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1999 was een bijzonder jaar voor kwaliteit en veiligheid van zorg: het NIAZ ging vol 
energie van start als toetsende organisatie en het Maastricht UMC+ (MUMC+),  
toen nog azM, ontving als eerste ziekenhuis in Nederland de NIAZ-accreditatie. 
 
Dat MUMC+ al in 1999 op kón gaan voor accreditatie, kwam doordat aan de 
oprichting van het NIAZ een decennium van voorbereiding was voorafgegaan. 
MUMC+ was één van de drijvende krachten achter Stichting Proefproject Accreditatie 
(PACE). Deze stichting, gedragen door Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
(NVZ), Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Vereniging Academische 
Ziekenhuizen (VAZ), ontwikkelde normensets die het fundament vormden voor de 
NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstelling. ‘Voor het veld, door het veld en mét het veld’ is 
altijd het leidende principe geweest. Ook vandaag de dag is dat nog steeds de grote 
kracht van het NIAZ.
 
Er is in twintig jaar veel veranderd. Het kwaliteitsdenken is verankerd in de 
Nederlandse en Vlaamse zorg. Waar interne audits, protocollen, incidentmeldingen 
en kwaliteitsindicatoren in 1999 nog als volledig nieuwe instrumenten 
geïmplementeerd en gebruikt moesten worden, zijn het nu niet meer weg te denken 
onderdelen van ons dagelijks werk. Medewerkers zetten zich iedere dag in om de zorg 
nóg een stapje beter te maken. Ook de rol van de patiënt is sterk veranderd: ‘samen 
beslissen’ en ‘persoonsgerichte zorg’ zijn kernbegrippen geworden. 
 
De queeste om steeds beter te worden is nooit af. Zorginstellingen zijn levende en 
lerende organisaties, dat geldt voor het MUMC+ en ook voor het NIAZ. Onze volgende 
uitdaging dient zich aan: we organiseren straks kwaliteit en veiligheid niet enkel 
binnen de instelling, maar in de keten, het netwerk en de regio. Als we écht vanuit 
de patiënt/cliënt denken, dan hebben we oog voor het geheel; wat er aan onze zorg 
vooraf gaat en wat daarop volgt. 
 
Wij hebben hart voor verbinding. Graag kijken wij met u, met onze partners, 
professionals en patiënten, naar het pad dat ons daar naartoe leidt. Wat zijn onze 
gedeelde verwachtingen en welke acties zijn nodig? Vandaag leggen wij bouwstenen 
voor de zorg over 20 jaar, in verbinding met elkaar en met ons hart. Fijn dat u daarbij 
bent!

20 jaar accreditatie -  
20 jaar verbinding in de zorg

Dr. Ellen Joan van Vliet  Dr. Helen Mertens
Directeur-bestuurder  Lid Raad van Bestuur
NIAZ  Maastricht UMC+



Kwaliteit & veiligheid en het leren van 
professionals zijn onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden. Hoe beter de organisatie en haar professionals 
de gewenste kwaliteit & veiligheid kan operationaliseren, 

hoe beter onderwijsmensen de vertaling kunnen maken naar 
de hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden in termen van kennis, 
vaardigheden en gedrag in de context van de professional en zijn 

patiënt. Dus op de werkplek én gepersonaliseerd én op het juiste mo-
ment. Een training organiseren en dan maar hopen dat de vertaling naar 
de daadwerkelijke toepassing en de borging hiervan vanzelf goed komt, 
is sterk achterhaald. Toch geven we in de BV Nederland nog steeds heel 

veel geld uit aan trainingen waarvan de resultaten niet geborgd worden. 
Tijd voor een paradigmashift: van leren naar presteren. Maar het operati-
onaliseren van thema’s als kwaliteit & veiligheid in concreet gedrag dat 

bijvoorbeeld trainbaar, meetbaar en ook nog eens te borgen is, is redelijk 
complex en vraagt veel van hoe leren georganiseerd is. Durf de profes-

sional en zijn werk centraal te zetten en faciliteer hem of haar in het 
kritisch zijn op de eigen performance. Zorg dat leren voor je werkt!

Michel van Zandvoort,  
MA HR/Med, directeur  

MUMC+ Academie
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Vandaag, vrijdag 27 september 2019 bent u in het MECC in het mooie Maastricht te gast 
op ons boeiende symposium over kwaliteit en veiligheid in de zorg. Welkom!
 
Het programma van dit symposium schrijven we met de hoofdletter P. De P van Patiënt, 
Professional en Partner; de hoofdrolspelers die samen de kwaliteit van onze huidige 
en toekomstige zorg bepalen. We blikken even terug om te zien hoe het landschap de 
afgelopen jaren is veranderd en waar we nu staan. Maar bovenal kijken we vandaag naar 
de toekomst. Wat verwachten we voor de toekomst? Hoe garanderen we samen de beste, 
meest veilige en persoonsgerichte zorg?
 
Vanochtend gaat u luisteren naar sprekers die u meenemen in hun toekomstvisie. 
Vanmiddag krijgt u de kans om samen met Nederlandse en Belgische collega’s in 
discussie te gaan en u te verdiepen in de vele aspecten van de zorg. Feit dat u hier 
bent, betekent dat u geïnteresseerd bent in of al bezig bent met, het zoeken naar 
mogelijkheden om de drie P’s te verbinden om zo de kwaliteit en veiligheid in de zorg te 
verbeteren. We hopen dat u aan het einde van de dag geïnspireerd bent door alles wat 
u vandaag heeft gehoord en dat u maandag aan een nieuwe werkweek begint vol met 
nieuwe ideeën.
 
Kortom, we wensen u een mooie en heel leerzame dag toe.
 
Het organiserend comité van Maastricht UMC+ en NIAZ.

Bezoek onze site https://kwaliteitenveiligheid.mumc.nl/symposium-mumcniaz. 

Na het symposium verschijnt dit boekje als Ebook-versie op deze website, samen met  
een verslag van deze dag.
Tijdens het symposium verschijnen korte berichtjes op social media kanalen (Twitter, 
Linkedin of Instagram). Volg daarvoor de hashtag #MUMCxNIAZ.   

Symposium “Hart op weg  
naar verbinding in de zorg”



6 Symposium Hart op weg naar verbinding in de zorg

Expoints – Partner van de NFU 
in het meten en verbeteren van 
patiëntervaringen

Persoonsgerichte zorg en verbetering van de 
 kwaliteit van die zorg staan hoog op ieders agenda. 
Inzicht  hebben in de ervaringen van patiënten is 
hierbij essentieel. We zien logischerwijs dan ook 
een  toenemende behoefte bij (zorg)organisaties om 
op continue basis feedback te ontvangen vanuit de 
patiënt. Immers, dit stelt je in staat om samen met die 
patiënt invulling te geven aan verbeterprocessen.

Continue feedback vraagt om een wezenlijk andere 
invulling dan de gebruikelijke grootschalige, jaarlijkse 
onderzoeken. Zo wordt de feedbackvraag nu kort 
na een relevante ervaring gesteld. Dit maakt het 
belangrijk om samen goed na te denken over de juiste 
feedbackmomenten (wat zijn de triggers?) en de wijze 
waarop zo’n moment kan worden gekoppeld aan de 
feedbackvraag. Ook de vragenlijsten zelf kennen een 
andere opzet; compacter en gericht op een specifieke 
zorgervaring.

