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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

Interne toetsing

Externe audit

Check

Do

Verbeteracties

Patiënt /
Cliënt

Act

Accreditatiebesluit

Zelfevaluatie
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Voortgang borgen

Opleiding & training

Voorbereiding
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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:




De criteria, zoals die op detailniveau worden getoetst door de auditoren.
Het interne toetsingssysteem van de zorginstelling.
De drie noodzakelijke voorwaarden, zoals het NIAZ die hanteert bij een accreditatie: er moet sprake
zijn van veilige zorg, van verantwoorde zorg, en van een verbetercultuur.

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 Auditinformatie
Auditbezoek
23 januari 2017 – 27 januari 2017
Auditprogramma
Zie appendix B.
Auditteam
De heer drs. J.A.P. Valkenburg (voorzitter)
Mevrouw C.W.B. Braam-Veltrop
De heer drs. J. den Boon
De heer Cuvelier
De heer dr. R.M.J. Vossaert
De heer J. Ruysen
Aanvullende informatie
AZ Turnhout 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 AZ Turnhout 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.
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De instellingsbrede accreditatie betreft de volgende specifieke onderdelen en locaties van de instelling:
Campus Sint-Jozef, Campus St- Elisabeth en de dialyses die worden uitgevoerd in de ziekenhuizen in Mol
en Geel.
De auditoren hebben de campussen Sint-Jozef, Sint-Elisabeth en de dialyse afdeling in Geel tijdens het
auditbezoek bezocht. De bevindingen van de auditoren per criterium gelden voor alle locaties, eventuele
uitzonderingen staan bij de samenvatting van de kritische processen beschreven.
Normen
Tijdens het auditbezoek zijn de volgende normensets gebruikt om de diensten en procedures van AZ
Turnhout te toetsen:
Instellingsbrede normen
Leiderschap
Governance
Infectiepreventie en -bestrijding
Medicatiebeheer
Zorg-specifieke normen
Ambulante Zorg
Bloedbank en -transfusiediensten
De afdeling SEH
Diagnostische beeldvorming
Geestelijke gezondheidszorg
Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde
Kritieke zorg
Medische (niet-chirurgische) zorg
Oncologische zorg
Operatiekamers/het operatiekwartier
Operatieve zorg
Reiniging en sterilisatie van herbruikbare medische hulpmiddelen
Revalidatiezorg
Verloskundige zorg
Voorbereid zijn op noodsituaties en rampen
Instrumenten
AZ Turnhout heeft onderstaand instrument gebruikt voor het toetsen van de (patiënt)veiligheidscultuur:
- Onderzoek naar veiligheidscultuur binnen zorginstellingen.
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Samenvatting bevindingen

Hoeveel procent van alle vereiste instellingsrichtlijnen
(VIR’s) is 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
79,4%

Eis
100%

3 normensets scoren
lager dan 90%

90% per normenset

95,4%

81%

692

294
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1.2 Overzicht per normenset
De normensets 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 AZ Turnhout voldoet aan de gouden, platina en diamanten
criteria.

33; 1%

36; 2%

293; 13%
Goud voldaan
Goud niet voldaan
Platina voldaan
1128; 52%

620; 29%

Platina niet voldaan
Diamant voldaan
Diamant niet voldaan

55; 3%
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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 normensets gelden voor iedere organisatie en worden dan ook standaard ingezet in
een accreditatieprocedure. De zorg-specifieke normensets 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
40
Governance
(100%)
43
Leiderschap
(97,7%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre49
ventie en
(87,5%)
–bestrijding
61
Medicatiebeheer
(98,4%)
82
Ambulante
zorg
(93,2%)
Bloedbank- en
29
transfusie(100%)
diensten
De afdeling
61
Spoedeisende
(89,7%)
Hulp
71
Diagnostische
beeldvorming
(98,6%)
Geestelijke
56
gezondheids(100%)
zorg
89
Kritieke zorg
(90,8%)
Medische
74
(nietchirurgische)
(87,1%)
zorg
67
Oncologische
zorg
(97,1%)

Andere criteria

Alle criteria

Niet
voldaan

Nvt

Voldaan

Niet
voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

29
(100%)
81
(97,6%)

0
(0%)
2
(2,4%)

34
(94,4%)

2
(5,6%)

50
(100%)
30
(93,8%)

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

0
(0%)
1
(2,3%)
7
(12,5%)
1
(1,6%)
6
(6,8%)

8
7

2
12
16

10
12

7
4
11

Niet
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

69
(100%)
124
(97,6%)

0
(0%)
3
(2,4%)

83
(90,2%)

9
(9,8%)

111
(99,1%)
112
(93,3%)

1
(0,9%)
8
(6,7%)

18
19

9
16
27

0
(0%)

13

10
(100%)

0
(0%)

3

39
(100%)

0
(0%)

16

7
(10,3%)

6

46
(83,6%)

9
(16,4%)

4

107
(87%)

16
(13%)

10

1
(1,4%)

2

56
(96,6%)

2
(3,4%)

1

127
(97,7%)

3
(2,3%)

3

0
(0%)

3

81
(98,8%)

1
(1,2%)

8

137
(99,3%)

1
(0,7%)

11

9
(9,2%)

4

32
(84,2%)

6
(15,8%)

6

121
(89%)

15
(11%)

10

11
(12,9%)

4

35
(83,3%)

7
(16,7%)

7

109
(85,8%)

18
(14,2%)

11

2
(2,9%)

16

52
(98,1%)

1
(1,9%)

15

119
(97,5%)

3
(2,5%)

31
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Andere criteria

Alle criteria

Niet
voldaan

Nvt

Voldaan

Niet
voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

Operatiekamers / het
operatiekwartier

68
(88,3%)

9
(11,7%)

4

24
(96%)

1
(4%)

Operatieve
zorg

75
(97,4%)

2
(2,6%)

4

47
(95,9%)

Reiniging en
sterilisatie van
herbruikbare
medische
instrumenten
en materialen

39
(100%)

0
(0%)

3

76
(97,4%)
109
(91,6%)

2
(2,6%)
10
(8,4%)

12
(80%)

3
(20%)

76
(100%)
1177
(94,3%)

Voldaan
Normen

Revalidatiezorg
Verloskundige
zorg
Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen
Hospicezorg,
palliatieve
zorg en zorg
rond het
levenseinde
Totaal

Niet
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

1

92
(90,2%)

10
(9,8%)

5

2
(4,1%)

3

122
(96,8%)

4
(3,2%)

7

55
(100%)

0
(0%)

2

94
(100%)

0
(0%)

5

38
(97,4%)
51
(89,5%)

1
(2,6%)
6
(10,5%)

114
(97,4%)
160
(90,9%)

3
(2,6%)
16
(9,1%)

0

41
(80,4%)

10
(19,6%)

0

53
(80,3%)

13
(19,7%)

0

0
(0%)

4

74
(97,4%)

2
(2,6%)

12

150
(98,7%)

2
(1,3%)

16

71
(5,7%)

120

866
(94,1%)

54
(5,9%)

136

2043
(94,2%)

125
(5,8%)

256

8
4

27
3

35
7
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Gouden Criteria
In onderstaand diagram staat in hoeverre AZ Turnhout voldoet aan de gouden criteria.

55; 5%

Goud voldaan
Goud niet voldaan

1128; 95%

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
21
Governance
(100%)
26
Leiderschap
(96,3%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre29
ventie en
(85,3%)
–bestrijding
42
Medicatiebeheer
(97,7%)
52
Ambulante
zorg
(91,2%)
Bloedbank- en
24
transfusie(100%)
diensten

Aantal (%)

0
(0%)
1
(3,7%)
5
(14,7%)
1
(2,3%)
5
(8,8%)
0
(0%)

Aantal

0
1

1
2
1
5

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

Aantal (%)

11
(100%)
41
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

12
(100%)

0
(0%)

33
(100%)
10
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

10
(100%)

0
(0%)

Aantal

0
0

5
0
0
0

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

Aantal (%)

32
(100%)
67
(98,5%)

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

41
(89,1%)

5
(10,9%)

75
(98,7%)
62
(92,5%)

1
(1,3%)
5
(7,5%)

34
(100%)

0
(0%)

Nvt
Aantal

0
1

6
2
1
5
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Andere criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

De afdeling
Spoedeisende
Hulp

36
(87,8%)

5
(12,2%)

0

18
(94,7%)

1
(5,3%)

Diagnostische
beeldvorming

52
(100%)

0
(0%)

0

24
(100%)

Geestelijke
gezondheidszorg

28
(100%)

0
(0%)

1

Kritieke zorg

53
(91,4%)

5
(8,6%)

Medische
(nietchirurgische)
zorg

46
(90,2%)

Oncologische
zorg

Alle criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

0

54
(90%)

6
(10%)

0

0
(0%)

0

76
(100%)

0
(0%)

0

33
(100%)

0
(0%)

0

61
(100%)

0
(0%)

1

0

9
(90%)

1
(10%)

0

62
(91,2%)

6
(8,8%)

0

5
(9,8%)

0

10
(100%)

0
(0%)

0

56
(91,8%)

5
(8,2%)

0

45
(95,7%)

2
(4,3%)

0

19
(100%)

0
(0%)

0

64
(97%)

2
(3%)

0

Operatiekamers / het
operatiekwartier

46
(93,9%)

3
(6,1%)

2

8
(88,9%)

1
(11,1%)

1

54
(93,1%)

4
(6,9%)

3

Operatieve
zorg

46
(97,9%)

1
(2,1%)

0

15
(100%)

0
(0%)

0

61
(98,4%)

1
(1,6%)

0

Reiniging en
sterilisatie van
herbruikbare
medische
instrumenten
en materialen

28
(100%)

0
(0%)

0

42
(100%)

0
(0%)

2

70
(100%)

0
(0%)

2

46
(95,8%)
75
(92,6%)

2
(4,2%)
6
(7,4%)

16
(100%)
18
(90%)

0
(0%)
2
(10%)

62
(96,9%)
93
(92,1%)

2
(3,1%)
8
(7,9%)

10
(83,3%)

2
(16,7%)

21
(77,8%)

6
(22,2%)

31
(79,5%)

8
(20,5%)

Revalidatiezorg
Verloskundige
zorg
Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen

0
4

0

0
0

0

0
4

0
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Andere criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

47
(100%)

0
(0%)

0

26
(96,3%)

1
(3,7%)

752
(94,6%)

43
(5,4%)

17

376
(96,9%)

12
(3,1%)

Alle criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

0

73
(98,6%)

1
(1,4%)

0

8

1128
(95,4%)

55
(4,6%)

25
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Platina Criteria
In onderstaand diagram staat in hoeverre AZ Turnhout voldoet aan de platina criteria.

36; 5%

Platina voldaan
Platina niet voldaan

620; 95%

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
15
Governance
(100%)
12
Leiderschap
(100%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre17
ventie en
(89,5%)
–bestrijding
13
Medicatiebeheer
(100%)
23
Ambulante
zorg
(100%)
Bloedbank- en
5
transfusie(100%)
diensten

Aantal (%)

0
(0%)
0
(0%)
2
(10,5%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Aantal

6
4

1
7
10
7

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

Aantal (%)

7
(100%)
29
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

13
(86,7%)

2
(13,3%)

15
(100%)
9
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

Nvt

Nvt

Aantal

5
6

2
3
7
2

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

Aantal (%)

22
(100%)
41
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

30
(88,2%)

4
(11,8%)

28
(100%)
32
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

5
(100%)

0
(0%)

Nvt
Aantal

11
10

3
10
17
9
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Andere criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

De afdeling
Spoedeisende
Hulp

16
(88,9%)

2
(11,1%)

3

16
(80%)

4
(20%)

Diagnostische
beeldvorming

14
(93,3%)

1
(6,7%)

2

27
(96,4%)

Geestelijke
gezondheidszorg

20
(100%)

0
(0%)

0

Kritieke zorg

29
(93,5%)

2
(6,5%)

Medische
(nietchirurgische)
zorg

22
(88%)

Oncologische
zorg

Alle criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

2

32
(84,2%)

6
(15,8%)

5

1
(3,6%)

0

41
(95,3%)

2
(4,7%)

2

23
(95,8%)

1
(4,2%)

3

43
(97,7%)

1
(2,3%)

3

3

12
(85,7%)

2
(14,3%)

1

41
(91,1%)

4
(8,9%)

4

3
(12%)

2

14
(82,4%)

3
(17,6%)

2

36
(85,7%)

6
(14,3%)

4

17
(100%)

0
(0%)

9

18
(94,7%)

1
(5,3%)

4

35
(97,2%)

1
(2,8%)

13

Operatiekamers / het
operatiekwartier

18
(75%)

6
(25%)

2

9
(100%)

0
(0%)

0

27
(81,8%)

6
(18,2%)

2

Operatieve
zorg

21
(95,5%)

1
(4,5%)

2

16
(100%)

0
(0%)

1

37
(97,4%)

1
(2,6%)

3

Reiniging en
sterilisatie van
herbruikbare
medische
instrumenten
en materialen

10
(100%)

0
(0%)

1

10
(100%)

0
(0%)

0

20
(100%)

0
(0%)

1

23
(100%)
24
(88,9%)

0
(0%)
3
(11,1%)

17
(100%)
17
(89,5%)

0
(0%)
2
(10,5%)

40
(100%)
41
(89,1%)

0
(0%)
5
(10,9%)

2
(100%)

0
(0%)

15
(100%)

0
(0%)

17
(100%)

0
(0%)

Revalidatiezorg
Verloskundige
zorg
Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen

2
0

0

9
1

0

11
1

0
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Andere criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

20
(100%)

0
(0%)

0

32
(100%)

0
(0%)

321
(94,1%)

20
(5,9%)

61

299
(94,9%)

16
(5,1%)

Alle criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

6

52
(100%)

0
(0%)

6

54

620
(94,5%)

36
(5,5%)

115
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Diamanten Criteria
In onderstaand diagram staat in hoeverre AZ Turnhout voldoet aan de diamanten criteria.

33; 10%

Diamant voldaan
Diamant niet voldaan

293; 90%

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
4
Governance
(100%)
5
Leiderschap
(100%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre3
ventie en
(100%)
–bestrijding
6
Medicatiebeheer
(100%)
7
Ambulante
zorg
(87,5%)
Bloedbank- en
Nvt
transfusiediensten

Aantal (%)

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

Aantal

2
2

0
3
5
1

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

Aantal (%)

11
(100%)
11
(84,6%)

0
(0%)
2
(15,4%)

8
(100%)

0
(0%)

2
(100%)
11
(84,6%)

0
(0%)
2
(15,4%)

Nvt

Nvt

Aantal

5
6

0
1
4
0

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

Aantal (%)

15
(100%)
16
(88,9%)

0
(0%)
2
(11,1%)

11
(100%)

0
(0%)

8
(100%)
18
(85,7%)

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

Nvt

Nvt

Nvt
Aantal

7
8

0
4
9
1
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Andere criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

De afdeling
Spoedeisende
Hulp

9
(100%)

0
(0%)

3

12
(75%)

4
(25%)

Diagnostische
beeldvorming

5
(100%)

0
(0%)

0

5
(83,3%)

Geestelijke
gezondheidszorg

8
(100%)

0
(0%)

2

Kritieke zorg

7
(77,8%)

2
(22,2%)

Medische
(nietchirurgische)
zorg

6
(66,7%)

Oncologische
zorg

Alle criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

1

21
(84%)

4
(16%)

4

1
(16,7%)

1

10
(90,9%)

1
(9,1%)

1

25
(100%)

0
(0%)

5

33
(100%)

0
(0%)

7

1

10
(76,9%)

3
(23,1%)

4

17
(77,3%)

5
(22,7%)

5

3
(33,3%)

2

11
(73,3%)

4
(26,7%)

4

17
(70,8%)

7
(29,2%)

6

5
(100%)

0
(0%)

7

15
(100%)

0
(0%)

10

20
(100%)

0
(0%)

17

Operatiekamers / het
operatiekwartier

4
(100%)

0
(0%)

0

7
(100%)

0
(0%)

0

11
(100%)

0
(0%)

0

Operatieve
zorg

8
(100%)

0
(0%)

2

16
(88,9%)

2
(11,1%)

1

24
(92,3%)

2
(7,7%)

3

Reiniging en
sterilisatie van
herbruikbare
medische
instrumenten
en materialen

1
(100%)

0
(0%)

2

3
(100%)

0
(0%)

0

4
(100%)

0
(0%)

2

7
(100%)
10
(90,9%)

0
(0%)
1
(9,1%)

5
(100%)
16
(88,9%)

0
(0%)
2
(11,1%)

12
(100%)
26
(89,7%)

0
(0%)
3
(10,3%)

0
(0%)

1
(100%)

5
(55,6%)

4
(44,4%)

5
(50%)

5
(50%)

Revalidatiezorg
Verloskundige
zorg
Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen

6
0

0

18
1

0

24
1

0

17

Datum:
22 februari 2017

Status:
definitief

AZ Turnhout

Criteria met hoge prioriteit
(Diamant)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan
Normen

Hospicezorg,
palliatieve
zorg en zorg
rond het
levenseinde
Totaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Andere criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

9
(100%)

0
(0%)

4

16
(94,1%)

1
(5,9%)

104
(92,9%)

8
(7,1%)

42

189
(88,3%)

25
(11,7%)

Alle criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

5

25
(96,2%)

1
(3,8%)

9

66

293
(89,9%)

33
(10,1%)

108
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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 (en percentage) VIR’s dat is aangemerkt als ‘voldaan’ of ‘niet
voldaan’ tijdens het auditbezoek.
Gouden VIR’s
Normen
Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap
Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
en –bestrijding
Medicatiebeheer
Ambulante zorg
Bloedbank- en
transfusiediensten
De afdeling
Spoedeisende
Hulp
Diagnostische
beeldvorming
Geestelijke
gezondheidszorg
Kritieke zorg
Medische (nietchirurgische) zorg
Oncologische zorg
Operatiekamers /
het operatiekwartier
Operatieve zorg
Reiniging en
sterilisatie van
herbruikbare
medische
instrumenten en
materialen
Revalidatiezorg
Verloskundige
zorg

Platina VIR’s

Diamanten VIR’s

Voldaan

Niet voldaan

Voldaan

Niet voldaan

Voldaan

Niet voldaan

0
2

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

1

0

1

0

0

0

1
1

0
0

1
2

0
1

0
1

0
0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

2

0

1

0

1

0

2

2

1

0

1

0

2

3

0

1

1

0

4

1

0

1

2

0

2

0

0

0

1

0

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4

0

1

0

2

0

2

1

0

1
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Gouden VIR’s
Normen
Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen
Hospicezorg,
palliatieve zorg en
zorg rond het
levenseinde
Totale aantal (%)

Platina VIR’s

Diamanten VIR’s

Voldaan

Niet voldaan

Voldaan

Niet voldaan

Voldaan

Niet voldaan

0

0

0

0

0

0

1

0

4

0

1

0

19 (95%)

1 (5%)

32 (76,2%)

10 (23,8%)

7 (63,6%)

4 (36,4%)
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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

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Communicatie
Cliëntverificatie
(Ambulante zorg)
Cliëntverificatie
(Bloedbank- en transfusiediensten)
Cliëntverificatie
(De afdeling Spoedeisende Hulp)
Cliëntverificatie
(Diagnostische beeldvorming)
Cliëntverificatie
(Geestelijke gezondheidszorg)
Cliëntverificatie
(Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde)
Cliëntverificatie
(Kritieke zorg)
Cliëntverificatie
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Cliëntverificatie
(Oncologische zorg)
Cliëntverificatie
(Operatiekamers / het operatiekwartier)
Cliëntverificatie
(Operatieve zorg)
Cliëntverificatie
(Revalidatiezorg)
Cliëntverificatie
(Verloskundige zorg)
Veilige chirurgische praktijken
(Verloskundige zorg)
Veilige chirurgische praktijken
(Operatiekamers / het operatiekwartier)

21

Datum:
22 februari 2017

Status:
definitief

AZ Turnhout

VIR
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Ambulante zorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(De afdeling Spoedeisende Hulp)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Geestelijke gezondheidszorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Kritieke zorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Oncologische zorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Operatieve zorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Revalidatiezorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Verloskundige zorg)
Medicatieafstemming
(Ambulante zorg)
Medicatieafstemming
(De afdeling Spoedeisende Hulp)
Medicatieafstemming
(Geestelijke gezondheidszorg)
Medicatieafstemming
(Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde)
Medicatieafstemming
(Kritieke zorg)
Medicatieafstemming
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Medicatieafstemming
(Oncologische zorg)

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Beoordeling

Niveau

Niet voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Diamant

Niet voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Niet voldaan

Diamant

Niet voldaan

Diamant
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VIR
Medicatieafstemming
(Operatieve zorg)
Medicatieafstemming
(Revalidatiezorg)
Medicatieafstemming
(Verloskundige zorg)
Medicatieverificatie als prioriteit
(Leiderschap)
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Beoordeling

Niveau

Voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Niet voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Voldaan

Goud

Voldaan

Platina

Niet voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Niet voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Niet voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Niet voldaan

Platina

Medicijngebruik
Controle van geconcentreerde elektrolyten
(Medicatiebeheer)
High-alertmedicatie
(Medicatiebeheer)
Training in gebruik van infuuspompen
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Training in gebruik van infuuspompen
(Oncologische zorg)
Training in gebruik van infuuspompen
(Operatiekamers / het operatiekwartier)
Training in gebruik van infuuspompen
(Operatieve zorg)
Training in gebruik van infuuspompen
(Revalidatiezorg)
Training in gebruik van infuuspompen
(Verloskundige zorg)
Training in gebruik van infuuspompen
(Ambulante zorg)
Training in gebruik van infuuspompen
(De afdeling Spoedeisende Hulp)
Training in gebruik van infuuspompen
(Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde)
Training in gebruik van infuuspompen
(Kritieke zorg)

