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

Internationaal accreditatieprogramma NIAZ - Qmentum
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Check

Do

Verbeteracties
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1. Samenvatting
Dit rapport geeft weer wat de bevindingen zijn van de auditoren bij het toetsen van de criteria op basis van
het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.
In de accreditatieprocedure is vastgelegd dat het NIAZ bij een audit voor het behalen van een accreditatie
verschillende eisen stelt aan een instelling.
Op basis van de bevindingen van het auditteam maakt de voorzitter van het auditteam – na overleg met
het auditteam - een korte rapportage voor het College Kwaliteitsverklaringen van het NIAZ. Daarin
onderbouwt de voorzitter op basis van de bevindingen en de scores van het auditteam in welke mate de
instelling voldoet aan de drie noodzakelijke voorwaarden. Hierbij gaat het om hoofdlijnen, niet om details.
Deze rapportage is niet openbaar en is ook niet in dit rapport opgenomen.
1.1 Auditbezoek
Het auditbezoek heeft plaatsgevonden van 17 tot en met 19 oktober 2017.
Auditprogramma
Zie appendix B.
Auditteam
Dhr. dr. J.N. Schreuder, voorzitter
Mevr. R. Barilla, MSc, MBA
Mevr. drs. J.J.M. Koffijberg-Allefs
Dhr. R. Sneep
Mevr. F. Aerts, MSc ( aspirant auditor)
Surveymanager
Dhr. G. Teerling, MMI
Aanvullende informatie
Revalidatieziekenhuis RevArte heeft een aanvraag bij het NIAZ gedaan voor een instellingsbrede
accreditatie op basis van de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 3.0. De accreditatie is uitgevoerd conform de
Accreditatieprocedure 2017.
De Raad van Bestuur van het Revalidatieziek RevArte heeft desgevraagd tijdens het auditbezoek verklaard
dat er geen werkeenheden zijn met problemen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en veiligheid
van zorg en waarvan het auditteam op de hoogte moet zijn.
De instellingsbrede accreditatie betreft het Revalidatieziekenhuis RevArte te Edegem.
De auditoren hebben tijdens het auditbezoek het revalidatieziekenhuis bezocht. De bevindingen van de
auditoren per criterium gelden voor alle locaties, eventuele uitzonderingen staan bij de samenvatting van
de kritische processen beschreven.
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De volgende onderdelen behoren niet tot de accreditatie, zoals vastgesteld tijdens het intakegesprek:
 De radiologie, voor zover die uitstijgt boven de klassieke radiologie
 Het laboratorium, m.n. de bloedstalen
 De bloedtransfusie
Normen
Tijdens het auditbezoek zijn de volgende normensets gebruikt om de diensten en procedures van het
Revalidatieziekenhuis RevArte te toetsen:
Instellingsbrede normen
Leiderschap
Governance
Zorg-specifieke normen
Ambulante Zorg
Diagnostische beeldvorming
Infectiepreventie en -bestrijding
Medicatiebeheer
Medische (niet-chirurgische) zorg
Revalidatiezorg
Voorbereid zijn op noodsituaties en rampen
Instrumenten
Het Revalidatieziekenhuis RevArte heeft onderstaand instrument gebruikt voor het toetsen van de
(patiënt)veiligheidscultuur:
- Onderzoek naar veiligheidscultuur binnen zorginstellingen.
Samenvatting bevindingen

In hoeveel procent van het aantal toetsingen zijn alle
vereiste instellingsrichtlijnen (VIR’s) behaald?
Is per normenset aan het vereiste aandeel
gouden criteria met hoge prioriteit (criteria met
uitroeptekens) voldaan?
Aan hoeveel procent van alle gouden criteria over
alle relevante normensets voldoet de instelling?
Wat is de respons op de
patiëntveiligheidscultuurmeting?

Resultaat
92%

Eis
100%

Geen normenset scoort
lager dan 90%

90% per normenset

98,1%

81%

152

188

5

Datum:
23-11-2017

Status:
definitief

Revalidatieziekenhuis
RevArte

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

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





Goud heeft betrekking op basisstructuren en –processen die verband houden met de fundamentele
elementen van veiligheids- en kwaliteitsverbetering.
Platina bouwt voort op deze elementen van kwaliteit en veiligheid, maar benadrukt ook cliëntgerichte
zorg, waarbij consistentie in de zorgverlening wordt nagestreefd door middel van
standaardprocedures en door het betrekken van cliënten en medewerkers bij de besluitvorming.
Diamant richt zich op het realiseren van kwaliteit door het controleren van resultaten, gebruikmakend
van praktijkervaring en best practices om diensten te verbeteren, en door het vergelijken van eigen
resultaten met die van collega-instellingen om tot verbeteringen op systeemniveau te komen.

In onderstaand diagram staat in hoeverre Revalidatieziekenhuis RevArte voldoet aan de gouden,
platina en diamanten criteria.

7; 1%

157; 17%
19; 2%

Goud voldaan
Goud niet voldaan
460; 48%

Platina voldaan
Platina niet voldaan
Diamant voldaan

295; 31%

Diamant niet voldaan

9; 1%
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Deze tabel laat zien welke normensets zijn gebruikt bij het toetsen van de instelling, en geeft een overzicht
van het aantal (en percentage) criteria dat is aangemerkt als ‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het
auditbezoek.
De instellingsbrede normen gelden voor iedere organisatie en worden dan ook standaard ingezet in een
accreditatieprocedure. De zorgspecifieke normen worden ingezet aan de hand van het profiel van een
organisatie: welk type zorg wordt geboden en welke afdelingen zijn aanwezig.
Criteria met hoge prioriteit
Voldaan
Normen

Aantal
(%)

Instellingsbrede normen
43
Governance
(89,6%)
49
Leiderschap
(98%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre34
ventie en
(97,1%)
-bestrijding
67
Medicatiebeheer
(100%)
86
Ambulante
zorg
(93,5%)
37
Diagnostische
beeldvorming
(94,9%)
Medische
83
(nietchirurgische)
(95,4%)
zorg
83
Revalidatiezorg
(96,5%)
Voorbereid
zijn op
11
noodsituaties
(100%)
(crises) en
rampen
493
Totaal
(95,7%)

Andere criteria

Alle criteria

Niet
voldaan

Nvt

Voldaan

Niet
voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

38
(97,4%)
88
(98,9%)

1
(2,6%)
1
(1,1%)

23
(92%)

2
(8%)

52
(100%)
36
(92,3%)
31
(93,9%)

0
(0%)
3
(7,7%)
2
(6,1%)

5
(10,4%)
1
(2%)
1
(2,9%)

0
1

14

0
6
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Niet
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

81
(93,1%)
137
(98,6%)

6
(6,9%)
2
(1,4%)

57
(95%)

3
(5%)

119
(100%)
122
(93,1%)
68
(94,4%)

0
(0%)
9
(6,9%)
4
(5,6%)

16

0
7

27

0
(0%)
6
(6,5%)
2
(5,1%)

12

4
(4,6%)

2

46
(97,9%)

1
(2,1%)

2

129
(96,3%)

5
(3,7%)

4

3
(3,5%)

0

64
(97%)

2
(3%)

0

147
(96,7%)

5
(3,3%)

0

0
(0%)

4

44
(97,8%)

1
(2,2%)

6

55
(98,2%)

1
(1,8%)

10

22
(4,3%)

75

422
(97%)

13
(3%)

59

915
(96,3%)

35
(3,7%)

134

7

35

2
4
26

9

61
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Gouden Criteria
In onderstaand diagram staat in hoeverre Revalidatieziekenhuis RevArte voldoet aan de gouden
criteria.

9; 2%

Goud voldaan
Goud niet voldaan

460; 98%

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) gouden criteria dat is aangemerkt als
‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het auditbezoek.
Criteria met hoge prioriteit
(Goud)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan
Normen

Aantal
(%)

Instellingsbrede normen
20
Governance
(95,2%)
28
Leiderschap
(100%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepreven
18
tie en –
(94,7%)
bestrijding
43
Medicatiebeh
eer
(100%)
50
Ambulante
zorg
(98%)
28
Diagnostische
beeldvorming
(96,6%)

Aantal (%)

1
(4,8%)
0
(0%)
1
(5,3%)
0
(0%)
1
(2%)
1
(3,4%)

Aantal

0
0

8
2
7
23

Andere criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan
Aantal (%)

Aantal (%)

11
(100%)
39
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

10
(100%)

0
(0%)

33
(100%)
9
(90%)
14
(100%)

0
(0%)
1
(10%)
0
(0%)

Aantal

0
2

5
0
0
10

Alle criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
voldaan
Aantal
(%)

Aantal (%)

31
(96,9%)
67
(100%)

1
(3,1%)
0
(0%)

28
(96,6%)

1
(3,4%)

76
(100%)
59
(96,7%)
42
(97,7%)

0
(0%)
2
(3,3%)
1
(2,3%)

Nvt
Aantal

0
2

13
2
7
33
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Andere criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

Medische
(nietchirurgische)
zorg

49
(96,1%)

2
(3,9%)

0

10
(100%)

0
(0%)

Revalidatiezor
g

47
(97,9%)

1
(2,1%)

0

16
(100%)

Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen

10
(100%)

0
(0%)

2

Totaal

293
(97,7%)

7
(2,3%)

42

Alle criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

0

59
(96,7%)

2
(3,3%)

0

0
(0%)

0

63
(98,4%)

1
(1,6%)

0

25
(96,2%)

1
(3,8%)

1

35
(97,2%)

1
(2,8%)

3

167
(98,8%)

2
(1,2%)

18

460
(98,1%)

9
(1,9%)

60
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Platina Criteria
In onderstaand diagram staat in hoeverre Revalidatieziekenhuis RevArte voldoet aan de platina
criteria.

19; 6%

Platina voldaan
Platina niet voldaan

295; 94%

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) platina criteria dat is aangemerkt als
‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het auditbezoek.
Criteria met hoge prioriteit
(Platina)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan
Normen

Aantal
(%)

Instellingsbrede normen
17
Governance
(81%)
14
Leiderschap
(93,3%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre13
ventie en
(100%)
-bestrijding
15
Medicatiebeheer
(100%)
26
Ambulante
zorg
(89,7%)
8
Diagnostische
beeldvorming
(88,9%)

Aantal (%)

4
(19%)
1
(6,7%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(10,3%)
1
(11,1%)

Aantal

0
1

6
5
4
8

Andere criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan
Aantal (%)

Aantal (%)

12
(100%)
32
(97%)

0
(0%)
1
(3%)

8
(88,9%)

1
(11,1%)

16
(100%)
12
(92,3%)
17
(94,4%)

0
(0%)
1
(7,7%)
1
(5,6%)

Aantal

0
2

5
2
3
10

Alle criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
voldaan
Aantal
(%)

Aantal (%)

29
(87,9%)
46
(95,8%)

4
(12,1%)
2
(4,2%)

21
(95,5%)

1
(4,5%)

31
(100%)
38
(90,5%)
25
(92,6%)

0
(0%)
4
(9,5%)
2
(7,4%)

Nvt
Aantal

0
3

11
7
7
18
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Andere criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

Medische
(nietchirurgische)
zorg

25
(92,6%)

2
(7,4%)

0

18
(94,7%)

1
(5,3%)

Revalidatiezorg

23
(92%)

2
(8%)

0

25
(96,2%)

Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen

1
(100%)

0
(0%)

1

Totaal

142
(91,6%)

13
(8,4%)

25

Alle criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

0

43
(93,5%)

3
(6,5%)

0

1
(3,8%)

0

48
(94,1%)

3
(5,9%)

0

13
(100%)

0
(0%)

2

14
(100%)

0
(0%)

3

153
(96,2%)

6
(3,8%)

24

295
(93,9%)

19
(6,1%)

49
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Diamanten Criteria
In onderstaand diagram staat in hoeverre Revalidatieziekenhuis RevArte voldoet aan de diamanten
criteria.

7; 4%

Diamant voldaan
Diamant niet voldaan

157; 96%

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) diamanten criteria dat is aangemerkt als
‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het auditbezoek.
Criteria met hoge prioriteit
(Diamant)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan
Normen

Aantal
(%)

Instellingsbrede normen
6
Governance
(100%)
7
Leiderschap
(100%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre3
ventie en
(100%)
-bestrijding
9
Medicatiebeheer
(100%)
10
Ambulante
zorg
(83,3%)
1
Diagnostische
beeldvorming
(100%)

Aantal (%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(16,7%)
0
(0%)

Aantal

0
0

0
0
1
4

Andere criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan
Aantal (%)

Aantal (%)

15
(93,8%)
17
(100%)

1
(6,3%)
0
(0%)

4
(80%)

1
(20%)

3
(100%)
15
(93,8%)
0
(0%)

0
(0%)
1
(6,3%)
1
(100%)

Aantal

0
2

3
0
1
6

Alle criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
voldaan
Aantal
(%)

Aantal (%)

21
(95,5%)
24
(100%)

1
(4,5%)
0
(0%)

7
(87,5%)

1
(12,5%)

12
(100%)
25
(89,3%)
1
(50%)

0
(0%)
3
(10,7%)
1
(50%)

Nvt
Aantal

0
2

3
0
2
10
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Andere criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

Medische
(nietchirurgische)
zorg

9
(100%)

0
(0%)

2

17
(100%)

0
(0%)

Revalidatiezorg

13
(100%)

0
(0%)

0

22
(95,7%)

Nvt

Nvt

1

58
(96,7%)

2
(3,3%)

8

Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen
Totaal

Alle criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

2

26
(100%)

0
(0%)

4

1
(4,3%)

0

35
(97,2%)

1
(2,8%)

0

6
(100%)

0
(0%)

3

6
(100%)

0
(0%)

4

99
(95,2%)

5
(4,8%)

17

157
(95,7%)

7
(4,3%)

25
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1.3 Overzicht per vereiste instellingsrichtlijn (VIR)
Vereiste instellingsrichtlijnen (VIR’s) zijn criteria die gaan over cruciale aspecten in de zorg- en
dienstverlening van - met name - patiëntveiligheid. Aan deze eisen moet een instelling voldoen om voor
accreditatie in aanmerking te komen. Elke VIR heeft een niveau op goud, platina of diamant en daaraan
gekoppelde nalevingstest(s). Deze nalevingstest(s) moeten allemaal als ‘voldaan’ worden aangemerkt
voordat de VIR als geheel als ‘voldaan’ kan worden beoordeeld.
Deze tabel geeft een overzicht van het aantal keren dat de VIR’s zijn getoetst en hoe vaak deze VIR’s zijn
aangemerkt als ‘voldaan’ of ‘niet voldaan’ tijdens het auditbezoek.
Gouden VIR’s
Normen

Voldaan

Instellingsbrede normen
Governance
0
Leiderschap
3
Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
1
en –bestrijding
Medicatiebeheer
1
Ambulante zorg
1
Diagnostische
1
beeldvorming
Medische (niet0
chirurgische) zorg
Revalidatiezorg
0
Voorbereid zijn op
noodsituaties
0
(crises) en rampen
Totale aantal (%)
7 (77,8%)

Platina VIR’s

Diamanten VIR’s

Niet voldaan

Voldaan

Niet voldaan

Voldaan

Niet voldaan

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

1

0

0

0

0
0

1
2

0
0

0
1

0
0

0

1

0

0

0

1

4

0

1

0

1

3

0

1

0

0

0

0

0

0

2 (22,2%)

12 (100%)

0 (0%)

4 (100%)

0 (0%)
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Deze tabel geeft een overzicht van de beoordelingen van de VIR’s per patiëntveiligheidsgebied.