Doordat iedere dag nieuwe feedback tot je  beschikking 
komt, kunnen de effecten van verbetertrajecten 
nauwgezet worden gevolgd, vergeleken en waar 
nodig tussentijds worden bijgestuurd. Je bent in staat 
 gedurende het jaar de organisatie te voeden met 
 nieuwe feedback vanuit de patiënt(inzichten) en dus 
actief te werken aan persoonsgerichte zorg.

Meer weten over continue patiëntfeedback en onze 
aanpak hierbij? Neem gerust eens contact op!

T: +31 (0)85 - 877 24 06  
W: www.expoints.nl



De invoer van functiedifferentiatie gaat niet alleen om het inrichten van nieuwe functies met  bijbehorende 
verantwoordelijkheden en taken. Het draait ook om het inrichten van een positief kritische  werkomgeving 
waarin verpleegkundigen de regie terugkrijgen over de inhoud van het verpleegkundige beroep. 
 Hierdoor blijkt veranderkracht te ontstaan waarin verpleegkundigen de verantwoordelijkheid krijgen 
en nemen om gezamenlijk te bepalen op welke wijze de patiëntenzorg verbeterd kan worden. Inruimen 
van tijd om  verpleegkundigen te laten wennen aan de nieuwe rollen en  aandacht is voor de emotie en 
 weerstand is hierbij essentieel. Het is aan te bevelen om ondersteuning te regelen voor de afdeling om 
het  verandertraject te begeleiden (coaching voor verpleegkundigen, afdelingsleiding etc.). Tevens is het 
 belangrijk om de andere beroepsbeoefenaars van de afdeling ( medici, paramedici, ondersteunende 
 diensten etc.) te betrekken in dit  verandertraject. Tenslotte is voor het toepassen van functiedifferentiatie 
een visie over de verpleegkundige zorg van de toekomst een vereiste.

Renaldo Secchi, Msc, stafadviseur Verpleging Maastricht UMC+

“It is much more important to 
know what sort of a patient has 

a disease than what sort of a disease 
a patient has” 
William Osler

Dr. José Maessen,  
staffunctionaris persoonsgerichte 

zorg Maastricht UMC+
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Er worden hoge eisen gesteld aan personeel in de 
zorgsector. Als zorginstelling dient u uw  medewerkers 
de tools aan te reiken om zich complexe kennis 
eigen te maken. In accreditatieprocessen moet u 
uw  medewerkers kennis en procedures aanleren, en 
 aantonen dat ze specifieke leermodules met succes 
gevolgd hebben. Maar hoe pakt u dit efficiënt aan 
in een omgeving waar de werkdruk hoog ligt en een 
klassikale vorm van opleidingen vaak niet eenvoudig te 
 verwezenlijken is?

Televic Education ontwikkelde het geavanceerde online 
leer-, oefen- en testplatform assessmentQ.  
Het grote voordeel is dat u hiermee makkelijk zelf aan 
de slag gaat en bovendien kunt putten uit een rijke bron 
van  onmiddellijk beschikbare medische leercontent. 
 assessmentQ is veel meer dan een e-learningapplicatie.

U kunt op een gebruiksvriendelijke manier zelf:
• kennisniveaus bepalen om opleidingen beter af te 

stemmen op behoeften;
• kennis overbrengen door oefenreeksen aan te bieden;
• kennis op peil houden door herhaling in te bouwen;
• kennis evalueren en mensen motiveren met feedback;
• kennis meten bv. in functie van audits (o.a. NIAZ) en de 

resultaten aantonen met heldere rapporten.

Het resultaat voor uw organisatie? Een hoger 
 kennis niveau voor iedereen, een beter leerrendement 
en kwalitatieve zorg. 

Wissel kennis uit via de unieke EduQare Community
De zorgsector is voortdurend in verandering. Het is 
belangrijk om hierop snel in te spelen met nieuwe of 
aangepaste leercontent. Om u hierbij te helpen, biedt 
het assessmentQ platform u toegang tot een netwerk 
van zorginstellingen. Televic Education zet deze unieke 
community op met een dubbele doelstelling: vraag en 
aanbod samenbrengen enerzijds, en ervaring en kennis 
delen anderzijds. Daarnaast worden jaarlijks enkele 
 EduQare Community evenementen georganiseerd, 
 waarop u kan netwerken en sprekers aan het woord 
hoort die relevante informatie bijbrengen. 

Televic Education
Televic Education is wereldleider in het ontwikkelen van 
research-based oplossingen die helpen om trainings-, 
kwaliteits-, certificatie-, accreditatie- en permanente 
 evaluatieproblemen op te lossen in onder andere de 
zorgsector. De combinatie van diepgaande kennis van 
specifieke sectoren en wetenschappelijk onderzoek 
laat ons toe om innovatieve oplossingen en langdurige 
 relaties met onze klanten te ontwikkelen..
Televic Education maakt deel uit van Televic, een 
 internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in 
 innovatieve communicatietechnologie. Televic heeft zijn 
hoofdkwartier in België, maar heeft wereldwijd meer 
dan 900 werknemers en is actief doorheen Europa, het 
Midden-Oosten, Azië en de VS.

Let’s talk!

Meer weten over onze innovatieve oplossingen voor de zorgsector? 
Bezoek www.televic-education.co m/en/markets/healthcare 
of contacteer ons via www.televic-education.com/en/contact

Vertrouwd blijven met het kennisniveau  
van uw medewerkers, hen voorbereiden  
voor certificatie en accreditatie, en inzicht 
krijgen in het rendement van uw trainingen?

9 
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Proloog
Oprichting Stichting PACE 
(Proefproject  AcCreditatiE). 
Doel: in Nederland één 
 toetsingsinstituut voor  
de hele zorg. PACE  ontwikkelt 
met het veld (Interne   
Project  Coördinatoren uit  
17  ziekenhuizen) 35 normen 
met accreditatiegidsen en een 
accreditatieprocedure. 

12 januari 1999: eerste 
 vergadering Bestuur NIAZ. Dit 
jaar treden NP/CF en ZN toe tot 
de NIAZ Raad van Advies. Het 
NIAZ neemt plaats in de Raad 
van Toezicht van het CCKL en 
in het bestuur van het nieuw 
opgerichte ISQua. Vier zieken-
huizen melden zich aan, ca. 40 
bereiden accreditatie voor. Eerste 
 NIAZ-accreditatie in  Nederland: 
academisch ziekenhuis 
 Maastricht. Het IPC-netwerk 
komt halfjaarlijks bijeen om 
ervaringen uit te wisselen.

De accreditatieprocedure wordt 
vereenvoudigd en toegankelijker 
gemaakt. Ook wordt de ‘Initiële 
Accreditatie’ geïntroduceerd als 
opstap naar de instellingsbrede 
accreditatie, die binnen 4 jaar 
volgt. 

Vier accountmanagers 
 begeleiden de ziekenhuizen bij 
accreditatie. ‘Leren van Elkaar’ 
werkt ook hierbij. De nieuwe 
Kwaliteitsnorm Zorginstelling 
wordt voorbereid. Hierbij wordt 
dankbaar gebruik gemaakt 
van de deskundigheid uit de 
ziekenhuiswereld zelf. De norm 
wordt ‘inspirerender en minder 
bureaucratisch’. 

