accreditatie voordelig in het sterk ver-
anderende zorglandschap, constateert 
Hamelink: “De maatschappij verwacht de 

hoogst haalbare kwaliteit en veiligheid van 
de ziekenhuizen. Ook patiënten maken 
hun ziekenhuiskeuze steeds vaker op 
basis van de kwaliteit en veiligheid. Zorg-
verzekeraars onderhandelen en maken 
afspraken op basis van steeds strengere 
kwaliteitscriteria en de IGZ heeft meer ver-
trouwen in instellingen met een NIAZ-keur-
merk en eist zelfs een VMS-certificering. 
Het NIAZ project heeft ons geholpen door 
te groeien naar een veiligheidsbewuste en 
professionele zorgorganisatie, die goede 
zorg levert voor de inwoners in Noordwest 
Overijssel en Zuidwest Drenthe.”

Tekst en foto’s Diaconessenhuis Meppel n

NIAZ-accreditatie:
wat heb je eraan?

Zorginstellingen kiezen bewust voor 
NIAZ-accreditatie. Wat betekent de 
accreditatie voor hen? NIAZ vraagt alle 
geaccrediteerde zorginstellingen om 
kort en krachtig op te schrijven wat de 
accreditatie heeft opgeleverd.  n

“Het continu verbeteren van de kwaliteit is 
een vaste waarde bij alles wat onze speci-
alisten en medewerkers doen”, zei voorzit-
ter Raad van Bestuur Lidy Hartemink bij de 
uitreiking van het accreditatiebewijs. Links 
directeur ziekenhuis Coen van Delden, in 
het midden NIAZ-directeur Kees van Dun.

Veiligheid staat voorop in het
Diaconessenhuis Meppel