VIR

Beoordeling

Niveau

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Niet voldaan

Goud

Niet voldaan

Goud

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Voldaan

Goud

Voldaan

Platina

Voldaan

Goud

Communicatie
Cliëntverificatie
(Ambulante zorg)
Cliëntverificatie
(Diagnostische beeldvorming)
Cliëntverificatie
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Cliëntverificatie
(Revalidatiezorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Ambulante zorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Revalidatiezorg)
Medicatieafstemming
(Ambulante zorg)
Medicatieafstemming
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Medicatieafstemming
(Revalidatiezorg)
Medicatieverificatie als prioriteit
(Leiderschap)
Medicijngebruik
Controle van geconcentreerde elektrolyten
(Medicatiebeheer)
High-alertmedicatie
(Medicatiebeheer)
Arbeidsomstandigheden
Programma voor preventief onderhoud
(Leiderschap)
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Beoordeling

Niveau

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Platina

Voldaan

Goud

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Infectiepreventie en -beheersing
Handhygiëne
(Infectiepreventie en –bestrijding)
Veilige injectiepraktijken
(Infectiepreventie en –bestrijding)
Veiligheidscultuur
Incidentmelden
(Leiderschap)
Risicomanagement
Tromboseprofylaxe
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Valpreventiebeleid
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Valpreventiebeleid
(Ambulante zorg)
Valpreventiebeleid
(Diagnostische beeldvorming)
Valpreventiebeleid
(Revalidatiezorg)
Voorkomen decubitus
(Revalidatiezorg)
Voorkomen decubitus
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
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1.4 Overzicht per kwaliteitsdimensie
Het internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum gebruikt acht kwaliteitsdimensies om de
kwaliteit van zorg weer te geven. Elk criterium in een norm is gerelateerd aan een specifieke
kwaliteitsdimensie. Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) criteria per
kwaliteitsdimensie dat is aangemerkt als ‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het auditbezoek.
Doelgroepgerichtheid

Toegankelijkheid

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

6
(100%)
9
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

3
(100%)
0
Nvt
4
(100%)
0
Nvt
3
(100%)
9
(100%)

0
(0%)
0
Nvt
0
(0%)
0
Nvt
0
(0%)
0
(0%)

Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen

4
(100%)

0
(0%)

2

0
Nvt

0
Nvt

0

Totaal

38
(100%)

0
(0%)

9

29
(96,7%)

1
(3,3%)

1

Normen

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

0
Nvt
0
Nvt

0
Nvt
0
Nvt

5
(100%)
4
(100%)
6
(85,7%)
1
(100%)
6
(100%)
7
(100%)

0
(0%)
0
(0%)
1
(14,3%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

0
4

0
0

Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
en –bestrijding
Medicatiebeheer
Ambulante zorg
Diagnostische
beeldvorming
Medische (nietchirurgische) zorg
Revalidatiezorg

2
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0
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Continuïteit van de zorgverlening

Cliëntgerichte Zorgverlening

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

0
Nvt
2
(100%)

0
Nvt
0
(0%)

0
Nvt
9
(100%)
18
(90%)
6
(85,7%)
17
(94,4%)
23
(95,8%)

0
Nvt
0
(0%)
2
(10%)
1
(14,3%)
1
(5,6%)
1
(4,2%)

Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen

3
(100%)

0
(0%)

0

6
(100%)

0
(0%)

2

Totaal

78
(94%)

5
(6%)

3

34
(94,4%)

2
(5,6%)

5

Normen

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

1
(100%)
1
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

0
Nvt
0
Nvt
7
(87,5%)
0
Nvt
8
(100%)
11
(91,7%)

0
Nvt
0
Nvt
1
(12,5%)
0
Nvt
0
(0%)
1
(8,3%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

0
0

0
0

Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
en –bestrijding
Medicatiebeheer
Ambulante zorg
Diagnostische
beeldvorming
Medische (nietchirurgische) zorg
Revalidatiezorg

0
0
0
3
0
0

0
0
1
1
1
0
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Arbeidsomstandigheden

Veiligheid

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

11
(91,7%)
31
(96,9%)

1
(8,3%)
1
(3,1%)

1
(100%)
4
(100%)
15
(93,8%)
4
(100%)
14
(93,3%)
15
(93,8%)

0
(0%)
0
(0%)
1
(6,3%)
0
(0%)
1
(6,7%)
1
(6,3%)

Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen

6
(100%)

0
(0%)

0

25
(96,2%)

1
(3,8%)

6

Totaal

101
(95,3%)

5
(4,7%)

4

239
(96%)

10
(4%)

57

Normen

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

4
(100%)
31
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

32
(97%)
62
(100%)
21
(87,5%)
24
(100%)
21
(87,5%)
19
(90,5%)

1
(3%)
0
(0%)
3
(12,5%)
0
(0%)
3
(12,5%)
2
(9,5%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

0
1

0
1

Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
en –bestrijding
Medicatiebeheer
Ambulante zorg
Diagnostische
beeldvorming
Medische (nietchirurgische) zorg
Revalidatiezorg

1
0
0
2
0
0

10
7
6
25
1
1
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Efficiëntie

Normen

Effectiviteit

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

16
(100%)
9
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

2
(100%)
3
(100%)
5
(100%)
5
(100%)
3
(100%)
3
(100%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen

5
(100%)

0
(0%)

0

6
(100%)

0
(0%)

0

Totaal

51
(100%)

0
(0%)

1

369
(96,3%)

14
(3,7%)

58

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

43
(89,6%)
59
(98,3%)

5
(10,4%)
1
(1,7%)

16
(88,9%)
39
(100%)
50
(98%)
30
(90,9%)
62
(98,4%)
64
(98,5%)

2
(11,1%)
0
(0%)
1
(2%)
3
(9,1%)
1
(1,6%)
1
(1,5%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

0
0

0
1

Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
en –bestrijding
Medicatiebeheer
Ambulante zorg
Diagnostische
beeldvorming
Medische (nietchirurgische) zorg
Revalidatiezorg

0
0
0
1
0
0

14
3
10
28
2
0
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2. Overzicht beoordelingen op niveau goud
Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de beoordelingen door het auditteam van de criteria op
niveau goud.
2.1 Vereiste instellingsrichtlijnen
In deze tabel ziet u de beoordeling van de gouden VIR’s, het patiëntveiligheidsgebied daaraan gerelateerd,
en de norm waar zij betrekking op hebben.

Gouden VIR’s

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
9.8.2

Niet voldaan

Op de bezochte verpleegafdelingen is bij het observeren
van risicovolle momenten zoals
bij medicatietoedieningsmomenten vastgesteld dat
medewerkers de in RevArte
geldende ‘Procedure patiëntidentificatie’ versie 5, niet
consequent toepassen. De naam
van de patiënt werd vernoemd,
de geboortedatum werd niet
bevraagd en slechts een enkele
keer werd het ID-bandje
gecontroleerd. Desgevraagd
geven verpleegkundig auditees
aan bij nieuwe patiënten actief
naar naam en geboortedatum te
vragen. Bij patiënten die al
langer zijn opgenomen wordt
een passieve bevraging
gehanteerd.

Ambulante zorg
10.7

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan het dagrevalidatieziekenhuis en in gesprek met
een verpleegkundige en
paramedici is dit bevestigd
gezien.

Revalidatiezorg
10.8.2

Niet voldaan

Bij observaties van medicatietoedieningsmomenten op de
bezochte verpleegafdeling is
vastgesteld dat medewerkers de
geldende ‘Procedure patiëntidentificatie, versie 05, niet
consequent toepassen.

Communicatie
Cliëntverificatie
Het team hanteert een
cliëntidentificatieprotocol dat
toegepast wordt bij alle diensten en
procedures.
Het team gebruikt minimaal twee
methodes (bijv. naam en
geboortedatum) om een cliënt te
identificeren voordat een dienst wordt
verleend of procedure wordt
toegepast. Het kamernummer van de
cliënt kan niet worden gebruikt om de
cliënt te identificeren.

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

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

Het team gebruikt minimaal twee
methodes (bijv. naam en
geboortedatum) om een cliënt te
identificeren voordat een dienst wordt
verleend of procedure wordt
toegepast. Het kamernummer van de
cliënt kan niet worden gebruikt om de
cliënt te identificeren.
Cliëntverificatie
Het team hanteert een
cliëntidentificatieprotocol bij alle
onderzoeken en procedures.

Opmerkingen auditoren
De naam van de patiënt werd
vernoemd, de geboortedatum
werd niet bevraagd en slechts
een enkele keer werd het IDbandje gecontroleerd. Auditees
geven aan bij patiënten die al
langer zijn opgenomen een
passieve bevraging toe te
passen.

Diagnostische
beeldvorming
11.4

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprek met radiotechnoloog
tijdens het werkplek bezoek
bevestigd gezien dat voldaan is
aan de vereiste instellingsrichtlijn.
Auditor heeft vastgesteld dat bij
de identificaties van patiënten
twee van de drie methodes
worden toegepast.

Medicatiebeheer
7.2

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. In gesprekken
met de apotheker en auditees
op bezochte afdelingen is
vastgesteld dat geconcentreerde
elektrolyten niet worden
opgeslagen in de zorgruimtes en
zijn alleen aanwezig voor direct
gebruik bij de patiënt.
De auditoren hebben
geconcludeerd dat de opslag van
geconcentreerde elektrolyten is
beperkt tot de apotheek.

Leiderschap 11.8

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Op de
bezochte afdelingen bevestigen
leidinggevende auditees dat
diverse vormingen omtrent
cliëntveiligheid aan
leidinggevende, medewerkers
en vrijwilligers zijn gegeven en

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

Arbeidsomstandigheden
Training over patiëntveiligheid
De instelling verzorgt ten minste
eenmaal per jaar trainingen en
opleidingen cliëntveiligheid voor
organisatiemanagers, zorgverleners
en andere medewerkers en
vrijwilligers. Het gaat hierbij onder
meer om opleidingen gericht op
specifieke aandachtsgebieden van
cliëntveiligheid.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
zijn geregistreerd. De auditoren
hebben hiervan meerdere
voorbeelden gezien. Een
coördinatie om het trainings- en
opleidingscurriculum regelmatig
te herzien om te voldoen aan de
huidige en toekomstige
behoeften ontbreekt op dit
moment. De instelling heeft
naar aanleiding hiervan het
opleidingsplan, waarin de
patiëntveiligheidsthema’s
beschreven staan,
geactualiseerd. Hierin staan de
verantwoordelijkheden duidelijk
vermeld.

Programma voor preventief
onderhoud

Leiderschap 10.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. In gesprek
met diensthoofd facilitaire
dienst, hoofd technische dienst
en stafmedewerker technische
dienst en het inzien van
meerdere onderhoudscontracten is vastgesteld dat
uitgevoerd preventief
onderhoud geregistreerd is en
voor meer dan twee jaar wordt
bewaard. Aan de hand van
bevindingen/ evaluatie kan waar
nodig de procedure worden
aangescherpt dan wel een
onderhoudscontact worden
aangepast.
Auditor heeft ingezien de
aankoopprocedure van
standaard materiaal en
"eenmalige" aanschaf dure
apparatuur.

Infectiepreventie
en –bestrijding
6.3

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn op het gebied
van handhygiëne. Tijdens
bezoeken aan de afdeling(en)
1A, 2A en 1B en in gesprekken

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

Infectiepreventie en -beheersing
Handhygiëne
De instelling voorziet de
medewerkers van middelen om te
voldoen aan de aanbevolen
richtlijnen op het gebied van
handhygiëne.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
met de hoofdverpleegkundigen
en verpleegkundigen heeft
auditor bevestigd gekregen dat
stelselmatig voorlichting wordt
gegeven over het belang en de
juiste techniek van handhygiëne.
Auditor heeft vastgesteld dat bij
alle kranen op de afdelingen 1A,
2A en 1B voorlichtingsmateriaal
(poster A5 format) is
aangebracht.

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

Leiderschap 16.4

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. RevArte heeft
in het document 'Beleid meld en leersysteem voor
incidenten'(6-10-2017) het beleid
en de procedure voor het
melden van incidenten en bijnaincidenten beschreven. De
auditoren hebben gezien dat de
medewerkers de mogelijkheid
hebben om incidenten digitaal
te melden in het Infoland.
Auditees bevestigen dat
regelmatig PRISMA-analyses
zijn uitgevoerd op gemelde
incidenten en waar relevant
verbeteracties zijn uitgewerkt.
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2.2 Normen
In deze tabel ziet u de gouden criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge prioriteit
zijn aangeduid met een uitroepteken.
Instellingsbrede normen
Gouden criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge priortieit

Opmerkingen auditoren

Governance
13.3 Het toezichtorgaan deelt verslagen van
zijn activiteiten en besluiten met de
organisatie.

In RevArte is het niet de gewoonte dat de
Raad van Bestuur verslagen van zijn
activiteiten en besluiten deelt met de
organisatie. In RevArte worden de verslagen
van de Raad van Bestuur bezorgd aan de
algemeen directeur en aan de hoofdarts. De
communicatie van agendapunten met
betrekking tot RevArte komen aan bod tijdens
het directiecomité van RevArte.

Leiderschap
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
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Zorgspecifieke normen
Gouden criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

Infectiepreventie en –bestrijding
5.4 De zorgverleners en andere medewerkers
volgen het opleidingsprogramma over
infectiepreventie en -bestrijding tijdens het
inwerken en daarna met regelmaat.

Auditees van de bezochte verpleegafdelingen
1A, 2A en 1B bevestigen dat nieuwe
medewerkers worden ingewerkt door het
systeem van peter/meter. In de daarbij te
gebruiken 'Checklist' hebben de auditoren
geen concrete vermelding van het inwerken
op infectiepreventie- en bestrijding gezien.
Auditees geven aan dat de peter/meter dit zelf
moet vermelden op het formulier.
Desgevraagd is aangegeven dat momenteel
een test lopende is met een nieuwe checklist,
die nog niet volledig is ingevuld.

Medicatiebeheer
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Ambulante zorg
2.5 Het team heeft een actuele lijst van
apparatuur die wordt gebruikt voor het
verlenen van ambulante zorg, waarin is
vermeld waar de apparatuur wordt bewaard,
hoe die moet worden gebruikt en of die
regelmatig preventief onderhoud behoeft.

De instellingsleiding beschikt over een
inventaris en een onderhoudsprogramma. Op
niveau van het dagziekenhuis kon door
geïnterviewde medewerkers een actueel
overzicht specifiek van de apparatuur die in
het dagziekenhuis wordt gebruikt niet
voorgelegd worden. De verantwoordelijkheid
voor de controle van de apparatuur voor
gebruik alsmede het periodiek onderhoud van
de aanwezige apparaten is aldus auditees een
taak van de Technische Dienst.

4.7 Nieuwe teamleden volgen een training
over agressie en geweld op de werkplek, om
zorgverleners en andere medewerkers te
beschermen tegen geweld of agressief
gedrag.

Een opleiding rond agressie werd in het
afgelopen jaar georganiseerd voor de
medewerkers. Vastgesteld is dat deze training
niet standaard beschikbaar is in het
introductieprogramma voor nieuwe
medewerkers.
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Opmerkingen auditoren

Diagnostische beeldvorming
17.1 Het team evalueert jaarlijks de kwaliteit
van zijn radiologische diagnostiek.

In gesprek van auditor met verwijzend arts en
radiotechnoloog heeft auditor bevestigd
gekregen dat er noch vanuit RevArte noch
vanuit GZA sprake is van een jaarlijkse
evaluatie over de kwaliteit van de geleverde
diensten door GZA. De radiotechnisch
laborant heeft auditor aangegeven dat hij, op
zijn verzoek, een mail van GZA heeft
ontvangen waarin is aangegeven dat er geen
aanmerkingen zijn op de geleverde kwaliteit.
Auditee heeft aangegeven dat dit een
eenmalige actie is geweest. Desgevraagd
geven twee revalidatieartsen aan dat van een
jaarlijkse evaluatie geen sprake is. Eén auditee
heeft aangegeven dat alleen in geval van een
aanleiding er telefonisch contact is.
Uitzondering daarop is de eenmalige mail
wisseling met de radiotechnisch medewerker.

Medische (niet-chirurgische) zorg
4.7 Nieuwe teamleden volgen een opleiding
over agressie en geweld op de werkplek, om
zorgverleners en andere medewerkers te
beschermen tegen geweld of agressief
gedrag.

Een opleiding rond agressie werd in het
afgelopen jaar georganiseerd voor de
medewerkers. Deze opleiding is niet standaard
beschikbaar in het introductieprogramma voor
nieuwe medewerkers.

8.4 Het team controleert of de cliënt en zijn
familie de verstrekte informatie over de
behandeling begrijpen en legt de informatie
over die controle vast in het dossier van de
cliënt.

De auditoren hebben in de samen met
auditees ingeziene patiëntendossier geen
weergave aangetroffen van
informatieverstrekking aan de patiënt, noch of
de patiënt/familie deze info begrepen heeft.

Revalidatiezorg
8.4 Het team controleert of de cliënt en zijn
familie de verstrekte informatie over de
behandeling begrijpen en legt deze
informatie vast in het dossier van de cliënt.

Auditees waaronder arts en psycholoog op
bezochte afdelingen geven aan dat controle of
een patiënt de verstrekte informatie heeft
begrepen plaatsvindt maar dit niet wordt
vastgelegd. Tijdens het eerste multidisciplinair
overleg (MDO) / Teamoverleg wordt
afgesproken wie de terugkoppeling aan de
patiënt doet. Het besprokene en of de
patiënt/familie een en ander begrepen heeft,
wordt niet genoteerd in het EPD.
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Opmerkingen auditoren

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
8.4 De instelling test het alarmeringssysteem
regelmatig.