23

Datum:
22 februari 2017

Status:
definitief

AZ Turnhout

VIR

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Beoordeling

Niveau

Niet voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Goud

Niet voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Niet voldaan

Platina

Niet voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Arbeidsomstandigheden
Programma voor preventief onderhoud
(Leiderschap)
Training over patiëntveiligheid
(Leiderschap)
Infectiepreventie en -beheersing
Handhygiëne
(Infectiepreventie en –bestrijding)
Tijdige toediening van profylactische antibiotica
(Operatiekamers / het operatiekwartier)
Veilige injectiepraktijken
(Infectiepreventie en –bestrijding)
Veiligheidscultuur
Incidentmelden
(Leiderschap)
Risicomanagement
Tromboseprofylaxe
(Oncologische zorg)
Tromboseprofylaxe
(Operatieve zorg)
Tromboseprofylaxe
(Kritieke zorg)
Tromboseprofylaxe
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Valpreventiebeleid
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Valpreventiebeleid
(Operatieve zorg)
Valpreventiebeleid
(Oncologische zorg)
Valpreventiebeleid
(Verloskundige zorg)
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VIR
Valpreventiebeleid
(Revalidatiezorg)
Valpreventiebeleid
(Ambulante zorg)
Valpreventiebeleid
(Diagnostische beeldvorming)
Valpreventiebeleid
(Geestelijke gezondheidszorg)
Valpreventiebeleid
(Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde)
Voorkomen decubitus
(Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde)
Voorkomen decubitus
(Revalidatiezorg)
Voorkomen decubitus
(Oncologische zorg)
Voorkomen decubitus
(Operatieve zorg)
Voorkomen decubitus
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Voorkomen decubitus
(Kritieke zorg)

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Beoordeling

Niveau

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Niet voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Niet voldaan

Platina

Voldaan

Platina
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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
(%)

4
(100%)
11
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

5
(100%)
0
Nvt
2
(100%)
0
Nvt
1
(25%)
0
Nvt
9
(100%)
3
(75%)
2
(50%)
6
(100%)

0
(0%)
0
Nvt
0
(0%)
0
Nvt
3
(75%)
0
Nvt
0
(0%)
1
(25%)
2
(50%)
0
(0%)

Operatiekamers /
het operatiekwartier

0
Nvt

0
Nvt

0

0
Nvt

0
Nvt

0

Operatieve zorg

3
(100%)

0
(0%)

1

5
(83,3%)

1
(16,7%)

2

0
Nvt

0
Nvt

0

5
(100%)

0
(0%)

0

Normen

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

0
Nvt
0
Nvt

0
Nvt
0
Nvt

5
(100%)
4
(100%)
4
(100%)
0
Nvt
12
(100%)
2
(100%)
10
(100%)
2
(100%)
4
(100%)
4
(100%)

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

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

2
2

0
0

Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
en -bestrijding
Medicatiebeheer
Ambulante zorg
Bloedbank- en
transfusiediensten
De afdeling
Spoedeisende Hulp
Diagnostische
beeldvorming
Geestelijke
gezondheidszorg
Kritieke zorg
Medische (nietchirurgische) zorg
Oncologische zorg

Reiniging en
sterilisatie van
herbruikbare

0
0
2
0
1
0
3
1
0
3

0
0
3
2
1
0
0
1
2
5
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Doelgroepgerichtheid

Normen

Toegankelijkheid

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

5
(100%)
6
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

6
(100%)

0
(0%)

0

0
Nvt

0
Nvt

0

5
(100%)

0
(0%)

1

7
(100%)

0
(0%)

2

68
(91,9%)

6
(8,1%)

20

75
(97,4%)

2
(2,6%)

20

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

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

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

Nvt
Aantal

medische
instrumenten en
materialen
Revalidatiezorg
Verloskundige zorg
Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen
Hospicezorg,
palliatieve zorg en
zorg rond het
levenseinde
Totaal

4
0

2
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
8
(100%)
17
(94,4%)
1
(100%)
6
(100%)
10
(100%)
31
(100%)
20
(95,2%)
15
(93,8%)
21
(100%)

0
Nvt
0
(0%)
1
(5,6%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(4,8%)
1
(6,3%)
0
(0%)

Operatiekamers /
het operatiekwartier

0
Nvt

0
Nvt

0

1
(100%)

0
(0%)

0

Operatieve zorg

13
(100%)

0
(0%)

1

7
(87,5%)

1
(12,5%)

0

Reiniging en
sterilisatie van
herbruikbare
medische
instrumenten en
materialen

0
Nvt

0
Nvt

0

0
Nvt

0
Nvt

0

Revalidatiezorg

22
(100%)

0
(0%)

2

7
(100%)

0
(0%)

5

Normen

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

0
Nvt
1
(100%)

0
Nvt
0
(0%)

0
Nvt
0
Nvt
5
(71,4%)
1
(100%)
6
(100%)
1
(100%)
8
(100%)
4
(80%)
8
(88,9%)
8
(100%)

0
Nvt
0
Nvt
2
(28,6%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
1
(11,1%)
0
(0%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

0
0

1
0

Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
en -bestrijding
Medicatiebeheer
Ambulante zorg
Bloedbank- en
transfusiediensten
De afdeling
Spoedeisende Hulp
Diagnostische
beeldvorming
Geestelijke
gezondheidszorg
Kritieke zorg
Medische (nietchirurgische) zorg
Oncologische zorg

0
1
2
1
0
0
1
1
2
1

0
0
2
1
0
0
0
1
0
2
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Continuïteit van de zorgverlening

Cliëntgerichte Zorgverlening

Normen

Verloskundige zorg
Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen
Hospicezorg,
palliatieve zorg en
zorg rond het
levenseinde
Totaal

Aantal
(%)
15
(100%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)
0
(0%)

3
(100%)

0
(0%)

0

4
(50%)

4
(50%)

0

36
(100%)

0
(0%)

3

9
(100%)

0
(0%)

0

220
(98,7%)

3
(1,3%)

15

75
(89,3%)

9
(10,7%)

13

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)
5
(100%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)
0
(0%)

0

Nvt
Aantal
1
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Arbeidsomstandigheden

Veiligheid

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

9
(100%)
28
(93,3%)

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

2
(66,7%)
4
(100%)
13
(86,7%)
1
(100%)
15
(83,3%)
6
(100%)
15
(100%)
14
(82,4%)
12
(85,7%)
16
(100%)

1
(33,3%)
0
(0%)
2
(13,3%)
0
(0%)
3
(16,7%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(17,6%)
2
(14,3%)
0
(0%)

Operatiekamers /
het operatiekwartier

5
(100%)

0
(0%)

0

58
(89,2%)

7
(10,8%)

2

Operatieve zorg

15
(93,8%)

1
(6,3%)

0

24
(100%)

0
(0%)

1

Reiniging en
sterilisatie van
herbruikbare
medische
instrumenten en
materialen

4
(100%)

0
(0%)

0

36
(100%)

0
(0%)

3

Revalidatiezorg

12
(100%)

0
(0%)

4

19
(90,5%)

2
(9,5%)

1

Normen

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

3
(100%)
27
(93,1%)

0
(0%)
2
(6,9%)

44
(93,6%)
56
(98,2%)
25
(96,2%)
24
(100%)
19
(86,4%)
45
(97,8%)
16
(100%)
22
(84,6%)
17
(73,9%)
19
(86,4%)

3
(6,4%)
1
(1,8%)
1
(3,8%)
0
(0%)
3
(13,6%)
1
(2,2%)
0
(0%)
4
(15,4%)
6
(26,1%)
3
(13,6%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

3
3

1
3

Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
en –bestrijding
Medicatiebeheer
Ambulante zorg
Bloedbank- en
transfusiediensten
De afdeling
Spoedeisende Hulp
Diagnostische
beeldvorming
Geestelijke
gezondheidszorg
Kritieke zorg
Medische (nietchirurgische) zorg
Oncologische zorg

0
0
1
0
1
0
1
2
1
0

1
12
4
7
4
3
1
1
2
2
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Arbeidsomstandigheden

Normen

Verloskundige zorg
Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen
Hospicezorg,
palliatieve zorg en
zorg rond het
levenseinde
Totaal

Veiligheid

Aantal
(%)
17
(89,5%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)
2
(10,5%)

6
(100%)

0
(0%)

0

25
(78,1%)

7
(21,9%)

0

16
(100%)

0
(0%)

0

23
(95,8%)

1
(4,2%)

1

210
(92,9%)

16
(7,1%)

16

542
(91,6%)

50
(8,4%)

54

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)
40
(81,6%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)
9
(18,4%)

0

Nvt
Aantal
5
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Efficiëntie

Normen

Effectiviteit

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

10
(100%)
9
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

2
(100%)
2
(100%)
5
(100%)
0
Nvt
4
(100%)
6
(100%)
3
(100%)
3
(100%)
3
(100%)
2
(66,7%)

0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Nvt
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(33,3%)

Operatiekamers /
het operatiekwartier

5
(100%)

0
(0%)

0

27
(90%)

3
(10%)

3

Operatieve zorg

3
(100%)

0
(0%)

0

59
(98,3%)

1
(1,7%)

2

Reiniging en
sterilisatie van
herbruikbare
medische
instrumenten en
materialen

3
(100%)

0
(0%)

0

46
(100%)

0
(0%)

2

Revalidatiezorg

3
(100%)

0
(0%)

0

47
(97,9%)

1
(2,1%)

17

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

43
(100%)
50
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

27
(84,4%)
39
(100%)
45
(93,8%)
13
(100%)
46
(83,6%)
58
(95,1%)
49
(98%)
57
(89,1%)
51
(83,6%)
48
(98%)

5
(15,6%)
0
(0%)
3
(6,3%)
0
(0%)
9
(16,4%)
3
(4,9%)
1
(2%)
7
(10,9%)
10
(16,4%)
1
(2%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

6
0

5
11

Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
en –bestrijding
Medicatiebeheer
Ambulante zorg
Bloedbank- en
transfusiediensten
De afdeling
Spoedeisende Hulp
Diagnostische
beeldvorming
Geestelijke
gezondheidszorg
Kritieke zorg
Medische (nietchirurgische) zorg
Oncologische zorg

0
1
0
0
0
0
0
0
0
2

8
3
13
5
3
0
6
3
4
16
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Efficiëntie

Normen

Verloskundige zorg
Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen
Hospicezorg,
palliatieve zorg en
zorg rond het
levenseinde
Totaal

Effectiviteit

Aantal
(%)
2
(100%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)
0
(0%)

4
(80%)

1
(20%)

0

5
(83,3%)

1
(16,7%)

0

3
(100%)

0
(0%)

0

57
(98,3%)

1
(1,7%)

9

72
(97,3%)

2
(2,7%)

10

840
(94,2%)

52
(5,8%)

110

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)
73
(92,4%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)
6
(7,6%)

1

Nvt
Aantal
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 normenset waar zij betrekking op hebben.

Gouden VIR’s

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Operatiekamers /
het
operatiekwartier
5.4

Voldaan

De auditoren zien in de
beleidslijn 'Identificatie in AZ
Turnhout' d.d. 27 mei 2016 dat
een primaire en secundaire
identificatie methode moet
worden toegepast. Patiënten
dragen een polsbandje en
moeten actief bevraagd worden
naar naam en geboortedatum.
De auditoren zien dat een
patiënt die een behandeling
ondergaat wordt gevraagd naar
naam en geboortedatum.

Kritieke zorg 7.4

Voldaan

Het team hanteert een
patiëntidentificatieprotocol
'Identificatie in AZ Turnhout'
versie 1 d.d. 27 mei 2016 dat
toegepast wordt bij alle diensten
en procedures. De auditoren
stellen vast dat het team
minimaal twee methodes
gebruikt om een cliënt te
identificeren, zoals de procedure
het voorschrijft.

Operatieve zorg
7.15

Voldaan

De auditoren zien op campus
Sint-Jozef dat op de afdeling
kortverblijf, de
voorbereidingsruimte bij de
operatiezaal, in de operatiezaal
zelf en op de recovery dat
zorgverleners bij
patiëntidentificatie gebruik
maken van polsbandjes en de
identiteit middels naam en
voornaam bevragen.

Communicatie
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.

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

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Verloskundige
zorg 9.8

Voldaan

De instelling heeft een
beleidslijn 'Identificatie in AZ
Turnhout' versie 1 d.d. 27 mei
2016 beschreven. De auditoren
zien dat de vroedvrouw en de
medewerker logistiek volgens
protocol werken. Ook bij de
overdracht van de patiënt naar
het OK zien de auditoren dat het
protocol wordt gevolgd. De
auditees op de verloskamer
geven aan dat bij
medicatietoediening de
afspraken met betrekking tot
patiëntidentificatie niet altijd
volledig worden gevolgd.

Medische (nietchirurgische) zorg
9.8

Voldaan

Het team hanteert een
patiëntidentificatieprotocol dat
toegepast wordt bij alle diensten
en procedures, conform het
voorschreven instellingsbeleid.

De afdeling
Spoedeisende
Hulp 10.6

Voldaan

Het team hanteert het
voorgeschreven protocol
'Identificatie in AZ Turnhout'
versie 1 d.d. 27 mei 2016 bij alle
diensten en procedures. De
auditoren zien dat het protocol
bij diverse patiënten en
procedures wordt toegepast.
Geauditeerde patiënten geven
aan dat ze geïnformeerd zijn
over het hoe en waarom van
deze identificatie en dat
identificatie is uitgevoerd bij
zorg en behandeling.

Ambulante zorg
10.7

Voldaan

De instelling beschikt over een
gedocumenteerde methode van
cliëntidentificatie met
polsbandjes die standaard is in
de hele instelling. Het document
'Identificatie in AZ Turnhout'
d.d. 27 mei 2016 is ingezien door
de auditoren. Op de
dagziekenhuizen zien de
auditoren dat het team
minimaal twee methodes
toepast bij de identificatie van
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
patiënten namelijk de naam van
de patiënt en de
geboortedatum.

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.

Cliëntverificatie
Het team hanteert een
cliëntidentificatieprotocol bij alle
onderzoeken en procedures.

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

Cliëntverificatie
Het team hanteert een cliënt
identificatieprotocol dat toegepast
wordt bij alle laboratoriumdiensten.

Oncologische
zorg 10.8

Voldaan

De auditoren zien dat de
verpleegkundige op dienst
oncologie bij bloedtoediening en
chemotoedieningen de
patiënten identificeert door
middel van het bevragen van
naam en geboortedatum.

Revalidatiezorg
10.8

Voldaan

De instelling heeft een
patiëntidentificatieprotocol dat
standaard is in de hele instelling.
Het team gebruikt naam en
geboortedatum om een patiënt
te identificeren voordat een
dienst wordt verleend of
procedure wordt toegepast.

Diagnostische
beeldvorming
11.4

Voldaan

De geauditeerde
verpleegkundigen geven aan dat
het ziekenhuisbrede protocol
voor identificatie wordt
toegepast. Bij de CT is vanwege
eerdere verwisselingen een
bijkomende time out procedure
ontwikkeld om verwisseling van
een patiënt bij onderzoek te
voorkomen.

Geestelijke
gezondheidszorg
12.1

Voldaan

De auditoren zien op de PAAZ
dat verpleegkundigen conform
het ziekenhuisbeleid vragen
naar naam en geboortedatum
van de patiënt alvorens
medicatie wordt verstrekt of een
medische handeling wordt
verricht. Een pas opgenomen
patiënt geeft aan dat hem naar
naam en geboortedatum is
gevraagd en hij toont daarbij zijn
polsbandje.

Bloedbank- en
transfusiedienste
n 20.3

Voldaan

De auditoren zien in de
beleidslijn 'Identificatie in AZ
Turnhout' d.d. 27 mei 2016 en in
de 'Instructie - Identificatie van
patiënten (Versie 2) d.d. 30 mei
2016) dat medewerkers bij
patiënten bij wie bloed wordt
afgenomen of toegediend actief
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
dienen te identificeren aan de
hand van naam en
geboortedatum. De auditees
van de bloedtransfusiecommissie geven aan dat de
patiëntidentificatie volgens het
beleid wordt toegepast. De
hemovigilantie-verpleegkundige
toetst de naleving van dit beleid.

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

Veilige chirurgische praktijken
De instelling hanteert een protocol
ter vermijding van chirurgische
ingrepen op de verkeerde plaats,
volgens de verkeerde procedure en
bij de verkeerde persoon.

Veilige chirurgische praktijken
De instelling hanteert een protocol
ter vermijding van chirurgische
ingrepen op de verkeerde plaats,
volgens de verkeerde procedure en
bij de verkeerde persoon.

Hospicezorg,
palliatieve zorg
en zorg rond het
levenseinde 8.7

Voldaan

De instelling beschikt over een
gedocumenteerde methode van
patiëntidentificatie met
polsbandjes die standaard is in
de hele instelling. Op de
palliatieve eenheid stellen de
auditoren vast dat naam en
geboortedatum van de patiënt
worden gevraagd om de patiënt
te identificeren voor het
verlenen van diensten.

Operatiekamers /
het
operatiekwartier
5.1

Voldaan

De auditoren zien op de
operatiezalen op campus SintJozef en Sint-Elisabeth dat een
protocol gehanteerd wordt ter
vermijding van chirurgische
ingrepen op de verkeerde plaats,
volgens de verkeerde procedure
en bij de verkeerde persoon. De
instelling gebruikt de safe
surgery checklist die voldoet aan
de vereisten van de WHO.

Verloskundige
zorg 9.11

Voldaan

De instelling heeft beleid ter
vermijding van chirurgische
ingrepen op de verkeerde plaats,
volgens de verkeerde procedure
en bij de verkeerde persoon. Het
beleid stelt dat markering bij een
sectio niet van toepassing is. De
auditoren zien bij het bijwonen
van een ongeplande sectio dat
een gemeenschappelijke timeout vlak voor de start van de
sectio niet volgens protocol
wordt uitgevoerd.
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Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medicatiebeheer
7.2

Voldaan

Het beheer van de voorraden
van hoog geconcentreerde
elektrolyten in de zorgruimtes
maakt deel uit van het beleid
met betrekking tot 'Hoog Risico
Medicatie' (HRM). De procedure
‘hoog risico medicatie in de
apotheek’ d.d. 24 november
2016 vermeldt dat het ter
beschikking stellen van de HRM
in de dienstvoorraden zo
beperkt mogelijk moet worden.
De auditoren stellen vast dat op
campus Sint-Jozef enkel op twee
afdelingen een dienstvoorraad
aanwezig is. De auditoren lezen
in het verslag van het 'Medisch
Farmaceutisch Comité' (MFC)
d.d. 18 april 2016 dat het MFC de
afdelingsvoorraden van de
geconcentreerde elektrolyten
heeft goedgekeurd. De
apotheek voert twee keer per
jaar een audit uit op alle
afdelingen op de aanwezigheid
van geconcentreerde
elektrolyten in de
voorraadruimtes van de
afdelingen. Het MFC volgt de
resultaten van de audits op.

Leiderschap 11.8

Voldaan

De instelling heeft een
opleidingsplan voor
medewerkers uitgewerkt waarin
thema's met betrekking tot
patiëntveiligheid zijn
geïntegreerd. Een geauditeerde
medewerker op de afdeling kort
verblijf toont in de module HR
access de gevolgde opleidingen
van het voorbije jaar waaronder
trainingen en opleidingen
patiëntveiligheid. De
geauditeerde verpleegkundige
op de afdeling geriatrie campus
Sint-Jozef toont het overzicht
van gevolgde opleidingen

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
waaronder training en opleiding
patiëntveiligheid. De
hoofdverpleegkundige van de
afdeling geriatrie toont een
overzicht van alle deelnemers
van de dienst aan de opleidingen
patiëntveiligheid.

Programma voor preventief
onderhoud

Leiderschap
10.5.1

Niet voldaan

Op de campus SJ kon de auditor
vernemen op de heelkundige
verpleegafdelingen dat de
Omron bloeddrukmeters niet
vallen onder de biomedische
dienst en niet geijkt worden. Alle
hoogrisico apparatuur zoals
infuuspompen,
beademingstoestellen en andere
toestellen in het
operatiekwartier hebben
preventief onderhoud met
aanwezigheid van een sticker
waarop de datum voor het
volgende onderhoud vermeld is.
Op de verpleegafdeling
kortverblijf heelkunde campus
Sint-Jozef zijn geen stickers met
vervaldatum aangebracht, maar
kan de hoofdverpleegkundige
dit terugvinden in het Ultimo
programma. Op de afdeling
gastro-enterologie campus SintElisabeth worden enkele nieuwe
bloeddrukmeters en een
vacuümpomp aangetroffen
zonder stickers met vervaldatum
of datum van aanschaf of datum
van onderhoud.