NVZ, Vereniging van 
 Academische Ziekenhuizen 
(VAZ) en Orde van Medisch 
Specialisten (OMS)  besluiten 
een ziekenhuisbrede norm 
 Kwaliteitssysteem te 
 ontwikkelen. Hierin krijgen de 
PACE-normen een plaats. Een 
projectcoördinator van TNO 
stelt de statuten voor het NIAZ 
op, die op 22-12-1998 worden 
ondertekend door NVZ, OMS, 
VAZ en PACE. Het NIAZ beoogt 
door middel van een systeem 
van toetsing door peers: 
•  Kwaliteitsverbetering en –

borging binnen ziekenhuizen 
te stimuleren; 

•  Ziekenhuizen de mogelijkheid 
te bieden zich intern en  
extern te verantwoorden. 

Het NIAZ sluit een samen
werkingsovereenkomst met 
CCKL en zoekt samenwerking 
met de Stichting HKZ en andere 
toetsende instanties, zoals 
wetenschappelijke verenigingen 
(visitaties). Het NIAZ installeert 
een College van specifieke 
 deskundigen.

NP/CF en ZN treden toe tot het 
bestuur van NIAZ en de Raad 
van Advies wordt opgeheven. 
NIAZ en Stichting HKZ ontwikke-
len samen een GGZ-norm. Met 
Centramed en Medirisk vindt 
overleg plaats. NVZ en NIAZ 
organiseren samen het seminar 
‘Accreditatie: hoe worden het 
ziekenhuis én de patiënt er beter 
van?’ Er zijn 7 ziekenhuizen 
geaccrediteerd.

De bètaversie van de nieuwe 
Kwaliteitsnorm Zorginstel
ling verschijnt, gebaseerd 
op het EFQM-model. Er volgt 
een forse toename van het 
aantal  accreditatie-aanvragen. 
Kwaliteitsdenken wordt steeds 
nadrukkelijker onderdeel van de 
dagelijkse zorgpraktijk.

Twintig jaar NIAZ
Van mijlpaal naar mijlpaal

1989

1999

2001

20031998

2000

2002

2004



Ruim 80% van de Nederlandse 
ziekenhuizen is aangesloten, 
naast een groeiend aantal 
instellingen voor langdurige 
zorg en thuiszorg, geestelijke 
gezondheidszorg, dialysecentra 
en zelfstandige behandel-
centra. Groei in  Vlaanderen. 
Er komen  sectorspecifieke 
normen voor de langdurige zorg 
en thuiszorg, GGZ en kleine 
instellingen. Aan de norm wordt 
een toelichting gekoppeld, 
met o.a. wet- en regelgeving 
en  praktijkvoorbeelden. 
Tenslotte groeit NIAZ als 
 netwerkorganisatie voor 
 auditoren, kwaliteits-
functionarissen en bestuurders. 

De meeste ziekenhuizen zijn 
geaccrediteerd of bereiden zich 
daarop voor. Het systeem van 
peer review heeft zich bewezen. 
Het NIAZ wordt nu grotendeels 
betaald door de klanten. De 
bijdrage van de oprichtende 
brancheorganisaties wordt 
afgebouwd. Ook verpleeg- en 
verzorgingshuizen, GGZ-instel-
lingen en radiotherapeutische 
centra sluiten zich aan. Vlaamse 
ziekenhuizen oriënteren zich.

NIAZ leidt directies van vijf 
 Surinaamse ziekenhuizen op tot 
auditor en telt bijna 50 Vlaamse 
auditoren. Belangstelling voor 
accreditatie in Vlaanderen 
groeit sterk. Een versie van de 
 Kwaliteitsnorm Zorginstelling 
voor de langdurige zorg is 
voorbereid. De Kwaliteitsnorm 
Zorginstelling 2.1 wordt  van 
kracht. Leren van elkaar krijgt 
verder inhoud. Met NVKF, VZI en 
WIBAZ wordt afgesproken om 
vanaf 2010  ‘MedTech-auditoren’ 
in te zetten. NIAZ  drievoudig 
 ISQua-geaccrediteerd 
 (organisatie, normenkader en 
opleidingen).

Drukke agenda: integratie 
veiligheidsmanagement 
in het NIAZ-normenkader, 
 ontwikkeling nieuwe Kwaliteits-
norm Zorginstelling, opzetten 
transparant publicatiebeleid 
én voor  ISQua-accreditatie. 
 Daarnaast uiteraard 
 toetsen en accrediteren van 
 zorginstellingen in Nederland 
en Vlaanderen. NIAZ is actief in 
overzeese gebiedsdelen.

Het NIAZ begint met het 
 ‘V3programma’. Verdieping 
betekent professionalisering van 
auditoren en toetsingsprocessen. 
Er komt meer focus op patiënt-
veiligheid. Verbreding betekent 
uitbreiding naar andere markten. 
Verantwoording houdt in dat het 
NAZ zich laat toetsen door ISQua. 

Het NIAZ heeft >200  auditoren. 
Eerste NIAZ-accreditatie 
in Vlaanderen voor Virga 
 Jesseziekenhuis, Hasselt. 
Andere Belgische ziekenhuizen 
bereiden zich voor. NIAZ, de OMS 
en enkele  wetenschappelijke 
verenigingen onderzoeken 
afstemming accreditatie en 
visitaties. Met de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg worden 
afspraken gemaakt over toetsing 
veiligheidsaspecten. 

Het NIAZ telt inmiddels 250 
 auditoren, die allemaal actief zijn 
(geweest) in de zorg. Er wordt een 
Participantenraad opgericht voor 
zorgbestuurders. De Kwaliteitsnorm 
Zorginstelling Langdurige Zorg 
blijkt goed werkbaar. Er wordt hard 
gewerkt aan een webapplicatie die 
accreditatie ondersteunt. Met VIKC, 
Centramed, Norea en organisaties 
voor medische technologie worden 
afspraken gemaakt om de toetsings-
last te beperken. 

2005 2009

2011

2007

2006

2008

2010
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In Vlaanderen kiest ruim de helft 
van de ziekenhuizen voor het 
NIAZ. Ook binnen de Vlaamse 
GGZ, thuisverpleging en reva-
lidatie bestaat belangstelling. 
Eind 2012 is het NIAZ ver op weg 
om met Accreditation Canada 
International een overeenkomst 
te sluiten voor franchising van 
het programma Qmentum: een 
web-based internationaal pro-
gramma. Er worden extra audits 
uitgevoerd omdat ziekenhuizen 
hun veiligheidsmanagementsys-
teem (VMS) ook door het NIAZ 
laten toetsen.

In december besluit het NIAZ, 
na uitgebreid overleg met 
stakeholders, NIAZQmentum 
in Vlaanderen en Nederland in 
te voeren. Het programma kijkt 
nadrukkelijk naar resultaten 
van zorg en het werk van de 
professional. 

Eerste audits met  internationale 
accreditatieprogramma 
NIAZQmentum, een volledig 
nieuw accreditatieprogram-
ma, met andere normensets, 
tools en auditmethodiek. 
Het NIAZ zorgt voor goede 
 toelichtingen en instrumenten 
voor  zelfevaluatie en interne 
audit. Senior adviseurs worden 
bijgeschoold.  

NIAZ bereidt overstap voor op 
Qmentum Global. Ook met de 
NIAZ Jaarprijs slaat het NIAZ 
een brug naar de professional: 
57 zorginstellingen doen mee, 
26.000 mensen brengen stem 
uit. NIAZ groeit van 118 naar 126 
aangesloten zorginstellingen. Er 
vinden 60 audits plaats.