De instelling kent een alarmeringslijst voor het
oproepen van medewerkers. Deze lijsten
bevinden zich in de doos "rampenplan" zoals
door auditor is gezien in Vergaderzaal 4. De
procedure is ten tijde van de audit niet getest.
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3. Overzicht beoordelingen op niveau platina
Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de beoordelingen door het auditteam van de criteria op
niveau platina.
3.1 Vereiste instellingsrichtlijnen
In deze tabel ziet u de beoordeling van de platina VIR’s, het patiëntveiligheidsgebied daaraan gerelateerd,
en de norm waar zij betrekking op hebben.

Platina VIR’s

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
11.9

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Auditees
hebben de auditoren het SBARoverdrachtsprotocol getoond.
Tijdens een patiënttracer is
geobserveerd hoe het SBARoverdrachtsblad gebruikt werd.
Alle vakken waren conform de
dossiergegevens ingevuld en
werden systematisch overlopen.

Ambulante zorg
12.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan het dagziekenhuis is
dit bevestigd gezien. Het SBARoverdrachtsprotocol is door
auditor gezien en tijdens de
gevolgde patiënttracer is
geobserveerd hoe het SBARoverdrachtsblad bij de
overdracht tussen teamleden is
gebruikt. .

Revalidatiezorg
12.11

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Auditees
hebben de auditoren het SBARoverdrachtsprotocol getoond.
De dagelijkse SBAR-print is door
1B en 3A door verpleegkundige
resp. zorgkundige getoond,
zowel op papier als in de PC.

Communicatie
Overdracht van cliënteninformatie
op overplaatsingspunten
Het team draagt tijdens
overdrachten informatie op een
effectieve manier over aan andere
zorgverleners.

Overdracht van cliënteninformatie
op overplaatsingspunten
Het team draagt tijdens
overdrachten informatie op een
effectieve manier over aan andere
zorgverleners.

Overdracht van cliënteninformatie
op overplaatsingspunten
Het team draagt tijdens
overdrachten informatie op een
effectieve manier over aan andere
zorgverleners.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
Deze vormt de basis voor de
mondelinge overdracht (drie
keer per dag). Naast de SBAR (in
Word) wordt ook dagelijks
gerapporteerd in het EPD.

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

Medicatiebeheer
3.6

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. RevArte heeft
een beleidsdocument HoogRisico-Medicatie (HRM) waarin
een lijst met HRM te vinden is. In
dit document is het beheer van
HRM vastgelegd.
Verantwoordelijke leidinggevenden bevestigen dat dit
beleid is geïmplementeerd.

Infectiepreventie
en –bestrijding
4.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken met ziekenhuishygiëniste en werkplekbezoeken
op verpleegafdelingen bevestigd
gezien dat voldaan is aan de
vereiste instellingsrichtlijn. De
instelling beschikt over een
specifiek protocol uit 2011
(ongereviseerd) dat het
eenmalige gebruik van spuiten
en injectienaalden beschrijft. Dit
protocol is verwerkt in de
actuele zorgprotocollen waarin
injecteren moet worden
toegepast. Auditor heeft deze
protocollen ingezien en door
auditees bevestigd gekregen dat
gewezen wordt op het eenmalig
gebruik van naalden. Tijdens
bezoeken aan de afdeling(en)
1A, 2A en 1B bevestigen de
hoofdverpleegkundigen dat
gewerkt wordt overeenkomstig
de beschreven afspraken inzake
afvalverwerking.

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

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
14.2

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Het
valpreventiebeleid werd
getoetst door middel van
observatie, interviews en het
nakijken van documenten.
Hieruit blijkt dat de 'Werkgroep
Valpreventie' een beleid heeft
ontwikkeld, aanpast en
verspreid in de instelling. Het
beleid is van toepassing voor
ambulante en residentiële
patiënten. In de context van het
revalidatieziekenhuis worden,
aldus auditees, zo goed als alle
patiënten als risicopatiënt voor
vallen beschouwd. Het protocol
noemt acht risicofactoren en
beschrijft tal van maatregelen
waarvoor verschillende
disciplines verantwoordelijk zijn.

Revalidatiezorg
15.3

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Het
valpreventiebeleid werd
getoetst door middel van
observatie, interviews en het
nakijken van documenten.
Hieruit blijkt dat de 'Werkgroep
Valpreventie' een beleid
ontwikkelt, aanpast en
verspreidt in de instelling. Het
beleid is van toepassing voor
ambulante en residentiële
patiënten. In de context van het
revalidatieziekenhuis worden zo
goed als alle patiënten als
risicopatiënt voor vallen
beschouwd. Het protocol noemt
acht risicofactoren en beschrijft
tal van maatregelen waarvoor
verschillende disciplines
verantwoordelijk zijn.

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

Valpreventiebeleid
Het team implementeert en
evalueert beleid rond valpreventie
om de gevolgen van vallen van de
cliënt te minimaliseren.
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Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Diagnostische
beeldvorming
15.6

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprek tijdens het werkplekbezoek aan de afdeling
radiologie (bucky kamer)
bevestigd gezien dat voldaan is
aan de vereiste instellingsrichtlijn. De radiotechnoloog
heeft risicogroepen
geïdentificeerd en specifiek
beleid daarop benoemd. De
radiotechnoloog geeft aan dat
hij in de afgelopen 15 jaar geen
valincident heeft mee gemaakt.

Ambulante zorg
16.2

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan het dagziekenhuis
en in gesprek met een lid van de
werkgroep valpreventie, een
verpleegkundige, een
ergotherapeut, een kinesist en
een patiënt is dit bevestigd
gezien. Het valpreventiebeleid
werd getoetst door middel van
observatie, interviews en het
nakijken van documenten.
Hieruit blijkt dat de werkgroep
Valpreventie een beleid heeft
ontwikkeld, aanpast en
geïmplementeerd in de
instelling. Het beleid is van
toepassing voor ambulante en
residentiële patiënten. In de
context van het revalidatieziekenhuis worden, aldus
auditees, zo goed als alle
patiënten als risicopatiënt voor
vallen beschouwd. Het protocol
noemt acht risicofactoren en
beschrijft tal van maatregelen
waarvoor verschillende
disciplines verantwoordelijk zijn.

Medische (nietchirurgische) zorg
9.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. De auditor
heeft het protocol ter preventie
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
van decubitus ingezien en
vastgesteld dat deze verwerkt is
in het elektronisch zorgplan in
het dossier. Uit de patiënttracer
blijkt dat maatregelen zoals het
gebruik van een alternating
matras, en de dagelijkse
evaluatie van drukpunten
uitgevoerd zijn. Een systematiek
voor het trainen van teamleden
is niet aangetroffen. Uit
interviews met verpleegkundigen blijkt dat de kennis
rond de Norton-score niet altijd
een parate kennis is. Auditees
geven aan te vertrouwen op het
algoritme in het patiëntendossier om de maatregelen in te
plannen.

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

Revalidatiezorg
9.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Een
verpleegkundige van 1B liet in
het EPD zien dat de
verpleegkundige bij opname de
Norton-risicoanalyse afneemt en
in de periode daarna met een
voor de patiënt afgesproken
frequentie. Een verpleegkundige
van 2A gaf ook aan dat de
Norton-score deel uitmaakt van
de anamnese en dat de
verpleging op basis van de
Nortonscore maatregelen ter
preventie van decubitus start.
Een zorgkundige van afd. 3A
vertelde soms al vóór opname
een AD-matras te regelen op
basis van de schriftelijke
aanmelding vanuit het
verwijzende ziekenhuis.
Verpleegkundigen en
zorgkundigen geven aan
dagelijks op decubitus te
inspecteren. Door de
hoofdverpleegkundige van 1B
heeft de auditoren toegelicht
hoe de indicator decubitusprevalentie is uitgewerkt in een
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
KPI-indicator. Op afdeling 3B is
door auditees (leidinggevenden
en wondverpleegkundige)
aangegeven dat protocollen en
procedures zijn opgesteld.
Daarnaast zijn trainingen
gegeven om ervoor te zorgen
dat een ieder de vragen bij
opname stelt en weet wat de
acties moeten zijn indien de
scores (Norton) aangeven dat
actie vereist is.

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

Medische (nietchirurgische) zorg
7.6

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. De instelling
beschikt over overbruggingsschema's voor antistollingsmedicatie.
Uit interviews met artsen en
verpleegkundigen blijkt dat het
overgrote deel van de
opgenomen patiënten
antistollingmedicatie
voorgeschreven krijgt en de
verpleegkundigen aandacht
hebben voor het aanmeten van
steunkousen. Vaak werd dit
beleid reeds door de
doorverwijzers geïnitieerd.
Artsen en verpleegkundigen
geven aan de patiënt te
informeren over de noodzaak tot
medicatie en steunkousen.
Informatie over andere
risicofactoren (zoals roken) en
wat ze zelf kunnen doen
(observatie, oefeningen indien
mogelijk) worden, aldus
auditees, bij opname en tijdens
de doktersronde aangereikt.
De verantwoordelijkheid voor
het informeren van patiënten en
zorgverleners over risico's en
preventiemaatregelen is, aldus
auditees, niet vastgelegd.
Op de laatste dag van de audit
ontving het auditteam een op
die dag opgestelde formele
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
procedure met medicamenteuze
en zorgmaatregelen om
trombose te voorkomen. In deze
procedure staan geen afspraken
over wie de patiënt op welke
manier waarover informeert.
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3.2 Normen
In deze tabel ziet u de platina criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge prioriteit
zijn aangeduid met een uitroepteken.
Instellingsbrede normen
Platina criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

Governance
13.4 Het toezichtorgaan volgt een procedure
om regelmatig zijn functioneren en
effectiviteit te evalueren.

De Raad van Bestuur heeft geen procedure om
regelmatig zijn functioneren en effectiviteit te
evalueren.

13.5 Het toezichtorgaan neemt deel aan een
assessment over zijn structuur, inclusief het
aantal leden en de commissiestructuur.

De Raad van Bestuur neemt niet deel aan een
assessment over zijn structuur, inclusief het
aantal leden en de commissiestructuur.

13.6 Het toezichtorgaan evalueert regelmatig
het functioneren van de voorzitter van het
toezichtorgaan op grond van vastgelegde
criteria.

De Raad van Bestuur houdt geen regelmatige
evaluatie van het functioneren van de
voorzitter op grond van vastgelegde criteria,
noch van de andere leden van de raad van
bestuur.

13.7 Het toezichtorgaan evalueert regelmatig
de bijdrage van individuele leden en geeft
hun feedback.

De Raad van Bestuur geeft aan dat
regelmatige evaluaties van de bijdragen van
individuele leden niet plaatsvindt. Auditees
van de raad van bestuur geven aan elkaar wel
feedback te geven.

Leiderschap
11.12 De instellingsleiding houdt
exitinterviews en gebruikt deze informatie
om het functioneren, het personeelsbeleid en
het beleid om medewerkers te behouden te
verbeteren.

Het hoofd HR gaf aan dat exitinterviews soms
worden gehouden en dat het streven erop
gericht is om de verantwoordelijkheid hiervoor
bij leidinggevenden te leggen.

17.3 De instellingsleiding eist van
zorgeenheden, afdelingen of
programmagebieden dat de
procesparameters en uitkomstmaatstaven
die zij monitoren, aansluiten bij de bredere
strategische doelen van de instelling.

Procesparameters worden gebruikt.
Uitkomstmaatstaven zijn nog in ontwikkeling
en worden nog weinig of niet daadwerkelijk
gebruikt.
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Zorgspecifieke normen
Platina criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

Infectiepreventie en –bestrijding
4.6 Elk beleid en elke procedure bevat actuele
verwijzingen naar wetenschappelijk
onderzoek en best practices op het gebied
van infectiepreventie en -bestrijding.

Uit de ingeziene protocollen blijkt dat niet
consequent literatuur verwijzingen of actuele
bronvermeldingen in beleid en/ of procedures
zijn opgenomen.

Medicatiebeheer
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Ambulante zorg
4.9 Nieuwe teamleden worden opgeleid in
het hanteren van de instellingsprocedure(s)
ten aanzien van het omgaan met ethische
kwesties.

De instelling heeft een powerpoint
beschikbaar over ethische kwesties, het
ethisch kader en de werking van de werkgroep
ethiek. Uit de ingeziene introductieprogramma's blijkt dat het omgaan met
ethische kwesties niet standaard opgenomen
is in de introductieprogramma's voor nieuwe
medewerkers.

8.4 Het team gebruikt gestandaardiseerde
klinische meetmethodes om de pijn van de
cliënt te beoordelen.

Op de dagrevalidatie is vastgesteld dat de
medewerkers geen gebruik maken van een
gestandaardiseerd pijnprotocol om pijn bij
patiënten te kunnen beoordelen. Vastgesteld
is dat niet voorgeschreven is wie, wanneer, en
hoe pijn moet worden beoordeeld. Bijgevolg
maakt niet elk teamlid gebruik van een
gestandaardiseerde klinische meetmethode.

16.6 Het team volgt het instellingsbeleid en procedures voor het communiceren met
cliënten en familieleden van ongewenste
gebeurtenissen.

Uit een interview met een arts, het nalezen
van het communicatieplan en het doorzoeken
van het documentbeheersysteem blijkt dat er
geen formele voorschriften bestaan rond het
communiceren met cliënten inzake
incidenten.

17.5 De instelling monitort meningen van
cliënten over de kwaliteit van haar ambulante
dienstverlening.

In het dagziekenhuis gebeurt geen formele
patiëntentevredenheidsbevraging volgens de
auditees.
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Opmerkingen auditoren

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

Uit gesprekken met radiotechnoloog en arts is
vastgesteld dat er geen sprake is van
systematische jaarlijkse evaluatie tussen
verwijzers uit RevArte en de radiologen van
het Gasthuis Zusters Antwerpen (GZA) waar
de beelden worden beoordeeld en beschreven.
Auditor heeft bij twee revalidatieartsen
nagevraagd of er sprake is van een jaarlijkse
evaluatie. Dit is ontkennend beantwoord. Eén
revalidatie arts heeft auditor aangegeven dat
er geen sprake is van een jaarlijkse evaluatie
en dat alleen in geval van een aanleiding er
telefonisch contact is. Uitzondering daarop is,
aldus auditee, de eenmalige mailwisseling met
de radiotechnisch medewerkers.

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

Auditor heeft geen evaluatie,
patiënttevredenheidsonderzoeken of andere
vormen van betrokkenheid van patiënten of
familieleden aangetroffen.

Medische (niet-chirurgische) zorg
4.8 Voor een effectieve zorgverlening aan álle
cliënten krijgen nieuwe teamleden krijgen
een training in transculturele zorgverlening.

Een concrete opleiding rond culturele issues in
de zorgverlening maakt geen deel uit van het
introductieprogramma voor nieuwe
medewerkers.

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

RevArte heeft een powerpoint presentatie
beschikbaar voor medewerkers over ethische
kwesties, het ethisch kader en de werking van
de werkgroep ethiek. Deze topic is niet als
standaard opgenomen in de
introductieprogramma's voor nieuwe
medewerkers. In de introductieprogramma's
die de auditor heeft ingezien stond dit thema
niet als dusdanig vermeld.

14.6 Het team volgt het instellingsbeleid en procedures om over ongewenste
gebeurtenissen met cliënten en familieleden
te communiceren.

Uit een interview met een arts, het nalezen
van het communicatieplan en het doorzoeken
van het documentbeheersysteem blijkt dat er
geen formele voorschriften bestaan rond het
communiceren met cliënten nav incidenten.

Revalidatiezorg
5.11 Het team volgt een training in culturele
competenties.

Een concrete opleiding rond culturele issues in
de zorgverlening maakt geen deel uit van het
introductieprogramma voor nieuwe
medewerkers.
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Opmerkingen auditoren

5.12 Het team wordt opgeleid in het hanteren
van de instellingsprocedure(s) rond ethische
kwesties.

Een kinesitherapeut en de hoofdverpleegkundige van 2A bevestigen te weten hoe zij
advies van het Ethisch Comité kunnen
aanvragen als ze een moreel dilemma hebben.
Leidinggevende auditees geven aan dat er een
powerpoint presentatie beschikbaar is over
ethische kwesties, het ethisch kader en de
werking van de werkgroep ethiek. Uit een
check van de introductieprogramma's blijkt
dat deze topic niet standaard opgenomen is in
de introductieprogramma's voor nieuwe
medewerkers.

