
Welkom! 

Hans Fiolet 
Directeur Patientenzorg 

Maastricht UMC+ 



Van toen naar toekomst! 
Kwaliteit & Veiligheid 
15 jaar ontwikkeling! 

 
 
 
 
 

47.304.000 heartbeats! 

      Doen we hard genoeg ons best om te slagen? 



 



Volg het spoor terug 

              1997  
 
Proefaccreditatie PACE 
academisch ziekenhuis 
         Maastricht 
 
 
   “learning by doing” 

 



22 december 1998 

                    Oprichting NIAZ 
 
  “Dat er bij de oprichting direct een eerste 

accreditatieaanvraag  ligt van het 
Academisch Ziekenhuis Maastricht tegen 
9-9-’99 levert een gezonde druk op de 
besluitvorming van het bestuur” 



13 – 17 september 1999 
Audit bezoek NIAZ 

  
• 1e ziekenhuisbrede 

accreditatie 
 

            o.l.v. 
 
   Prof. dr F. Gribnau 



De audit 
Bestendig bekwame bedrijvigheid 
Bestendig zorgzame bedrijvigheid 
Bestendig ordelijke bedrijvigheid 

 
 

           35  NIAZ -PACE kwaliteitsnormen 
 

    PDCA cyclus als meetinstrument “onaf”!   
 

Derhalve geen scores! 
 



Procesgerichte benadering 

• Patientgebonden 
– IVF 
– Schisis 
– Spina bifida 
– Traumatische 

dwarslaesie 
– Cardiologie 
– Oncologie 

• Niet pat. Gebonden 
– Energie en water 
– Human Resource 

Management 
 

• Bestuur/ beleid 
– Planning en Control 



Waarde oordeel 
(citaat in het auditverslag) 

 
  “het besef dat we niet goed weten wat nu 

precies kwaliteit is en de bereidheid ons af 
te vragen of onze altijd voorlopige 
antwoorden wel deugen; aldus bestaat 
optimale kwaliteitszorg- minstens ten dele- 
uit het continue en radicaal blijven stellen 
van de vraag naar echte kwaliteit” 



Conclusie 
• Do fase, soms ook nog Plan fase 
 
• Aanwijzingen= noodzakelijke maatregelen 

– Formatie dienst hygiene en infectiepreventie 
– Intern auditsysteem 
– Documentbeheerssysteem 

• Algemene aanbevelingen 
– Betrokkenheid medische staf bij kwaliteit 
– Meer patienten enquêtes 
– Vastleggen van afspraken 
– Verantwoordelijkheidstoedeling apparatuur 

 



Aandachtspunten 1999 
• Werkoverleg/ werkafspraken 
• Aandacht voor verwisseling 
• Continuiteitsgarantie! 
• Belang protocollering 
• Structurele communicatie 
• Inbreng verpleegkundigen 
• Psychosociale begeleiding 
• Noodzaak personeel enquêtes 
• Inzet kwaliteitsfunctionaris 
• Relatie met huisartsen 

 

• Medicatiebewaking 
• Apparatuurverantwoordelijk- 
• heid 
• Infectieregistratie 
• Handmatige registratie en foutkans 
• Toetsing deskundigheid 
• Onbekendheid met beleid 
• Resultaatgerichtheid 
• Integratie 

 
 

 
 





 

                            A giant leap 



Kwaliteitsorganisatie 

 

Kwaliteit is niet de lijst, maar het schilderij! 



 

Diepgaand onderzoek om dingen bloot te 
leggen en om er van te leren! 



Wie denkt dat het ooit klaar is heeft 
de PDCA cyclus niet begrepen! 

 



Ons vocabulaire 
• VMS 
• IRM 
• Convenant 
• Veldnormen 
• Veiligheidsrondes 
• Indicatoren 
• Interne audits 
• Dossieronderzoek 
• Procesbeschrijving 
• Risicoanalyse 
• NEN 7510 
• Ketenzorg 
• Visie 
• Strategie 
• Doelen 
• Medewerkerstevredenheid 
• CQindex 
• Governance 

 
 

• Planning & Control 
• Jaargesprekken 
• IFMS 
• Zirop 
• Laserveiligheid 
• Infectiepreventie 
• Medicatieveiligheid 
• Voorbehouden handelingen 
• Herregistratie 
• Informed Consent 
• Patientveiligheid 
• PDCA cyclus 
• Borging 
• Documentbeheerssystemen 
• Incidentmeldingen 
• Calamiteiten 
• LTHP 
• Voedselveiligheid 



Hoe beheersen we dat allemaal? 

 • Verbetercultuur 
 
 

• Veiligheid 
 
 

• Borging 



 



Hulpstructuren 
Maastricht UMC+ 

Dossieronderzoek / COOP 
CIMKA 

IRM 
NEN 7510 

TRIPOD analyses 
TRACE 

IRIS 
Operational Excellence 

 
 



IRM 

 



Integraal Risico management (IRM) 

• Patientveiligheid 
• Veiligheid medewerkers 

• ICT 
• Financiële zekerheid 
• Facilitaire veiligheid  



VMS 

  



Medicatieveiligheid 



Operatief proces 

                         TOP 1, 2 en 3 



VIM/ IRIS 



Transparantie 

 
 

Kwaliteitsdashbord NFU 
Kwaliteitsvenster NVZ 

Maatschappelijk Jaarverslag Zorg 
Verantwoording naar toezichthouders 

 
 



Niet omdat het moet, maar omdat 
we het willen! 



Transparantie 

 



Calamiteiten 
 

 



Kwaliteit & Veiligheid zijn niet te 
koop! 

 

Natuurlijk kost het ook geld, maar met geld 
alleen ben je er niet! 



Quote: bestuurder 2009 

Ja, dat VMS, dat moeten we 
binnenkort nog maar eens 

aanschaffen! 



I have a dream! 

 



Wat zouden wij willen anno 2014? 

Meer patient-orientatie 
Meer focus op uitkomstmaten 

Meer integrale audits 
 

 
 



Patiënt centered 
 

     Experience 

Expertise 

Exploitation 

profit 

people 

planet 
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