Per 1/1/2014 zijn 28 Vlaamse 
zorginstellingen aangesloten. 
NIAZ-Qmentum is geschikt 
gemaakt voor Nederlandse en 
Vlaamse zorginstellingen: de 
normensets zijn vertaald en 
de toelichtingen herijkt. Hier 
dragen 100 professionals uit het 
veld aan bij. Het NIAZ bezoekt 
met een aantal UMC’s en 
STZ-ziekenhuizen Canada. Het 
neemt afscheid van auditoren 
die >2 jaar niet meer actief zijn 
in de zorg. Het aantal overeen-
komsten met GGZ-instellingen 
neemt in Vlaanderen toe.  

Om te ‘Leren van Elkaar’ brengt 
het NIAZ mensen fysiek en 
digitaal bijeen: het organiseert 
bijeenkomsten, studiereizen en 
trainingen en werkt aan een 
database van goede voorbeel-
den. Verbreding zet door. NIAZ 
accrediteert nu ook groepen 
zorginstellingen. Internationaal 
raakt NIAZ steeds hechter veran-
kerd (HSO en ISQua).

Het NIAZ ontwikkelt zich. 
De  focus verschuift van 
 management naar professional 
naar patiënt. Met het nieuwe 
normenkader Qmentum 
Global zet het NIAZ de stap 
naar persoonsgerichte zorg. 
 Accreditatie ontwikkelt zich 
ook van  instellingsbreed naar 
ketenbreed en netwerkbreed. 
De  voorbereidingen starten voor 
accreditatie van ziekenhuis-
netwerk Zuid-West Limburg. Om 
de in de zorg ervaren regeldruk 
merkbaar te verminderen, werkt 
het NIAZ toe naar integrale 
accreditatie. In 2018 starten 
de voorbereidingen voor het 
toetsen van de nieuwe VMS-
norm, de dialyseafdeling en de 
endoscopie tijdens de instel-
lingsbrede audit. 

2013
2015

2017

2012

2014

2016

2018
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Twintig mijlpalen
Niaz-accreditatie in MUMC+

1e accreditatie van het academisch 
ziekenhuis Maastricht. De foto 
heeft iets van ‘statig en streng’ 
tegelijk. Auditen gebeurde toen 
veelal ‘op afstand’: veel gesprekken 
in kamers van afdelingshoofden, 
managers en artsen. Dat is tegen-
woordig heel anders. 1e aanlevering indicatoren.  

Begonnen werd met een  
beperkte set indicatoren.  
Inmiddels zijn het zoveel 
 indicatoren dat bestuurders  
in de zorg zich afvragen of  
het niet wat minder kan.

Start van Trace, het Trainen en 
Certificeren (en toetsen) wordt 
opgestart voor alle gebruikers 
van risicovolle medische ap-
paratuur. Dit traject borgt het 
bekwaamheidsniveau van de 
individuele gebruiker. Hiermee 
wordt een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de verhoging van 
de patiëntveiligheid.

Start Qualiflow, het ziekenhuis
brede documentmanagement 
systeem. 250 protocollen…. Velen 
wisten niet wat ze hoorden. 
Zoveel? Gaan we dat halen? 
Inmiddels heet het document-
beheerssysteem ‘Odin’ en omvat 
het 10.500 protocollen.

2e NIAZ audit 

Start Commissie Onderzoek Overleden 
Patiënten (COOP) en Commissie Interne 
Medische Kwaliteit Audit (CIMKA),  
2 commissies bestaande uit 
 zorgprofessionals uit het eigen ziekenhuis 
die de kwaliteit van de zorg systematisch 
beoordelen. Hiermee kreeg de eerdere 
NIVEL studie over vermijdbare medische 
schade een vervolg binnen het  
Maastricht UMC+. 

1999

2003

2006

2001

2004

2008



 

Hallo, 
ik ben
Iris.

Meld t 
bij Iris.

3e NIAZ audit     
De 3e audit: inmiddels wat 
meer routine dan de eerste 
keer, maar zeker weer 
spannend. De noodzaak 
en meerwaarde van een 
 externe,  ziekenhuisbrede 
audit werd steeds 
meer  duidelijk en de 
 betrokkenheid zichtbaar 
groter.

Start Tripodonderzoeken,  
VMS programma, High5  
programma Bewust Veiliger en 
1e uitvoering 5x5=veilig boekje. 
 Communicatie werd steeds 
belangrijker: hoe bereik ik met 
de juiste  boodschap alle mede-
werkers? Het ‘High-5 handje’ is 
inmiddels een bekend symbool 
in het MUMC+. 

Start ‘alles naar 
wenskaartjes’  
Naast de start van de  
‘alles naar wenskaartjes’ 
was dit ook het jaar waarin 
de klantgerichtheidsprijs 
is geïntroduceerd voor de 
afdeling met het meest 
innovatieve klantgerichte 
idee.

4e NIAZ audit 

Overgang van Qualiflow 
naar Odin (Online Document 
 Informatie Netwerk).

Lancering Incident Registratie 
Informatie Systeem (Iris) als 
ondersteuning van Vrijwillig 
Incident Melden (VIM). Toen nog 
nieuw, nu vanzelfsprekend: ‘…. 
Maak even een Iris melding!’  
Uitreiking 1e klantgericht-
heidsprijs. Vanaf 2011 wordt 
 ieder jaar de klantgericht-
heidsprijs uitgereikt aan 
de  afdeling met het beste 
 innovatieve idee op het gebied 
van klantgerichtheid. De 
 taartjes, die bij de prijs horen, 
zijn nu al legendarisch.

Opstart calamiteiten OTOcyclus.
De OTO -cyclus (Opleiden, 
Trainen, Oefenen) is een op de 
afdeling afgestemd pakket van 
activiteiten dat tot doel heeft 
competenties te verwerven en 
vervolgens te onderhouden. 
Doel is een optimale veiligheid 
van patiënten en medewerkers 
te bereiken in geval van een 
calamiteit, zoals brand. 

Start interne Auditweek. Vanaf 
2012 staat de laatste week van 
mei in het teken van de interne 
auditweek. Inmiddels een begrip 
in het ziekenhuis. Binnen 1 week 
worden meer dan 30 afdelingen 
bezocht door medewerkers 
van het Maastricht UMC+ die, 
 gewapend met een specifieke 
set normen, de afdelingen 
auditen. Een mes dat aan twee 
kanten snijdt; men krijgt een 
basis opleiding auditor én de 
kans om eens in de keuken van 
een andere afdeling te kijken. 

2009

2010
2013

2012

2011
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Samenwerking 
is onmisbaar voor het 

leven op aarde, van  
bacteriën tot aan de mens.

Dr. Aniek Ivens,  
Academic Improv

Start Klinisch  redeneren. 
Om overdracht op de 
 werkvloer  gestructureerd 
en zo volledig mogelijk te 
laten verlopen, is in 2015 het 
project  “Klinisch redeneren” 
gestart.  Verpleegkundigen 
worden  getraind in overdracht 
middels de systematiek van de 
SBARr (Situation, Background, 
 Assessment, Recommendation, 
repeat). 

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 

Patiënt Ervaringsmeting (PEM) ipv  
CQI index. Het gaat over contact tussen 
 medewerker en patiënt. We nemen de 
reis van de patiënt als hulpmiddel om 
de  ervaring en de pijnpunten in kaart te 
 brengen (patiënt journey). We kiezen op 
basis van meetgegevens die gaan over 
patiëntervaringen waar we onze tijd, geld 
en energie in steken.  