15.6 Het team volgt het instellingsbeleid om
over ongewenste gebeurtenissen met
cliënten en familieleden te communiceren.

Uit een interview met een arts, het nalezen
van het communicatieplan en het doorzoeken
van het documentbeheersysteem blijkt dat
binnen RevArte geen formele voorschriften
bestaan rond het communiceren met cliënten
inzake incidenten.
De directeur Nursing vindt het
vanzelfsprekend dat een incident dat de
patiënt betreft, met de patiënt wordt
besproken. Een medewerker van afd. 1B
vertelde dat hij/zij de patiënt zou informeren
als iets dergelijks zich voordeed. De procedure
incidentmelden vermeld hierover niets. In het
Elektronisch meldsysteem incidenten is het
informeren van de patiënt na een incident dat
hem/haar betreft, geen item.

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
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4. Overzicht beoordelingen op niveau diamant
Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de beoordelingen door het auditteam van de criteria op
niveau diamant.
4.1 Vereiste instellingsrichtlijnen
In deze tabel ziet u de beoordeling van de diamanten VIR’s, het patiëntveiligheidsgebied daaraan
gerelateerd, en de norm waar zij betrekking op hebben.

Diamanten VIR’s

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
7.7

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. De auditor
heeft de procedure rond
medicatieverificatie ingezien.
Uit de gevolgde patiënttracers
blijkt dat artsen, apothekers,
verpleegkundigen en patiënten
een rol hebben in het opmaken
van de huidige en toekomstige
medicatielijst. In verschillende
dossiers zijn basismedicatielijsten aangetroffen die
aangepast waren door een arts
en in MCB opgenomen waren
door de verpleegkundigen.

Ambulante zorg
8.6

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. De instelling
heeft een procedure rond
medicatieverificatie welke is
gezien is door de auditor. Hieruit
blijkt een specifiek beleid voor
ambulante patiënten. Uit de
gevolgde patiënttracers blijkt
dat de patiënt, de behandelend
arts en de verpleegkundige een
rol hebben in het opmaken van
de medicatielijst. De
verantwoordelijkheid voor het
aanpassen van deze
medicatielijst is belegd bij de
huisarts, in samenwerking met
de revalidatiearts.

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

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

Opmerkingen auditoren
De revalidatiearts informeert de
patiënt van wijzigingen in het
medicatieschema en brengt de
huisarts schriftelijk op de
hoogte. De patiënt gaat langs bij
zijn huisarts voor voorschriften.
Aan de nalevingstesten is
voldaan.

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

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

Revalidatiezorg
9.7

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. In drie
dossiers werd een
medicatieoverzicht van het
verwijzende ziekenhuis
aangetroffen. Geauditeerde
verpleegkundigen geven aan dat
als deze lijst er niet is, zij deze
altijd bij het verwijzende
ziekenhuis opvragen. Ook weten
zij de procedure uit te leggen,
waarbij de taken van de
apotheek en de arts aan bod
komen en de snelheid waarmee
de verificatie op de opnamedag
geregeld wordt.

Leiderschap 16.9

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. RevArte heeft
een beleid met een vastgestelde
procedure voor medicatieverificatie. De auditoren hebben
gezien hoe bij een opname van
een patient medicatieverificatie
plaatsvindt door de arts, de
verpleegkundige van de afdeling
en de controle door de
apotheker conform de daarvoor
vastgestelde procedure.
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4.2 Normen
In deze tabel ziet u de diamanten criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge
prioriteit zijn aangeduid met een uitroepteken.
Instellingsbrede normen
Diamanten criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge priortieit

Opmerkingen auditoren

Governance
13.8 Het toezichtorgaan verzorgt een jaarlijks
verslag van zijn activiteiten en resultaten.

Een jaarverslag van de Raad van Bestuur is niet
aanwezig. In RevArte worden de verslagen van
de Raad van Bestuur bezorgd aan de
algemeen directeur en aan de hoofdarts.

Leiderschap
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
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Zorg-specifieke normen
Diamanten criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

Infectiepreventie en –bestrijding
4.8 De instelling beoordeelt en actualiseert
haar beleid en procedures ten minste elke
drie jaar en op het moment dat nieuwe
informatie beschikbaar komt.

Auditoren hebben vastgesteld dat de instelling
de procedures en protocollen inzake
infectiepreventie niet elke drie jaar beoordeelt
en actualiseert. De auditoren hebben
protocollen aangetroffen uit 2009, 2011 en
2014, zonder revisiedatum. Tevens zijn
meerdere niet overeenkomstige protocollen in
het documentmanagementsysteem
aangetroffen met de zoekterm "veilig
injecteren". De protocollen tonen geen
revisiedatum. Naar aanleiding daarvan heeft
auditor bij de eigenaren van die protocollen
navraag gedaan over zijn bevinding. Het
antwoord daarop was dat ELO geen optie
biedt om de “verlopen” protocollen op te
vragen. Omdat ELO recent in gebruik is
genomen, is een volledige update naar revisie
niet uitgevoerd.

Medicatiebeheer
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Ambulante zorg
4.8 Nieuwe teamleden volgen een training in
culturele competenties voor een effectieve
zorgverlening aan alle cliënten.

Een concrete opleiding rond culturele issues in
de zorgverlening maakt geen deel uit van het
introductieprogramma voor nieuwe
medewerkers.

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

Het medisch diensthoofd geeft aan dat
wachttijden voor het reageren op zorgvragen
niet systematisch worden bijgehouden.

12.10 Na overdracht of ontslag neemt het
team contact op met de cliënten, hun
familieleden of verwijzers om de resultaten
van de overdracht of het einde van de
zorgverlening en opvolgingsplannen te
monitoren.

Geïnterviewde medewerkers van de
dagrevalidatie geven aan geen systematische
werkwijze te hebben voor het opvolgen van
resultaten na ontslag of overdracht. De
auditees (arts, kinesist, verpleegkundige)
geven aan niet systematisch contact op te
nemen met patiënten na afloop van de
revalidatie. Sommige patiënten komen
spontaan even langs. Een collectieve
terugkomdag werd, aldus auditees, in het
verleden georganiseerd maar was geen
succes.

43

Datum:
23-11-2017

Status:
definitief

Revalidatieziekenhuis
RevArte

Diamanten criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Opmerkingen auditoren

Diagnostische beeldvorming
1.6 Het team komt ten minste eenmaal per
jaar bijeen om informatie van cliënten en
medische professionals te beoordelen op
sterke en zwakke punten in de
dienstverlening en zo nodig verbeteringen
aan te brengen.

Vastgesteld is dat geen systematisch
evaluatieoverleg plaatsvindt tussen verwijzers
en beoordelaars om eventuele knelpunten te
bespreken. Auditees bevestigen dat er geen
vastgestelde afspraken zijn noch vastgelegde
evaluatie momenten. Een SLA of iets van dien
aard met GZA is niet aanwezig.

Medische (niet-chirurgische) zorg
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Revalidatiezorg
12.14 Na overdracht of ontslag neemt het
team contact op met de cliënten en hun
familieleden om na te gaan of aan hun
behoeften is voldaan. Het team gebruikt deze
informatie om de organisatie van overdracht
en ontslag te verbeteren.

Auditees van bezochte afdelingen geven aan
dat in de werkgroep klinisch pad CVA is
besproken om de nazorg aan
revalidant/familie nader uit te werken. Op
basis van enkele ervaringen met
terugkommomenten was vastgesteld dat een
deel van de daarvoor uitgenodigde
revalidanten daar geen gehoor aan hebben
gegeven. De werkgroep zal dit aldus auditees
in 2018 opnieuw aan de orde stellen.

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
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5. Kritische processen: beoordelingen van auditoren
Kritische processen zijn risicovolle gebieden of systemen die een grote impact hebben op de kwaliteit en
veiligheid. Zij bieden een ander perspectief dan dat voortkomend uit normensets, en de resultaten zijn
gegroepeerd in thema’s die horizontaal door afdelingen, diensten en teams gaan.
Tijdens het auditbezoek beoordelen de auditoren de criteria die deel uitmaken van een kritisch proces,
geven een reden voor hun beoordeling en vatten elk kritisch proces samen. Deze samenvattende
opmerkingen worden hieronder weergegeven en zijn een nuttige aanvulling op de resultaten uit de
eerdere hoofdstukken van dit rapport.
5.1 Beoordelingen van instellingsbrede normen
De beoordelingen worden hier eerst weergeven per kritisch proces, dan per norm. Sommige kritische
processen in deze paragraaf hebben ook betrekken op zorgspecifieke normen.
Kritisch proces

Omschrijving

Planning en
kwaliteitsmanagement

Ontwikkelen en implementeren van de infrastructuur, programma's en
diensten om tegemoet te komen aan behoeften van de gemeenschap en
doelgroepen.

Leiderschap
Opmerkingen:
De directie van Revarte heeft met de Raad van Bestuur en de leidinggevenden een traject gevolgd waarin
waarden van de organisatie zijn vastgelegd. De missie, visie en strategie alsmede de kernwaarden die zijn
vastgelegd zijn terug te vinden op intranet op voor iedereen toegankelijke plaatsen en de kernwaarden zijn
overal middels kleine notitieboekjes verspreid. De auditor heeft geconstateerd dat de kernwaarden breed bij
de medewerkers bekend zijn. Ook de ethische waarden zijn vastgesteld en terug te vinden in het document
inwendige orde van de raad van bestuur.
Op de niveau's van Raad van Bestuur, directie en leidinggevenden wordt gebruik gemaakt van informatie uit
de netwerken in de samenleving voor het actualiseren van het strategisch en operationeel beleid.
RevArte is een categorale instelling wat betekent dat de instellingsleiding voor feedback over de te leveren
diensten en de kwaliteit ervan prioriteit geeft aan periodiek overleg met de belangrijkste verwijzers zoals
het naastgelegen universiteitsziekenhuis en andere ziekenhuizen alsmede de verwijzende huisartsen.
Management van
middelen

Monitoren, bijhouden en integreren van activiteiten die te maken hebben
met de toewijzing en het gebruik van bronnen.

Leiderschap
Opmerkingen:
RevArte kent een jaarlijkse planning- en controlecyclus. De toewijzing van middelen vindt plaats in het
directieteam en wordt in de jaarlijkse begroting vastgesteld door de directie. De jaarlijkse begroting wordt
door de raad van bestuur goedgekeurd. De kwaliteit van geleverde diensten wordt beoordeeld op
directieniveau. De directieleden krijgen periodieke financiële rapportages.
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Kritisch proces

Omschrijving

Menselijk kapitaal (HRM)

Ontwikkelen van human resourcecapaciteit om veilige zorg van hoge
kwaliteit te leveren aan cliënten.

Leiderschap
Opmerkingen:
In het algemene en het personeelsbeleid nemen de kernwaarden van RevArte een centrale plaats in.
Rondom die kernwaarden zijn diverse activiteiten ondernomen en gepland. Deze zijn gericht op versterking
van het leiderschap in de hele organisatie. Leidinggevenden van alle managementniveaus zijn daarin al
getraind. Auditoren zijn uitgebreid geïnformeerd door twee leidinggevenden (een hoofdverpleegkundige en
het diensthoofd patiëntenbegeleiding) over de wijze waarop zijn met hun teams werken aan een
inspirerende werksetting, met een open communicatie, waarin medewerkers gestimuleerd worden om
patiëntgerichte zorg te verlenen en actief betrokken te zijn bij kwaliteitsverbeteringen en
deskundigheidsbevordering. Een aantal van deze acties wordt gemonitord via indicatoren, die een
dashboard vormen voor de betreffende afdeling.
Trainingen en opleidingen omtrent patiëntveiligheid worden gegeven, onder coördinatie van de
kwaliteitscoördinator.
Uit de interviews met leidinggevenden,van bezochte afdelingen en Hoofd HR is vastgesteld dat momenteel
niet duidelijk is wie in de instelling de eindverantwoordelijkheid draagt om opleidingscurricula per discipline
of doelgroep samen te stellen dan wel te actualiseren. Auditees geven aan dat de personeelsdienst, de
opleidingscoördinator, de kwaliteitscoördinator, de domeinspecialisten en het directiecomité hierin een
verantwoordelijkheid hebben.
Het opleidingscurriculum, dat zowel interne als externe bijscholingen omvat en dat veel ruimer is dan enkel
patiëntveiligheid, wordt opgevolgd door de leidinggevenden en de opleidings- en trainingscoördinator.
Desgevraagd is aangegeven dat het opleidingsplan, waarin de patiëntveiligheidsthema’s beschreven staan,
van toepassing zal zijn vanaf 2018. Hierin staan de verantwoordelijkheden duidelijk vermeld.
In 2017 is eBlox HR in gebruik genomen, waarin onder andere het digitale personeelsdossier is
ondergebracht en het opleidingsbeleid. Ten tijde van de audit bevatte de opleidingsmodule informatie over
georganiseerde en door medewerkers gevolgde opleidingen. Leidinggevenden en medewerkers konden
inzage geven in de door medewerkers gevolgde opleidingen en de scholing die zij nog moeten gaan volgen.
Compliment:
Uitvoering Leiderschapstraject met daarin opgenomen de wijze waarop de kernwaarden in de gehele
organisatie worden uitgedragen en worden gebruikt als leidraad voor het beleid en de verbetercultuur.
Geïntegreerd
kwaliteitsmanagement

Voortdurend, proactief en systematisch proces om kwaliteit vanuit een
systeemomvattend perspectief te begrijpen, managen en communiceren om
zo doelen en oogmerken te realiseren.

Leiderschap
Opmerkingen:
Kwaliteitsverbetering heeft in Revarte een hoge prioriteit. Auditees geven aan dat medewerkers hard
gewerkt hebben om zich het werken in kwaliteitscirkels (PDCA) eigen te maken en in hun werk te gebruiken.
De auditoren hebben hier diverse voorbeelden van gezien.
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Omschrijving

Beleid inzake medicatieverificatie is geïmplementeerd en wordt toegepast.
Een incidentmeldingssysteem is eveneens geïmplementeerd. De auditoren hebben gezien dat meldingen
worden geanalyseerd onder andere met PRISMA-analyses. Trends in meldingen worden opgepakt en er
worden verbeterplannen opgesteld als dat naar aanleiding van een melding nodig is.
Via de implementatie van multidisciplinaire zorgpaden is er standaardisering betreffende processen,
procedures en werkwijzen. In 2017 werden alle zorgpaden geactualiseerd.
Andere protocollen en procedures zijn eerst van een afdelingsgebonden schijf naar het centrale
documentsysteem ELO geplaatst om de zoekfunctie te verbeteren Deze protocollen en procedures moeten
nog nader worden bewerkt op consistentie, samenhang en het verwijderen van dubbelingen alsmede de
revisie van documenten binnen drie jaar.
Het strategisch beleid wordt geoperationaliseerd in jaarplannen en voor omschreven bedrijfsprocessen in
kwaliteitsindicatoren (KPI's) die door de directie worden geëvalueerd. De auditor heeft kennis genomen van
jaarplannen, periodieke evaluatie in de verslagen van het directieteam en een overzicht van KPI's. Uit de
KPI's kan de auditor afleiden dat de fase van planning breed is doorlopen en dat RevArte bezig is met de
uitvoering ervan. Evaluatie en borging en afstemming met de strategische doelen van de instelling moet
veelal nog plaatsvinden.
Zorgverlening en
besluitvorming op basis
van principes

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

Leiderschap
Opmerkingen:
De instelling beschikt over een ethisch beleid, dat uit drie pijlers bestaat, m.n. ‘zorg rond levenseinde’,
‘wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Gasthuis Zusters Antwerpen (GZA)’ en de interne
‘werkgroep ethiek’. Het thema 'zorg rond het levenseinde' werd door een opgeleide en bevoegde
medewerker vertaald in concrete procedures (zoals DNR, euthanasie) die raadpleegbaar zijn in het
documentbeheersysteem. Voor wetenschappelijk onderzoek dient volgens de beschikbare procedure een
officiële aanvraag ingediend te worden bij het ethisch comité van GZA. De werkgroep ethiek werd drie
maanden geleden opgericht en bestaat uit een arts, psycholoog, verpleegkundige en een directielid. De
werkgroep stelt zichzelf als doel de medewerkers te sensibiliseren omtrent ethische kwesties in de
zorgverlening en op vraag, ethisch advies uit te brengen. Door middel van een presentatie, die de auditoren
konden inzien, werd de werkgroep bekend gemaakt op werkvergaderingen van teams, het directiecomité
en de Raad van Bestuur. Dit werd bevestigd door verschillende werknemers en artsen die het
aanvraagformulier voor ethisch advies ook konden tonen. Ook voor externe belanghebbenden is het ethisch
kader en een aanvraagformulier voor ethisch advies op de website beschikbaar. Tot op heden werd er nog
geen aanvraag ingediend. Indien er zich een ethisch vraagstuk voordoet zal de werkgroep ad-hoc
samenkomen om dit te bespreken en advies uit te brengen.
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Kritisch proces

Omschrijving

Communicatie

Communicatie tussen verschillende lagen van de organisatie en met externe
betrokkenen.