Infectiepreventie
en –bestrijding
6.3

Voldaan

De auditees van het comité
ziekenhuishygiëne geven aan
dat veel scholing is gegeven
omtrent de juiste technieken
voor handhygiëne.
Verpleegkundigen op de
afdeling geriatrie en het
dagziekenhuis bevestigen dat ze
scholing volgen over
handhygiëne en dat de
uitoefening getoetst wordt door
interne audits en via de 'Check It

De instellingsleiding zorgt voor een
effectief preventief onderhoud van
medische instrumenten, materialen,
medische apparatuur en medische
technologie. Er is een programma
voor preventief onderhoud van alle
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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Internationaal accreditatieprogramma
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
Out' een centrale toetsingmethode door middel van een
vragenlijst uitgevoerd door
afdelingshoofden.
Voorlichtingsmateriaal over
handhygiëne is door de
auditoren ingezien op de
afdelingen geriatrie en het
dagziekenhuis. Daarnaast zien
de auditoren dat handalcohol
beschikbaar is voor de
zorgverleners in de directe
patiëntenzorg. Op de afdeling
geriatrie en het dagziekenhuis
hebben kranen een veilige
continue watertoevoer en zijn de
noodzakelijk middelen
aanwezig.

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 auditoren voeren een
organisatorische tracer uit van
het melden, afhandelen en
rapporteren van incidenten
patiëntveiligheid. Daarbij is
gesproken met een afvaardiging
van de dienst kwaliteit en
veiligheid die overzicht heeft van
het aantal incidentmeldingen.
De auditoren zien het document
'(Bijna) incidenten melden in AZ
Turnhout' versie 3 d.d. 26
augustus 2016 en zes
incidentmeldingen in. Op de
afdeling heelkunde is het gehele
proces van melding tot
terugkoppeling van
verbeteracties gevolgd. De
auditoren zien dat incidenten
digitaal worden gemeld en
vervolgens decentraal en
centraal worden gemonitord.
Anoniem melden betekent dat
naaste collega's niet kunnen
lezen wie er gemeld heeft. In het
teamoverleg vier maal per jaar
worden de verbeteracties/
thema's gecommuniceerd. Bij
een incident met schade wordt
opgeschaald tot de stuurgroep
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
kwaliteit waarin ook het
directiecomité is
vertegenwoordigd. De auditoren
nemen waar dat medewerkers
elkaar aanspreken op het
melden en dat een open
meldcultuur aanwezig is.
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2.2 Normensets
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 normensets
Gouden criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge priorieit

Opmerkingen auditoren

Governance
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Leiderschap
13.5 De instelling oefent regelmatig de
rampenbestrijdingsplannen om de staat van
paraatheid te beoordelen.

De coördinator rampenopvang toont een lijst
met oefeningen door de leden van het
crisisbeleidsteam en de SEH. Ziekenhuisbreed
is nog niet geoefend. De auditoren stellen vast
dat geen fysieke ontruimingsoefeningen
plaatsvinden.
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Zorg-specifieke normensets
Gouden criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge priorieit

Opmerkingen auditoren

Infectiepreventie en –bestrijding
13.1 De instelling brengt in kaart over welke
opleiding en competenties de medewerkers
die betrokken zijn bij reiniging en desinfectie
van endoscopen beschikken.

De auditoren stellen vast op de consultatie
gastro-enterologie dat medewerkers
betrokken bij reiniging en desinfectie van
endoscopen opleidingen hebben gevolgd. De
hoofdverpleegundige volgt dit op. De
bevraagde arts geeft aan zelf in te staan voor
de interne opleiding van zijn medewerkers. Hij
heeft zelf een vijfdaagse opleiding genoten
vanuit de beroepsvereniging rond deze
thematiek. Op de consultatie urologie geeft de
bevraagde verpleegkundige aan geen
specifieke opleiding rond reiniging en
desinfectie te hebben genoten. Er is geen
certificaat of attest aantoonbaar.

13.5 Een gekwalificeerde medewerker volgt
de aanbevelingen van de fabrikant op voor
reiniging en desinfectie van endoscopieinstrumenten, onmiddellijk na de procedure.

Op de urologische consultatie zijn geen
aanbevelingen van de fabrikant aanwezig voor
de reiniging en desinfectie van endoscopieinstrumenten. De beschikbare procedure met
beschrijving van manuele voor reiniging wordt
niet gevolgd. De verantwoordelijke
verpleegkundige geeft aan dat de scoop
onmiddellijk in het toestel wordt geplaatst na
gebruik.

13.7 Vóór aanvang van reiniging en
desinfectie worden de onderdelen van de
endoscoop die ondergedompeld mogen
worden, door een gekwalificeerde
medewerker geweekt en handmatig
schoongemaakt met water en een
goedgekeurd schoonmaakmiddel.

De auditoren zien dat handmatige
schoonmaak op de consultatie gastroenterologie plaatsvindt. Op de consultatie
urologie vindt geen handmatige schoonmaak
voor reiniging plaats.

13.8 Vóór aanvang van reiniging en
desinfectie wordt elk endoscopie-instrument
aan de hand van de instructies van de
fabrikant door een gekwalificeerde
medewerker gespoeld en gedroogd.

De auditoren zien op de consultatie urologie
dat geen spoeling en droging plaats vinden
voor aanvang van reiniging en desinfectie.

13.11 De instelling bergt endoscopieinstrumenten zodanig op dat de kans op
besmetting of beschadiging minimaal is.

De auditoren zien op de afdeling gastroenterologie dat endoscopen in afgesloten
kasten worden gehangen. Op de consultatie
urologie worden de gereinigde endoscopieinstrumenten in een open bak opgeborgen,
met een zuivere doek over.
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Opmerkingen auditoren

Medicatiebeheer
5.2 De instelling plaatst intraveneuze
infuuszakken zodanig dat het etiket van de
fabrikant duidelijk zichtbaar is.

De auditoren stellen vast dat de intraveneuze
infuuszakken die vanuit de firma's aangeleverd
worden op campus Sint-Elisabeth,
rechtstreeks door de logistieke medewerkers
van het magazijn op de afdelingen worden
geleverd op basis van een halfvol systeem. De
apotheek heeft geen toezicht op de levering
en de etikettering van de infuuszakken.

Ambulante zorg
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.

De auditoren zien de 'checklijst 1A en 2' in
waar alle verplichte ziekenhuisbrede
scholingen voor de verpleegkundige en
zorgkundige zijn opgelijst. De lijst bevat geen
training over agressie en geweld. Het hoofd
van het dagziekenhuis en het oncologisch
dagcentrum geven aan dat geen training
agressie en geweld voor nieuwe teamleden is
gegeven.

9.1 Het team hanteert een beleid met
betrekking tot informed consent dat voldoet
aan vigerende wet- en regelgeving.

De geauditeerde specialist van het
oncologische dagziekenhuis geeft aan dat
informed consent wordt toegepast bij alle
patiënten voor een stamceltransplantatie. De
auditoren hebben deze registraties ingezien.
Voor andere ambulante patiënten is het
informed consent nog niet geregeld. De
specialist geeft aan dat daaraan gewerkt
wordt.

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

Het hoofd van het oncologisch dagziekenhuis
en de geauditeerde verpleegkundigen geven
aan dat het team controleert of patiënten de
informatie over de diensten begrijpt maar dit
niet vastlegt in het dossier.

9.5 Het team verkrijgt informed consent van
de cliënt vóór het verlenen van diensten.

Het hoofd van het oncologisch dagziekenhuis
geeft aan dat op dit moment enkel een
formulier is ontwikkeld voor geïnformeerde
toestemming voor een oncologische of
hematologische behandeling. Het formulier
'anamnese en toestemming voor oncologische
of hematologische behandeling' is ingezien
door de auditoren.
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Gouden criteria (niet voldaan)
17.1 Het team heeft een kwaliteits- en
veiligheidsplan dat verbeterpunten en
actieplannen in kaart brengt.

Criteria met
hoge priorieit

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Opmerkingen auditoren
Het hoofd van het dagziekenhuis en van het
oncologisch centrum geeft aan dat het team
geen kwaliteits- en veiligheidsplan heeft dat
verbeterpunten en actieplannen in kaart
brengt. Acties en verbeteringen vanuit
incidentenmeldingen, audits en CIO's worden
geanalyseerd en (verbeter)acties die daaruit
voorkomen worden in het tweemaandelijks
overleg met het team besproken.

Bloedbank- en transfusiediensten
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
De afdeling Spoedeisende Hulp
4.4 De teamleden hebben functieprofielen
waarin de kwalificaties, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
vastgelegd.

Het team heeft geen specifieke
functieprofielen beschikbaar voor
verpleegkundigen werkzaam op de dienst
spoedgevallen. De hoofdverpleegkundige
geeft aan dat bij eventuele vacatures wel
aandacht wordt gegeven aan de nodige
kwalificaties zoals in het bezit zijn van een
bijzondere beroepstitel spoedgevallen en
intensieve zorgen. In het
documentbeheersysteem van de instelling
toont de hoofdverpleegkundige het algemene
functieprofiel voor verpleegkundige.

8.7 Het team houdt in de gaten of er
mogelijke ziekteprogressie is van cliënten die
in de afdeling spoedeisende hulp wachten.

De auditoren stellen vast dat het team geen
afspraken maakt over het in de gaten houden
van patiënten die in tijdelijke wachtruimtes op
de spoed zitten.

8.8 Het team beschikt over beleid en
procedures die verzekeren dat de triage van
cliënten opnieuw plaatsvindt bij
ziekteprogressie.

De auditoren stellen vast dat het team niet
over beleid of procedure beschikt die een her
triage bij ziekteprogressie beschrijven.

10.1 Het team hanteert een beleid met
betrekking tot informed consent dat voldoet
aan vigerende wet- en regelgeving.

Het medisch diensthoofd en de
hoofdverpleegkundige van spoedgevallen
geven aan dat geen beleid is uitgewerkt voor
informed consent op de dienst spoedgevallen
zelf. In de spoeddossiers vindt geen registratie
met betrekking tot informed consent plaats.
Wanneer de patiënt een invasieve procedure
of chirurgische ingreep moet ondergaan is het
de verantwoordelijkheid van de behandelende
arts om het informed consent te regelen aldus
auditees.
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Opmerkingen auditoren

10.4 Het team verkrijgt informed consent van
de cliënt vóór het verlenen van behandeling
of onderzoek.

Het medisch diensthoofd en de
hoofdverpleegkundige van spoedgevallen
geven aan dat behandeling en/of onderzoek
op voorhand worden besproken met de
patiënt. Het team gaat uit van een impliciet
consent voor onderzoeken en behandelingen
op de spoed.

14.3 Elk teamlid wordt regelmatig gescreend
en zo nodig ingeënt tegen veel voorkomende
besmettelijke ziekten.

De geauditeerde verpleegkundigen op
spoedgevallen geven aan dat
verpleegkundigen in het kader van
arbeidsgeneeskundige preventie gescreend en
zo nodig ingeënt worden. De artsen geven aan
dat zij niet systematisch worden opgevolgd en
gescreend.

Diagnostische beeldvorming
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Geestelijke gezondheidszorg
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Kritieke zorg
3.4 De teamleden hebben functieprofielen
waarin de kwalificaties, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
vastgelegd.

Het team heeft geen specifiek functieprofiel
ter beschikking voor verpleegkundigen
werkzaam op de dienst intensieve zorgen. De
hoofdverpleegkundige geeft aan dat bij
eventuele vacatures wel aandacht wordt
gegeven aan de nodige kwalificaties zoals in
het bezit zijn van een bijzondere beroepstitel
spoedgevallen en intensieve zorgen. In het
documentbeheersysteem van de instelling
toont de hoofdverpleegkundige het algemene
functieprofiel voor verpleegkundigen.

7.3 Tijdens de beoordeling stelt het team vast
of de cliënt een wilsverklaring heeft, noteert
deze informatie in zijn dossier en bespreekt
dit, wanneer van toepassing, met
zorgverleners binnen en buiten de instelling.

De hoofdverpleegkundige geeft aan dat in de
informatiebrochure een nota staat over de
wilsverklaring. Het hebben van een
wilsverklaring wordt momenteel niet
genoteerd in het dossier omdat er een
aanpassing nodig is om dit mogelijk te maken
aldus auditee.
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Opmerkingen auditoren

8.1 Het team hanteert een beleid met
betrekking tot informed consent dat voldoet
aan wet- en regelgeving die van toepassing is.

De geauditeerde artsen en
hoofdverpleegkundigen geven aan dat geen
specifiek beleid voor informed consent op de
dienst intensieve zorgen ter beschikking is. De
auditoren stellen vast dat bij het aanvragen
van bronchoscopieën bij wilsonbekwame
patiënten geen geïnformeerde toestemming
gevraagd wordt bij vertegenwoordigers van de
patiënten.

8.7 Het team verkrijgt informed consent van
de cliënt vóór het verlenen van diensten.

Tijdens de audit worden er bronchoscopieën
gevraagd voor wilsonbekwame patiënten. Er is
geen beleid om deze geïnformeerde
toestemming te bekomen bij een
vertegenwoordiger van de patiënt. De
onderzoeken worden uitgevoerd zonder
informed consent.

10.3 Een gekwalificeerd teamlid voert de
medicatieopdracht uit en verstrekt de
medicatie tijdig en nauwkeurig.

De auditoren zien dat de dubbel check bij
toediening van insuline niet sluitend is
uitgevoerd. Insuline wordt opgetrokken op
een centrale voorbereidingsplaats. In de box
van de patiënt wordt gevraagd aan een collega
om te verifiëren of daadwerkelijk Actrapid in
de spuit aanwezig is. De medicatie is elders
opgetrokken en de flacon is verwijderd. De
geauditeerde verpleegkundigen geven aan dat
aanpassingen gevraagd zijn in het elektronisch
dossier om de dubbele controle te registreren.

14.2 Elk teamlid wordt regelmatig gescreend
en zo nodig ingeënt tegen veel voorkomende
besmettelijke ziekten.

In het gesprek met twee artsen, de
hoofdverpleegkundige en de adjunct
hoofdverpleegkundige blijkt dat de
medewerkers in bediende statuut
systematisch worden opgevolgd door de
arbeidsgeneeskundige dienst. Er is een actief
beleid rond griepvaccinatie. De artsen geven
aan dat zij niet systematisch worden
opgevolgd en gescreend.

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 geauditeerde nieuwe medewerker op
kortverblijf heeft, na vier maanden in dienst te
zijn, nog geen opleiding gevolgd over agressie
en geweld op de werkplek. De geauditeerde
verpleegkundige op de medische oncologie
geeft aan geen training over agressie en
geweld op de werkplek gevolgd te hebben en
vraagt zich ook af of die beschikbaar is.
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Opmerkingen auditoren

6.5 Het team hanteert een beleid en een
procedure met betrekking tot de vraag
wanneer een cliënt diensten geweigerd
mogen worden.

De bevraagde auditees op de afdelingen
medische oncologie, nefrologie en geriatrie op
campus Sint-Jozef hebben geen weet van een
procedure met betrekking tot de vraag
wanneer een cliënt diensten geweigerd mogen
worden in het AZ Turnhout.

6.6 Wanneer het team een cliënt diensten
weigert op basis van het beleid en de
procedure, helpt het de cliënt alternatieve
diensten te vinden.

De bevraagde auditees op de afdelingen
medische oncologie, nefrologie en geriatrie op
campus Sint-Jozef hebben geen weet van een
procedure met betrekking tot de vraag
wanneer een cliënt diensten geweigerd mogen
worden in het AZ Turnhout.

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 vinden op de afdelingen
medische oncologie, nefrologie en geriatrie in
het dossier geen informatie over de controle
terug.

10.6 Het team volgt het instellingsbeleid met
betrekking tot het veilig bewaren van
medicatie en het weggooien van medicatie
die over de datum, besmet of ongebruikt zijn.

De auditoren stellen vast dat medicatie
onbeheerd en niet achter slot ligt in de
reanimatiekar van CCU. Deze kar staat in een
voor bezoek en patiënten toegankelijke
ruimte.

Oncologische zorg
3.1 Het team bestaat uit voldoende
medewerkers en is van de juiste
samenstelling om 24 uur per dag de zorg te
verlenen.

De auditoren stellen vast dat het team voor de
verblijfsafdeling oncologie in opbouw is. Het
benodigde aantal FTE is voorzien maar nog
niet volledig ingevuld. De auditoren stellen
vast dat enkele medewerkers de banaba
oncologie hebben gevolgd op de afdeling. De
waarnemend hoofdverpleegkundige, die pas
sinds september 2016 is aangesteld, beschikt
eveneens niet over deze opleiding. Een
scholingsplan zal worden opgesteld. Het
personele kader van de ondersteunende
diensten, zoals het borstteam en het
psychosociaal support team is wel voltallig
ingevuld en voorziet in de nodige
competenties. In gesprek met de
borstverpleegkundige en de psycholoog van
het team, stellen de auditoren vast dat het
werkvolume is afgestemd op de zorgvraag.

5.10 Het team volgt een training over
agressie en geweld op de werkplek en
manieren om dat te verminderen of te
voorkomen.

De auditoren zien in de deelnemerslijst dat
géén medewerkers van de verblijfsafdeling
oncologie in 2016 aan de opleiding
professioneel omgaan met ontevredenheid en
verbale agressie hebben deelgenomen.
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Opmerkingen auditoren

Operatiekamers / het operatiekwartier
7.3 Het team wijst ten minste twee
teamleden aan om de telling van het
operatiemateriaal voor de start van de
ingreep uit te voeren.

De hoofdverpleegkundige van het
operatiekwartier geeft aan dat het
instrumentarium bij aanvang van een ingreep
niet geteld wordt omdat op de verpakking het
aantal instrumenten dat zich in het
instrumentenmandje bevindt is vermeld door
de centrale sterilisatie-afdeling. Pas na het
voltooien van de ingreep wordt geteld of het
aantal instrumenten overeenkomt met
hetgeen op de verpakking vermeld stond aldus
auditee.

8.4 Het team controleert in de operatiekamer
alle medicatie verbaal en visueel (double
check).

Tijdens het bijwonen van een tweetal ingrepen
in de operatiezalen van campus Sint-Jozef zien
de auditoren dat de anesthesioloog bij
herhaling medicatie neemt uit de
medicatiekar, zelf deze IV medicatie optrekt
en toedient aan de patiënt, zonder dat de
medicatie verbaal en visueel een double check
gehad heeft. De gebruikte medicatie wordt
door de anesthesioloog ingeschreven in het
operatieverslag. De verpakking wordt
bijgehouden teneinde op het einde van de
ingreep het medicatievoorschrift nog eens te
kunnen controleren.

14.1 Het team heeft een preventief
onderhoudsprogramma voor alle chirurgische
apparatuur en medische hulpmiddelen.

De auditoren stellen vast op de operatiezalen
op beide campussen dat alle chirurgische
apparatuur en medische hulpmiddelen een
MT-nummer hebben en gekend zijn in Ultimo.
Op alle apparatuur is een geldigheidsdatum
gekleefd die de uiterste datum voor nieuw
preventief onderhoud meldt. Op de
verpleegafdelingen zien de auditoren enkele
apparaten en hulpmiddelen die in Ultimo
terug te vinden zijn maar geen datum hebben
van het laatste onderhoud, noch van
eerstvolgend onderhoud. Het betreft
bloeddrukmeters en een aspiratietoestel op de
afdeling gastro-enterologie in Sint-Elisabeth
alsook Omron bloeddrukmeters op het korten langverblijf heelkunde campus Sint-Jozef.
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14.3 Bij het regelmatig ijken van chirurgische
apparatuur en medische hulpmiddelen volgt
het team de instructies van fabrikanten.

Criteria met
hoge priorieit

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Opmerkingen auditoren
Auditees op de heelkundige
verblijfsafdelingen campus Sint-Jozef geven
aan dat de biomedische dienst geen Omron
bloeddrukmeters controleren en dat geen
geprogrammeerde ijking uitgevoerd wordt.
Op de verblijfsafdeling gastro-enterologie
campus Sint-Elisabeth treffen de auditoren
twee nieuwe bloeddrukmeters aan zonder
geldigheidsdatum of datum van volgend
onderhoud.

Operatieve zorg
8.5 Voorafgaand aan een grote en/of
risicovolle ingreep bespreekt het team
orgaandonatie met de cliënt en geeft de
cliënt de mogelijkheid om in te stemmen met
orgaandonatie.

De geauditeerde zorgmanager en de leden van
de operatiekwartiercommissie geven aan dat
een bespreking omtrent orgaandonatie
voorafgaand aan een grote en/of risicovolle
ingreep niet aan de orde is. De instelling heeft
wel een protocol ter beschikking met
betrekking tot de praktische uitvoering van
orgaandonatie.

Reiniging en sterilisatie van herbruikbare medische instrumenten en materialen
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Revalidatiezorg
3.8 Voor het verlenen van revalidatiezorg
beschikt het team over materialen en
apparatuur die functioneel en up-to-date zijn
en die regelmatig worden getest.

De auditoren stellen vast dat op de afdeling SP
locomotorisch de toestellen niet systematisch
voorzien zijn van een onderhoudssticker. Van
het fietsoefentoestel, met registratienummer
MT02084, kon enkel de installatiedatum
(1/1/2011) worden teruggevonden. Op de
ambulante rugrevalidatie- afdeling is het
bauchtrainer toestel wel correct geregistreerd
maar er is geen aanduiding op het toestel
wanneer het toestel een nieuw onderhoud
nodig heeft.

5.10 Het team volgt een training over
agressie en geweld op de werkplek en
manieren om dat te verminderen of te
voorkomen.

De auditoren zien in de deelnemerslijst dat
één medewerker van de afdeling SP
locomotorisch op 20 oktober 2016 aan de
opleiding professioneel omgaan met
ontevredenheid en verbale agressie heeft
deelgenomen.
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Verloskundige zorg
4.11 Nieuwe teamleden volgen een training
over agressie en geweld op de werkplek om
medewerkers en andere zorgverleners te
beschermen tegen geweld en agressief
gedrag.