Start Systematisch Kwaliteitsonderzoek 
Diensten en Afdelingen (SKODA).
In navolging van de CIMKA, waarbij 
cultuuronderzoek binnen de medische 
vakgroep plaatsvindt, is in 2019 de SKODA 
geïntroduceerd voor verpleegafdelingen, 
functieafdelingen etc.

Convenant Medische  Technologie. 
Aandacht voor medische 
 technologie was er al langer.  
Met het convenant is de 
 levenscyclus van medische 
hulpmiddelen (invoer, gebruik en 
afstoting) beschreven en geborgd.  

De Cliëntenraad is in september 
2014 geïnstalleerd door de Raad 
van Bestuur en is één van de 
 officiële medezeggenschaps-
organen van het ziekenhuis. 

5e NIAZ audit.           
De audit waar de Vereiste 
Instellingsrichtlijnen (VIR) en de 
nieuwe systematiek van auditen 
(Tracer) werden geïntroduceerd. 
Met tracer audits werd het wat 
minder voorspelbaar en vond 
de audit meer op de werkvloer 
plaats. Hoewel onze medewer-
kers dat best wel spannend 
vonden, werd het wel als positief 
ervaren. 

Behalen 6e NIAZ accreditatie  
als eerste Nederlandse  
ziekenhuis? 

2015

2018
2019

2014

2020

2016
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We merken het allemaal, de zorg is aan het veranderen. 
Met steeds minder mensen, moeten we steeds meer en 
 betere zorg leveren. En dan hebben we het nog niet eens 
 gehad over de veiligheid van onze patiënten en cliënten  
die we dagelijks moeten waarborgen. Al deze factoren, 
 veroorzaken een hoge werkdruk waar we vanaf willen  
én moeten. Maar hoe? 

Meer tijd voor patiënten en cliënten
Met de focus op kwaliteit en veiligheid



Behoefte aan ‘spiekbriefjes’
Tijd besparen om zoveel mogelijk aandacht te kunnen besteden aan patiënten 
en cliënten. Dat klinkt als muziek in de oren, nietwaar? Om dit te bereiken, is het 
 noodzakelijk dat professionals altijd de juiste en meest actuele informatie tot hun 
 beschikking hebben. Want voor sommige activiteiten is het simpelweg  onmogelijk 
om alles uit het hoofd te doen. Of het is te risicovol om te vertrouwen op het 
 geheugen. Maar waar de professional dan niet op zit te wachten, is het doorspitten 
van pagina’s tekst op zoek naar de juiste informatie. Een ‘spiekbriefje’ met daarop 
de benodigde informatie, is de behoefte anno 2019. Slimme software en handige 
apps kunnen de professionals hierbij ondersteunen. Zo hebben ze altijd en overal 
de  benodigde informatie tot hun beschikking zonder veel tijd kwijt te zijn aan hun 
 zoektocht. Daarnaast wordt hiermee de kans op fouten aanzienlijk verminderd omdat 
de professionals toegang hebben tot de meest actuele en gevalideerde informatie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van 
digitalisering op het gebied van kwaliteit en veiligheid? 
Neem dan eens een kijkje op www.infoland.nl
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De gezondheidszorg is volop in ontwikkeling. Er is sprake van nieuwe  methoden en technieken die door 
 professionals gebruikt worden, maar ook de organisatie van de zorg blijft niet ongewijzigd. Een organisatie 
waarin communicatie rondom en met de patiënt een belangrijke rol speelt. Om deze  aanpassingen door te 
voeren is een  veranderde rol van de patiënt essentieel. Patiënten krijgen in de toekomst steeds meer een 
actieve rol toebedeeld in hun eigen behandeling. Het is de taak van de professionals om  patiënten optimaal  
te ondersteunen om deze actieve rol te kunnen vervullen. De inzet van e-health is hierbij onontbeerlijk,  
en zal op termijn gaan behoren tot het standaard zorgaanbod in de dagelijkse uitvoering van de praktijk.

Josianne Boyne 
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Dagvoorzitter: Dr. Hans Fiolet
Locatie: Congrescentrum MECC Maastricht

09:15-09:45 Ontvangst

09:45-09:55 Opening
 Dr. Helen Mertens, lid Raad van Bestuur Maastricht UMC+

09:55-10:30 Thema: Patiënt
 Meer mens, minder patiënt
 Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland
 Stefanie Veraghtert, directeur en oprichter van The Big C. (Coffee & Cancer)

10:30-10:55 Thema: Professional  
Shift Happens: Diagnose 2030

 Ruud Veltenaar, filosoof, inspirator, TED spreker en trendwatcher

10:55-11:05 20 jaar accreditatie; Hart op weg naar verbinding
 Dr. Ellen Joan van Vliet, directeur-bestuurder NIAZ

11:05-11:15 Live met Elisabeth Tweestedenziekenhuis - Audit Qmentum  Global

11:15-11:55 Paneldiscussie  
Netwerken in een veranderend zorglandschap

 Drs. Guy Peeters, voorzitter Raad van Toezicht NIAZ (panelleider)
 Dr. Joke Boonstra, lid Raad van Bestuur van Erasmus MC
 Piet Vanthemsche, voorzitter Wit-Gele Kruis Vlaanderen
 Dr. Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout, lid Raad van Bestuur Vlaams  

Ziekenhuis Netwerk Leuven
 Dr. Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur Catharina ziekenhuis en  

bestuurder Santeon 
 
11:55-12:20 Thema: Partner 
 Gezondheid en zorg: ’t succes continueren, 
 maar wel echt ánders
 Prof. dr. Nico van Meeteren, 
 Directeur Top Sector Life Sciences & Health

12:20-13:15 Lunch

Programma • Zorgpaden 
voorleggen aan 

patienten brengt focus en 
zet de puntjes op de i. 

• Effectieve consultvoering biedt 
duidelijkheid voor de patient en 

is de basis voor waarde- 
gedreven zorg

Mark Kuijf, Neuroloog 
MUMC+
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DEELSESSIE 1*
* Keuze maken uit 1 van de 9 onderstaande deelsessies

13:15-14:00 Thema: Patiënt  
A • Citizen Science - Positieve Gezondheid met en voor iedereen.

 Hoe kan de individuele zorgverlening worden verbeterd door gebruik te maken van de 
veerkracht en het aanpassingsvermogen van de patiënt.

 Rianne Pas, beleidsmedewerker Strategic Initiatives and Projects Maastricht University 

 B • De patiënt aan het roer, aan de hand van ‘Molly’….
 De ontwikkelingen in de digitale wereld nemen exponentieel toe, zo ook in de medische 

wereld  en in de patiëntenzorg. In het MUMC+ werken we reeds 15 jaar aan en met 
e-health. Gedurende deze presentatie kunt u zien wat e-health voor hartfalen inhoudt, en 
wordt u meegenomen naar de verander(en)de zorg-wereld voor de  patiënt.

 Dr. Josiane Boyne, onderzoeker E-health Maastricht UMC+

 C • Opzetten van oncologienetwerken; de plek van de patiënt daarin en de rol van de 
accreditatie

 Stefanie Veraghtert, directeur en oprichter van The Big C. (Coffee & Cancer)

 Thema: Professional 
 A • Mentaal kapitaal
 In deze lezing inspireert Elke hoe je je eigen veerkracht en die van je team versterkt. Deze 

lezing is niet alleen het perfecte antigif tegen burn-out, maar ook een eyeopener die dui-
delijk maakt dat investeren in veerkracht leidt tot meer productiviteit en geluk.