Leiderschap
Opmerkingen:
Uit het communicatieplan en het interview met de directie blijkt dat de instellingsleiding haar
communicatiebeleid met interne en externe stakeholders evalueert en aanpast. Met behulp van een SWOT
analyse (ingezien door auditor) zijn moeilijkheden inzichtelijk gemaakt en zijn acties uitgezet zoals het
bijstellen van het communicatiebeleid en het uitwerken van een leiderschapsprogramma. De transitie van
een meer hiërarchische organisatiestructuur naar een meer vlakke organisatievorm is nog lopende waardoor
er voor bepaalde thema's vele en niemand eindverantwoordelijk is (zoals bij opleiding).
Enkele informatiemanagementsystemen zijn nog zeer recent (elektronisch personeelsdossier,
documentbeheerssysteem) en vragen om doorontwikkeling. Auditees geven aan dat protocollen soms
moeilijk vindbaar zijn. De instelling is doende om opleidingen van de afgelopen vier jaar op te nemen in
eBlox.
Fysieke omgeving

Verlenen van geschikte en veilige structuren en faciliteiten voor het succesvol
uitvoeren van missie, visie en doelstellingen.

Leiderschap
Opmerkingen:
Revarte is gehuisvest in een vijf jaar geleden opgeleverd gebouw dat er bijzonder verzorgd en modern
uitziet.
De auditoren hebben geconstateerd dat in de ruimtes van het ziekenhuis de signalering voor
nooduitgangen, brandblusapparatuur in universele symbolen en duidelijk is aangegeven. De auditor heeft
gezien dat er een overzicht is van periodieke controles en inspectie van branddetectie- en
waarschuwingssystemen en blusinstallaties; en de kwaliteit van de watervoorziening. Wanneer een controle
heeft plaatsgevonden wordt dit aangegeven op de lijst. De auditor heeft geconstateerd dat er back-upsystemen zijn voor de nutsvoorzieningen die frequent worden getoetst.
De auditor heeft geconstateerd dat medewerkers van de technische dienst deze controles en de aftekening
daarvan controleren.
Voorbereid zijn op
noodsituaties

Omgaan met noodgevallen en andere aspecten van openbare veiligheid.

Infectiepreventie en –bestrijding
Leiderschap
Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
Opmerkingen:
De normenset 'Voorbereid zijn op Noodsituaties' is getoetst aan de hand van gesprekken met de
preventieadviseur, de hoofdarts, de ziekenhuishygiëniste, verpleegkundig afdelingshoofden,
verpleegkundigen en directielid verantwoordelijk voor de communicatie.
De instelling neemt geen deel aan opvang van rampen buiten de eigen Instelling. De beoordeling van de
criteria zijn dus gebaseerd op "rampen binnen het complex" van de Instelling.
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Omschrijving

De instelling beschikt over een (gedigitaliseerd) Rampenplan (analoge versie op aan gewezen plekken (o.a.
onthaal, commandoposten) aanwezig. De hoofdarts bevestigt aan de auditor dat het instellen van een
outbreakteam ter beheersing van eventuele uitbraak van infectieziekten op de planning staat. Tot op heden
(circa 10 jaar) heeft zich geen(kleine of grote) uitbraak van infectieziekten voor gedaan.
Het rampenplan voorziet in een commandostructuur en kent diverse uitvoerende cellen. De taken van o.a.
hoofdarts en directielid belast met de externe communicatie staan op hoofdpunten in het rampenplan
beschreven en zijn, zo blijkt uit gesprekken, bekend bij hen.
De instelling beschikt over een planning Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO). Dit plan is dit jaar deels
geïmplementeerd. De PDCA cyclus is doorlopen op Plan en Do en een enkele oefening (Act). De uitgevoerde
ontruimingsoefeningen zijn aansluitend geëvalueerd en verbeterpunten zijn door gevoerd, hetgeen o.a
blijkt uit het invoeren van een evacuatiecoördinator.
Er zijn volgens geauditeerden geen financiële beperkingen voor het uitvoeren van het OTO.
De instelling heeft een planning voor het volledig uitrollen en implementeren van het Rampenplan.
Tijdens de audit is sprake van gedeeltelijke realisatie van de uitrol van het Rampenplan waarbij de auditor
bevestigd heeft gekregen van de preventieadviseur en directieleden dat de voorgenomen planning (4e
kwartaal 2018 gereed) zonder restricties zal worden uit gevoerd.
Auditor heeft van de preventieadviseur bevestigd gekregen dat nutsvoorzieningen een back up hebben.
Voorbeelden daar van zijn noodstroomvoorziening, UPS, hotelmatige voorziening als externe aanvoer
maaltijden en water (civiele bescherming).
De directie en bestuur hebben gezamenlijk een risico analyse uitgevoerd op brand, uitbraak infectie,
overstroming en geweld.
De instelling kent een alarmeringslijst voor het oproepen van medewerkers (buiten reguliere werktijden).
Deze lijsten bevinden zich in de doos Rampenplan zoals door auditor is gezien in ruimte Vergaderzaal 1. De
procedure is ten tijde van de audit niet getest.
Patiëntenstroom

Soepele en tijdige doorstroming van cliënten en hun familieleden naar
geschikte diensten en zorgsettings.

Leiderschap
Diagnostische beeldvorming
Opmerkingen:
Tijdens de tracer van de normenset diagnostische beeldvorming is aan de hand van de tracer "patiënt voor
verwijzing X-foto" vastgesteld dat de middelen om een X-foto te kunnen maken in RevArte aanwezig zijn en
voldoen aan de vigerende wetgeving. Voor andere diagnostische diagnostiek gaan patiënten naar
omliggende ziekenhuizen.
De instelling heeft een specifiek op de revalidatie gericht opnamebeleid met daarin voor ieder klinisch
zorgpad (vijf) opnamecriteria. De instelling registreert aanvragen voor opname, heeft een wachtlijst en past
een urgentiecheck toe om na te gaan of binnen de criteria van het klinisch zorgpad een opname versneld
kan worden. Indien de aanvraag niet voldoet aan de criteria krijgt aanvragen een bericht. Op basis van
nieuwe wetenschappelijk inzichten of onderzoeken vindt evaluatie van een klinisch zorgpad plaats.

49

Datum:
23-11-2017

Status:
definitief

Kritisch proces

Revalidatieziekenhuis
RevArte

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Omschrijving

Compliment:
De Herbosch-Ceurremans afdeling, een afdeling voor jonge revalidanten die specifiek voor deze doelgroep
is ingericht (vanaf 16-30 jaar) en werkt met een eigen behandelvisie.
Medische instrumenten en
apparatuur

Apparatuur en technologieën bedoeld voor hulp bij diagnose en behandeling
van medische problemen.

Infectiepreventie en –bestrijding
Leiderschap
Diagnostische beeldvorming
Ambulante zorg
Opmerkingen:
De normenset 'Medische instrumenten en apparatuur' is getoetst aan de hand van het aankoopdossier van
het recent aangeschafte apparaat "C-mill". Auditor heeft in gesprek met hoofd Facilitaire Dienst, Hoofd
Technische Dienst en stafmedewerker technische dienst vastgesteld dat de procedure 'aankoop apparatuur'
bij de aanschaf van de C-Mill volledig is toe gepast.
Van alle in RevArte aanwezige (medische) en overige apparatuur is een preventief onderhoudscontract in
beheer van de technische dienst. Auditor heeft een tiental van deze contracten in gezien. De
afdelingshoofden beschikken niet over een volledig bestand aan onderhouds- en inspectieprocedures voor
alle apparatuur. De verantwoordelijkheid voor de apparatuur op de diverse afdelingen is belegd bij de
verantwoordelijke directeur / directiecomité. De afdelingshoofden hebben hier nu geen eigen
verantwoordelijkheid in. De technische Dienst informeert de afdeling over de datum waarop onderhoud
wordt uit gevoerd.
Auditor heeft tijdens werkbezoeken op verpleegafdelingen en ergotherapie en gesprekken met
schoonmaakdienst vastgesteld dat alle apparatuur volgens een vast programma worden gereinigd.
Hoog risico apparatuur zijn tilliften en bedpanspoelers. Voor beide categorieën is voorzien in preventief
onderhoud, gezien door de auditor. Tilliften, gezien op 1A en 2A zijn voorzien van een sticker periodiek
onderhoud uitgevoerd op en uit te voeren voor. De bedpanspoelers vallen binnen de aankoopgarantie en
worden jaarlijks door de leverancier onderhouden (bon meest recente uitvoering gezien door auditor).
De instelling beschikt niet over een CSA.
Binnen RevArte wordt geen gebruik gemaakt van herbruikbare en te steriliseren medisch hulpmiddelen.
Alleen disposable medische steriele hulpmiddelen worden verstrekt en gebruikt. Auditor heeft dit beleid
bevestigd gekregen van hoofd apotheek (verantwoordelijk voor steriele hulpmiddelen) en
ziekenhuishygiëniste alsmede van hoofdverpleegkundigen tijdens het werkbezoek op de afdelingen 1A, 2A
en 1B.
Governance

Optimaal functioneren van het toezichtsorgaan.

Governance
Opmerkingen:
De governancestructuur van RevArte is vastgelegd in een organogram en taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en directie zijn vastgelegd. De instelling heeft een
reglement van inwendige orde voor de Raad van Bestuur waarin aanvullend afspraken zijn vastgelegd over
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de afbakening van taken tussen Raad van Bestuur en directie. Ook is daarin een gedragscode en ethische
uitgangspunten te lezen. De Raad van Bestuur wordt zorgvuldig en volledig op de hoogte gehouden van de
gang van zaken bij RevArte. De voorzitter en de waarnemend voorzitter maakten een zeer betrokken
indruk. De Raad van Bestuur houdt geen zelfevaluaties en maakt geen jaarverslag.
Uitdaging:
13.3. Het toezichtorgaan deelt verslagen van zijn activiteiten en besluiten met de organisatie. (goud - HP)
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5.2 Beoordelingen van zorgspecifieke normen
De beoordelingen worden hier eerst weergeven per norm, dan per kritisch proces.
5.2.1 Infectiepreventie en –bestrijding
Kritisch proces

Omschrijving

Infectiepreventie en beheersing

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

Opmerkingen:
De normenset Infectiepreventie - en bestrijding is door de auditor getoetst aan de hand van de tracer
"volgen van herbruikbare steriele hulpmiddelen" in de kliniek. Auditor heeft voor het toetsen van de criteria
gesprekken gevoerd met de ziekenhuishygiëniste, hoofd apotheek, logistiek medewerker van de apotheek,
vertegenwoordigers van de schoonmaakdienst, verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen van de
verpleegafdelingen 1A, 2A, 1B, 3.1 en 3.2 en een ergotherapeut.
RevArte voert beleid op voorkomen en bestrijden van infecties. Bij opname van patiënten worden waar
noodzakelijk beschermende maatregelen genomen. Door juiste invoer van gegevens in het EPD worden
andere zorgverleners en ondersteuners per mail op de hoogte gesteld van de infectie bij die patiënt. Middels
"kaarten" op de kamerdeur van de patiënt worden bezoekers en medewerkers geïnformeerd over de te
treffen maatregelen. De schoonmakers hebben specifieke instructies per isolatie categorie.
RevArte kent een comité ziekenhuishygiëne (komt vier maal per jaar samen). Samenstelling van het comité
ziekenhuishygiëne: verpleegkundig ziekenhuishygiënist, geneesheer ziekenhuishygiënist / microbioloog
(van andere ziekenhuis), algemeen directeur, verpleegkundig directeur, hoofdarts, twee artsen, twee
hoofdvpk, diensthoofd apotheek, diensthoofd schoonmaak, diensthoofd kinesitherapie, ergotherapie, sport
en beweging / kwaliteitscoördinator.
Tijdens werkbezoeken aan de verpleegafdelingen en in gesprekken met de ziekenhuishygiëniste is
bevestigd gekregen dat wordt voldaan aan de VIR veilig injecteren. Daarbij is opgevallen dat de beschrijving
van veilig injecteren over meerdere protocollen verdeeld is. Tijdens bezoeken aan de afdeling(en) 1A, 2A en
1B, in gesprekken met de hoofdverpleegkundigen en verpleegkundigen is bevestigd gekregen dat
stelselmatig voorlichting wordt gegeven over het belang en het toepassen van de juiste techniek van
handhygiëne. Op elke verpleegafdeling worden indicatoren getoond op een tv-scherm in verpleegposten.
De op de afdelingen gebruikte indicator ´basis handhygiëne´ (basis technieken en korte nagels, geen ringen)
ligt op alle bezochte verpleegafdelingen tussen de 90 en 95% (streefwaarde 95%).
Auditor heeft vastgesteld dat bij alle kranen op de afdelingen 1A, 2A en 1B voorlichtingsmateriaal (poster A5
format) is aangebracht. Auditor heeft in gesprek met leiding van de schoonmaak bevestigd gekregen dat er
protocollen zijn voor reiniging van apparatuur in kinesie- en ergotherapie ruimtes.
RevArte beschikt zelf niet over een CSA. De auditor heeft in gesprek met hoofd apotheek (verantwoordelijke
voor steriele middelen binnen de instelling) bevestigd gekregen dat instellingsbreed alleen gebruik wordt
gemaakt van disposable steriele medische hulpmiddelen. Tijdens de werkbezoeken aan de verpleegafdeling
is het gebruik van alleen disposable steriele hulpmiddelen bevestigd.
Auditor heeft tijdens werkbezoek aan de keuken van de afdeling ergotherapie vast gesteld dat alle
producten opgeslagen in koelkast en diepvries zijn voorzien van een label waarop verpakkingsdatum en
"houdbaar tot" staat aangegeven.
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Auditor heeft op de verpleegafdelingen A1, A2 en B1 de utility vuil geïnspecteerd en vastgesteld dat
overeenkomstig de regels voor afvalverwerking wordt gehandeld. De bedpanspoelers in deze ruimte zijn
voorzien van een beveiliging. Indien niet wordt voldaan aan de vereiste tijd en temperatuur blokkeert het
systeem en wordt een melding in de display zichtbaar.
Uitdaging:
5.4 De zorgverleners en andere medewerkers volgen het opleidingsprogramma over infectiepreventie en bestrijding tijdens het inwerken en daarna met regelmaat. (Goud - HP)
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5.2.2 Medicatiebeheer
Kritisch proces

Omschrijving

Medicatiemanagement

Interdisciplinaire verlening van medicatie aan cliënten.

Opmerkingen:
De auditoren hebben in gesprekken met de apotheker en met twee leden van het medisch-farmaceutische
comité toelichting gekregen op het medisch-farmaceutisch beleid: zoals de totstandkoming van en
wijzigingen in het geneesmiddelenformularium, de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen, de bespreking
van fouten en bijna-fouten bij medicatieopslag en distributie. De auditoren hebben een tracer uitgevoerd op
de route van een geneesmiddel van opslag in de apotheek naar de toediening bij de patiënt. Hierbij
inspecteerden de auditoren de opslagruimtes in de apotheek, de digitale en papieren registratie van
aanwezige middelen in de apotheek en op de afdeling, de etikettering van verschillende categorieën
geneesmiddelen, de spoedkasten in de apotheek, de spoedkasten op twee afdelingen en de koelkasten in
apotheek en twee afdelingen. De auditoren hebben de toediening van geneesmiddelen op twee afdelingen
geobserveerd en gezien dat toediening volgens de norm plaatsvindt.
De auditoren hebben geconstateerd dat het beleid rond Hoog-Risico-Medicatie (HRM) is uitgeschreven en
vastgesteld en voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. HRM is duidelijk gedefinieerd en van specifieke
etiketten voorzien. Trainingen aan medewerkers is gegeven.
Compliment: De herkenbaarheid van de HR medicatie ( rode zakken) om de bewustwording van risico's
onder verpleegkundigen te bevorderen.
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5.2.3 Ambulante zorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De normenset 'Ambulante zorg' is geaudit aan de hand van de patiëntracer "Patiënt in dagrevalidatie" in het
dagziekenhuis. De auditor observeerde op de afdeling en heeft interviews gehouden met het medisch en het
verpleegkundig diensthoofd, een verpleegkundige, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een patiënt en
diens partner.
De auditor heeft tijdens de tracer meerdere patiëntdossiers ingezien. Naast het elektronisch dossier, dat
toegankelijk is voor het multidisciplinaire team vanop verschillende locaties, zijn er ook papieren onderdelen
(bvb. fiches van de kinesitherapeuten, registratie toediening medicatie). Informatie over de therapeutische
doelstellingen en is de voortgang te lezen onder het luik "multidisciplinair team". Door een formele
procedure omtrent toeren en teambesprekingen is het voor alle disciplines duidelijk welke informatie
gedocumenteerd moet worden in het elektronisch dossier (bvb. ontslagbrief, toerblad). De nauwkeurigheid
waarmee dossiers worden ingevuld wordt op verschillende wijzen geëvalueerd (audits, veiligheidsrondes,
naar aanleiding van een incidentmelding) en geeft aanleiding tot verbeterprojecten of nieuwe procedures.
Competentie

Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis,
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en
zorg te ontwikkelen, managen en leveren.

