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Allereerst: 

Felicitaties aan Maastricht UMC+: 
• 15 jaar NIAZ; 
• Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices! 

 
Dank aan Maastricht UMC+: 
• Organisatie van dit symposium; 
• Voorzitter College Kwaliteits Verklaringen. 



Opbouw voordracht 

• Accreditaties toen;             
• Accreditaties nu; 
• Accreditaties nabije toekomst; 
• Accreditaties in verdere toekomst; 
• Tot slot. 



Accreditaties in een vogelvlucht 

1997: NIAZ PACE   : afdelingsgebonden normen; 
 
2005: NIAZ KZi 1.0: processen; 
 
2008: NIAZ KZi 2.0: risico’s; 
 
2014: NIAZ KZi 3.0: betrokkenheid + resultaten. 
 
 



Accreditaties in de zorg, toen 

1989: Leidschendam conferenties 
• Aandacht voor de kwaliteit van zorg; 
• De professional in eigen omgeving; 
• Systeemtheorie; 
• Basis voor NIAZ.   



Accreditaties in de zorg, toen 

1989: oprichting van de Stichting PACE: 
• Afdelingsgebonden normen; 
• 1996: Eerste proefaccreditaties op 

onderdelen, in 16 ziekenhuizen; 
• 1997: Eerste proefaccreditatie van een geheel 

ziekenhuis, in het azM, juni 1997. 



Accreditaties in de zorg, toen 

Inmiddels: 
• Stichting NIAZ: opgericht op 22 december 1998; 
• Stichting PACE: opgeheven op 24 april 1999. 
 
Waarna NIAZ: 
• Auditbezoek AZM: september 1999; 
• Verleent de eerste accreditatie op  
    21 december 1999 aan het AZM. 



Accreditaties in de zorg, toen 

2005: KZi 1.0   
• Sturing op basis van processen;  
• Ordening volgens INK-model; 

 
 

 “De instelling heeft haar belangrijkste  
 patiëntenprocessen en belangrijke andere 
 primaire processen benoemd”(KZi 1.0, 5.1) 
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  Accreditaties in de zorg, toen: INK-model 



Accreditaties in de zorg, toen 
2008: KZi 2.0 
− Processen gericht op prestatieverbetering: 
     * doeltreffendheid; 
 * doelmatigheid; 
 * patiënt/cliëntgerichtheid. 
− Processen gericht op risicobeheersing: 
 * risico-analyses; 
 * borgen van de processen; 
 * minimaliseren van onbedoelde uitkomsten. 
− Verankering van veiligheid in de processen. 

 
 



6 oktober 2008 NIAZ Netwerkdag 
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Accreditaties in de zorg, nu 
2014: KZi 3.0 
− Internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum; 
− Wordt ingevoerd in 26 landen; 
− Focus op betrokkenheid van de professionals; 
− Focus op inhoud van zorg; 
− Focus op resultaten van zorg; 
− Focus op “leren van elkaar”. 
 
Inmiddels zijn al 50 ziekenhuizen bezig met Qmentum! 
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Accreditaties in de zorg, nu 

      
Voorbereiding: 
Ondersteuning senior adviseurs. 
 
Opleiding & training: 
Uitgebreid opleidingspakket. 
 

Do Act 

Plan 

Check 

Patiënt / Cliënt   
 

Opleiding & training 
 
Voorbereiding 

 



Accreditaties in de zorg, nu 

   
   
 

Zelfevaluatie: 
• Uw werksituatie; 
• Bottom up; 
• Rode – gele – groene vlaggen; 
• Lean. 
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Accreditaties in de zorg, nu 

   
   
 
Verbeteracties: 
• Welke teams; 
• Voorzitter en vicevoorzitter; 
• Leden; 
• Vijf bijeenkomsten. 
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Accreditaties in de zorg, nu 

   
   
 

Interne audits: 
• Leren van elkaar; 
• Veldnormen; 
• Cyclus van 4 ipv 3 jaar; 
• Patient tracers; 
• Werkwijze van professionals; 
• Management: tool voor %. 
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Accreditaties in de zorg, nu   

  

   
 

  
Waar staan de vier pilots: 
• ETZ: zelfevaluatie; 
• ZGT: verbeteracties; 
• UZ Gent: interne audits; 
• Br. Alexianen: deelaccred. GGZ. 
 



Accreditaties in de zorg, nu 

   
   
 
Externe audit: 
• Peer review; 
• Auditoren gericht inzetten; 
• Auditoren gaan in hun 

eentje op pad; 
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Accreditaties in de zorg, nu 

   
    
 
Accreditatiebesluit: 
• Verbetercultuur; 
• Verantwoorde zorg; 
• Veilig. 
 
Op basis van goud-normen. 
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Accreditaties in de zorg, nu 

   
    
 
Voortgang borgen: 
• Rapporteer per jaar 

resultaatgerichte 
outputnormen; 

• Benut best practices. 
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Accreditaties in de zorg, nu 

Verankering in de NL/VL gezondheidszorg: 
• Criteria: getoetst bij 100 professionals; 
• Veldnormen toetsen bij de interne audits 
    (Surpass, TOP123, NTA, NEN7510); 
• Dubbel uitvragen voorkomen 
    (Achmea, Medirisk, laboratoria); 
•  Afstemmen met koepels 
    (IGZ, NVZ, V&VN) 

 

    
 



Accreditaties in de zorg, nu 

Verschil met andere accreditaties: 
• JCI: 
    - NIAZ en JCI lijken steeds meer op elkaar: normen, tracers; 
    - Samenwerken: accreditatiepunten artsen, software; 
    - Cultuur van Canada past beter: zinnig & zuinig; 
    - Vertaling naar de situatie in NL/VL; 
    - Kosten voor- en natraject. 
• ISO: 
    - regulering = overheid = minimale eisen; 
    - accreditatie = professionals = optimum eisen. 

    
 



Accreditaties in de zorg, nu 

Toegevoegde waarde Qmentum voor MUMC+? 
• Groot ziekenhuis  kans op eilandenrijk; 
 Al het goede gebeurt, maar overal tegelijk? 
• Tracers leveren een geïntegreerd beeld; 
• Kijk ook naar de ketenzorg; 
• Kwaliteit is geen eiland: balanced score card. 

    
 



Accreditaties in de nabije toekomst 

Ontwikkelingen: 
• Externe audit  interne audit  tracers  

continue kwaliteitsmeting; 
• Toets normen  toets feitelijke zorg; 
• Van papier naar werkelijkheid; 
• Papier  website  chats  WhatsApp; 
• Kwaliteit  Balanced score card. 

    
 



Accreditaties in de verdere toekomst 

Ontwikkelingen: 
• Focus op ketens: 
    - Transitie naar thuiszorg, ouderenzorg, revalidatie, GGZ; 
    - Meerdere normen, maar zelfde accreditatiecyclus; 
    - Flexibel gebruik van normen: Planetree; 
• Zodra meerdere ketens, dan regio-accreditatie: 
    - Best practice: Alberta. 

 

    
 



Accreditaties in de verdere toekomst 

Dit is onze visie voor 2020: 
• Samen met het veld verder ontwikkelen en 

testen; 
• Rol van het bureau wordt bescheidener; 
• We hopen opnieuw op de inbreng van het 

MUMC+ 
 

    
 



Tot slot: NIAZ-stand 
    
Katerina Tarasova, ACI Inge Nierop, NIAZ 



Tot slot: NIAZ-stand 

    
 

De dames hebben een klein presentje voor u 
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