De geauditeerde vroedvrouw geeft aan dat
geen specifieke training over agressie en
geweld op de werkplek ter beschikking is,
maar dat men uit door ervaring, inwerken en
teambespreking wel weet wat te doen in
dergelijke gevallen.

9.12 Het team heeft een beleid en procedure
voor het tellen van tampons en naalden
voorafgaand aan en na afloop van een
vaginale geboorte.

De hoofd vroedvrouw geeft aan dat ervoor
gekozen is om de tampons na een vaginale
baring op de verloskamers niet te tellen omdat
de puntzak anders moet worden leeg geruimd.

10.1 Het team volgt het instellingsbeleid en procedures voor het beheer van medicatie.

De auditoren zien dat medicatie wordt
bewaard in een afgesloten ruimte. De hoofd
vroedvrouw geeft aan dat de controle op
houdbaarheid goed is geborgd. De auditoren
observeren geen overschrijding van de
vervaldata. Dreigende overschrijding van de
vervaldata is aangegeven op de medicatie zelf
ter controle voor degene die de medicatie
uitneemt. De auditoren zien dat medicatie
zoals onder andere oxytocine en antibiotica op
de verloskamers niet afgesloten worden
bewaard.

10.5 Het team gebruikt oxytocine in een
standaardconcentratie die is bereid in de
apotheek.

De hoofd vroedvrouw geeft aan dat in overleg
met de apotheek gekozen is om geen
standaard bereidingen te maken. De auditor
ziet oxytocine ampullen op de verloskamers in
een niet afgesloten kast liggen.

11.1 Het team observeert de cliënt
voortdurend tijdens het vervoer van de
verloskamer naar de
verkoeverkamer/recovery of kraamafdeling.

De auditoren zien dat gepland vervoer van een
moeder door de logistieke dienst wordt
uitgevoerd. De verloskundige geeft aan dat bij
spoed en bij hoog risico de verloskundige wel
mee gaat. Er zijn afspraken over bewaking
tijdens en na het transport naar de
operatiekamer voor een sectio.

13.1 Het team heeft een preventief
onderhoudsprogramma voor hulpmiddelen
en apparatuur dat in overeenstemming is met
de aanbevelingen van de fabrikant.

De hoofd vroedvrouw en de medewerker
technische dienst geven de auditoren inzage in
het preventief onderhoudsprogramma voor
hoog risico medische apparatuur. Midden
risico apparatuur zoals aspiratieapparatuur is
nog niet in het programma opgenomen. Dit is
voorzien voor 2017. De auditoren zien dat de
vacuümpompen oud tot zeer oud zijn en niet
zijn onderhouden. De auditoren hebben veel
hoogrisicoapparatuur nagezien en geen
overschrijding van de onderhoudstermijn
vastgesteld.
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Opmerkingen auditoren

13.3 Het team beschikt over een volledig
bestand aan onderhouds- en
inspectieprocedures voor alle apparatuur die
in de verloskundige zorg wordt gebruikt.

Het team heeft inzage in een bestand van
hoogrisicoapparatuur dat centraal wordt
bijgehouden door de technische dienst.
Vacuümpompen staan ook op de lijst maar
worden niet onderhouden.

17.8 Het team is op de hoogte van de
frequentie waarmee incidenten, bijnaongevallen en ongewenste gebeurtenissen
voorkomen en monitort en analyseert deze.

De hoofd vroedvrouw geeft aan dat de
frequentie waarmee incidenten voorkomen en
een overzicht van het type incidenten bekend
is maar dat nog niet aan monitoring wordt
gedaan.

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
6.1 De instelling maakt een uitgebreide
risicoinventarisatie.

De coördinator rampenopvang en de
hoofdverpleegkundige van de spoed geven
aan niet zelf een risicoanalyse te maken. De
risico's zijn als zodanig ook niet bekend. Wel is
op provinciaal niveau waarschijnlijk een
risicoanalyse beschikbaar, maar die is niet
gekend.

6.5 De instelling herhaalt jaarlijks de
risicoinventarisatie en past deze indien nodig
aan.
7.2 De instelling beschikt over beleid en
procedures inzake het opschalen en afschalen
van het plan.

In het nood en interventieplan is het opschalen
omschreven. Voor het afschalen is benoemd
wanneer er einde alarmfase is. De wijze van
afschalen is niet benoemd.

8.1 De instelling beschikt over een procedure
om lokale, regionale of nationale meldingen
en uitzendingen te monitoren voor
informatie over crisissituaties en rampen.

Het crisisbeleidsteam heeft de beschikking
over telefonie en internet. Radio en televisie
moeten via internet streaming worden
gevolgd. Een procedure is niet beschreven.

10.2 Het communicatieplan voor crises en
rampen omvat contactinformatie voor
interne en externe sleutelfunctionarissen.

Het 'Draaiboek crisiscommunicatie AZ
TURNHOUT' bevat geen contactinformatie.

11.1 De instelling houdt een lijst bij van
constructies, apparatuur en bestanden die
tijdens een crisis of ramp beschadigd kunnen
worden.

De auditoren stellen vast dat het nood en
interventieplan en het
bedrijfscontinuïteitsplan geen lijst bevatten of
naar een lijst verwijzen van constructies,
apparatuur en bestanden die tijdens een crisis
of ramp kunnen beschadigd worden. De
manager facilitair geeft aan dat deze er nog
niet is.

11.3 De instelling ontwikkelt beleid en
procedures voor het herstel van de normale
gang van zaken na een crisis of ramp.

De auditoren stellen vast dat het nood en
interventieplan en het
bedrijfscontinuïteitsplan niet voorzien in
beleid en procedures voor het herstel van de
normale gang van zaken na een crisis of ramp.
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Opmerkingen auditoren
De auditoren stellen vast dat het nood en
interventieplan en het
bedrijfscontinuïteitsplan niet voorzien in
beleid en procedures voor het aanvullen van
medicatie, medische en niet-medische
materialen en middelen, en persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde
4.12 Het team volgt een training over
agressie en geweld op de werkplek en
manieren om dat te verminderen of te
voorkomen.

Het hoofd van de palliatieve eenheid geeft aan
dat niet alle medewerkers een training over
agressie en geweld op de werkplek hebben
gevolgd.
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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 normenset waar zij betrekking op hebben.

Platina VIR’s

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Kritieke zorg 11.8

Voldaan

De instelling beschikt over een
gestandaardiseerd protocol voor
overdrachten van informatie. De
auditoren stellen tijdens de
briefing en bij transfer van een
patiënt van intensieve zorgen
naar heelkunde vast dat de
informatie op een effectieve
manier wordt overgedragen aan
de andere zorgverleners. Bij
transfer van een patiënt wordt
een rapport gegenereerd uit het
elektronisch patiëntendossier
(METAVISION) dat als leidraad
wordt gebruikt bij de overdracht
van deze patiënt naar de
afdelingsverpleegkundige.
Tijdens de ochtendbriefing op
intensieve zorgen maken de
verpleegkundigen gebruik van
een sjabloon om informatie over
de patiënt te briefen aan de
aanwezige artsen.

Operatieve zorg
11.9

Voldaan

De auditoren stellen vast bij
overdracht van informatie
tussen chirurgische
verpleegafdelingen op beide
campussen en bij overdracht
tussen verpleegafdelingen en
operatiezalen alsook tussen
operatiezalen en recovery's dat
informatie overdracht volgens
de beschreven werkwijze in de
beleidslijn 'Patiënteninformatie
overdracht in AZ Turnhout'
wordt uitgevoerd.

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.
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Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
11.9

Voldaan

De auditoren stellen vast dat
tijdens briefingsmomenten op
het kortverbijf en de dienst kinden jeugdgeneeskunde en bij
transfers tussen de acute opvang
en kind- en jeugdgeneeskunde
het gestandaardiseerd protocol
van de instelling wordt
toegepast. Op diverse
afdelingen gebruiken
medewerkers de SBARR
methode en volgen ze training
zoals blijkt uit SBARR notities en
een scholingsoverzicht.

De afdeling
Spoedeisende
Hulp 11.9

Voldaan

De instelling beschikt over een
gestandaardiseerd protocol voor
de overdracht van
paiëntinformatie, gebaseerd op
de ISBARR techniek, waarbij het
format automatisch gegeneerd
wordt vanuit e-care. De
auditoren zien dat de ISBARR
techniek bij de gevolgde
overdracht van een patiëntje van
de acute zorg naar de afdeling
kind-en jeugdgeneeskunde
wordt toegepast en dat
hulpmiddelen gebruikt worden.

Ambulante zorg
12.5.2

Niet voldaan

De instelling beschikt over een
protocol voor de overdracht van
patiëntinformatie waarin onder
andere de overdracht tussen
twee afdelingen is vastgelegd.
Deze afspraken worden niet
toegepast bij de overdracht van
patiënten tussen de recovery en
het dagziekenhuis.

Oncologische
zorg 12.8

Voldaan

De auditoren stellen vast dat op
de oncologische verblijfsafdeling
de procedure
informatieoverdracht volgens de
ISBARR- methodiek beschikbaar
is. De geauditeerde
verpleegkundige toont het
briefingsblad van donderdag 26
januari 2017. Het blad is
opgemaakt volgens de ISBARR
inzichten.

Het team draagt tijdens
overdrachten informatie op een
effectieve manier over aan andere
zorgverleners. Het team gebruikt
tijdens overdrachten hulpmiddelen
(bijv. overdrachtsformulieren,
checklists) voor de tijdige overdracht
van cliëntinformatie.
Overdracht van cliënteninformatie
op overplaatsingspunten
Het team draagt tijdens
overdrachten informatie op een
effectieve manier over aan andere
zorgverleners.
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Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Verloskundige
zorg 12.9

Voldaan

De instelling heeft een
beleidslijn voor 'Overdracht van
patiënteninformatie in AZ
Turnhout'. De geauditeerde
vroedvrouwen geven aan dat ze
informatie op een gestandaardiseerde wijze overdragen naar
andere afdelingen. Tijdens
mondelinge overdracht tussen
zorgverleners gebruiken ze de
ISBARR methodiek. Het team
heeft standaardformulieren die
overeenstemmen met de
instellingsrichtlijnen. Voor
overdracht tussen twee shiften
binnen de dienst is een speciaal
voor de kraam- en verlosafdeling
standaard overdacht formulier in
gebruik.

Revalidatiezorg
12.11

Voldaan

De auditoren stellen vast bij een
opname van een patiënt op SP
locomotorisch dat de overdracht
volgens SBARR verloopt en dat
het team hulpmiddelen
gebruikt.

Geestelijke
gezondheidszorg
14.6

Voldaan

De auditoren stellen vast dat op
de PAAZ dagelijks een
overdracht plaatsvindt. De
auditoren wonen een overdracht
bij te samen met alle aanwezige
medewerkers waarbij op
systematische wijze met behulp
van het EPD alle nieuwe
opnames alsmede de reeds
opgenomen patiënten worden
besproken.

Hospicezorg,
palliatieve zorg
en zorg rond het
levenseinde 12.11

Voldaan

De auditoren zien in de
beleidslijn 'Patiënteninformatie
overdracht in AZ Turnhout' dat
de instelling beschikt over een
gestandaardiseerd protocol voor
de overdracht van
patiëntinformatie. In het
document staat dat de wijze
waarop gewerkt wordt en het
gebruikte hulpmiddel aangepast
is aan specifieke noden van
afdelingen of aangepast is aan
het type patiënt.

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.

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

56

Datum:
22 februari 2017

Status:
definitief

Platina VIR’s

AZ Turnhout

Normen

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Beoordeling

Opmerkingen auditoren
Als geen gestandaardiseerd
hulpmiddel beschikbaar is
adviseert AZ Turnhout het
gebruik van de ISBARRmethodologie. De auditoren
zien op de palliatieve eenheid
een procedure met betrekking
tot overdracht zoals die is
afgesproken is in de beleidslijn.

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

Medicatiebeheer
3.6

Voldaan

De instelling heeft beleid voor
het beheer van highalertmedicatie beschreven in het
document ‘Hoog Risico
Medicatie’ (HRM) d.d. 12
december 2016. De apotheek is
verantwoordelijk voor het
bepalen van het beleid voor
HRM. In het ‘Medisch
farmaceutisch comité’ (MFC), op
de hoofdenvergadering en
tijdens intern overleg op de
apotheek wordt het beleid
opgevolgd. De instelling heeft
een ‘overleg medicatiebeleid’
waarin een afvaardiging van de
apotheek, hoofdverpleegkundigen, geneesheren,
verpleegkundigen en de
medische directie zetelen. De
uitwerking van het beleid,
opvolging en concretisering van
procedures en afspraken worden
in dit forum besproken. De
voorstellen en adviezen worden
bekrachtigd binnen het MFC. De
instelling definieert vijf
medicatiegroepen als potentieel
risicovol: hoog geconcentreerde
elektrolyten, cytotoxische
producten, verdoving,
anticoagulantia en insulines die
intraveneus worden toegediend.
Het beleid schrijft voor hoe HRM
moet worden opgeslagen,
voorgeschreven, bereid,
uitgedeeld, toegediend en
gedocumenteerd. De auditoren
stellen vast dat de instelling
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
beleid heeft om de concentraties
en de beschikbare volumes van
HRM te standaardiseren en dat
interne audits in verband met
beschikbare voorraden en
etikettering zijn uitgevoerd. De
resultaten van de audits worden
besproken op het MFC. De
apotheek distribueert HRM in
afsluitbare plastiek zakken met
de vermelding ‘High alert’. Alle
cytotoxische producten zijn
voorzien van een sticker ‘let op –
cytotoxisch’. Tijdens het bezoek
aan de bereidingszone van de
apotheek zien de auditoren dat
de chemo op veilige wijze wordt
bereid. Het transport van de
chemo gebeurt in afgesloten
containers. De apotheekmedewerkers tonen een aantal
power point presentaties die
aantonen dat op verschillende
fora toelichtingen omtrent het
HRM- beleid is gegeven. Tijdens
het inscholingsprogramma voor
nieuwe medewerkers wordt
scholing over de richtlijnen met
betrekking tot HRM gegeven.

Training in gebruik van
infuuspompen
De zorgverleners ontvangen
continue training in het veilig
gebruik van alle (binnen de
operatiekamers gehanteerde types)
infuuspompen.

Training in gebruik van
infuuspompen

Operatiekamers /
het
operatiekwartier
2.6

Voldaan

De auditoren stellen vast tijdens
de werkplekbezoeken op de
operatiekwartieren campus SintJozef en Sint-Elisabeth, de
afdeling kortverblijf, de
hospitalisatie-afdeling gastroenterologie, het pijncentrum en
het hartcentrum dat
zorgverleners continue training
in het veilig gebruik van de
aldaar gebruikte infuuspompen
ontvangen. De training gebeurt
via een e-learning module en
een lijst van medewerkers die
deze training gevolgd hebben is
ter beschikking op de
respectieve afdelingen.

Operatieve zorg
4.6

Voldaan

De auditoren zien dat op de
afdeling kortverblijf campus
Sint-Jozef, de hospitalisatieafdeling gastro-enterologie
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Beoordeling

campus Sint-Elisabeth en op het
pijncentrum en hartcentrum een
continue training in het veilig
gebruik van de gebruikte
infuuspompen plaats vindt. De
training geschiedt via een elearning module en een lijst van
medewerkers die deze training
met voldoening doorgemaakt
hebben is ter beschikking op de
respectieve afdelingen.

De zorgverleners ontvangen
continue training in het veilig
gebruik van alle (binnen de
operatieve zorg gehanteerde types)
infuuspompen.

Training in gebruik van
infuuspompen

Ambulante zorg
4.6

Voldaan

De auditoren zien op het
algemeen dagziekenhuis dat de
training via e-learning is
georganiseerd en continu wordt
aangeboden aan de
medewerker. Op de afdeling is
een overzicht beschikbaar van
medewerkers die de training in
het veilig gebruik van
infuuspompen hebben gevolgd.
Twee medewerkers gaan de
training nog volgen.

Medische (nietchirurgische) zorg
4.6.1

Niet voldaan

De geauditeerde
verpleegkundigen kunnen allen
het bewijs van continue training
via e-learning tonen in het
beschikbare HR systeem.
Continue training in het veilig
gebruik van spuitdrijvers is niet
in dit scholingsprogramma
opgenomen. De auditoren zien
op enkele afdelingen
bijvoorbeeld afdeling geriatrie
dat spuitdrijvers gebruikt
worden.

Kritieke zorg 4.6.1

Niet voldaan

De zorgverleners hebben allen in
het najaar van 2016 een elearning training gevolgd in het
kader van het veilig gebruik van
de Volumat Agilia infuuspompen
die binnen de kritieke zorg
worden gehanteerd. De training
is geregistreerd. In het
inscholingsprogramma van
nieuwe medewerkers voor het
verloskwartier, de CCU,
spoedgevallen en intensieve
zorgen is opleiding voor het

De zorgverleners ontvangen
continue training voor het veilig
gebruik van alle (binnen de
ambulante zorg gehanteerde types)
infuuspompen.

Training in gebruik van
infuuspompen
De zorgverleners ontvangen
continue training in het veilig
gebruik van alle (binnen de
medische zorg gehanteerde types)
infuuspompen. Continue training in
het veilig gebruik van infuuspompen
wordt geregistreerd.

Training in gebruik van
infuuspompen
De zorgverleners ontvangen
continue training in het veilig
gebruik van alle (binnen de kritieke
zorg gehanteerde types)
infuuspompen. Continue training in
het veilig gebruik van infuuspompen
wordt geregistreerd.

Opmerkingen auditoren
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
veilig gebruik van spuitdrijvers
opgenomen. Deze training is
geregistreerd. Voor de meer
ervaren medewerkers is geen
continue training voorzien.

Training in gebruik van
infuuspompen

Verloskundige
zorg 4.10.1

Niet voldaan

De vroedvrouwen en hoofd
vroedvrouw geven aan dat ze
training op de Volumat voor het
veilig gebruik van infuuspompen
hebben gevolgd. De auditees
geven aan dat ze geen training
voor het gebruik van de op de
verloskundige zorg aanwezige
spuitpompen hebben gevolgd.
De auditoren zien in de
inwerkschema's van nieuwe
medewerkers dat training in het
gebruik van spuitpompen
gegeven is tijdens de
inwerkperiode. Voor mensen al
langer werkzaam binnen de
verloskundige zorg is de
continue training voor het veilig
gebruik van spuitpompen niet
geregeld.

De afdeling
Spoedeisende
Hulp 5.7.1

Niet voldaan

De hoofdverpleegkundige en
verpleegkundigen op de dienst
spoedgevallen geven aan recent
een opleiding in het veilig
gebruik van infuuspompen
gevolgd te hebben via de elearning tool. Deze opleiding is
geregistreerd in het HR pakket
en aantoonbaar. De e-learning
opleiding legt de focus op de
Volumat Agilia infuuspompen.
Voor het veilig gebruik van
spuitdrijvers is geen continue
opleiding voorzien. De opleiding
voor het veilig gebruik van
spuitpompen is wel voorzien bij
de inscholing van nieuwe
medewerkers op het
verloskwartier, de CCU,
spoedgevallen en intensieve
zorgen en registraties daarvan
zijn ter beschikking.

De zorgverleners ontvangen
continue training voor het veilig
gebruik van alle (binnen de
verloskundige zorg gehanteerde
types) infuuspompen. Continue
training met betrekking tot het veilig
gebruik van infuuspompen wordt
geregistreerd.

Training in gebruik van
infuuspompen
De zorgverleners ontvangen
continue training voor het veilig
gebruik van alle (binnen de
spoedeisende hulp gehanteerde
types) infuuspompen. Continue
training met betrekking tot het veilig
gebruik van infuuspompen wordt
geregistreerd.

60

Datum:
22 februari 2017

Status:
definitief

Platina VIR’s
Training in gebruik van
infuuspompen

AZ Turnhout

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Revalidatiezorg
5.8

Voldaan

De auditoren stellen vast dat de
verpleegkundige op de afdeling
SP locomotorisch een vorming
in het veilig gebruik van
infuuspompen heeft gevolgd in
december 2015. Het gebruik va
infuuspompen op de afdeling is
eerder uitzonderlijk, aldus de
verpleegkundige.

Oncologische
zorg 5.8

Voldaan

De zorgverleners ontvangen
training voor het veilig gebruik
van infuuspompen. De
verpleegkundigen op de
oncologische verblijfsafdeling
kunnen de registratie van de
vorming voorleggen.

Hospicezorg,
palliatieve zorg
en zorg rond het
levenseinde 4.10

Voldaan

Het hoofd van de palliatieve
eenheid geeft aan dat alle
verpleegkundigen de training
voor het gebruik van de
infuuspompen hebben gevolgd
via de e-learning en dat deze
geregistreerd is. Training voor
spuitpompen is georganiseerd
door de firma.

Operatiekamers /
het
operatiekwartier
7.6

Voldaan

De auditoren zien in de
operatiezalen van beide
campussen dat de patiënten
profylactische antibiotica krijgen
toegediend door of onder
toezicht van de anesthesioloog.

Infectiepreventie
en –bestrijding
4.5

Voldaan

De auditoren lezen in het
document 'Veilig injecteren in
Turnhout' d.d. 26 september
2016 dat een injectie enkel
gegeven wordt indien dat
medisch noodzakelijk is. Indien
mogelijk is het aangewezen om
voor de orale variant te kiezen.
In het document staat dat in
eerste plaats steeds single-use
steriel materiaal wordt gebruikt
voor zowel de bereiding als voor
de toediening ervan. De
auditoren zien dat op het
dagziekenhuis en op de afdeling

De zorgverleners ontvangen
continue training voor het veilig
gebruik van alle (binnen de
revalidatiezorg gehanteerde types)
infuuspompen.