 Dr. Elke Geraerts (psycholoog),  founding partner Better Minds at Work & Better Minds 
Coaching

 
 B • Van ‘Patient centered naar Person centered care’
 Hoe ziet de persoonsgerichte zorg er uit in theorie en hoe wordt deze vertaald in de 

praktijk voor patiënten en familie? Wat zijn de belangrijkste barrières voor persoons-
gerichte zorg en welke interventies kunnen deze slechten?

 Dr. José Maessen, staffunctionaris persoonsgerichte zorg Maastricht UMC+

 C • Nurses in the mix….functiedifferentiatie binnen het  verpleegkundige beroep
 Inspiratie, bevlogenheid, verantwoordelijkheid en leiderschap zijn enkele  kernwoorden 

in de functiedifferentiatie van de verpleegkundige beroepsgroep Maastricht UMC+. We 
geven u graag een blik op dit uitdagende proces van  vernieuwing in de verpleegkundige 
beroepsprofielen.

 Renaldo Secchi, MSc, stafadviseur verpleging, Maastricht UMC+

 
‘Think big, act small’.

Drs. Tilly Postelmans,  
senior adviseur NIAZ en  

drs. Ludo Meyers,  
directeur Patiëntenzorg  

Jessa Ziekenhuis, Hasselt.
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Thema: Partners 
 A • Netwerken in een veranderend zorglandschap
 Zorg netwerken zijn er op allerlei niveaus. Binnen het ziekenhuis, maar ook op regionaal, 

nationaal en internationaal niveau strekken de verbindingen zich uit en ontwikkelen 
zich verder. Het Erasmus MC participeert alleen al in bijna 300 externe zorg netwer-
ken.  Samenwerking in die netwerken wordt steeds relevanter, maar zal ook voor iedere 
 deelnemer een ander doel hebben. Wat wordt de toekomst van netwerken? Wat werkt,  
en wat werkt niet? 

 Dr. Joke Boonstra, lid Raad van Bestuur van Erasmus MC

 B • Accreditatie in de regio doe je samen
 De ontwikkelingen staan niet stil. Samen met andere ziekenhuizen bereidt het MUMC+ 

zich voor op de externe NIAZ-audit in 2020. Ook de regio ziekenhuizen worden in 2020 
weer bezocht. Een  goede reden om eens bij elkaar in de keuken te kijken en te zien wat we 
van elkaar willen leren. Tevens worden de eerste stappen gezet om ketens met meerdere 
zorgpartners te toetsten. 

 Mary Derix MSc, hoofd afdeling Kwaliteit & Veiligheid  
Maastricht UMC+

 C • Ziekenhuisnetwerken; Hoe accrediteer je een netwerk?
 Drs. Tilly Postelmans, senior adviseur NIAZ
 Drs. Ludo Meyers, directeur Patiëntenzorg Jessa Ziekenhuis, Hasselt
 In Vlaanderen wordt momenteel hard getimmerd aan de weg naar netwerkvorming. 

Naast formele governance structuren en medisch strategische plannen komt ook een 
andere operationele werking in zicht.  Het netwerk Zuid West Limburg heeft aan het NIAZ 
de vraag gesteld of een netwerkaccreditatie tot de mogelijkheden behoort. Vanuit het 
inzicht dat kwaliteit niet stopt aan de muren van een instelling en vanuit de lange termijn-
visie van het niaz naar een noodzaak om verder door te groeien naar een meer horizontale 
en /of een vertikale auditering werd hierop ingegaan via het opzetten van een pilot.

 In nauw overleg met ASO werden de internationale evoluties afgetoetst. Een specifieke 
normenset is momenteel in ontwikkeling die ons moet toelaten een audit uit te voeren 
waarbij zowel het belang van elke instelling als het netwerkgeheel centraal staat.

 Tijdens deze presentatie werd ingegaan op:
 •  De ontwikkeling van deze normenset
 •  De aanpak om te komen tot een netwerkaccreditering
 •  Het afgelegde parcours tot op heden met  

 een terugblik op successen en leermomenten

14:00-14:15 Wisselen
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DEELSESSIE 2*
* Keuze maken uit 1 van de 9 onderstaande deelsessies

14:15-15:00 Thema: Patiënt 
 A • Citizen Science - Positieve Gezondheid met en voor  iedereen. 
 Hoe kan de individuele zorgverlening worden  verbeterd door gebruik te maken van  

de veerkracht en het aanpassings vermogen van de patiënt.
 Rianne Pas, beleidsmedewerker  Strategic Innovatives and Projects Maastricht University  

 B • Opzet nieuwe zorgpaden in samenwerking met de patiënt
 Patiënten-ervaringen als input gebruiken voor het herontwerp van een zorgpad met een 

reality-check voor meer focus. Hoe ziet patiënt-participatie er uit in de praktijk om een 
effectiever poli-consult te realiseren?

 Dr. Mark Kuijf, neuroloog Maastricht UMC+

 C • Hoe kunnen we de kwaliteit in de zorgketen voor de patiënt verbeteren? 
 Ervaringen van een thuiszorgorganisatie.
 Hoe kunnen we als zorgverleners de zorg voor de doelgroep 70+ verbeteren? Tijdens de 

presentatie worden de inzichten en de toekomstvisie van Wit-Gele Kruis hieromtrent 
 toegelicht. Dit wordt gestoffeerd aan de hand van een aantal concrete projecten.

 Ann Proost, directeur Kwaliteit en Projecten Wit-Gele Kruis Antwerpen

 Thema: Professional 
 A • Mentaal kapitaal
 In deze lezing inspireert Elke hoe je je eigen veerkracht en die van je team  versterkt.  

Deze lezing is niet alleen het perfecte antigif tegen burn-out, maar ook een eyeopener 
die duidelijk maakt dat investeren in veerkracht leidt tot meer  productiviteit en geluk.

 Dr. Elke Geraerts, psycholoog, founding partner Better Minds at Work & Better Minds 
Coaching

 B • Stichting Mens achter de patiënt; Ervaringen met het voelen met het hart  
van de ander  

 De lezing zal de aanwezigen inzicht geven in de doelen van de stichting, de ervaringen van 
de onder wijsuitvoer specifiek in Zuid-Limburg, de effecten van het  onderwijsprogramma 
voor zowel deel nemende studenten als deelnemende ervarings deskundigen en de 
 toekomstvisie van de organisatie. 

 Romy Spee en Eva Visbach, Directie Stichting Mens achter de patiënt

 C • Het leren van zorgprofessionals op de werkplek
 Een prikkelende visie op leren, waarbij de eigen   

verantwoordelijkheid van de  
professional centraal staat!  
Een paradigmashift is noodzakelijk.

 Michel van Zandvoort, MA HR/Med, 
 directeur Maastricht UMC+ Academie 
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 Thema: Partners 
 A • De GGZ in 2040: onmisbaar voor positieve gezondheid en disease management
 Door demografische ontwikkelingen en verbeteringen in de kwaliteit van de zorg, 

is de levensverwachting gestegen.  Hierdoor ontstaat een groeiende aandacht 
voor  levenskwaliteit en positieve gezondheid. Levensstijl interventies en  disease 
 management worden belangrijker. En hiermee komt de  somatische zorg dichter bij de 
psychische hulpverlening.  Tenslotte groeit het belang van zingeving en kwaliteit van 
het leven. In de GGZ krijgt dit vorm in het hersteldenken.