Opmerkingen:
Het kritisch proces 'Competentie' is bevraagd bij (nieuwe) werknemers en leidinggevenden en geverifieerd
aan de hand van documenten (functieprofielen) en het personeelsdossier in eBlox. Uit de gesprekken blijkt
dat het multidisciplinaire team tweemaandelijks samenkomt in een stuurgroep om taken op mekaar af te
stemmen en het afdelingsbeleid te verbeteren. De leidinggevenden houden toezicht op de gevolgde
opleidingen (bijvoorbeeld: in kader van bijzondere beroepstitels, het persoonlijk ontwikkelingsplan,
patiëntveiligheid). De leidinggevende heeft geen overzicht per onderwerp waaruit eenvoudig af te leiden is
welke werknemers een bepaalde opleiding nog niet hebben gevolgd. Uit het gesprek met een nieuwe
medewerker blijkt dat een toegewezen meter/peter en de leidinggevende toekijken op het voltooien van het
inscholingsprogramma met aandacht voor onder andere apparatuur, beschermingsmiddelen en
ziekenhuishygiëne. In het inscholingsprogramma zijn de thema's agressie, culturele competenties en ethiek
niet als dusdanig opgenomen. Enkele teamleden geven aan naar aanleiding van een schokkende
gebeurtenis de nodige zorg ontvangen te hebben. Het werkafstemmingsgesprek biedt de leidinggevende de
gelegenheid om naar het welbevinden van de medewerkers te peilen en waardering uit te drukken.
Uitdaging:
4.7 Nieuwe teamleden volgen een training over agressie en geweld op de werkplek, om zorgverleners en
andere medewerkers te beschermen tegen geweld of agressief gedrag. (Goud-HP)
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
Het kritisch proces 'Leiderschap' is getoetst door rondgang en observatie op de dagrevalidatie afdeling en in
gesprekken met medewerkers en leidinggevenden. Het directiecomité houdt in de sector vinger aan de pols
om het zorgaanbod duurzaam af te stemmen op de zorgvraag. Er worden hiertoe samenwerkingen
aangegaan met de eerste lijn, algemene en universitaire ziekenhuizen. Het team geeft aan over de
benodigde middelen te beschikken om goede zorg te leveren (infrastructureel, human resources,
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beschermingsmiddelen). Het aanvragen van medische apparatuur of andere benodigdheden verloopt via
respectievelijk de medische raad, de hoofdverpleegkundige en wordt door het directiecomité beslist.
De dagrevalidatie afdeling dagziekenhuis kent geen formele lijst waarop de medische toestellen
geïnventariseerd zijn en het onderhoudsprogramma weergegeven wordt. Voor de controle op het gebruik
van valide apparatuur en het onderhoud daarvan wordt verwezen naar de Technische Dienst. De
handleidingen van de aanwezige apparatuur zijn voor eindgebruikers beschikbaar in het
documentbeheersysteem ELO.
Uitdaging:
2.5 Het team heeft een actuele lijst van apparatuur die wordt gebruikt voor het verlenen van ambulante
zorg, waarin is vermeld waar de apparatuur wordt bewaard, hoe die moet worden gebruikt en of die
regelmatig preventief onderhoud behoeft.(goud)
Resultaten beïnvloeden

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

Opmerkingen:
Het kritisch proces 'Resultaten beïnvloeden' is getoetst door middel van interviews met verschillende leden
van het multidisciplinair team. Hieruit blijkt dat er op de dagrevalidatie afdeling een veiligheidscultuur leeft.
De auditees toonden hoe een incident gemeld kan worden, gaven aan in de stuurgroep een PRISMA-analyse
te hebben uitgevoerd naar aanleiding van een calamiteit en gaven concrete voorbeelden van verbeteracties.
Er zijn geen formele ziekenhuisbrede afspraken rond het communiceren over ongewenste gebeurtenissen
bij patiënten.
Op het dashboard in het verpleegbureau prijkten de resultaten op verschillende indicatoren (handhygiëne,
aantal gemelde incidenten).
Patiëntentevredenheid wordt niet structureel gemeten.
Zorgverlening

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

Opmerkingen:
Het kritisch proces 'Zorgverlening' is getoetst aan de hand van een patiënttracer. Op basis van het
patiëntendossier werden teamleden en een patiënt geïnterviewd. De dagrevalidatie afdeling biedt
ambulante revalidatie aan personen met een recent verworven letsel. Aan patiënten met een hulpvraag die
niet aan deze inclusiecriteria beantwoorden, worden alternatieven geboden onder de vorm van ambulante
(mono-}kinesitherapie of door afstemming met de eerste lijn. Gezien de aard van de zorgvraag, moet en kan
een patiënt na intake binnen de week starten, al zijn er geen formele cijfers over wachttijden. Uit interviews
en dossierinzage blijkt dat de patiënt door de arts en de verpleegkundige bij aanvang gezien wordt voor een
respectievelijk medisch bilan (anamnese) en een intakegesprek. Hierin is er aandacht voor de fysieke
toestand maar ook voor psychosociale aspecten. De patiënt krijgt informatie van de sociale dienst en de
verpleegkundige, zo blijkt uit het dossier, en dient formeel een behandelovereenkomst te ondertekenen.
Het team monitort de compliance van de patiënt met het therapieprogramma en bespreekt met de patiënt
eventuele no shows.
Het multidisciplinaire team formuleert in samenspraak met de patiënt doelstellingen. De vooruitgang van
het behandelplan wordt gemonitord, in teamvergaderingen op geijkte tijdstippen besproken en in het
dossier geregistreerd. Het team tracht zo veel als mogelijk therapieën aaneensluitend aan te bieden al vormt
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dit soms een probleem en leidt het tot frustratie bij de patiënt die dan moet wachten. De geïnterviewde
patiënt gaf aan dat het therapieschema helaas weldra afgebouwd zou worden. Er werd tijdig een alternatief
(kinesitherapie aan huis) met de patiënt besproken.
De auditees geven aan dat er geen formeel pijnbeleid is voor de ambulante patiënten. De kinesitherapeut
geeft aan dat er gebruik gemaakt wordt van een VAS-schaal doch is het niet duidelijk welke maatregelen
aan de respectievelijke scores gekoppeld worden.
Uit het interview met de patiënt blijkt verder de aandacht voor patiëntveiligheid op de dagrevalidatie
afdeling. Zo staat het team erop dat de patiënt haar ID-bandje draagt en haar handen ontsmet bij het
binnenkomen en buitengaan. De partner wist dat er een ombudsdienst was.
Naast de zorg voor de patiënt, bleek uit de audit ook de zorg voor de medewerker op deze dienst. De
auditee vertelde dat ethisch advies kon ingeroepen worden en had in het verleden ervaren dat er opvang
geboden wordt na een schokkende gebeurtenis.
Compliment: het vastleggen en opvolgen van de therapietrouw van revalidanten op de afdeling ambulante
dagrevalidatie.
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5.2.4 Diagnostische beeldvorming
Kritisch proces

Omschrijving

Diagnostische diensten diagnostische
beeldvorming

Beschikbaarheid van diagnostische beeldvorming om zorgverleners informatie te
verschaffen over de aanwezigheid, ernst en oorzaken van medische problemen en de
procedures en processen die door deze diensten worden gebruikt.

Opmerkingen:
De normenset 'Diagnostische beeldvorming' is getoetst aan de hand van de tracer patiënt voor verwijzing
X-foto.
De afdeling radiodiagnostiek bestaat uit één onderzoekskamer en een wachtkamer. Het toestel (statief met
lade, zo geheten buckykamer) is eigendom van het Gasthuis Zusters Antwerpen (GZA). Preventief
onderhoud wordt op rekening van GZA uitgevoerd. GZA stuurt alle informatie inzake onderhoud en
reparatie door aan RevArte. RevArte is in het bezit van een bij het toestel behorende instellingsvergunning
in het kader van de kernenergievergunning.
De drie (gecertificeerde) radiotechnologen zijn in dienst van RevArte als verpleegkundigen en zijn daarnaast
parttime radiotechnologen. Zij zijn beschikbaar op alle dagen van de week en oproepbaar in geval van
spoed. De radiotechnologen zijn ingewerkt op het toestel. X-foto's worden gemaakt aan de hand van vooraf
op het toestel in te stellen programma's. Deze programma's zijn ingevoerd door de leveranciers deels op
aanwijzing van GZA. Waar nodig worden de programma's aangepast, maar dit is in de laatste jaren niet
meer aan de orde geweest. De radiologie van RevArte levert beperkt radiodiagnostiek in die zin dat alleen
X-foto;s van botten en gewrichten kunnen worden gemaakt. Meer complexe radiodiagnostiek wordt in
RevArte niet uit gevoerd.
De X-foto's worden opgeslagen in het PACS van GZA en zijn in het EPD van RevArte digitaal op te vragen.
De X-foto's worden door de radiologen van het GZA verslagen; verslaggeving is doorgaans binnen 24 uur
beschikbaar.
Resultaten beïnvloeden

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

Opmerkingen:
De normenset 'Diagnostische beeldvorming' is getoetst aan de hand van de tracer patiënt voor verwijzing
X-foto.
De auditor heeft op basis van de gesprekken tijdens het werkplekbezoek aan de afdeling radiologie
bevestigd gezien dat het valpreventiebeleid conform afspraken wordt gehanteerd.
De auditor heeft van verwijzers uit RevArte en radiotechnologen bevestigd gekregen dat er geen sprake is
van een structurele jaarlijkse evaluatie/ uitwisseling inzake de onderlinge dienstverlening. Auditees
bevestigen dat behalve een jaarlijkse mailwisseling tussen radiotechnologen over het functioneren van de
drie technologen van RevArte er geen vastgestelde afspraken zijn noch vastgelegde evaluatiemomenten.
Een SLA of iets van dien aard met GZA is niet aanwezig.
Auditor heeft geen evaluatie waargenomen waar patiënten en/of familie bij betrokken zijn.
Uitdaging:
17.1 Het team evalueert jaarlijks de kwaliteit van zijn radiologische diagnostiek. (Goud-HP)
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5.2.5 Medische (niet-chirurgische) zorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De normenset 'Medisch (niet-chirurgische) zorg' is getoetst op de verpleegafdelingen Herbosch, 1B, 3B door
gesprekken te voeren (met artsen, leidinggevenden, verpleegkundigen, en paramedici), door te observeren
en patiëntendossiers in te kijken.
Hieruit blijkt dat er voor elke patiënt een elektronisch dossier beschikbaar is, dat voor alle disciplines
toegankelijk is. In de geraadpleegde dossiers trof de auditor: anamneses, consultbrieven van andere
specialisten, nota's van zaalrondes en multidisciplinaire besprekingen, behandelplannen, informed consent
formulieren, zorgplannen volgens zorgpaden.
Uit de interviews blijkt dat er heldere afspraken bestaan over wie welke informatie dient te registreren. Bij
een check in het dossier van een patiënt is, in aanwezigheid van audittee, vastgesteld dat in één dossier de
status van een patiënt met hepatitis A, B en C niet bij de aandachtspunten vermeld stond. Desgevraagd
geeft auditee aan dat dit als gevolg kan hebben dat paramedici niet op de hoogte zijn van het risico, noch
van de te nemen maatregelen.
Naast het elektronisch dossier, hanteren artsen en verpleegkundigen nog andere papieren
dossieronderdelen waar naast copy's en uitprints van het elektronisch dossier, andere belangrijke informatie
in genoteerd wordt zoals allergiestatus in de medische nota's. Uit het interview met een arts blijkt dat de
kans bestaat dat vergeten wordt deze informatie over te nemen in het elektronisch dossier.
Competentie

Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis,
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en
zorg te ontwikkelen, managen en leveren.

Opmerkingen:
Uit de gesprekken met medewerkers, leidinggevenden en artsen blijkt dat het individueel functioneren van
de teamleden, alsook het multidisciplinair samenwerken regelmatig formeel en informeel besproken en het
beleid aangepast wordt. Dit gebeurt respectievelijk in werkafstemmingsgesprekken, teamvergaderingen en
werkoverleggen. De medewerkers wordt de gelegenheid geboden om interne en externe opleidingen te
volgen. Dit wordt vastgelegd in persoonlijke ontwikkelingsplannen. Medewerkers en leidinggevenden gaven
in de interviews aan dat de mogelijkheid bestaat om suggesties te doen over de werkverdeling en de
zorgorganisatie.
Nieuwe medewerkers ontvangen een inscholingsplan dat samen met een toegewezen meter/peter
afgewerkt dient te worden. Uit gesprekken met een nieuwe paramedicus en de kwaliteitscoördinator blijkt
dat de leidinggevende hierop toekijkt. voor het opstellen van een scholing heeft de personeelsdienst een
uniform sjabloon opgesteld. De afdelingsleiding behoort de afdelingsspecifieke zaken aan te dragen en de
opleidingscoördinator verwerkt de opleidingen in eBlox. De voorziene rubrieken (zoals medicatie,
verpleegtechnische handelingen, ziekenhuishygiëne, ...) in het inscholingsplan zijn breed geformuleerd en
dienen nog te worden ingevuld. Auditees geven aan dat niet duidelijk is wie hiervoor het initiatief moet
nemen, het overzicht bewaakt, noch wie hiervoor de eindverantwoordelijkheid draagt. In het
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is een training rond agressie of culturele competenties
niet standaard opgenomen. In het meerjaren opleidingsplan komen de onderwerpen decubitus,
tromboseprofylaxe, ... niet als dusdanig voor.
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Uitdaging:
4.7 Nieuwe teamleden volgen een opleiding over agressie en geweld op de werkplek, om zorgverleners en
andere medewerkers te beschermen tegen geweld of agressief gedrag (goud - HP).
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
Uit observaties op verpleegafdelingen en uit gesprekken met medewerkers blijkt dat de teams over de
nodige middelen (infrastructuur, materialen en personeel) beschikken om kwalitatieve zorg te leveren. Het
personeel wordt flexibel ingezet om drukte om andere afdelingen op te vangen. Uit een concreet voorbeeld
rond patiëntentoewijzing op een verpleegafdeling blijkt dat medewerkers inspraak krijgen in de
werkverdeling en de zorgorganisatie regelmatig geëvalueerd wordt in werkvergaderingen. De
instellingsleiding werkt zeer nauw samen met verschillende zorgpartners om de continuïteit van zorg te
garanderen. Zo blijkt uit de patiënttracer waarin labo-resultaten, röntgenbeelden en brieven van
consulenten getoond werden.
Resultaten beïnvloeden

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

Opmerkingen:
Het ziekenhuisbrede kwaliteitsbeleid is door de auditor op de bezochte verpleegafdelingen aangetroffen.
De leidinggevenden en medewerkers hebben de auditoren de afdelingsspecifieke KPI's fiches getoond en op
de tv-schermen prijken resultaten van indicatoren en incidentmeldingen. Deze resultaten worden in het
kader van deelname aan het VIP² project en wetenschappelijke onderzoeksprojecten gebenchmarkt en
openbaar gemaakt voor professionelen en patiënten.
Zorgverlening