Training in gebruik van
infuuspompen
De zorgverleners ontvangen
continue training voor het veilig
gebruik van alle (binnen de
oncologische zorg gehanteerde
types) infuuspompen.
Training in gebruik van
infuuspompen
De zorgverleners ontvangen
continue training voor het veilig
gebruik van alle (binnen de
hospicezorg, palliatieve zorg en zorg
rond het levenseinde gehanteerde
types) infuuspompen.
Infectiepreventie en -beheersing
Tijdige toediening van
profylactische antibiotica
Daartoe gekwalificeerde teamleden
dienen profylactische antibiotica toe
om postoperatieve infecties te
voorkomen.
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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Opmerkingen auditoren
geriatrie voldoende spuiten en
injectienaalden voor eenmalig
gebruik en voldoende
bijbehorende afvalcontainers ter
beschikking zijn. Informatie
wordt gegeven aan cliënten en
medewerkers over het
verschaffen van alternatieven
van medicatie per injectie. De
campagne 'van prikken naar
slikken' is gestart met posters
door het gehele ziekenhuis. De
apotheker gaat na wat de
gewoonte is ten aanzien van
antibioticamedicatie

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 het beleid valpreventie om
schade van vallen van de cliënt te
minimaliseren.

Operatieve zorg
14.2

Voldaan

De auditoren zien dat AZ
Turnhout een beleidslijn
'Valpreventie in AZ Turnhout'
versie 2 d.d. 20 oktober 2016
heeft uitgeschreven. De
geauditeerde hoofdverpleegkundigen van de afdelingen
heelkunde op campus Sint-Jozef
en de afdeling gastroenterologie op campus SintElisabeth geven aan dat het
team het beleid valpreventie
implementeert en evalueert om
schade van vallen van de patiënt
te minimaliseren. Op alle door
de auditor bezochte afdelingen
is de procedure opvraagbaar,
gekend door de verpleegkundigen en wordt ze toegepast.

Medische (nietchirurgische) zorg
14.2

Voldaan

De werkgroep valpreventie heeft
een valpreventiebeleid
uitgewerkt. Alle bevraagde
auditees zijn op de hoogte van
dit beleid. De auditoren zien dat
op het kortverblijf, de CCU en de
oncologische afdeling dit beleid
wordt toegepast. Bij inzage van
dossiers op kortverblijf en
pneumologie zien de auditoren
dat patiënten boven de 65 jaar
actief zijn bevraagd en indien ze
een verhoogd risico hebben,
nadien verder zijn geëvalueerd.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
In de werkgroep
valpreventiebeleid vindt
evaluatie van dit beleid plaats.

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.
Valpreventiebeleid
Het team implementeert en
evalueert het beleid valpreventie om
verwondingen door vallen van een
cliënt te minimaliseren. Het team
gebruikt de resultaten van de
evaluatie voor verbeteringen in het
valpreventiebeleid.
Valpreventiebeleid
Het team implementeert en
evalueert het beleid rond
valpreventie om schade van vallen
van de cliënt te minimaliseren.

Oncologische
zorg 15.2

Voldaan

De instelling beschikt over een
valpreventiebeleid. Het team op
de oncologische zorg
implementeert het beleid. De
auditoren zien dat de
effectiviteit van de toepassing
van het valpreventieprotocol
gecheckt is aan de hand van een
interne audit en vanuit de
resultaten van de MVG
registratie in november 2016. De
resultaten van de valpreventieaudit zijn daarna besproken op
het teamoverleg van november
2016.

Revalidatiezorg
15.3

Voldaan

De instelling beschikt over een
valpreventiebeleid. Het team
evalueert het valpreventiebeleid
en gebruikt de resultaten voor
verbetering.

Diagnostische
beeldvorming
15.6.5

Niet voldaan

Het team heeft aandacht voor
valpreventie. De PDCA cyclus in
de zin van het leren van de
resultaten is nog niet
geïmplementeerd. Het team
leert wel van het bespreken van
incidenten.

Ambulante zorg
16.2

Voldaan

De beleidlijn 'Valpreventie in AZ
Turnhout' beschrijft het beleid
valpreventie. Risicogroepen met
hun specifieke behoeften
worden in beleid geïdentificeerd.
Het beleid beschrijft dat het
toepassen van de standaard
preventiemaatregelen met
betrekking tot het veilig maken
van de omgeving van de patiënt
van toepassing zijn op alle
afdelingen en alle patiënten
binnen het ziekenhuis.
Aanvullende richtlijnen zijn
opgesteld en aangepast op het
daghospitaal en dialyse. De
auditoren stellen vast dat de
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
teams op de dagziekenhuizen
maatregelen ter voorkomen van
vallen toepassen en het beleid
naar aanleiding van
valincidenten evalueren. De
auditees geven aan dat als
verbeterpunt is ingevoerd dat
oogpatiënten de schoenen niet
meer uitdoen voor de operatie.

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

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

Geestelijke
gezondheidszorg
17.3

Voldaan

AZ Turnhout zet bij alle
patiënten van boven de 65 jaar
het valpreventiebeleid in. Bij
patiënten van 65 jaar en ouder
geeft het EPD automatisch aan
dat een meetinstrument dient te
worden ingevuld op risico's met
betrekking tot vallen. Aan de
hand van een scoringslijst wordt
vervolgens in beeld gebracht
welke risico's bestaan en wat
daaraan te doen is door middel
van voorlichting en de
zogenoemde 'Valkuil', een kaart
met tips op de betreffende
kamerdeur. In het beleid wordt
op de risico's en behoeften van
risicogroepen ingegaan. De
auditoren zien dat op de PAAZ
alle patiënten van 65 jaar en
ouder op vallen worden
gescreend. Beleidsaanpassingen
vinden plaats na evaluatie en ter
aanscherping van ingezette
maatregelen en de wijze waarop
dit met de betrokken patiënt is
gecommuniceerd.

Verloskundige
zorg 17.4

Voldaan

Het team implementeert beleid
om schade van vallen
voornamelijk postpartum en
tijdens het vervoer te
voorkomen. De geauditeerde
vroedvrouw geeft aan dat
duidelijke afspraken zijn
gemaakt over de begeleiding
van vrouwen postpartum en
onder andere over het gebruik
van antislipsokken om vallen te
voorkomen. De kraamvrouw
wordt op de hoogte gebracht
van haar valrisico. De hoofd
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
vroedvrouw geeft aan dat het
team in het verleden
aantoonbaar actie heeft
genomen naar aanleiding van
incidenten. Incidenten en acties
worden tijdens teambijeenkomsten besproken aldus
auditees.

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

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

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

Hospicezorg,
palliatieve zorg
en zorg rond het
levenseinde 15.3

Voldaan

De auditoren stellen vast dat het
valpreventiebeleid
geïmplementeerd is op de
palliatieve eenheid. De
verpleegkundigen van de
palliatieve eenheid geven aan
dat het team regelmatig het
valpreventiebeleid evalueert te
samen met de valincidenten. De
resultaten vanuit de evaluatie
worden gebruikt voor
aanpassing van het valpreventiebeleid zoals het meer gebruik
maken van antislip sokken.

Operatieve zorg
7.11

Voldaan

De hoofdverpleegkundigen van
de afdelingen heelkunde op de
campus Sint-Jozef en de
afdeling gastro-enterologie op
de campus Sint-Elisabeth geven
aan dat het team bij elke patiënt
het risico op het krijgen van
decubitus beoordeelt bij
opname, na een ingreep en bij
eventuele wijzigingen in de
klinische toestand van de
patiënt. Maatregelen ter
voorkoming van decubitus zijn
op deze afdelingen
geïmplementeerd. Een inzage in
dossiers op deze afdelingen
bevestigt deze bevindingen.

Revalidatiezorg
9.5

Voldaan

De auditoren zie alle
nalevingsvereisten bevestigd bij
inzage van registraties decubitus
en van de registratie van de
risico's op het krijgen van
decubitus bij veranderingen in
het ziekteproces.

65

Datum:
22 februari 2017

Status:
definitief

Platina VIR’s
Voorkomen decubitus
Het team beoordeelt bij elke cliënt
het risico op het krijgen van
decubitus en implementeert
maatregelen ter voorkoming
hiervan. Het team hanteert een
standaardmethode om bij opname
de risico's op het krijgen van
decubitus vast te stellen.
Voorkomen decubitus
Het team beoordeelt bij elke cliënt
het risico op het krijgen van
decubitus en implementeert
maatregelen ter voorkoming
hiervan.

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

AZ Turnhout
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Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
9.5.1

Niet voldaan

Op de afdeling pneumologie
stellen de auditoren vast dat de
standaardmethode in diverse
dossiers niet is toepast en enkel
een risico-inschatting op basis
van de Nortonscore is
uitgevoerd.

Oncologische
zorg 9.6

Voldaan

Het team hanteert een
standaardmethode om bij
opname de risico's op het krijgen
van decubitus vast te stellen.
Het team beoordeelt bij elke
cliënt de risico's op het krijgen
van decubitus zowel op
afgesproken momenten als bij
veranderingen in het
ziekteproces. Om decubitus te
voorkomen implementeert het
team protocollen en procedures
die zijn gebaseerd op best
practices. Het team geeft
voorlichting en training aan
zorgverleners, cliënten en hun
familieleden over de risico's en
preventie van decubitus. Het
team meet de effecten van het
anti-decubitusbeleid en gebruikt
de uitkomsten van de metingen
voor verbeteringen.

Kritieke zorg 9.11

Voldaan

In het elektronisch
patiëntendossier (METAVISION)
op intensieve zorgen is een
standaardmethode opgenomen
om de risico's van decubitus vast
te stellen. De auditoren zien bij
inzage van dossiers op
intensieve zorgen dat de
beoordeling van het risico is
uitgevoerd. Elke patiënt ligt op
een dynamische matras. In de
dossiers zijn overige
preventiemaatregelen zoals het
uitvoeren van wisselhouding,
het optimaliseren van de
vochthuishouding en mobilisatie
genoteerd. Een geauditeerde
verpleegkundigen op intensieve
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
zorgen geeft aan dat
voorlichting en training wordt
gegeven. Er zijn informatiebrochures aanwezig die ook aan
patiënten en hun families
worden bezorgd. Het team volgt
de prevalentiemetingen voor
hun patiënten op.

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

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. Het team
zorgt voor maatregelen voor een
juist gebruik van tromboseprofylaxe,
doet regelmatig interne audits of
tromboseprofylaxe volgens beleid
wordt uitgevoerd, en gebruikt
informatie uit de interne audits voor
verbeteringen in het beleid.

Hospicezorg,
palliatieve zorg
en zorg rond het
levenseinde 7.11

Voldaan

Kritieke zorg 7.5.3

Niet voldaan

Het team van de palliatieve
eenheid hanteert een
standaardmethode om bij
opname de risico`s op het
krijgen van decubitus vast te
stellen. Protocollen en
procedures zijn gebaseerd op
best practices waarin
interventies zijn opgenomen om
huiddefecten te voorkomen. De
auditoren zien meerder dossiers
in op de palliatieve eenheid waar
de beoordeling van de risico`s op
het krijgen van decubitus zijn
vastgelegd en voorlichting is
gegeven aan zorgverleners en
familieleden. Uitkomsten van de
metingen worden gebruikt voor
verbeteringen. Het hoofd geeft
aan dat ze bezig zijn om de
resultaten ook te vergelijken
met andere palliatieve
eenheden.
De geauditeerde artsen geven
aan geen kennis te hebben van
uitgevoerde audits op het
correct toepassen van de
richtlijnen voor tromboseprofylaxe en geven aan geen
verbeteringen te hebben
aangebracht in hun beleid naar
aanleiding van de uitkomst van
deze audits.
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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. Het team
zorgt voor maatregelen voor een
juist gebruik van tromboseprofylaxe,
doet regelmatig interne audits of
tromboseprofylaxe volgens het
beleid wordt uitgevoerd, en
gebruikt informatie uit de interne
audits voor verbeteringen in het
beleid.
Tromboseprofylaxe
Het team identificeert chirurgische
patiënten met een verhoogd risico
op veneuze trombose (diep veneuze
trombose en longembolie) en zorgt
voor de juiste tromboseprofylaxe.

AZ Turnhout
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Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
7.6.3

Niet voldaan

De bevraagde artsen zijn niet op
de hoogte of interne audits zijn
uitgevoerd op het juist uitvoeren
van tromboseprofylaxe volgens
beleid.

Operatieve zorg
7.10

Voldaan

De auditoren zien in de
beleidslijn 'Preventie Veneuze
Trombo-embolie (VTE)Tromboseprofylaxe bij
gehospitaliseerde patiënten in
AZ Turnhout' d.d. 12 september
2016 dat beleid is beschreven en
in richtlijnen is uitgewerkt. Dit
beleid omvat het identificeren
van patiënten met een verhoogd
risico op het krijgen van veneuze
trombo-embolieën alsook
richtlijnen voor tijdig toedienen
van een correcte dosis, rekening
houdend met het tijdstip van de
ingreep, gewicht en
nierinsufficiëntie. AZ Turnhout
heeft een brochure voor
patiënten waarin de
problematiek van veneuze
trombo-embolie beschreven is.
Na grote orthopedische
ingrepen beslist de
behandelende arts of verdere
profylaxe noodzakelijk of nuttig
is in de thuissetting. De
auditoren lezen in het verslag
van de interne audit van de
verpleegafdeling orthopedie van
12 mei 2015 dat interne audits
verricht zijn met betrekking tot
het juist gebruik van
tromboseprofylaxe.
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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. Het team
zorgt voor maatregelen voor een
juist gebruik van tromboseprofylaxe,
meet regelmatig in interne audits of
tromboseprofylaxe volgens beleid
wordt uitgevoerd en gebruikt
informatie uit de interne audits voor
verbeteringen in het beleid.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Oncologische
zorg 9.3.3

Niet voldaan

De auditees op oncologie
kunnen geen resultaten van
interne audits op het correct
toepassen van de profylaxe
voorleggen.
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3.2 Normensets
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 normensets
Platina criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge priorieit

Opmerkingen auditoren

Governance
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Leiderschap
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
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Zorg-specifieke normensets
Platina criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge priorieit

Opmerkingen auditoren

Infectiepreventie en –bestrijding
11.6 De instelling gebruikt veilige spuiten,
mesjes en andere hoog-risico-materialen en instrumenten.

De auditoren zien op de afdelingen geriatrie
en dagziekenhuizen dat er geen gebruik wordt
gemaakt van veilige spuiten. De auditee van
het ziekenhuishygiënecomité geeft aan dat
het gebruiken en inkopen van veilige spuiten
wordt besproken in een werkgroep. Op dit
moment is de werkgroep bezig met
literatuurstudie en met ervaring op te doen in
andere ziekenhuizen.

13.3 Alle ruimtes voor reiniging en desinfectie
van endoscopen zijn uitgerust met
afzonderlijke werkruimtes voor reiniging,
ontsmetting, opslag, specifieke aan- en
afvoerleidingen en een deugdelijke
luchtventilatie.

De auditoren zien op de endoscopie reiniging
van urologie en gastro-enterologie geen
duidelijk onderscheid in de afzonderlijke
werkruimtes voor reiniging ontsmetting en
opslag van endoscopen.

13.12 Voor elke endoscoop houdt de instelling
permanent een administratie bij van reiniging
en desinfectie.

De instelling houdt geen permanente
administratie van reiniging en desinfectie bij.

13.13 De administratie van reiniging en
desinfectie van endoscopen omvat het
identificatienummer en type van de
endoscoop, het identificatienummer van de
endoscopenwasmachine, de datum en tijd
van de endoscopie, de naam of het unieke
identificatienummer van de cliënt, de
resultaten van de individuele inspectie en
lektest, en de naam van de persoon die de
endoscoop heeft gereinigd.

Op de consultatie urologie is registratie van
het scoopnummer, datum en
patiëntgegevens. Andere gegevens
ontbreken. Op de consultatie gastroenterologie is geen administratie beschikbaar
om patiënt en scoop te kunnen linken.

Medicatiebeheer
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Ambulante zorg
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Bloedbank- en transfusiediensten
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
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Opmerkingen auditoren

De afdeling Spoedeisende Hulp
1.5 De teamleiders verzamelen informatie
over de verwijzende instellingen en
verwijzende zorgverleners.

De hoofdverpleegkundige van spoedgevallen
geeft aan dat op dit moment nog geen
informatie wordt verzameld over de
verwijzende instellingen en verwijzende
zorgverleners.

1.6 Het team gebruikt de over cliënten en
verwijzende instellingen en zorgverleners
verzamelde informatie om te bepalen welke
spoedeisende hulp diensten het zal verlenen.

Deze informatie is op dit moment niet
beschikbaar volgens de hoofdverpleegkundige
spoedgevallen.

5.10 Nieuwe teamleden krijgen een training
in transculturele zorgverlening voor een
effectieve zorgverlening aan alle cliënten.

De hoofdverpleegkundige en het medisch
diensthoofd geven aan dat een training in
transculturele zorgverlening niet standaard
voorzien is voor nieuwe medewerkers maar
dat er wel een aantal initiatieven zijn opgezet
om in te gaan op deze thema's zoals
bijvoorbeeld rituele wassing in het
mortuarium.

10.5 Het team hanteert een specifieke
procedure wanneer cliënten niet in staat zijn
om informed consent te geven.

Het team heeft geen specifieke procedure ter
beschikking voor situaties wanneer patiënten
niet in staat zijn om informed consent te
geven.

10.7 Het team gebruikt gestandaardiseerde
klinische meetmethodes om de pijn van de
cliënt te beoordelen en te behandelen.

De auditoren zien tijdens de triage van drie
patiënten dat het team een
gestandaardiseerde meetmethode gebruikt
om de pijn van de patiënt te beoordelen. Bij
observaties tijdens de verdere behandeling
van de patiënt zien de auditoren dat de patiënt
na de triage frequent bevraagd wordt naar pijn
zonder gebruik te maken van de
gestandaardiseerde meetmethode. De
uitkomst van de bevraging is niet vastgelegd
in het patiëntendossier.

13.2 Het team volgt een standaardprocedure
om evidence-based richtlijnen voor
spoedeisende hulp diensten te selecteren.

Het team kan geen standaardprocedure
aantonen.

Diagnostische beeldvorming
1.4 Het team verzamelt en beoordeelt ten
minste eenmaal per jaar informatie over het
aantal onderzoeken, wachttijden, de mening
van cliënten over de dienstverlening en
trends in gebruik bij verschillende leeftijds- of
diagnosegroepen.

Het team verzamelt informatie over aantallen
onderzoeken en wachttijden en niet over de
mening van patiënten over de dienstverlening.
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17.2 Het team betrekt cliënten, familieleden
en andere instellings bij het evalueren van zijn
radiologische diagnostiek.

Criteria met
hoge priorieit

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Opmerkingen auditoren
De hoofdverpleegkundige geeft aan dat het
team dit van plan was middels een enquête of
patiënt tevredenheidsonderzoek. Dit is vanuit
de organisatie nog even opgeschort vanwege
de implementatie van een ziekenhuisbreed
uniform beleid hieromtrent.

Geestelijke gezondheidszorg
11.9 Het team en de cliënt en/of familieleden
actualiseren samen het zorgplan als de
behoeften van de cliënt veranderen.

De patiënten zijn niet aanwezig bij de
teambespreking en aanpassing van het
behandelplan. De psychiater of persoonlijk
begeleider spreekt wijzigingen in het
behandelplan individueel door met de
betrokken patiënt.

Kritieke zorg
4.7 Voor een effectieve zorgverlening aan alle
cliënten krijgen nieuwe teamleden krijgen
een training in transculturele zorgverlening.

De hoofdverpleegkundige geeft aan dat
nieuwe teamleden geen training krijgen in
transculturele zorgverlening.

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

De hoofdverpleegkundige geeft aan dat
nieuwe teamleden geen opleiding krijgen in
het hanteren van instellingsprocedure(s) rond
ethische kwesties.

8.8 Wanneer cliënten niet in staat zijn
informed consent te geven, volgt het team de
eerder door de cliënt gegeven instructies
(indien beschikbaar), of verkrijgt
toestemming van een gemachtigde.

De dienst intensieve zorgen volgt geen beleid
voor het bekomen van informed consent.

15.6 De instelling monitort meningen van
cliënten over de kwaliteit van de kritieke
zorg.

De auditoren zien dat in de beleidsplannen van
2017 een patiënttevredenheidsmeting,
specifiek voor de dienst intensieve zorgen is
gepland. De hoofdverpleegkundige geeft aan
dat de monitoring van meningen van
patiënten tot op heden nog niet heeft
plaatsgevonden.

Medische (niet-chirurgische) zorg
3.5 De teamleden volgen trainingen onder
meer op het gebied van communicatie,
conflictoplossing en leiderschap, ter
bevordering van het werken in een team en
samenwerken van disciplines.

De auditees op de afdelingen kortverblijf
kunnen geen voorbeelden geven van gevolgde
trainingen op het gebied van communicatie,
conflictoplossing en leiderschap, ter
bevordering van het werken in een team en
samenwerken van disciplines. De auditees op
de afdelingen CCU en pneumologie geven aan
dat deze trainingen nog niet zijn geregeld voor
alle teamleden. Het hoofd van oncologie
bevestigt dit.
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Criteria met
hoge priorieit

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Opmerkingen auditoren

4.8 Voor een effectieve zorgverlening aan álle
cliënten krijgen nieuwe teamleden krijgen
een training in transculturele zorgverlening.