  Prof. Dr. Philippe Delespaul, hoogleraar innovaties in de GGZ aan de Universiteit  
Maastricht en programmaleider Integrale Zorg  Mondriaan

 B • De juiste plek met de juiste zorg voor de kwetsbare oudere. De Schakel, 
 samenwerking tussen Maastricht UMC+ en Envida. Directe doorstroom van SEH naar 
eerste lijn.

 Presentatie over het participatief actieonderzoek naar de doorstroom van ouderen 
die zorg nodig hebben en zich zonder indicatie voor een medisch specialistische 
 behandeling melden bij de SEH.

 Drs. Lisette Ars, beleidsadviseur Envida
 Ruud Nelissen, MA, projectleider Kliniek op maat  Maastricht UMC+

 C • Workshop Safety 2: Geen dag is hetzelfde; leren van de  variatie in de dagelijkse 
praktijk

 Tijdens deze workshop komen de basisprincipes van  Safety-II aan de orde en maakt  
u kennis met FRAM (Functional  Resonance Analysis Method).  

 Patricia Wimmer en Miriam Kroeze, adviseurs medisch risico management  Medirisk

15:00-15:25 Pauze

15:25-16:10 Thema: Plenair 
 Samenwerken zit in ons bloed
 Dr. Aniek Ivens, evolutiebiologe

16:10-16:40 Afsluiting
 Steven Carlin, Illusionist

NIAZ accreditatie  
doe je samen in de regio. 

In Limburg zijn 4 ziekenhuizen NIAZ- 
geaccrediteerd. In 2020 staat voor alle 

ziekenhuizen de externe audit weer op de 
planning. De voorbereiding voeren we geza-

menlijk uit, onder andere door interne audits bij 
elkaar uit te voeren. Steeds gaan 3 teams vanuit 

de andere ziekenhuizen gezamenlijk op 1 dag het 
ziekenhuis bezoeken. Zo wordt van elkaar ge-
leerd. Ook verbeterprojecten en best practices 

worden met elkaar gedeeld. 

Mary Derix Msc, hoofd afdeling  
Kwaliteit & Veiligheid MUMC+
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De beste patiëntenzorg, kwaliteit en patiëntveiligheid regel je niet in de spreekkamer alleen. Daar is méér voor 
nodig. Iedere zorgprofessional, medewerker én patiënt dragen daaraan bij. Accreditatie helpt de  medewerker 
om zich daarvan bewust te zijn: het  accreditatieproces inspireert en brengt een  repertoire van mogelijke 
 verbeteringen onder de aandacht. Het doel dat daarbij wordt  nagestreefd is niet het verbeteren van data,  
maar het  verbeteren van de zorg en de patiëntervaringen.

Dr. Helen Mertens, lid Raad van Bestuur MUMC+
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De belangrijkste uitdaging is 
om zicht te krijgen op aanpassingen 
die zorgverleners dagelijks doen. We 
leren begrijpen waarom het meestal 

goed gaat in een complexe omgeving als 
de zorg. Leren van de dagelijkse praktijk is 

een goudmijn!

Patricia Wimmer en  
Miriam Kroeze, adviseurs  

medisch risicomanagement 
Medirisk
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Lisanne Brands | lid cliëntenraad Maastricht UMC+ | 
De toekomst van de gezondheidszorg komt nog veel meer dan nu te liggen op preventie en 
 welzijn en gezondheid in plaats van ziekte. In de toekomst bezoeken we een ‘ gezondheidshuis’ 
in plaats van een ziekenhuis, ongezonde producten worden duur, gezonde goedkoop. 
 Technologie op  deelgebieden maakt dat er meer ruimte en aandacht  is voor de medemens en 
dus een  patiënt, communicatie en samen beslissen. 

Dimitri Hensgens | patiënt | 
Hoe de zorg er over 10-20 jaar uit moet zien? “Een relaxte, empathische doktor met oog voor de 
mens achter de patiënt. Die niet onder tijdsdruk werkt maar alle tijd heeft om zijn patiënten in 
iedere fase van zijn ziekte op basis van een holistisch zorgmodel te behandelen, te begeleiden 
op basis van gezamenlijk gemaakte behandelkeuzes. Simpel toch!?”

Anita Kaeminck | patiënt |  
Ik heb een droom. Dat alle kankerzorg verandert van een tumorgerichte zorg in een 
 patiëntgerichte zorg. Waarbij niet alleen aandacht is voor ‘hoe verslaan we de kanker’, maar ook 
voor de patiënt als mens die alles maar moet doorstaan. Dan denk ik aan de o zo belangrijke 
dokter-patiëntrelatie (Samen Beslissen) en aan de veerkracht van de  patiënt thuis. Maar ook 
aan dringend noodzakelijke verbeteringen in het ziekenhuis, zoals verse gezonde maaltijden, 
beweging en frisse lucht (een mooie ziekenhuistuin!).

Aan het woord 
De patiënt…
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Christel van Beijsterveld | fysiotherapeut en promovendus, Maastricht UMC+ | 
Over 20 jaar zal de zorg zich minder concentreren op het behandelen van ziekte, maar meer 
op preventie en het (weer) optimaal functioneren van mensen in de eigen leefomgeving, 
ondanks een eventuele chronische aandoening. Technologische innovaties gaan een individu 
hierin  ondersteunen aangevuld met therapie indien noodzakelijk. Monitoring binnen de 
 fysiotherapie met slimme technologie door patient, mantelzorger en fysiotherapeut zal een 
belangrijkere rol hebben om zo de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te leveren. 

Bart Spaetgens | Internist  Ouderengeneeskunde, Maastricht UMC+ | 
Nederland vergrijst. Dit vergt aanpassingsvermogen van patiënten, dokters en  (voornamelijk) 
beleidsmakers. De zorg voor ouderen, zoals die nu voornamelijk in het ziekenhuis plaatsvindt, zal 
zich gaan verplaatsen naar 1.5 lijns centra en thuis. Het ziekenhuis zal, ook voor ouderen, enkel nog 
bedoeld zijn voor hoog-complexe zorg (zoals chirurgie en intensive care geneeskunde). Daarnaast zal 
het ziekenhuis -nog meer dan nu- gaan fungeren als aanstuurcentrum voor goede ouderenzorg. Het 
kunstmatige onderscheid tussen zorg in de 1e/2e/3e lijn zal voor ouderen volledig verdwijnen.

Piet Leroy | Kinderarts  Intensivist, Maastricht UMC+ | 
Verbindende zorg vindt plaats tijdens de ontmoeting van twee kwetsbare mensen, waarbij de 
ene hooguit iets kwetsbaarder is dan de andere… Helaas leren zorg professionals tijdens hun 
opleiding dat professioneel gedrag het bewaren is van de juiste afstand. We moeten zouden dit 
moeten veranderen in ‘het vinden van de juiste nabijheid’.

Aan het woord 
De professional…

De zorg verlangt een 
 mensgerichte en interprofessio-

nele manier van werken. Dit bereiken 
we door zorgprofessionals op een 

geïntegreerde manier op te leiden en te 
verbinden met  ervarings(des)kundigen op 

het gebied van ziekte en zorg.