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

Opmerkingen:
Het kritisch proces 'Zorgverlening' is getoetst aan de hand van verschillende patiënttracers. Het
opnamebeleid is door audittee aan de auditor toegelicht door stukken uit verschillende patiëntendossiers te
tonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: informed consent voor revalidatie, opnamedocument,
medicatieverificatieschema's, medisch bilan, multidisciplinair behandelplan met follow-up van
doelstellingen, nota's van consulenten. Hoe het proces rond informatieverstrekking aan de patiënt verloopt
is zeer divers. Formele afspraken over wie wat aan de patiënt en/of familie vertelt (zoals over risico op
decubitus, trombose, ...) zijn er niet. Er zijn tal van patiëntenfolders beschikbaar (onder andere
opnamebrochure, rechten en plichten). Om de zorgverlening veilig te laten verlopen werden er procedures
uitgewerkt, bijvoorbeeld het patiëntidentificatieprotocol. De auditoren hebben vastgesteld dat er een
discrepantie bestaat tussen het protocol en de wijze van uitvoeren. Ook tijdens observatie van
medicatiebedeling hebben de auditoren een inbreuk vastgesteld op de afspraken omtrent de
handelingsbevoegdheid van een zorgkundige die geen medicatiebedeling behoort te doen.
De auditor kon vaststellen dat het zorgaanbod en de zorgorganisatie op de bezochte afdelingen op de
behoeften van de patiënt en zijn familie worden afgestemd. Dit kan gerealiseerd worden door een nauwe
samenwerking met andere zorgvoorzieningen. Om de revalidatie veilig te laten verlopen
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Uitdagingen:
- 8.4 Het team controleert of de cliënt en zijn familie de verstrekte informatie over de behandeling begrijpen
en legt de informatie over die controle vast in het dossier van de cliënt. (goud)
- 9.8 VIR - Het team hanteert een cliëntidentificatieprotocol dat toegepast wordt bij alle diensten en
procedures (goud)
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5.2.6 Revalidatiezorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De normenset 'Revalidatiezorg' is getoetst op de verpleegafdelingen 1B, 3A, 3B, oefenzaal en door
gesprekken te voeren (met artsen, leidinggevenden, verpleegkundigen, en paramedici), door te observeren
en patiëntendossiers in te kijken.
Het patiëntdossier is in de eerste plaats digitaal (EPD). Enkele formulieren, zoals de oorspronkelijke
medicatieoverdracht vanuit verwijzend ziekenhuis, worden niet in het EPD, maar op papier gearchiveerd. De
ruimte waarin deze staan, is afgesloten (te openen met button).
Behandelend arts en kinesisten geven aan conform de richtlijnen te werken en waar relevant nieuwe
ontwikkelingen te bespreken.
In de Revalidatieraad worden ontwikkelingen op gebied van revalidatiezorg ingebracht en op waarde
gewogen.
De werkgroep "zorgpad cva" is multidisciplinair samengesteld en wordt voorgezeten door de directeur
strategie en wetenschappelijk beleid. Twee leden van deze werkgroep, een logopedist en klinisch
psycholoog geven aan deel te nemen aan beroepsgerichte netwerken en opleidingen en zo input te
verkrijgen over vakinhoudelijke ontwikkelingen, die in de Revalidatieraad worden besproken.
RevArte neemt deel aan wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld door uitkomstindicatoren te meten
(bijv. de FIM-scores bij CVA-patiënten).
Competentie

Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis,
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, diensten en
zorg te ontwikkelen, managen en leveren.

Opmerkingen:
Uit vrijwel alle interviews en presentaties blijkt dat RevArte aandacht heeft voor deskundigheid en
deskundigheidsbevordering. Deskundigheidsbevordering wordt in vele soorten en maten aangeboden
(intern/extern, via lessen, cursussen, trainingen opleidingen, e-learning, learning on the job etc.). Er is een
meerjaren opleidingsplan aangetroffen dat ingaat per 2018. Over de huidige praktijk t/m het jaar 2017 is
geen centraal overzicht beschikbaar over de opvolging van deskundigheid en deskundigheidsbevordering.
Auditoren hebben inzicht gekregen in eBlox, dat in augustus 2017 in gebruik is genomen en zoals auditees
aangeven, voor een deel gevuld is. Het systeem biedt mogelijkheden voor een structurele borging van dit
onderdeel van het HR-beleid (beheer personeelsgegevens en opleidingen). De deskundigheid van de
medewerkers wordt mede opgevolgd op basis van eBlox, waar de opleidingen van de afgelopen vier jaar te
vinden zullen zijn.
Auditoren hebben diverse voorbeelden gehoord waaruit de betrokkenheid van leidinggevenden blijkt voor
een gezond werkklimaat voor de medewerkers, bijvoorbeeld over de roostering.
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Tonen van leiderschap en algemene doelen en sturing geven aan het team van mensen
dat de diensten levert.

Opmerkingen:
In de gesprekken met het management heeft het auditteam toelichting gekregen op de strategische en
operationele doelstellingen die RevArte zich stelt. Deze doelstellingen zijn enerzijds gebaseerd op analyse
van informatie over ontwikkelingen, krachtenvelden en zorgbehoeften ten aanzien van de revalidatiezorg in
de omgeving en het vakgebied en anderzijds op sterke en zwakke kanten van RevArte zelf.
Auditoren hebben begrepen dat de kernwaarden van RevArte tot stand zijn gekomen door de inbreng van
vele betrokken medewerkers uit alle lagen van de organisatie.
De kernwaarden geven richting aan diverse activiteiten die nu en in de toekomst in RevArte worden
ontplooid om doelstellingen te behalen.
Auditoren hebben voorbeelden over verbeterprojecten op het vlak van het versterken van Leiderschap
gehoord, op het niveau van afdelingshoofden en op uitvoerend niveau. Er wordt gewerkt aan een open en
transparante communicatiestructuur, heldere doelen en aandacht voor behaalde resultaten.
Resultaten beïnvloeden

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

Opmerkingen:
In presentaties, interviews en werkplekbezoeken komt transparantie over behaalde resultaten duidelijk naar
voren.
De keuze van parameters is gebaseerd op risico-inventarisaties. Op afdelingen worden bijvoorbeeld via een
TV-schermen de scores op de volgende indicatoren getoond: aantal incidenten, aantallen polsbandjes,
uitslagen tevredenheid enquête bij ontslag van patiënten. Deze scores worden in teamvergaderingen
besproken, net als de cijfers over decubitusprevalentie en uitslagen handhygiënecontroles.
Leidinggevenden en de directeur Nursing vergelijken en bespreken de resultaten van kwaliteitsmetingen
van de verpleegafdelingen in het hoofdverpleegkundigenoverleg. Er vindt analyse van de resultaten plaats
met het doel te verbeteren en van elkaar te leren. Het betreft bijvoorbeeld de metingen van ziekteverzuim,
voortgang uitvoering waarderingsgesprekken, aantal incidenten, decubitusmetingen en wondzorg. Een
voorbeeld van een actie die hieruit is voortgevloeid is de verbetering van de validiteit van de metingen
complexe wondzorg bij voorbeeld amputaties (deze scores worden gegenereerd uit het EPD).
Medewerkers geven aan deel te nemen aan werkgroepen, bijvoorbeeld over onderwerpen als decubitus,
diabetes of het medicatiesysteem. Ook voor de verdere ontwikkeling van de zorgpaden zijn breed
samengestelde werkgroepen actief.
Alle auditees zijn op de hoogte van de afspraken over het melden en analyseren van de incidentmeldingen.
Melders krijgen niet altijd terugkoppeling over de afhandeling. Mogelijk is de oorzaak hiervan dat
medewerkers ook anoniem kunnen melden. De procedure 'incidentmelden' vermeldt niet dat de patiënt
geïnformeerd moeten worden over een incident dat henzelf betreft.
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Gezondheidsdiensten verleend voor een medisch probleem vanaf het eerste consult
met een zorgverlener tot aan de afronding van het laatste consult met betrekking tot
het probleem.

Opmerkingen:
Het opname- en zorgproces is goed afgestemd en therapeuten en verpleegkundigen kunnen de gevolgde
processtappen tonen in het EPD en de papieren dossiers van patiënten. Ook zijn de afspraken bekend over
de acties die moeten worden gegaan als een patiënt op basis van de opnamecriteria niet in behandeling kan
worden genomen.
Binnen het multidisciplinaire team zijn ieders taken duidelijk. Er vinden met vaste regelmaat doktersrondes
en MDO (multidisciplinaire overleggen over de patiënt) plaats. De voorbereiding daarvan wordt goed
ondersteund door het EPD, in de vorm van automatisch gegenereerde samenvattingen van de rapportages
van alle bij de patiënt betrokken behandelaren. Bij het MDO is de patiënt niet aanwezig; in het MDO wordt
afgesproken wie de terugkoppeling naar de patiënt op zich neemt. Aandachtspunt hierbij is dat in het EPD
niet wordt vastgelegd welke informatie aan de patiënt is gegeven en of die deze begrepen heeft.
Patiënten kunnen met vragen in principe bij elke verpleegkundige terecht. De instelling is bezig met de
invoering van het geïntegreerd verplegen.
Familieleden worden gemiddeld rond de 3e en de 6e week van de opname uitgenodigd voor een
therapiedag. Zij lopen dan een dag mee met de patiënt en worden door de behandelende therapeuten
uitgebreid geïnformeerd en betrokken bij de revalidatie van de patiënt. Dit is ook ter voorbereiding op het
kunnen verlenen van mantelzorg na het ontslag.
De dagelijkse overdracht tussen de diensten (drie maal per dag) vindt plaats via de SBAR-methode. Deze
wordt niet uit het EPS gegenereerd, maar in Word. Dit betekent een dubbele rapportage. Therapeuten en
verpleegkundigen geven aan tijdig op de hoogte te zijn van tussentijdse veranderingen in de toestand van de
patiënt.
In geval van morele dilemma’s weten medewerkers hoe zij advies kunnen vragen bij het ethisch comité.
Naar het ontslag van de patiënt wordt gericht toegewerkt, in de eerste plaats aan de hand van de specifieke
behandeldoelstellingen die na onderzoek en observatie van de patiënt zo snel mogelijk worden opgesteld en
die daarna structureel worden geëvalueerd en bijgesteld. Daarnaast is de sociale dienst altijd bij het
wekelijkse MDO aanwezig, zodat maatschappelijke ondersteuning en nazorg tijdig kunnen worden
geregeld.
Zowel de ruimtes voor patiënten als die voor het personeel zien er goed verzorgd uit: schoon en opgeruimd.
In de aankleding van RevArte blijkt in het algemeen dat ordentelijkheid prima is te combineren met een
huiselijke, kleurrijke en aangename sfeer. Voor informatieveiligheid en diefstalpreventie zijn op de
afdelingen adequate maatregelen getroffen.
Uitdagingen:
- 8.4 Het team controleert of de cliënt en zijn familie de verstrekte informatie over de behandeling begrijpen
en legt deze informatie vast in het dossier van de cliënt. (goud - HP)
- 10.8 VIR - Het team hanteert een cliëntidentificatieprotocol dat toegepast wordt bij alle diensten en
procedures.(goud)
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6. Resultaten instrumenten
Onderzoek naar veiligheidscultuur binnen zorginstellingen
Het Revalidatieziekenhuis Revarte heeft op basis van het instrument Hospital Survey on Patient Culture
van het Agency for Healthcare in mei 2015 het onderzoek naar de veiligheidscultuur verricht en gebruik
gemaakt van de NIAZ-Qmentum portal. Aan het onderzoek hebben zorgprofessionals meegewerkt die in
actieve dienst zijn. 152 zorgprofessionals hebben de vragenlijst ingevuld.
Ondanks het gegeven dat de minimale respons niet gehaald is heeft de instelling aan de hand van deze
vragenlijst de veiligheidscultuur in kaart gebracht. Heeft daarmee een beeld gekregen van de beleving van
medewerkers aangaande de veiligheidscultuur op de werkvloer en in het ziekenhuis. De resultaten zijn op
15 juni 2015 per mail aan leidinggevenden en aan de medewerkers teruggekoppeld. Het auditteam heeft
deze mail en de samenvatting van de resultaten ingezien. In de samenvatting zijn 25 actiepunten als
“rood” geclassificeerd.
Leden van de werkgroep Qcompas (waarin zitting hebben een verpleegkundige, logopedist,
ergotherapeut, apotheker, verpleegkundig middenkader, arts, pastoraal medewerker, verantwoordelijke
hoteldienst, ziekenhuishygiënist, kwaliteitscoördinator) hebben vervolgens een selectie gemaakt van
verbeteracties voor 2016 en deze voorgelegd aan het directiecomitë. Na akkoord van directiecomitë is
aangegeven dat verwacht wordt dat de afdelingen deze acties oppakken.
Voor 2016 zijn dat: feedback aan melder en het ziekenhuis over de genomen verbeteracties, zichtbaar
maken van ondernomen acties naar aanleiding van een (bijna)incidentmelding van een medewerker,
aandacht voor de correcte communicatiestijl bij het aanspreken van een melder, verbeteracties mee
verwerken in het dashboard incidentmeldingen, vermijden dat meldingen in de status afgehandeld
geplaatst worden zonder acties te hebben ondernomen en het evalueren van doorgevoerde
verbeteracties.
Het ingeziene document ‘Status actieplan’ van 20-09-2017 is een weergave van de acties die besproken
zijn tijdens de overlegmomenten met de werkgroep QCompas. Acties zijn besproken met de werkgroep
QCompas op onder andere 19 sept 2016, 14 nov 2016, 16 jan 2017, 24 april 2017 en 19 juni 2017.
Uit het document blijkt dat op één actiepunt na alle punten zijn opgepakt, gerealiseerd. Het punt wat nog
niet is gerealiseerd is het actiepunt om de verbeteracties op te nemen in het dashboard over de
meldingen. Tevens blijkt uit het document dat in 2017 onder andere coördinatoren zijn opgeleid om
feedback te geven aan melders, op elke afdeling uitleg is gegeven over het analyseren van meldingen met
behulp van de Prisma analyse, uitvoering is gegeven aan de opleiding “leiderschap” aan leidinggevenden
en leidinggevenden een opleidingsdag hebben gehad over “feedback”.
Uit het document Veiligheidscultuurmeting - actieplan 2015-2019 van 6 juni 2016 blijkt dat voor 2018 van
elke leidinggevende van een afdeling / dienstniveau verwacht wordt een actiepunt nader uit te werken op
basis van de in het rapport “niet voldaan” scores.
Leidinggevende auditees en enkele auditees bevestigen de huidige aandacht voor de feedback naar de
melder van incidenten (bereidheid om te melden is toegenomen), de training leiderschap en de uitleg van
de Prisma analyse.
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Andere auditees op de bezochte afdelingen hebben aangegeven niet precies te kunnen vertellen wat de
stand van zaken met de voorgestelde acties is. De kwaliteitsfunctionaris geeft aan dat actiepunten vanuit
de cultuurmeting opgepakt en geïmplementeerd zijn maar dat de bron van de acties voor medewerkers
niet meer als zodanig herkenbaar is.



Feedback verzameld:152 personen
Minimum respons vereist (gebaseerd op 365 (zorg)medewerkers): 188

Op basis van de bovenstaande bevindingen voldoet de voortgang naar veiligheidscultuur aan de
‘Accreditatieprocedure 2017 Qmentum’.
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7. Intern toetsingssysteem
In onderstaand overzicht staat in hoeverre het Revalidatieziekenhuis RevArte voldoet aan de
eisen gesteld in de geldende accreditatieprocedure 2017 m.b.t. het intern toetsingssysteem.
1.

Het intern toetsingssysteem toont aan dat de medische staf actief betrokken is bij het kwaliteitsen veiligheidsbeleid van de zorginstelling.

De medische staf is betrokken bij het kwaliteitsbeleid van de instelling. Leden van de medische staf nemen
deel aan de diverse commissies die binnen RevArte aanwezig zijn zoals het Qcompas, , het comité
ziekenhuishygiëne, het medisch farmaceutisch comité, hebben zitting in de commissies voor
incidentenanalyses en nemen deel aan interne audits en aan diverse kwaliteitsprojecten.
In het auditbeleid zijn het doel, de methodiek, de procedure, de rapportage en het actieplan interne
auditoren, de uitvoerenden en verantwoordelijken alsmede de rolverdeling hiertussen en de werkwijze bij
interne audits vastgelegd. Tevens is aangegeven dat in de organisatie ook op andere manieren vorm en
inhoud is gegeven aan kwaliteitstoetsing waarbij een belangrijke rol in de check-fase is gegeven aan de
leidinggevenden. Uit evaluatie van de uitvoering van de in 2016 uitgevoerde traceraudits is vastgesteld dat
de uitvoering en het verspreiden van de auditrapporten aan alle betrokken leidinggevenden een stap te
vroeg was in relatie tot de uitvoering van de rol van leidinggevende. De instelling is in 2016 gestart met het
programma leiderschapsontwikkeling. De instelling heeft ervoor gekozen aandacht te schenken aan de
(veranderende) rol van de leidinggevenden (management/arts/hoofdverpleegkundige) van een afdeling in
het nemen van de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van acties uit toetsingen. In 2017 zijn in plaatst
van veiligheidsrondes mini –audits uitgevoerd met thema’s voortkomend uit de normensets en
gerelateerd aan de specifieke afdeling waar de mini audits plaats. Voor de interne auditoren ( 8 waarvan 1
arts) zijn op basis van competenties de normensets verdeeld en is de geheimhoudingsverklaring geregeld.
2.