Een geauditeerde nieuwe verpleegkundige op
de afdeling kortverblijf heeft, na vier maanden
in dienst te zijn, nog geen training gevolgd in
transculturele zorgverlening. De geauditeerde
verpleegkundige op de medische oncologie
geeft aan die training niet gevolgd te hebben.

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

De geauditeerde verpleegkundige op de
medische oncologie geeft aan dat thema's
rond ethische kwesties op teamvergaderingen
worden besproken. Een specifieke opleiding is
niet beschikbaar. Diverse auditees geven aan
dat dit thema aan bod komt tijdens de
introductiedagen. Geauditeerde medewerkers
op kortverblijf en medische afdelingen die
sedert kort in dienst zijn, geven aan geen
opleiding rond ethische kwesties te hebben
gehad.

8.8 Het team volgt de instellingsprocedure bij
het identificeren, oplossen en rapporteren
van ethische kwesties.

De leden van de ethische commissie geven
aan dat een dergelijke instellingsprocedure
nog niet bestaat.

13.5 Het team heeft zorgpaden voor veel
voorkomende diagnoses.

De auditoren stellen vast dat de afdeling
medische oncologie wel en de afdelingen
nefrologie en geriatrie niet over zorgpaden
beschikken.

15.3 Het team houdt diagnosespecifieke
uitkomstmetingen bij.

Het team houdt geen diagnosespecifieke
uitkomstmetingen bij.

Oncologische zorg
5.11 Het team volgt een training over
culturele competenties.

De waarnemend hoofdverpleegkundige van
de verblijfsafdeling oncologie geeft aan dat
centrale initiatieven worden genomen rond
trainingen over culturele competenties. Het is
een niet verplichte opleiding en de teamleden
hebben deze vorming nog niet gevolgd aldus
auditee.

Operatiekamers / het operatiekwartier
8.7 Bij pauzes of bij verandering van dienst
dragen de teamleden de informatie over de
toegediende en toe te dienen medicatie aan
elkaar over.

De auditees van het operatiekwartier op
campus Sint-Jozef geven aan dat bij pauzes of
shiftwissels, de omloopverpleegkundige
informatie overdragen aan haar/zijn opvolger
voor wat betreft het aantal gebruikte
compressen, gebruikte materialen en aantal
gebruikte naalden maar niet over medicatie,
aangezien dit veelal zelfstandig door de
anesthesioloog opgetrokken en toegediend
wordt aldus auditees.

74

Datum:
22 februari 2017

Status:
definitief

AZ Turnhout

Platina criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge priorieit

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Opmerkingen auditoren

10.4 De instelling hanteert een systeem voor
rookverdrijving bij het gebruik van
elektrochirurgische apparatuur.

De auditoren treffen in één operatiezaal van
Sint-Jozef en systeem voor rookverdrijving
aan bij gebruik van elektro chirurgische
apparatuur. Dit is het geval bij een chirurg die
abdominoplastie uitvoert. In de andere
operatiezalen is een dergelijk systeem niet
aanwezig.

11.5 Het team noteert alle apparatuur,
benodigdheden en instrumenten die tijdens
de ingreep zijn gebruikt, met inbegrip van
chirurgische tellingen, en serienummers.

De hoofdverpleegkundige van het
operatiekwartier geeft aan dat
benodigdheden en instrumenten genoteerd
worden maar apparatuur niet. Via omwegen is
het mogelijk om vermoedelijk de meeste
apparaten zoals C-bogen via de opgeslagen
radioscopie beelden te herleiden tot een
ingreep of een patiënt. Dit is niet sluitend
aldus auditee.

12.1 Het operatieteam gebruikt
gestandaardiseerde criteria om te bepalen
wanneer de cliënt kan worden overgeplaatst
naar de verkoeverafdeling/recovery.

De auditoren zien op de operatiezalen van
beide campussen dat overplaatsing van een
patiënt naar de recovery steeds geschiedt in
aanwezigheid van een anesthesioloog en een
verpleegkundige. Het tijdstip van de
overplaatsing is afhankelijk van de klinische
observationele bevindingen van het team ten
aanzien van de patiënt en niet als resultaat van
een beoordeling met behulp van
gestandaardiseerde criteria. Auditees op het
operatiekwartier van Sint-Elisabeth geven aan
dat indien een patiënt niet direct zelfstandig
kan ademhalen hij toch getransfereerd kan
worden naar de recovery waar een
beademingstoestel is voorzien.

13.7 De instelling controleert de concentratie
van desinfecterende middelen dagelijks met
geschikte teststrips en gooit desinfecterende
middelen die meer dan twee weken oud zijn
weg, ook indien de concentratie
gecontroleerd is.

De verantwoordelijke van de CSA geeft aan
dat nog maar weinig gebruik gemaakt wordt
van desinfecterende middelen. De CSA
gebruikt SeptoMed. Een datum van openen
van een nieuwe flacon wordt niet op deze
flacon aangebracht, zodanig dat ook niet kan
nagegaan worden of een dergelijke flacon
meer dan twee weken geleden geopend werd.

13.17 De instelling volgt consistent een
gedocumenteerde procedure voor het binnen
de instelling herleiden (recall) van
chirurgische apparatuur en medische
instrumenten bij twijfel over hun steriliteit.

De hoofdverpleegkundige van het
operatiekwartier geeft aan dat
benodigdheden en instrumenten genoteerd
worden, maar apparatuur niet. Via omwegen
is het mogelijk om de meeste apparaten te
herleiden tot een ingreep of een patiënt maar
dit is niet sluitend aldus auditee.
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Criteria met
hoge priorieit

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Opmerkingen auditoren

Operatieve zorg
6.9 Het team monitort regelmatig de cliënten
op de wachtlijst om tijdig spoed- of
crisissituaties te onderkennen en daarop te
reageren.

Geauditeerde artsen en zorgmanager geven
aan dat AZ Turnhout nagenoeg geen
wachtlijsten heeft voor ingrepen. Indien er
(korte) wachtlijsten bestaan wordt niet
systematisch gemonitord of er zich spoed- of
crisissituaties voordoen. Indien er zich een
spoed- of crisissituatie voordoet is het team in
staat om gepast te reageren.

Reiniging en sterilisatie van herbruikbare medische instrumenten en materialen
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Revalidatiezorg
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Verloskundige zorg
3.5 Teamleden volgen trainingen onder meer
op het gebied van communicatie,
conflictoplossing en leiderschap ter
bevordering van het werken in een team en
samenwerken van disciplines.

De auditoren zien in het scholingsoverzicht
van een vroedvrouw dat geen scholing is
gevolgd op het gebied van communicatie,
conflictoplossing en leiderschap.

4.12 Nieuwe teamleden volgen een training in
culturele competenties voor een effectieve
zorgverlening aan alle cliënten.

De geauditeerde vroedvrouw geeft aan dat de
training in culturele competenties niet
structureel wordt aangeboden. Er is wel
scholing geweest met betrekking tot de
verloskundige consequenties van besnijdenis
bij vrouwen.

4.13 Nieuwe teamleden worden opgeleid in
het hanteren van de instellingsprocedure(s)
ten aanzien van het omgaan met ethische
kwesties.

De geauditeerde vroedvrouw geeft aan dat
opleiding in het omgaan met ethische
kwesties niet structureel wordt aangeboden.

7.10 Het team volgt de instellingsprocedure
voor het identificeren, oplossen en
registreren van ethische kwesties.

De geauditeerde vroedvrouw en hoofd
vroedvrouw geven aan dat ethische kwesties
in het teamoverleg besproken kunnen worden,
maar dat er geen instellingsbeleid wordt
gevolgd. De auditees zijn wel bekend met het
ziekenhuisbeleid bij omgaan met Jehova
getuigen.
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Criteria met
hoge priorieit

17.5 Het team hanteert het instellingsbeleid
en -procedures om activiteiten met een hoog
risico veilig en gecontroleerd te laten
plaatsvinden (bijvoorbeeld time out
procedure/ dubbel-check bij toediening
oxytocine en prostaglandine / uitvoeren
invasieve ingrepen).

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Opmerkingen auditoren
De auditoren zien een uitgevoerde time out en
sign out in die op papier is gedocumenteerd.
De verantwoordelijkheidsbedeling is belegd bij
de omloop verpleegkundige. In de uitvoering
neemt de omloopverpleegkundige niet de tijd
en het podium om het gehele team
tegelijkertijd bij de time out en sign out te
betrekken maar checkt de onderdelen bij de
medewerkers apart en in het dossier. De
auditees geven aan dat geen dubbelcheck bij
toediening van oxytocine wordt uitgevoerd.

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde
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

Kritieke zorg 7.6

Voldaan

AZ Turnhout beschikt over
een protocol voor
medicatieverificatie van
patiënten bij opname. Op de
dienst intensieve zorgen
staat het team in voor de
verificatie van de medicatie
van de patiënt. De
bevoegdheid ligt bij de arts
die hiervan melding maakt in
het elektronisch dossier
'Mediscore'. Het dossier laat
toe een vergelijking te
maken tussen de lijst met
actuele medicatie en de lijst
in het geschreven medisch
opnamedossier. Bij inzage in
drie dossiers vinden de
auditoren bij twee patiënten
een lijst terug onder de
rubriek thuismedicatie. Bij
de derde patiënt vinden de
auditoren geen
thuismedicatie terug. De
geauditeerde
verpleegkundige geeft aan
dat er geen thuismedicatie is
voor deze patiënt maar dat
dit niet vermeld is in het
dossier. De auditoren zien in
de dossiers dat opdrachten
voor het al dan niet stoppen
van thuismedicatie zijn
genoteerd. De patiënten op
de intensieve zorgen zijn
niet bij bewustzijn. Derhalve
is het niet mogelijk om na te

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

Opmerkingen auditoren
gaan of de lijst met
thuismedicatie vanuit een
gedeelde
verantwoordelijkheid tot
stand is gekomen. In het
beschikbare dossier zijn
geen aantekeningen of
bronvermeldingen van het
tot stand komen van de lijst
terug te vinden.

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 samen met de
cliënt de medicatie bij opname in de
instelling (inclusief de spoedeisende
hulp of intramurale afdeling). Het
protocol vereist documentatie
waaruit blijkt dat de twee lijsten met
elkaar vergeleken zijn; dat
verschillen getraceerd, besproken en
opgelost zijn; en dat eventuele
noodzakelijke wijzigingen in de
nieuwe medicatie doorgevoerd zijn.
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.

Operatieve zorg
7.6

Voldaan

De auditoren zien op de
afdeling kortverblijf campus
Sint-Jan en de chirurgische
afdeling gastro-enterologie
campus Sint-Elisabeth dat
aan alle nalevingsvereisten
van medicatieverificatie is
voldaan.

Medische (nietchirurgische) zorg
7.7.4

Niet voldaan

Het protocol schrijft een
verificatie, clarificatie en
reconciliatie voor. De
auditoren zien niet in alle
dossiers documentatie dat
de twee lijsten met elkaar
vergeleken zijn; dat
verschillen getraceerd,
besproken en opgelost zijn;
en dat eventuele
noodzakelijke wijzigingen in
de nieuwe medicatie
doorgevoerd zijn.

Ambulante zorg
8.6

Voldaan

De beleidslijn
'medicatieverificatie en
reconciliatie' d.d. 8
september 2016 beschrijft
het proces waarbij een arts
een inventaris maakt van de
geneesmiddelen die de
patiënt gebruikt in de
thuissituatie. Voor patiënten
op dagziekenhuizen en
poliklinieken waarbij geen
wijziging doorgevoerd wordt
in het medicatieschema van
de patiënt of waar geen
nieuwe geneesmiddelen
opgestart worden is de
beleidslijn niet van
toepassing.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
De inventarisatie omvat een
lijst met de meest actuele
medicatie die geregistreerd
wordt in het EPD. De
procedure schrijft voor dat
indien er medicatie gestopt
of gewijzigd is de
desbetreffende wijzigingen
op de nieuwe medicatielijst
zijn aangebracht en de
patiënt wordt geïnformeerd.
De procedure beschrijft dat
de nieuwe medicatielijst
wordt bewaard voor het
volgend bezoek en dat de
patiënt steeds actief
betrokken dient te worden in
het proces. De auditoren
hebben de afspraken
bevestigd gezien op het
dagziekenhuis en op het
oncologisch centrum waarbij
de arts op het dagziekenhuis
vertelt dat bij een
verandering van de
medicatie de medicatielijst
van patiënt word aangepast.

Medicatieafstemming
Het team verifieert samen met de
cliënt de medicatie bij opname in de
instelling (inclusief de spoedeisende
hulp of intramurale afdeling). Het
protocol vereist documentatie
waaruit blijkt dat de twee lijsten met
elkaar vergeleken zijn; dat
verschillen getraceerd, besproken en
opgelost zijn; en dat eventuele
noodzakelijke wijzigingen in de
nieuwe medicatie doorgevoerd zijn.
Medicatieafstemming
Het team verifieert na de triage de
medicatie samen met de cliënt. De
instelling beschikt over een protocol
voor medicatieverificatie van
cliënten na triage.

Verloskundige
zorg 8.9.4

Niet voldaan

De auditoren zien in de
dossiers dat medicatie die
nieuw is opgestart,
medicatie die gestopt is en
medicatie die mag worden
voortgezet te onderscheiden
zijn. De dossiers bevatten
geen aantekening dat de
lijsten met elkaar vergeleken
zijn.

De afdeling
Spoedeisende
Hulp 9.4.1

Niet voldaan

AZ Turnhout beschikt over
een protocol 'Geneesmiddelenopdracht bij
opname patiënten in AZ
Turnhout' en 'Het proces van
medicatie reconciliatie bij
opname, interne transfers en
het ontslag van patiënt' d.d.
30 april 2016.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
De verantwoordelijkheden
binnen het team
spoedgevallen en de timing
voor medicatieverificatie na
triage zijn niet beschreven.

Medicatieafstemming
Het team verifieert na de triage de
medicatie samen met de cliënt. Het
protocol stelt duidelijk dat
medicatieverificatie een gedeelde
verantwoordelijkheid is van de cliënt
en de zorgverleners.

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

De afdeling
Spoedeisende
Hulp 9.4.5

Niet voldaan

Het protocol beschrijft dat
patiënten betrokken moeten
worden in het proces van
medicatieverificatie. De
auditoren volgen de triage
van drie patiënten op spoed
en zien vier dossiers in en
kunnen op basis van deze
waarnemingen niet
vaststellen of de patiënt een
verantwoordelijkheid in het
proces heeft opgenomen.
De bron van de
geregistreerde
thuismedicatie op de lijst is
niet weergegeven.

Revalidatiezorg
9.7

Voldaan

De instelling beschikt over
een protocol voor
medicatieverificatie van
patiënten bij opname. Bij
opname wordt een overzicht
gemaakt van de meest
actuele medicatie die de
patiënt gebruik. De
auditoren zien dat een
vergelijking van deze
medicatielijst vóór opname
met de nieuwe door de
instelling voorgeschreven
medicatie is gemaakt en dat
de twee lijsten met elkaar
vergeleken zijn; dat
verschillen getraceerd,
besproken en opgelost zijn;
en dat eventuele
noodzakelijke wijzigingen in
de nieuwe medicatie
doorgevoerd zijn. Het
protocol van de instelling
stelt dat medicatieafstemming een gedeelde
verantwoordelijkheid is van
de patiënt en de
zorgverleners.
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Medicatieafstemming
Het team verifieert samen met de
cliënt de medicatie bij opname in de
instelling (inclusief de spoedeisende
hulp of intramurale afdeling). Het
protocol vereist documentatie
waaruit blijkt dat de twee lijsten met
elkaar vergeleken zijn; dat
verschillen getraceerd, besproken en
opgelost zijn; en dat eventuele
noodzakelijke wijzigingen in de
nieuwe medicatie doorgevoerd zijn.

Medicatieafstemming
Het team verifieert samen met de
cliënt, familieleden of zorgverlener
de medicatie bij opname in de
instelling.

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

AZ Turnhout

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Oncologische
zorg 9.10.4

Niet voldaan

De auditoren stellen vast dat
aan alle nalevingsvereisten
van de vereiste
instellingsrichtlijn
medicatieverificatie zijn
voldaan met uitzondering
van de vereiste
documentatie waaruit blijkt
dat de twee lijsten met
elkaar vergeleken zijn; dat
verschillen getraceerd,
besproken en opgelost zijn;
en dat eventuele
noodzakelijke wijzigingen in
de nieuwe medicatie
doorgevoerd zijn.

Geestelijke
gezondheidszorg
12.5

Voldaan

De auditoren zien op de
PAAZ dat bij opname van
een patiënt de
verpleegkundige conform
afgesproken
ziekenhuisbeleid alle
medicatie checkt en noteert
op een lijst welke nogmaals
wordt gecheckt en
geparafeerd door de
behandelend psychiater. Op
de lijst staat ook de
medicatie vermeld welke
daadwerkelijk wordt
toegediend. De auditoren
zien dat vergelijking tussen
thuismedicatie en medicatie
voorgeschreven bij opname
kan plaatsvinden. De
psychiater doet de check.
Het beleid medicatieverificatie in AZ Turnhout
geeft aan dat medicatieafstemming een gedeelde
verantwoordelijkheid is
tussen zorgverleners en
patiënt.

Hospicezorg,
palliatieve zorg
en zorg rond het
levenseinde 7.7

Voldaan

De beleidslijn
'Medicatieverificatie en
reconciliatie' d.d. 8
september 2016 beschrijft
het proces waarbij een arts
een inventaris maakt van de
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
geneesmiddelen die de
patiënt gebruikt in de
thuissituatie. Vervolgens is
een lijst met de meest
actuele medicatie in het EPD
ter beschikking. De
auditoren zien meerdere
dossiers in waarbij de
werkwijze volgens protocol
is aangetoond.

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

Leiderschap 16.9

Voldaan

De auditoren zien de
beleidslijn 'Geneesmiddelenopdracht bij opname
patiënten in AZ Turnhout
(AZT) en het proces van
medicatie reconciliatie bij
opname, interne transferten
en het ontslag van patiënt'
d.d. 30 april 2016 in en
stellen vast dat
medicatieverificatie bij
opname is beschreven. Het
beleid is instellingsbreed van
toepassing en beschrijft
waar en wanneer
medicatieverificatie moet
plaatsvinden.
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4.2 Normensets
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 normensets
Diamanten criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge priorieit

Opmerkingen auditoren

Governance
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Leiderschap
1.8 De instellingsleiding heeft een procedure
voor het verzamelen en beoordelen van
informatie over trends in ethische kwesties,
uitdagingen en situaties.

De geauditeerde leden van de medisch
ethische commissie geven aan dat de
instellingsleiding geen procedure heeft voor
het verzamelen en beoordelen van informatie
over trends in ethische kwesties, uitdagingen
en situaties.

1.9 De instellingsleiding gebruikt informatie
over trends in ethische kwesties, uitdagingen
en situaties om de kwaliteit van de
dienstverlening te verbeteren.

De geauditeerde leden van de medisch
ethische commissie geven aan dat de
instellingsleiding geen gebruik maakt van
informatie over trends in ethische kwesties,
uitdagingen en situaties om de kwaliteit van
de dienstverlening te verbeteren.
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Zorg-specifieke normensets
Diamanten criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge priorieit

Opmerkingen auditoren

Infectiepreventie en –bestrijding
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Medicatiebeheer
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Ambulante zorg
4.12 Van elk teamlid is het persoonlijk
ontwikkelingsplan opgenomen in zijn
personeelsdossier.

Het hoofd dagziekenhuis geeft aan dat gestart
wordt om in het jaarlijks
functioneringsgesprek een persoonlijk
ontwikkelingsplan op te nemen bij alle
medewerkers. Het persoonlijk
ontwikkelingsplan zal niet opgenomen worden
in personeelsdossier maar in een document
dat alleen bestemd is voor de medewerker en
de leidinggevende.

5.8 Het team beschikt over een eerlijk en
objectief proces of programma om bijdragen
van teamleden op waarde te schatten.

Het hoofd van het dagziekenhuis geeft aan dat
het team niet beschikt over een proces of
programma om bijdragen van teamleden op
waarde te schatten.

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.

De hoofden van het oncologisch
dagziekenhuis, het dagcentrum dialyse en
algemeen dagziekenhuis geven aan na
overdracht of ontslag de resultaten van de
overdracht of het einde van de zorgverlening
en opvolgingsplannen niet te monitoren.

De afdeling Spoedeisende Hulp
5.13 Elk teamlid heeft een persoonlijk
ontwikkelingsplan.

De hoofdverpleegkundige geeft aan dat
tweejaarlijks een functioneringsgesprek
plaatsvindt waarbij wordt gepeild naar
persoonlijke ontwikkelingen. Er is geen
'Persoonlijk OntwikkelingsPlan' (POP)
aanwezig voor elk teamlid. Bij inzage van een
voorbeeld van een functioneringsgesprek zien
de auditoren in de verslaggeving geen
vermelding van de bespreking van
persoonlijke ontwikkeling.

5.15 Van elk teamlid is het persoonlijk
ontwikkelingsplan opgenomen in zijn
personeelsdossier.

Er is geen POP voor elk teamlid opgenomen in
het personeelsdossier op spoedgevallen.
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Opmerkingen auditoren

13.3 Het team beschikt over een procedure
om te kiezen tussen tegenstrijdige evidencebased richtlijnen, diverse aanbevelingen of de
toepassing van meer dan één richtlijn voor
cliënten met comorbiditeit.