Stichting Mens Achter de Patiënt,
Eva Visbach, Matthijs Bosveld,  

Romy Spee en Sjim Romme
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Guy Schulpen | medisch directeur ZIO | 
De komende jaren zullen we zien dat de zorg verandert van financieel  gedreven naar 
 maatschappelijk gedreven, van professional gestuurd naar patiënt gestuurd. Van analoog naar 
digitaal, van institutioneel naar wijkgebonden. Van sectorale zorg naar netwerkzorg.  Dat gaan 
we doen omdat het beter én goedkoper is. 

Ton Ruikes | NIAZ College Kwaliteitsverklaringen en NIAZauditor | 
In de toekomst zal de zorg in toenemende mate in netwerkverband georganiseerd worden. 
Waarbij gezamenlijk door diverse instellingen zorg verleend wordt en diverse expertises bij 
elkaar gebracht worden. Daarnaast zal gebruik gemaakt worden van de nieuwe behandel- en 
technologische mogelijkheden. Samen zorgen voor elkaar met de regie bij de cliënt.

Anita Wydoodt | lid Raad van Bestuur Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg | 
De zorg zal meer tot stand komen door partnerschap tussen  verschillende  organisaties. Een 
mooi voorbeeld zijn longverpleegkundigen of  oncologieverpleegkundigen uit het ziekenhuis  
die in de thuissituatie zorg leveren.  
We zullen meer over de grenzen van organisaties samen werken. Ook de patiënt is onze 
 partner: de persoon die naar het ziekenhuis komt is niet alleen patiënt met een ziekte, maar 
een compleet persoon met zijn eigen wensen, mogelijkheden en  verwachtingen. Hoe zullen we 
daar in de zorg meer oog voor ontwikkelen?

Aan het woord 
De partner…

Aan het woord 
De professional…
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Notities

De zorg is  georganiseerd 
op een manier die voor 

 zorgaanbieders handig is. Maar dat 
heeft zijn langste tijd gehad. Mensen 
met een aandoening monitoren zich 

steeds meer zelf, kennen hun lichaam steeds 
beter en hebben een ‘dokter in hun broekzak’. 

Dat betekent ook voor zorgverleners en 
 zorgprofessionals grote veranderingen. 

Dianda Veldman,  
directeurbestuurder  

Patiëntenfederatie Nederland



29 

Lifestyle gerichte preventie 
en disease management van 

 chronische kwetsbaarheden krijgen 
een belangrijkere plaats in de zorg. Dit 

brengt de somatische en psychische zorg 
dichter bij elkaar. 

Prof.dr. Philippe Delespaul, hoogleraar 
innovaties in de GGZ aan de Universiteit 

Maastricht en programmaleider 
 Integrale Zorg Mondriaan
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Kerteza
De gezondheidszorg is de voorbije 
 decennia enorm geëvolueerd, maar 
mede daardoor bijzonder com-
plex  geworden. De uitdagingen in 
de  gezondheidszorg zijn groot en 
gekend. De antwoorden die daarop 
moeten  gevonden worden zijn noch 
voor de hand liggend noch evident. 
Dat is waarom Kerteza focust op de 
zorg en de schil rondom. Ondanks 
de vele  uitdagingen waarmee we 
 geconfronteerd (zullen) worden, is ons 
huidige  gezondheidszorgsysteem goed 
en is de tevredenheid bij  patiënten 
hoog. Maar het moet beter, en als 
 Kerteza zijn wij overtuigd dat het ook 
beter kan. Voor vele problemen zijn er 
oplossingen voorhanden. Het  probleem 
is net dat deze oplossingen niet op een 
sluitende  geïmplementeerd raken in 
de praktijk en niet structureel ingebed 
worden doorheen alle geledingen van 
een organisatie!

Wat we doen
Als Kerteza helpen wij organisaties in de gezondheidszorg net 
om die stappen die het verschil maken wel vooruit te zetten.
Dit doen we aan de hand van een gestructureerde,  onderbouwde 
en pragmatische aanpak op maat van de klant. Een aanpak 
die gedreven wordt vanuit échte verbetering van de kwaliteit, 
 efficiëntie en productiviteit van zorg ten dienste van en niet ten 
koste van de patiënt.

Ons DNA
Dit kunnen wij, omdat we beschikken over deskundige 
 medewerkers met een brede waaier aan specifieke expertise en 
allen met een grote affiniteit en passie voor zorg.

We zijn toonaangevend. We zijn een gewaardeerde partner in 
het brede debat. Onze actieve bijdrage en betrokkenheid in tal 
van raden, commissies, overheden, accrediterende,  certificerende 
en regelgevende instanties, wetenschappelijke beroeps-
verenigingen, conferenties en tal van andere fora tonen dit.

Dat doen wij op een gedreven manier, met flair en vanuit een 
oprechte betrokkenheid voor de zorg.

Tegelijk ook persoonlijk en op maat van de klant.

Zo ook met zorg voor de sector, voor onze klant, hun en onze 
medewerkers.



In het project de Schakel, de juiste zorg op de juiste plaats voor kwetsbare ouderen hebben  
we de  volgende lessen geleerd:
•  Met partners samenwerken aan een innovatief project begint met vertrouwen en  

vraagt uitstijgen boven het eigen organisatiebelang. 
• Bepaal een gemeenschappelijke ambitie, waarbij de klantwaarde voorop staat en  

die aansluit bij de strategische visie van de deelnemende organisaties. 
• Het project is een werkplaats waarin continu wordt geleerd door steeds te evalueren en  

bij te stellen met als doel te kwaliteit verhogen. 
• Veranderingen gaan met vallen en opstaan. Transparantie over eigen belangen is hierbij noodzakelijk. 

Ruud Nelissen MA, projectleider Kliniek op maat Maastricht UMC+ en drs. Lisette Ars, beleidsadviseur Envida.

Het MUMC+ omarmt  
het gedachtegoed van Positieve 
Gezondheid. Wij kijken naar de 

mens als geheel. Onderzoek naar 
 (Positieve) gezondheid doen wij samen 
met burgers, om zo de gezondheid in 

de regio te verbeteren. Voor nu en in de 
toekomst. 

Sanne Grootjans, provomedus en 
Rianne Pas, beleidsmedewerker 

Strategic Innovatives and Projects, 
Maastricht University
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Maak kennis met de revolutionaire, visuele interoperabiliteitsoplossing voor de operatieafdeling 
die de patiëntveiligheid en OK-productiviteit optimaliseert, infecties (POWI’s) minimaliseert en 
kosten en procesverspilling vermindert. Profiteer van realtime actionable data van alle klinische 
workflows en verhoog uw efficiëntie. Patiënt-veiligheid gegevens, OK-logistiek, luchtkwaliteit, 

infectierisico’s en nog veel meer allemaal binnen één centraal systeem.

Benieuwd hoe NewCompliance u kan helpen?
Neem contact met ons op via info@newcompliance.com 

Realiseert een veilige en effectieve gezondheidszorg.

• INTEROPERABELE DATA 
Nooit meer handmatig data uit verschillende 
systemen combineren

• SLIMME VEILIGHEIDSCONTROLES &  
REALTIME PATIËNTVEILIGHEIDSCORING 
verhoogde compliance op protocollen  
en teambewustzijn

• REALTIME CUSTOMIZED DASHBOARDS  
Voor alle teams en locaties

• SNELLE ANALYSES &  
DUIDELIJKE RAPPORTEN 
Automatisch gemaakt en geeft  
eenvoudig resultaten weer

www.newcompliance.com 
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