Het Revalidatieziekenhuis RevArte heeft in het interne toetsingsbeleid, als onderdeel van het
instellingsbrede kwaliteits- en veiligheidsbeleid, opgenomen welke afdelingen/processen als
hoog risico zijn aangemerkt, op basis van een risicoanalyse.

In het ‘Interne Auditbeleid’ is aangegeven dat de instelling ernaar streeft dat alle
afdelingen/organisatieonderdelen of onderdelen van processen volgens een bepaalde cyclus worden
getoetst op de voor de afdelingen specifieke normensets / criteria. Desgevraagd geeft de
kwaliteitsfunctionaris aan dat in de organisatie alle afdelingen waar zorg aan patiënten wordt gegeven
beschouwd worden als afdelingen met een verhoogd risico voor patiëntveiligheid. Naar aanleiding van
eventuele geconstateerde tekortkomingen kan door de stuurgroep kwaliteit en accreditatie bepaald
worden dat een (verpleeg)dienst / (zorg)proces vaker geaudit wordt.
Vanuit het overzicht ‘auditschema is te zien dat in 2015, 2016 en 2017 interne audits, thema audits,
veiligheidsrondes (2015, 2016) en mini audits (2016, 2017) zijn uitgevoerd op de diensten en
verpleegafdelingen.
3.

De interne toetsingen zijn uitgevoerd op basis van zorg- / werkprocessen en onderdelen daarvan
en daar waar mogelijk is getoetst aan de hand van de geldende Kwaliteitsnorm Zorginstelling.

Het revalidatieziekenhuis Revarte hanteert een intern auditsysteem, gebaseerd op de vigerende
kwaliteitsnorm zorginstellingen (KZi) van het NIAZ. Het Revalidatieziekenhuis heeft het intern auditbeleid
vastgelegd in het ‘Interne Auditbeleid’, versie 3 welke is vastgesteld op 9-12-2016.
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Uit de voorgaande ingeziene versies blijkt dat het auditbeleid jaarlijks is geevalueerd en op basis van
risicoanalyses waar relevant bijgesteld.
4.

Indien de Inspectie voor de Vlaamse Zorginspectie specifieke richtlijnen heeft opgesteld voor
risicovolle afdelingen/processen, zijn deze aantoonbaar binnen het interne toetsingssysteem op
implementatie/borging getoetst.

Niet van toepassing voor Revalidatieziekenhuizen.
5.

De veldnormen zijn aantoonbaar binnen het interne toetsingssysteem op implementatie/
borging getoetst.

Niet van toepassing.
6.

Het intern toetsingssysteem toont aan dat de gehele organisatie betrokken is bij het borgen van
het kwaliteitssysteem van de zorginstelling.

Conform de interne auditprocedure is de verantwoordelijkheid van het opstellen van een actieplan en het
opvolgen / monitoring ervan belegd bij de leidinggevende van het proces / de afdeling waar de audit heeft
plaats gevonden. De leidinggevende stelt naar aanleiding van de bevindingen in het intern auditrapport,
zo mogelijk in samenspraak met de betrokken artsen, binnen zes weken verbeterrapporten op (inclusief
geplande verbeteracties en realisatiedata, evaluatiemomenten en borging van de maatregel). De
hiërarchisch leidinggevenden van de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de
interne audits, de verbeterrapporten en het monitoren en bijsturen van de te ondernemen verbeteracties
door de leidinggevenden.
Leidinggevende auditees geven aan dat de monitoring van de actiepunten in het maandelijkse overleg
tussen leidinggevende en de hiërarchisch leidinggevende aan de orde moet komen. Dit was niet altijd het
geval bij het verpleegkundig departement. Geïnterviewde hoofdverpleegkundigen bevestigen dat de
voortgang van de verbeteracties van interne toetsingen niet structureel op de agenda van het overleg met
de directeur Nursing staan. Geïnterviewde diensthoofden apotheek en kinesitherapie geven aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het monitoren van de voortgang. De auditoren hebben voorbeelden van de
voortgang van actiepunten gezien. Hoofdverpleegkundigen geven aan actiepunten uit interne toetsing
(audits, incidentmeldingen of mini audits) te bespreken met de medewerkers van de afdeling en waar dat
kan de acties samen met het team nader uit te werken. Medewerkers van bezochte afdeling bevestigen
dat na audits verbeteracties specifiek van de afdeling aan de orde komen in het tweewekelijks
werkoverleg. Auditees geven aan niet altijd op de hoogte te zijn van de stand van zaken van de
verbeteracties uit instellingsbreed gehouden veiligheidsrondes, mini audits en interne audits. Desgevraagd
geven verantwoordelijke leidinggevenden van bezochte afdelingen aan de voortgang van de
ziekenhuisbrede actiepunten niet altijd te bespreken in het werkoverleg met de medewerkers.
De interne audit rapportages zijn conform een vast format opgesteld. Vanaf 2015 zijn zowel klassieke
audits als traceraudits uitgevoerd op basis van de normensets NIAZ-Qmentum. Criteria zijn in een Excel
bestand opgenomen en dit bestand is ook als auditrapportage aan de verantwoordelijke leidinggevende
gestuurd.
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Tijdens de audit is voorgaande aangetoond door rapportages, actieplannen en de voortgang (o.a. de
voortgang in de verbeterpunten vanuit de vorige NIAZ-audit). De afdelingen/processen met een verhoogd
risico voor cliëntveiligheid zijn minimaal eenmaal in de twee jaar intern getoetst.
Op basis van de bovenstaande bevindingen voldoet het intern toetsingssysteem aan de
‘Accreditatieprocedure 2017 Qmentum’.
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Appendix A: De beoordelingssystematiek en noodzakelijke voorwaarden voor
het toekennen en continueren van de accreditatiestatus
Deze appendix vat de belangrijkste onderdelen samen van de accreditatieprocedure.
De beoordelingssystematiek van het NIAZ bestaat uit drie componenten:
- een rekenkundige beoordeling van de normensets,
- het interne toetsingssysteem van de zorginstelling (zie onder artikel 3 van de Accreditatieprocedure),
- een gekwalificeerd eindoordeel (‘noodzakelijke voorwaarden’).
Om een gouden accreditatieniveau te behalen moet de organisatie voldoen aan volgende vier vereisten:
1. voldoen aan alle vereiste instellingsrichtlijnen (VIR’s) passend bij het profiel van de betreffende
zorginstelling. Alle VIR’s zijn gerelateerd aan patiëntveiligheid en dienen geborgd te zijn.
2. voldoen aan ten minste 90% van de gouden criteria met hoge prioriteit (criteria met uitroeptekens) per
normenset;
3. voldoen aan ten minste 81% van alle gouden criteria over alle relevante normensets;
4. voldoen aan het behalen van de minimale vereiste respons op de veiligheidscultuurmeting.
Als een organisatie niet aan alle bovengenoemde eisen voldoet maar wel voldoet aan ten minste 71% van
de gouden criteria met hoge prioriteit per normenset, of aan ten minste 81% van alle gouden criteria over
alle relevante normensets, behaalt de organisatie een gouden accreditatie met een aanvullende
rapportage of aanwijzing. Tevens is het mogelijk dat het accreditatiebesluit wordt uitgesteld of dat een
negatief besluit wordt genomen.
Het gekwalificeerd eindoordeel (‘noodzakelijke voorwaarden’) beschrijft de kwalificaties
waaraan de balans opmakend na het toepassen van de scoringssystematiek - de zorginstelling
moet voldoen.
NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN voor toekennen of continueren van de accreditatiestatus
Voor het toekennen of continueren van de accreditatiestatus is het noodzakelijk dat de betreffende
zorginstelling naar het oordeel van het NIAZ genoegzaam en aantoonbaar aan een drietal
voorwaarden voldoet:
-

de cultuur is gericht op voortdurende verbetering van de kwaliteit alsmede op borging van de
doorgevoerde verbeteringen;
de besturing en organisatie van de (zorg)processen zijn zo ingericht dat zij redelijkerwijs en
reproduceerbaar leiden tot verantwoorde zorg;
de veiligheid van patiënten/cliënten, medewerkers, bezoekers en omgeving is naar behoren
geborgd.
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Appendix B: Auditprogramma
PROGRAMMA AUDITBEZOEK
Revalidatiecentrum RevArte
Startdatum:
Einddatum:

17-okt-17
19-okt-17

dinsdag

17-okt-17

Opgesteld door:

surveymanager

8:00

8:00 uur Aankomst auditoren: installeren in werkkamer auditteam (...)

08:15
08:30

Kennismaking met Directie en afvaardiging Medische Raad (zaal 1) - L. Splingaer, C. Lafosse, J. D'Eer, E. Van Tichelt, K. Van Achteren, K. Wille, E. Van Moer

08:45
09:00

Introductiebijeenkomst: voorzitter legt doel en werkwijze uit en auditoren stellen zich voor aan auditees en andere geïnteresseerden (zaal 5)

09:00
10:00

Gesprek met Directie en afvaardiging Medische Raad (zaal 4) - L. Splingaer, C. Lafosse, J. D'Eer, E. Van Tichelt, K. Van Achteren, K. Wille, E. Van Moer

10:00
10:15

Pauze/verplaatsing

10:15 Gesprek met het Managementteam waaronder stafmedewerkers/directie: Zorg, HRM, Financiën, Facilitair, ICT en Kwaliteit (zaal 1) - G. Van Mechelen, S. De Clerck, S. Dielis, J. Celis, B. Verschueren, S. Bruynseraede, K. Van Craen, C.
11:15
De Wilde, T. Verhelst, S. Verbrakel, M. Van Royen, K. de Schepper, K. Wille
11:15
11:30
11:30
12:30

Pauze/verplaatsing
Presentatie Dashboard: indicatoren Zorg, Financiën, HRM en Kwaliteit (zaal 4) - G. Van Mechelen, K. Cornelis
12:30 - 13:30 uur Lunch + overleg auditoren
Auditor (VZ)

Dhr. B. Schreuder

Buddy

S. Bruynseraede

Tijd Auditor
Buddy

Organisatorische tracer

13:30
15:30

Mevr. R. Barilla
T. Wyckmans

Cliënt-/patiëntracer

Planning en kwaliteitsmanagement

Tijd Auditor

Mevr. J. Koffijberg

Buddy

patiënt in dagrevalidatie

C. Lafosse

Cliënt-/patiëntracer

Ambulante Zorg

Tijd Auditor
Buddy

oudere patiënt met ICVA

Dhr. R. Sneep
Mevr. F. Aerts
K. Van Craen

Organisatorische tracer volgen van steriele hulpmiddelen in de kliniek

Revalidatiezorg

Infectiepreventie en -bestrijding

GeÏntegreerd kwaliteitsmanagement
Governance

gesprek met
vertegenwoordiging van
de RvB
gesprek met
vertegenwoordiging (2)
leden OR

13:30-14:00 (zaal 4)
Luc Van den Eynde
Jean Pierre Waterkeyn

Management van middelen

13:30
16:00

13:30
16:00

13:30
16:00

14:00-14:30 (zaal 4)
Karen Deceuninck
Marc Troch

16:30
Evaluatie met instellings-contactpersoon

16:00 - 18:00 uur Verslaglegging
18:00 - 19:00 uur Auditorenvergadering
ca. 19:00 uur naar hotel/diner
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PROGRAMMA AUDITBEZOEK
ZIEKENHUIS
RevArte
Startdatum:
Einddatum:

17-okt-17
19-okt-17

woensdag

18-okt-17

Opgesteld door:

surveymanager

Auditor (VZ)

Dhr. B. Schreuder
Mevr. F. Aerts
S. Bruynseraede

Buddy

Tijd

Auditor

Mevr. R. Barilla

Buddy

T. Wyckmans

8.00

Tijd

Auditor

Mevr. J. Koffijberg

Buddy

C. Lafosse

Tijd

Auditor

Dhr. R. Sneep

Buddy

K. Van Craen

8:00 uur Aankomst auditoren: installeren in werkkamer auditteam (...)

8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00

volgen van een
8:30 Cliënt-/patiëntracer patiënt bekend m et
m edicam ent van apotheek 12:00
diabetes en nood aan
naar afdeling
com plexe w ondzorg

Medicatiebeheer

8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00

patient < 30 m et
dw arslesie

8:30 Organisatorische tracer
12:00

noodsituatie
patiënt voor
rontgen

Medische (niet-chirurgische) zorg

Revalidatiezorg

Voorbereid zijn op noodsituaties

Menselijk kapitaal (HRM)

Diagnostische beeldvorm ing

Katrien De Schepper
9u- 10u
gesprek met apotheker (zaal 4)

10:00u - 10.30u
gesprek hoofdarts

Dr E Van Tichelt
bureel EVT

Martine Vincke
10u-11u
dr Van Moer
gesprek met
geneesmiddelen cie ( 2 (zaal 4)
leden) waaronder
apotheker

9.30-10.00u
preventieadviseur
gesprek met permanent
comite

Marc Loyens
(zaal 3)

Auditor (VZ)
Buddy

Dhr. B. Schreuder

Tijd

12:00 - 13:30 Lunch + overleg auditoren
Mevr. R. Barilla
Tijd Auditor
Mevr. F. Aerts
T. Wyckmans
Buddy

Auditor

S. Bruynseraede

Buddy

Cliënt-/patiëntracer

Cliënt-/patiëntracer geriatrische patiënt

13:30 Geen
15:30

13:30
16:00

Zorgverlening en besluitvorm ing op basis
van principes

Cliënt-/patiëntracer

Mevr. J. Koffijberg

Auditor

Dhr. R. Sneep

C. Lafosse

Buddy

K. Van Craen

w erving/
inscholingsplan nieuw e
m edew erker

Cliënt-/patiëntracer

aankoopdossier
laatst apparaat ter
paatste nader
bepalen

Menselijk kapitaal (HRM)

13:30
16:00

Tijd

13:30
16:00

Medische instrum enten en apparatuur

Geen
Geen

Com m unicatie

13.30u
14.00u
16:30 Evaluatie m et instellings-contactpersoon

Fysieke om geving

Diagnostische beeldvorm ing

Ludo Splingaer
eigen bureel
Kim Van Achteren
eigen bureel
Christophe Lafosse
eigen bureel

14.30u

16:00 - 18:00 uur Verslaglegging
18:00 - 19:00 uur Auditorenvergadering
ca. 19:00 uur naar hotel/diner

PROGRAMMA AUDITBEZOEK
ZIEKENHUIS
RevArte
Startdatum:
Einddatum:

17-okt-17
19-okt-17

donderdag

19-okt-17

Opgesteld door:

surveymanager

Auditor (VZ)
Buddy
8.00

S. Bruynseraede

Tijd

Auditor

Mevr. R. Barilla

Buddy

T. Wyckmans

Tijd

Auditor

Mevr. J. Koffijberg

Buddy

C. Lafosse

Tijd

Auditor
Buddy

Dhr. R. Sneep
Mevr. F. Aerts
K. Van Craen

8:00 uur Aankomst auditoren: installeren in werkkamer auditteam (...)
Locatie:

8:30
12:00

Dhr. B. Schreuder

Cliënt-/patiëntracer
Geen

Locatie:
8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00 Geen

Locatie:
8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00 Geen

Locatie:
8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00 Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

12:00 - 13:30 uur Lunch + overleg auditoren (zaal 1)
13:30

Werken aan rapportagen & voorbereiden slotpresentatie

14:45

Voorbespreking slotbijeenkomst met Directie en afvaardiging Medische Raad

15:30

Slotbijeenkomst met auditees en andere belangstellenden (zaal dagreva)
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Appendix C: Slotpresentatie

73

Datum:
23-11-2017

Status:
definitief

Revalidatieziekenhuis
RevArte

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

74

Datum:
23-11-2017

Status:
definitief

Revalidatieziekenhuis
RevArte

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

75

Datum:
23-11-2017

Status:
definitief

Revalidatieziekenhuis
RevArte

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

76