Er is geen procedure aantoonbaar.

13.8 Het team deelt met vergelijkbare
instellingen onderzoeken, richtlijnen en
benchmarkinformatie.

De hoofdverpleegkundige en het medisch
diensthoofd geven aan dat het team niet
actief onderzoeken, richtlijnen en/of
benchmarkinformatie deelt met vergelijkbare
instellingen.

Diagnostische beeldvorming
6.9 Het team bewaart eerdere versies van het
procedurehandboek volgens het
instellingsbeleid rond documentbeheer.

De hoofdverpleegkundige geeft aan dat
procedures vaak elektronisch in een apparaat
zoals onder andere een doorlichtingsapparaat
zijn ingevoerd. Bij veranderingen blijft de oude
versie niet bewaard.

Geestelijke gezondheidszorg
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Kritieke zorg
4.11 Elk teamlid heeft een persoonlijk
ontwikkelingsplan dat is opgenomen in zijn
personeelsdossier.

Er is geen persoonlijk ontwikkelingsplan
opgenomen in het personeelsdossier voor de
medewerkers van kritieke zorgen. De
hoofdverpleegkundige geeft aan dat ze in het
opleidingsbeleid ernaar streeft dat jaarlijks
ieder teamlid aan de beroepsspecifieke eisen
voldoet.

11.11 Na overdracht of ontslag neemt het
team contact op met de cliënten, hun
familieleden of verwijzende instellingen om
de resultaten van de overdracht of het
ontslag en de nazorg te monitoren.

De geauditeerde verpleegkundigen en artsen
geven aan dat het team na overdracht of
ontslag geen actie onderneemt om de
resultaten van de overdracht of het ontslag en
de nazorg te monitoren.

12.6 Het team verricht een interne audit bij
cliëntdossiers om na te gaan of zij
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan
het instellingsbeleid en -procedures met
betrekking tot informatiebeheer.

De hoofdverpleegkundige, de adjunct
hoofdverpleegkundige en twee aanwezige
artsen geven aan geen interne audits te
hebben uitgevoerd bij patiëntendossiers.

12.7 Het team gebruikt de resultaten van
interne audits voor verbeteringen in zijn
cliëntdossiers, indien van toepassing.

De hoofdverpleegkundige, de adjunct
hoofdverpleegkundige en twee aanwezige
artsen geven aan geen interne audits te
hebben uitgevoerd bij patiëntendossiers.
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Opmerkingen auditoren
De hoofdverpleegkundige, adjunct
hoofdverpleegkundige en twee artsen geven
aan dat het team momenteel geen
benchmarkinformatie deelt met andere
instellingen. In 2017 wil het team, door de
implementatie van MEDISCORE, wel starten
met benchmarken.

Medische (niet-chirurgische) zorg
4.12 Elk teamlid heeft een persoonlijk
ontwikkelingsplan dat is opgenomen in zijn
personeelsdossier.

Geauditeerde hoofdverpleegkundigen op de
afdelingen kortverblijf, pneumologie en kinden jeugdgeneeskunde geven aan dat geen
POP is uitgewerkt. Ze verwijzen naar de
functioneringsgesprekken. De auditoren zien
in dossiers dat het POP binnen de
functioneringsgesprekken niet aan bod
komen.

9.11 Het team monitort of zorgdoelen zijn
gerealiseerd en de verwachtingen van
cliënten zijn waargemaakt.

De auditoren vinden in de dossier op de
afdelingen oncologie, nefrologie en geriatrie
de monitoring of zorgdoelen zijn gerealiseerd
en de verwachtingen van cliënten zijn
waargemaakt niet terug.

11.12 Na overdracht of ontslag neemt het
team contact op met de cliënten en hun
familieleden om na gaan of aan hun
behoeften is voldaan, en gebruikt deze
informatie om de organisatie van overdracht
en ontslag te verbeteren.

De auditoren vernemen op de afdelingen
nefrologie en geriatrie dat dit niet gebruikelijk
is.

12.6 Het team verricht een interne audit bij
cliëntdossiers om na te gaan of zij
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan
het instellingsbeleid en -procedures met
betrekking tot informatiebeheer.

Met uitzondering van de afdeling medische
oncologie geven auditees van overige
medische afdelingen aan dat geen
systematische audits op patiëntdossiers
worden verricht om na te gaan of zij
nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan het
instellingsbeleid en -procedures met
betrekking tot informatiebeheer.

13.9 Het team deelt met vergelijkbare
organisaties onderzoeken, richtlijnen en
benchmarkinformatie.

Artsen van verschillende disciplines geven aan
dat nog geen duidelijk kader aanwezig is om
benchmarkinformatie te delen.

15.2 Teamleden nemen actief deel aan
initiatieven op het vlak van
kwaliteitsverbetering.

Auditees op de afdeling kortverblijf en kind-en
jeugdgeneeskunde geven aan geen actieve rol
te hebben in de initiatieven op het vlak van
kwaliteitsverbetering.

15.9 Het team bespreekt de resultaten van
evaluaties en verbeteringen met
medewerkers, cliënten en familieleden.

De resultaten van evaluaties en verbeteringen
zijn zichtbaar voor de medewerkers maar
worden nog niet op alle afdelingen gedeeld
met patiënten en familieleden.
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Opmerkingen auditoren

Oncologische zorg
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Operatiekamers / het operatiekwartier
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Operatieve zorg
5.9 Het team beschikt over een eerlijk en
objectief proces of programma waarmee het
de bijdragen van teamleden op waarde kan
schatten.

De geauditeerde zorgmanager geeft aan dat
een aantal actiepunten bestaan om de
medewerkers te stimuleren en te belonen. Zo
bestaat er een 'pluim van de maand' die
toegekend wordt aan een persoon of een
dienst. Na de maand geeft deze persoon of
dienst de pluim door aan een volgende
persoon of dienst. Daarnaast worden nieuwe
diensten of diensten die een belangrijke
inspanning geleverd hebben soms beloond
met een ontbijtbuffet. Ook is er nog een
uitgebreide en sterk geaprecieerde
nieuwjaarsreceptie.

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

Uit observaties op de verpleegafdelingen en
uit een gesprek met de geauditeerde
zorgmanager blijkt dat het team geen contact
opneemt met patiënten, familieleden of
verwijzers om de resultaten van de overdracht
of het einde van de zorgverlening en
opvolgingsplannen te monitoren.

Reiniging en sterilisatie van herbruikbare medische instrumenten en materialen
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Revalidatiezorg
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Verloskundige zorg
6.13 Het team houdt de gemiddelde
responstijden bij voor het reageren op
zorgvragen of informatie.

De geauditeerde vroedvrouw geeft aan dat er
geen wachttijden zijn. Het team houdt geen
registraties bij van responstijden voor het
reageren op zorgvragen of informatie.

16.3 Het team beschikt over een procedure
om te kiezen tussen tegenstrijdige evidencebased richtlijnen, meerdere aanbevelingen of
de toepassing van meer dan één richtlijn voor
cliënten met comorbiditeit.

De geauditeerde gynaecoloog geeft aan dat
het team wel een keuze maakt tussen
tegenstrijdige evidence-based richtlijnen maar
niet over een procedure beschikt.
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Opmerkingen auditoren
Het team heeft geen voorbeelden van
indicatoren die de patiëntveiligheid in kaart
brengen die gebruikt worden als onderdeel om
het eigen integrale kwaliteits- en
veiligheidsplan te bewaken.

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
6.3 De risicoinventarisatie van de instelling
omvat het verzamelen van informatie van
externe samenwerkingspartners over de
mogelijke noodsituaties of rampen,
kwetsbaarheden en mogelijkheden van de
regio.

De coördinator rampenopvang en de
hoofdverpleegkundige van de spoed zijn niet
op de hoogte van een risicoanalyse.

7.10 Het plan omvat beleid en procedures
voor aangepaste zorgstandaarden bij een
gebeurtenis met grote aantallen slachtoffers.

Het nood en interventieplan bevat geen
beleidsaanwijzigingen of procedures voor een
aangepaste zorgstandaard bij grote aantallen
slachtoffers.

10.6 Het communicatieplan voor crises en
rampen beschrijft hoe de instelling omgaat
met een grote hoeveelheid verzoeken van
cliënten.

Het 'Draaiboek crisiscommunicatie AZ
TURNHOUT' beschrijft niet hoe de instelling
hiermee omgaat.

11.6 De instelling ontwikkelt beleid en
procedures om cliëntinformatie opnieuw op
te bouwen indien die niet teruggehaald of
hersteld kan worden.

Het nood en interventieplan voorziet niet in
een dergelijk beleid of procedure.

13.4 De instelling vergelijkt haar
evaluatieresultaten met vergelijkbare
instellingen en rampenorganisaties.

Het nood en interventieplan voorziet niet in
een dergelijke procedure.

Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde
16.6 Het team vergelijkt zijn resultaten met
vergelijkbare teams, diensten of instellingen.

Het hoofd van de palliatieve eenheid geeft aan
dat op dit moment de 'kwaliteitsindicatoren
palliatieve zorg' nog niet vergeleken kunnen
worden met andere palliatieve eenheden maar
dat daar wel aan gewerkt wordt. Benchmark
zal in de toekomst plaats vinden met de
palliatieve eenheden van de regio Kempen.
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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 normensets
De beoordelingen worden hier eerst weergeven per kritisch proces, dan per norm. Sommige kritische
processen in deze paragraaf hebben ook betrekken op zorg-specifieke normensets.
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 gedelegeerd bestuurder, het hoofd Kwaliteit en Veiligheid en de ombudsvrouw lichten het organogram
en de 'Strategiekaart 2017' toe waarbij de inbedding van kwaliteit en veiligheid extra aandacht heeft
gekregen.
De ombudsvrouw heeft het door haar opgestelde 'Huishoudelijk reglement Ombudsdienst' d.d. 2 april 2013
toegelicht. Dit is mede opgesteld op basis van de 'Wet patiëntenrechten'. De auditoren zien een brochure
met betrekking tot de patiëntenrechten in en het jaarverslag 2015 van de ombudsdienst. De auditoren zien
de erkenningsvergunning d.d. 13 mei 2016 in waarbij AZ Turnhout erkenning krijgt voor het verlenen van
ziekenhuisdiensten.
Management van
middelen

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

Leiderschap
Opmerkingen:
De auditees van de SPEC lichten de bestaande planning en control cyclus toe. Onderdeel daarvan vormt de
investeringsprocedure. De leden van de SPEC lichten de aankoopprocedure toe aan de hand van de aankoop
van een CT-scan. Dergelijke investeringen moeten vergezeld zijn van een businesscase en onderbouwing.
De SPEC adviseert en maakt voorstellen ter goedkeuring door de RvB. De begroting van het AZ Turnhout
wordt eveneens door de SPEC behandeld.
Uit het zogenoemde 'Exploitatie-, Investerings- en Solidariteits-' (EIS)fonds' worden initiatieven
gefinancierd welke niet uit de investeringsbegroting betaald kunnen worden of waar geen subsidie voor
wordt verleend. De auditoren zien de toetsingscriteria in die bepalen welke initiatieven hiervoor in
aanmerking komen.
Doelstelling is om in de toekomst binnen het Kempisch Netwerk tot gezamenlijke inkoop te komen aldus
auditees.
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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:
De auditoren toetsen het kritisch proces menselijk kapitaal door het uitvoeren van een tracer 'selectie en
werving van een verpleegkundige en een arts'. De auditoren spreken hierbij de HR- directeur, de begeleider
van de nieuwe medewerkers, een recent gestarte verpleegkundige, twee functionarissen van de
personeelsdienst, de medisch directeur en de arbeidsgeneesheer. De selectie, werving en introductie zijn
gebaseerd op uitgeschreven functiebeschrijvingen en concrete vacatureberichten.
De basiswaarden 'Betrokken, Inlevend, Ondernemend en Samenwerkend' (BIOS) van de instelling staan
vermeld als kernkwaliteiten in elke functiebeschrijving. Bij de selectie van een verpleegkundige of andere
medewerker is steeds de leidinggevende betrokken. Na selectie van een nieuwe verpleegkundige krijgt de
medewerker van de begeleiding (her)intreders een signaal vanuit de dienst P&O. De begeleider zorgt in de
eerste week van de tewerkstelling op de nieuwe werkplek voor een kort afstemmingsgesprek met de
nieuwe medewerker. Voor elke nieuwe medewerker is een inscholingsplan opgesteld op instellingsniveau en
op afdelingsniveau. De procedure voor de selectie van artsen is geschreven in de 'algemene regeling'. De
formele aanstelling en/of kaderaanpassing voor de desbetreffende discipline gebeurt door de Raad van
Bestuur met verzwaard advies van de Medische Raad. Er wordt jaarlijks een introductienamiddag
georganiseerd voor artsen die nieuw gestart zijn in het ziekenhuis. De medisch directeur volgt via de
intercollegiale gesprekken het functioneren van de geneesheren op. Vrijwilligers worden uitgenodigd voor
een motivatiegesprek. Ze worden geïntroduceerd via de onthaaldag voor vrijwilligers en krijgen een
specifiek opleidingsaanbod.
De opvolging van werkomstandigheden en de veiligheid en gezondheid op de werkplekken vindt plaats via
jaarlijkse rondgangen op de afdelingen. De leden van het comité 'Preventie en Bescherming op het Werk'
(PBW) volgen de concrete punten uit de rondgang op. De werkomstandigheden worden bevraagd in de
medewerkersenquête. De instelling heeft aandacht voor de ergonomische aspecten op de werkplek.
Medewerkers kunnen voor evaluatie en aanpassingen van de werkpost terecht bij de dienst ergonomie.
Alle leidinggevenden volgen het opleidingsprogramma 'clinical leaderschip' en er is de mogelijkheid om
specifieke vormingen aan te vragen en intervisie te organiseren voor leidinggevenden. De visie op
leiderschap is uitgeschreven als kritische succes factor op de strategiekaart.
Jaarlijks vergelijkt de directie personeel de kritische succes factoren met andere ziekenhuizen. De auditoren
zien de benchmarktabel waarin de gegevens van de verschillende ziekenhuizen zijn opgenomen in. De
rapportage van de gegevens gebeurt op afdelings- en op ondernemingsniveau.
De instellingsleiding houdt een sterk campagnebeleid voor griepvaccinatie. 2/3 van de medewerkers zijn
gevaccineerd. De arbeidsgeneesheer geeft aan dat een proactieve risicoscreening gebeurt in het kader van
vaccinatie voor hepatitis. De arbeidsgeneesheer bepaalt of bijkomende vaccinatie in het kader van
tewerkstelling noodzakelijk is.
De auditoren stellen vast dat de instelling voor elke medewerker een gepersonaliseerd personeelsdossier
bijhoudt. Op de personeelsdienst is per medewerker een uniek dossiernummer toegekend. In een
gezamenlijk databestand zijn alle documenten zoals onder andere de sollicitatiebrief, contractopmaak,
aanpassingen van tewerkstellingspercentages en ontslagbrieven van medewerkers opgeslagen.
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Kritisch proces

Omschrijving

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:
De auditoren voeren een organisatorische tracer uit over het melden, afhandelen en rapporteren van
incidenten patiëntveiligheid. Daarbij spreken de auditoren met een afvaardiging van de commissie
patiëntveiligheid die overzicht heeft van het aantal incidentmeldingen.
De auditoren zien het beleidsdocument 'Procedure geneesmiddelenopdracht bij opname patiënten in AZ
Turnhout en het proces van medicatie reconciliatie bij opname, interne transferten en het ontslag van
patiënt' d.d. 30 april 2016 in.
De auditoren stellen vast dat patiënten op meerde manieren worden bevraagd over hun veiligheid en
tevredenheid. De auditoren zien de vragenlijst en de enquête in.
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.

Operatiekamers / het operatiekwartier
Opmerkingen:
De auditoren voeren een organisatorische tracer uit over het melden, afhandelen en rapporteren van
incidenten patiëntveiligheid. Daarbij spreken de auditoren met een afvaardiging van de commissie
patiëntveiligheid die overzicht heeft van het aantal incidentmeldingen.
De auditoren zien het beleidsdocument 'Procedure geneesmiddelenopdracht bij opname patiënten in AZ
Turnhout en het proces van medicatie reconciliatie bij opname, interne transferten en het ontslag van
patiënt' d.d. 30 april 2016 in.
De auditoren stellen vast dat patiënten op meerde manieren worden bevraagd over hun veiligheid en
tevredenheid. De auditoren zien de vragenlijst en de enquête in.
Zorgverlening en
besluitvorming op basis
van principes

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

Leiderschap
Opmerkingen:
De auditoren toetsen het kritisch proces zorgverlening en besluitvorming op basis van principes in het
gesprek met een afvaardiging van de medisch-ethische commissie. Deze commissie kent een (voor de
Belgische wetgeving) correcte samenstelling en houdt zich aan haar wettelijke opdrachten met betrekking
tot het medisch wetenschappelijk onderzoek. Tevens verleent ze advies omtrent vragen in verband met
ethische kwesties. Een jaarverslag dienaangaande kon ingezien worden. Daarenboven stelt de commissie
zich tot doel om ziekenhuisbreed de medewerkers te sensibiliseren omtrent ethische kwesties en richten ze
ook jaarlijks een symposium in dat zowel voor interne als externe zorgverleners nadere inzichten omtrent
ethische kwesties aanbrengt aldus auditees.
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Kritisch proces

Omschrijving

Communicatie

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

Leiderschap
Opmerkingen:
De auditees van de RvB, de huisartsen, het 'Comité Preventie en Bescherming op het Werk' (CPBW) en de
bloedtransfusiecommissie geven aan dat de communicatie als transparant wordt ervaren en dat dit in de
afgelopen jaren verbeterd is.
Een recent aangestelde juridisch medewerker werkt zich momenteel in op informatieveiligheid met het oog
op veranderende Europese wetgeving in 2018. Thans wordt in kaart gebracht op welke polis afdoende
dekking bestaat voor wat betreft het elektronisch patiëntendossier KWS dat dit voorjaar wordt uitgerold. De
juridisch medewerker informatieveiligheid heeft een toelichting gegeven over de extra aandacht die de IT
afdeling besteedt aan informatieveiligheid.
Fysieke omgeving

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

Leiderschap
Opmerkingen:
De directeur technische dienst en de stafmedewerker biotechnische dienst lichten de invulling van het
legionellabeleid toe. Dagelijks wordt de ringleiding thermisch behandeld door de temperatuur in de
nachtelijke uren te verhogen. Jaarlijks worden watermonsters genomen van diverse aftappunten. De
auditoren zien de resultaten van een viertal metingen over 2016 in.
De auditoren zien dat AZ Turnhout universele symbolen heeft hangen bij nooduitgangen en op plaatsen
waar blusmiddelen aanwezig zijn. De auditoren zien een recente risico-inventarisatie in van een verbouwing
op de afdeling radiologie waarin staat vermeld dat de afdeling veilig is verklaard voor patiënten en
medewerkers.
Voorbereid zijn op
noodsituaties

Omgaan met noodgevallen en andere aspecten van openbare veiligheid.

Infectiepreventie en –bestrijding
Leiderschap
Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
De afdeling Spoedeisende Hulp
Opmerkingen:
De auditoren toetsen de normenset voorbereid zijn op noodsituaties door het uitvoeren van een tracer
oproep externe ramp op de spoed. De auditoren spreken hierbij met het hoofd van de spoed, de coördinator
rampenopvang, de preventieadviseur en het hoofd facilitaire dienst.
De auditoren stellen vast dat de instelling investeert in het voorbereid zijn op noodsituaties. Het ziekenhuis
beschikt over de juiste mensen om tijdig te reageren wanneer noodsituaties en rampen zich voordoen en
brengt voortdurend verbeteringen aan op basis van evaluaties.
Uitdagingen zijn het houden van ontruimingsoefeningen op alle afdelingen en het updaten en borgen van
het externe rampenplan.
Uitdaging: Houd ontruimingsoefeningen op alle afdelingen en update en borg het externe rampenplan.
(gouden criteria,6.5 7.2, 8.1, 10.2, 11.1, 11.3, 13.5).
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Kritisch proces

Omschrijving

Patiëntenstroom

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

Leiderschap
Operatiekamers / het operatiekwartier
Operatieve zorg
Diagnostische beeldvorming
De afdeling Spoedeisende Hulp
Opmerkingen:
Het kritisch proces 'patiëntenstroom' wordt bekeken aan de hand van een uitgevoerde tracer op de dienst
spoedgevallen. Al de getoetste criteria scoren positief. Het team werkt samen met zijn partners om toegang
te verlenen tot het volledig spectrum aan spoedeisende hulp diensten en verwijst door waar nodig. De
spoedgevallendienst is gemakkelijk te vinden en juist gesignaleerd. De organisatie van de dienst
spoedgevallen is erop gericht om te kunnen omgaan met piek- en dalmomenten. De instellingsleiding
verzamelt en analyseert informatie over patiëntenstromen om obstakels voor een optimale doorstroming
op te sporen, de oorzaken te achterhalen, en te bepalen wat de consequenties voor patiëntbeleving en
veiligheid zijn.
Deze informatie wordt gebruikt om beleid te ontwikkelen om de capaciteit van de instelling te verhogen en
de doorstroming van patiënten te optimaliseren. De opname- en ontslagcommissie is hiervoor het forum.
Voorbeelden van dit beleid zijn de procedure bedcontingentering en bijhorende spelregels; het inrichten van
een lounge-ruimte en het concept turbo poets.
Verder beschikt de dienst spoedgevallen over een eigen zaal medische beeldvorming en zijn er afspraken
gemaakt met het operatiekwartier om ingrepen te kunnen prioriteren (traumaprotocol).
Medische instrumenten en
apparatuur

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

Infectiepreventie en –bestrijding
Leiderschap
Operatiekamers / het operatiekwartier
Diagnostische beeldvorming
Ambulante zorg
Opmerkingen:
De auditoren toetsten het kritisch proces 'medische instrumenten en apparatuur' tijdens het uitvoeren van
tracers van patiënten voor geplande ingrepen, patiënten in het pijncentrum en het hartcentrum en
patiënten voor dialyse op de campus van AZ St.-Dimpna te Geel. Medische instrumenten en apparatuur
voor desinfectie, reiniging en sterilisatie zijn getoetst tijdens het overleg op de beide CSA afdelingen en de
polikliniek gastro-enterologie. De auditoren voeren gesprekken met de verantwoordelijken voor de
verschillende operatie-afdelingen, de twee CSA 's, de OK commissie, (hoofd) verpleegkundigen en artsen op
hospitalisatie-afdelingen het hartcentrum, pijncentrum en de dialyse-afdeling. De vereiste
instellingsrichtlijn over het preventief onderhoud van alle medische instrumenten scoort niet als voldaan
omdat niet alle instrumenten en apparatuur zijn geregistreerd in Ultimo. Enkel het preventief onderhoud
van hoog risico apparatuur is geborgd, andere apparatuur is deels geborgd.
Uitdaging: Implementeer en borg het preventief onderhoud van alle medische instrumenten, materialen,
medische apparatuur en medische technologie. (leiderschap, VIR criterium 10.5, niveau goud)
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Kritisch proces

Omschrijving

Operatieve procedures

Verlenen van veilige operatieve zorg aan cliënten, van preparatie en de
procedure in de operatiekamer tot aan het post-verkoevergebied en ontslag.

Operatiekamers / het operatiekwartier
Operatieve zorg
Opmerkingen:
De auditoren toetsen het kritisch proces operatieve procedures in een gesprek met de OK commissie en
tijdens het uitvoeren van patiëntentracers geplande ingrepen, patiënten met opname op het hartcentrum
en op het pijncentrum. Daarbij bezoeken de auditoren diverse verpleegafdelingen, operatiekwartieren en
sterilisatie-afdelingen alsook het hartcentrum en het pijncentrum. De auditoren spreken de
hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen, anesthesiologen, chirurgen, arts-assistenten en patiënten op
het operatiekwartier, de CSA, chirurgische verpleegafdelingen, het hartcentrum en het pijncentrum.
Tijdens de tracers stellen de auditoren vast dat niet steeds alle gebruikte apparatuur te herleiden valt tot de
individuele patiënt. De vereiste instellingsrichtlijnen met betrekking tot het vermijden van chirurgische
ingrepen op de verkeerde plaats, volgens verkeerde procedure en bij de verkeerde persoon, profylactische
antibioticatoediening peri-operatief, medicatieverificatie en effectieve informatie overdracht scoren als
voldaan.
Uitdagingen:
- Voer een telling uit van het operatiemateriaal voor de start van de ingreep. (Operatiekamers, criterium 7.3,
niveau goud)
- Controleer in de OK alle medicatie verbaal en visueel. (Operatiekamers, criterium 8.4, niveau goud)
Governance

Optimaal functioneren van het toezichtsorgaan.

Governance
Opmerkingen:
De auditoren hebben een gesprek gevoerd met een afvaardiging van de 'Raad van Bestuur' (RvB) die heeft
toegelicht hoe de statuten van het ziekenhuis en het bijbehorende huishoudelijk reglement worden
toegepast. De RvB heeft voorts toegelicht hoe benoemingen vanuit de drie aandeelhouders, in zijn werk
gaan en hoe de voorzitter wordt gekozen. De raad maakt jaarlijks een zelfevaluatie om haar eigen
functioneren tegen het licht te houden. Hieruit is afgelopen jaar onder meer naar voren gekomen dat er
ethisch beleid moet worden gemaakt en dat risicobeheersing meer aandacht verdient. De strategische visie
op het Kempisch Netwerk (een recent gestart samenwerkingsverband) tussen vier ziekenhuizen in de regio)
alsmede een kwaliteitsthema is geagendeerd voor de maandelijkse vergadering van de RvB in aanwezigheid
van de gedelegeerd bestuurder.
De SPEC, de strategisch paritaire executieve commissie, is een commissie welke is samengesteld uit de zes
leden van het directiecomité en zes artsen uit de medische raad. Deze commissie monitort strategisch
beleid, begroting en investeringen.
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5.2 Beoordelingen van zorg-specifieke 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 auditoren toetsen de normenset 'Infectiepreventie en -bestrijding' door het uitvoeren van de tracers
'outbreak op een afdeling' en 'besmette patiënt op de dagbehandeling'. De auditoren spreken met een
afvaardiging van het comité ziekenhuishygiëne bestaande uit twee ziekenhuishygiënisten en een arts
microbioloog. Op de afdeling spreken de auditoren verpleegkundigen, schoonmaakdiensten en logistieke
medewerkers. De auditoren stellen vast dat een beleidsplan met procedures en onderwerpen rond
infectiepreventie is beschreven waarbij gebruik gemaakt wordt van externe referenties. Procedures zijn stap
voor stap beschreven en zijn tijdens het auditbezoek door meerdere verpleegkundigen aangetoond met
behulp van het digitaal documentbeheersysteem. Scholing en informatie wordt zowel intern en extern
gegeven ten aanzien van infectiepreventie en-bestrijding, onder andere handhygiëne. Externe jaarlijkse
scholing in 2016 is gegeven met betrekking tot het thema 'multiresistente gram negatieve bacteriën'. De
instelling werkt samen met omringende instellingen om beleid af te stemmen. Alle besmette patiënten die
met ontslag gaan nemen een ontslagformulier over de betreffende de infectie mee naar rusthuizen en
ambulante diensten. De auditoren stellen vast dat opslag van linnengoed, apparatuur, instrumenten en
materialen voldoen aan hygiëne regels.
Medewerkers op de verpleegafdeling zijn bekend met de handelingen ter beschermen tegen besmetting.
Bij besmette materialen zijn de procedures en werkwijzes bekend bij verpleegkundigen, logistieke
medewerkers en schoonmaakdienst, de verpleegafdeling geriatrie en het dagziekenhuis. De outbreak van
het norovirus tijdens het auditbezoek aanwezig wordt dagelijks besproken met een team van betrokken
medewerkers zoals een hoofd facilitair, medewerkers opname, hoofd management, medewerkers SEH, het
ziekenhuishygiënecomité, dienst communicatie en een afvaardiging medische raad. Na bespreking past het
ziekenhuishygiëne indien nodig het beleid aan.
De auditoren hebben een audit op scopenreiniging en sterilisatie uitgevoerd op de consultaties urologie en
gastro-enterologie.
Op de consultatie urologie zijn de opleidingen en de gebruikte werkmethodes niet conform de vereisten
voor scopenreiniging. De administratie mist bepaalde onderdelen. Op de consultatie gastro-enterologie zijn
opleidingen en werkmethodes in orde. De administratie niet. Zowel bij urologie als gastro-enterologie is er
geen duidelijk onderscheid in de afzonderlijke werkruimtes voor reiniging, ontsmetting, opslag.
Uitdaging: Opstellen en implementeren van beleid over de reiniging en sterilisatie van flexibele scopen.
(criteria 13.1, 13.5, 13.7, 13.8, 13.11, niveau goud)
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5.2.2 Medicatiebeheer
Kritisch proces

Omschrijving

Medicatiemanagement

Interdisciplinaire verlening van medicatie aan cliënten.

Opmerkingen:
De auditoren toetsen de normenset medicatiebeheer door het uitvoeren van een tracer 'voorschrijven en
beheren van Hoog Risico Medicatie' en 'opslag, gereed maken en toedienen van Hoog Risico Medicatie'. De
auditoren spreken met de hoofdapotheker, de apotheker verantwoordelijk voor de steriele bereidingen en
chemotherapeutica, twee apotheekassistenten, de (hoofd)verpleegkundige van de afdeling chirurgie, twee
verpleegkundigen van de afdeling pediatrie, de pediater, de waarnemend hoofdverpleegkundige van de
verblijfsafdeling oncologie, twee verpleegkundigen van de verblijfsafdeling oncologie, een verpleegkundige
van de afdeling orthopedie, de hoofdverpleegkundige en een verpleegkundige van de afdeling cardiologie.
De auditoren spreken ook met een afvaardiging van het medisch farmaceutisch comité.
De apotheekwerking bevindt zich op de twee campussen. Alle wettelijke structuren zoals het medisch
farmaceutisch comité en comité medische materialen zijn actief. Apothekers hebben in de structuur en
werking van de apotheek domeinspecifieke verantwoordelijkheden. Het beleid van hoog risico medicatie is
opgenomen in de beleidsnota 'Hoog Risico Medicatie AZ Turnhout' en de procedure 'HRM' in de apotheek'
en 'HRM op de afdelingen'. De hoog geconcentreerde elektrolyten maken deel uit van de hoog risico
medicatie.
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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:
Om de normenset ambulante zorg te toetsen voeren de auditoren een tracer uit van een patiënt op het
dagziekenhuis, het oncologisch dagziekenhuis en het dialyse centrum te Geel. Bij het bezoek aan de
dagziekenhuizen en de dialyse spreken de auditoren met hoofdverpleegkundigen, medisch diensthoofden,
verpleegkundigen en logistieke medewerkers.
De auditoren stellen vast dat op de dagziekenhuizen de papieren en elektronische dossiers nauwkeurig zijn
bijgehouden. Privacy wordt in acht genomen. Het team gebruikt een uniek patiëntidentificatiemiddel voor
koppeling van het dossier aan de patiënt. Het team beschikt over een standaardprocedure voor het
opnemen van alle diagnostiek, behandeling en medicatie, alsmede over een lijst van teamleden die
betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt.
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:
De auditoren stellen vast dat op het oncologisch dagziekenhuis een multidisciplinair team actief is dat
regelmatig overleg heeft voor elke patiënt. Inwerkplannen zijn ter beschikking op de dagziekenhuizen met
informatie over de organisatie, het team en verantwoordelijkheden, infectiepreventie, het gebruik van
apparatuur en infuuspompen. Het inwerkprogramma is voor alle afdelingen op maat gemaakt maar de
opzet is gelijk. Op beide campussen is een begeleidingsverpleegkundige ter beschikking als contactpersoon
voor nieuwe verpleegkundigen. Zij evalueren de inwerkperiode met de nieuwe verpleegkundige en de
hoofden.
Continue training voor het veilig gebruik van infuuspompen voor verpleegkundigen op de dagziekenhuizen
is georganiseerd en geregistreerd. Training agressie en geweld voor nieuwe medewerkers is niet
georganiseerd.
Uitdaging: Implementeer en borg training over agressie en geweld op de werkplek.(Criterium 4.7, niveau
goud).
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De auditoren stellen vast dat alle criteria voor het kritische proces klinisch leiderschap voor ambulante zorg
als voldaan scoren.
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 auditoren stellen vast dat het team risico`s identificeert, reduceert en managet voor de veiligheid van
patiënten en medewerkers. Een valpreventiebeleid is geïmplementeerd en evaluatie heeft plaats gevonden.
Het team heeft geen kwaliteits- en veiligheidsplan dat verbeterpunten en actieplannen in kaart brengt.
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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:
De teamleden passen informed consent toe bij patiënten die voor een stamceltransplantatie komen. Voor
andere ambulante patiënten is het informed consent nog niet geregeld. Specialisten geven aan dat er aan
gewerkt wordt. Overdracht tussen twee zorgverleners vindt niet plaats op het dagziekenhuis betreffende
patiënten die van een behandeling en/of onderzoek komen. De vereiste instellingsrichtlijnen
medicatieverificatie en patiëntidentificatie scoren als voldaan. Uitdagingen: - Uitvoeren en borgen van het
eigen ziekenhuisbeleid rondom informed consent (criterium 9.1, niveau goud). - Implementeer en borg het
beleid rondom de overdracht van patiënten bij alle transfers tussen afdelingen (VIR criterium 12.5, niveau
platina).
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5.2.4 Bloedbank- en transfusiediensten
Kritisch proces

Omschrijving

Bloeddiensten

Veilige processen bij het omgaan met bloed en bloedcomponenten, van donorselectie
en bloedcollectie tot aan het toedienen van transfusies.

Opmerkingen:
De vertegenwoordiging van de bloedtransfusiecommissie (welke 17 leden telt) geven aan dat de
hemovigilantie verpleegkundige 30 transfusies per jaar audit aan de hand van een uitgebreide checklist. De
commissie vergadert twee keer per jaar in aanwezigheid van de medisch directeur en scherpt, mede naar
aanleiding van de 30 toetsingen, richtlijnen of werkwijzes aan indien gewenst. Zo is de patiëntidentificatie
en het informed consent bij transfusie extra onder de aandacht gebracht. De auditoren zien dat de
verbeterpunten uit de interne audit van 2015 zijn opgepakt. Van de interne audit eind 2016 is nog geen
verslag beschikbaar. Het ziekenhuis heeft een bloedbank (binnen het laboratorium) welke wordt bevoorraad
en beheerd door het Rode Kruis. De auditoren volgen een bloedtransfusie op afdeling oncologie en stellen
vast dat deze volgens procedure verloopt.
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5.2.5 De afdeling Spoedeisende Hulp
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
Om de normenset spoedeisende hulp te toetsen volgen de auditoren een een tracer van een patiënt
doorverwezen door een externe MUG dienst na een beenbreuk. Tijdens de audit volgen de auditoren
meerdere triagetrajecten en transporten van patiënten naar ondersteunende diensten. Bij het bezoek aan
de afdeling spoedgevallen spreken de auditoren met het medisch diensthoofd, de hoofdverpleegkundige,
de permanentie arts en meerdere verpleegkundigen.
De auditoren stellen vast dat een standaardprocedure om evidence-based richtlijnen voor spoedeisende
hulp diensten te selecteren ontbreken. Er is geen procedure voorhanden om te kiezen tussen tegenstrijdige
evidence-based richtlijnen, aanbevelingen of de toepassing van meer dan één richtlijn voor patiënten met
comorbiditeit.
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:
De auditoren stellen vast dat geen functieprofielen ter beschikking zijn voor verpleegkundigen werkzaam op
de dienst spoedgevallen. Nieuwe teamleden volgen geen trainingen op het gebied van transculturele
zorgverlening en ethische kwesties. Het team houdt tweejaarlijks een functioneringsgesprek en neemt geen
persoonlijk ontwikkelingsplan op voor elk personeelslid in het personeelsdossier. De auditoren stellen vast
dat een continue training is voorzien voor het veilig werken met infuuspompen. Het werken met het type
spuitdrijver is niet in deze training opgenomen.
Uitdaging: Implementeer en borg continue scholing voor spuitpompen. (VIR criterium 5.7, niveau platina).
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De auditoren stellen vast dat teamleiders geen informatie verzamelen over verwijzende instellingen en
verwijzende zorgverleners en zodanig de verzamelde informatie niet kan gebruiken om te bepalen welke
spoedeisende hulp diensten het zal verlenen.
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 team op de spoedgevallen benut momenteel onvoldoende mogelijkheden om benchmarkinformatie te
delen met vergelijkbare diensten spoedgevallen. De auditoren stellen vast dat artsen niet regelmatig
gescreend en ingeënt worden tegen veel voorkomende besmettelijke ziekten.
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:
De auditoren stellen vast dat het team geen afspraken heeft om de ziekteprogressie van patiënten in de
wachtzalen op te volgen. Het team heeft geen beleid en procedure voorhanden om te verzekeren dat
opnieuw een triage van patiënten gebeurt bij ziekteprogressie. De auditoren stellen vast in het gesprek met
de verpleegkundigen dat de verantwoordelijkheden met betrekking tot medicatieverificatie met name het
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opstellen van de lijst thuismedicatie niet helder zijn. Het team heeft geen beleid met betrekking tot
informed consent voor procedures en onderzoeken die uitgevoerd worden op de dienst spoedgevallen en
voor de situatie dat de patiënt niet in staat is om informed consent te geven.
De auditoren stellen vast dat er tijdens het triage traject systematisch gebruikt wordt gemaakt van een
gestandaardiseerde meetmethode om de pijn van de cliënt te beoordelen en te behandelen. In de verdere
opvolging van de patiënt tijdens zijn verblijf op de dienst spoedgevallen wijken de teamleden af van de
gestandaardiseerde meetmethode.
Uitdagingen:
- Uitvoeren en borgen van het eigen ziekenhuisbeleid rondom informed consent. (criteria 10.1, 10.4, niveau
goud).
- Borg medicatieverificatie na triage bij spoedopname. (VIR criterium 9.4.1, 9.4.5, niveau platina).
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5.2.6 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 auditoren toetsen de normenset diagnostische beeldvorming door het uitvoeren van een tracer
aanvragen en uitvoeren van onderzoeken MRI, RX en CT scan. De auditoren spreken hierbij met de
secretaresse aan de ontvangstbalie, het verpleegkundig hoofd, het adjunct verpleegkundig hoofd, twee
radiologen, twee medewerkers op de MRI, een medewerker op de CT scan, een medewerker op de RX en het
medisch hoofd radiologie.
De auditoren stellen vast dat aan de vereiste instellingsrichtlijn hanteren van een
patiëntidentificatieprotocol bij alle onderzoeken en procedures is voldaan. Een uitdaging is het plaatsen van
veiligheidswaarschuwingen bij de ingang van de onderzoekskamers in de oudbouw en de SEH om de
toegang te beperken als de kamer in gebruik is. De auditoren stellen vast dat de afdeling deels
gemoderniseerd is en state of the art is ingericht. In het oude gedeelte zijn er bouwactiviteiten en is de
privacy aan de balie minder gewaarborgd. De afdeling is geheel gedigitaliseerd hetgeen bijdraagt aan veilige
processen, preventief onderhoud en gestandaardiseerde procedures.
Een compliment is dat de radiologen een open en veilige communicatie onderling hebben blijkend uit het
gezamenlijk bespreken en leren van gemiste diagnoses.
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 auditoren stellen vast dat het team niet voldoet aan de vereiste instellingsrichtlijn implementeren en
evalueren van een beleid valpreventie om verwondingen door vallen van een patiënt te minimaliseren. Er is
aantoonbaar beleid voor valpreventie en dit wordt ook in teamvergaderingen besproken en geëvalueerd. De
uitdaging is dat het team de resultaten van de evaluatie inzet voor verbeteringen en deze weer evalueert.
Uitdaging: Implementeer, evalueer en borg het valpreventiebeleid op diagnostische beeldvorming. (VIR
criterium 15.6 niveau platina).
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5.2.7 Geestelijke gezondheidszorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De auditoren toetsen de normenset geestelijke gezondheidszorg door het uitvoeren van een patiëntentracer
van een crisisopname op de PAAZ. Naast deelname aan de patiëntenoverdracht met 14 zorgverleners
spreken ze met twee patiënten, twee verpleegkundigen, de hoofdverpleegkundige en een psychiater. De
auditoren bezoeken de verblijfsafdeling en de polikliniek psychiatrie.
Patiënten krijgen bij opname informatie over de gang van zaken op de afdeling, hun rechten, het
therapieprogramma en hun medicatie. Het team werkt met een EPD waarbinnen de artsen en de
verpleegkundigen hun bevindingen rapporteren. Autorisatie is op functieniveau geregeld. Het team kan op
het intranet (IntraZet) en in het documentbeheersysteem (Infoland) protocollen, richtlijnen en werkwijzen
raadplegen.
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:
De auditoren stellen vast dat de samenstelling van het team, werving en selectie en het houden van
functioneringsgesprekken is belegd en dat registratie plaats vindt HR-Access. Autorisaties op functieniveau
zijn geregeld. De bevraagde verpleegkundigen geven aan dat zij een functioneringsgesprek hebben gehad.
De hoofdverpleegkundige heeft een overzicht van gehouden functioneringsgesprekken. De teamleden
gebruiken geen infuuspompen op de PAAZ.
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De PAAZ van AZ Turnhout is gehuisvest op de begane grond in een ruim bemeten onderdeel van het
ziekenhuis. Patiënten beschikken in principe over een één of twee persoonskamer met sanitair en tv. Iedere
patiënt heeft een verpleegkundig persoonlijk begeleider. Recent heeft een ombuiging plaatsgevonden van
meer individueel gericht werken naar een groepsgericht behandelaanbod. Tevens is de behandelcapaciteit
uitgebreid. In de dagelijkse praktijk zijn alle disciplines die werkzaam zijn op de PAAZ als totale formatie in
beeld gebracht. Dat betekent dat twee verpleegkundigen overdag en in de avond werken en één in de nacht
op een populatie van 38 patiënten. Dienstdoende verpleegkundigen geven aan dat het verantwoord is.
Opleiding en scholing is nagenoeg altijd mogelijk en wordt waar mogelijk gefaciliteerd.
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 auditoren stellen vast dat het valpreventiebeleid geïmplementeerd en geborgd is op de PAAZ. Het
melden van incidenten is gekend onder teamleden en het team bespreekt vier keer per jaar de meldingen op
het teamoverleg.
Na een suïcidepoging zet het team ter preventie de zogenoemde IPEO screeningslijst in.
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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:
De dienstdoende psychiater checkt bij opname of de opnameredenen kunnen worden omgezet in een
behandelingstraject om te vermijden dat de PAAZ als overbruggingsafdeling of voor behandeling van
langdurige chronische zorg wordt ingezet. Bij opname en het verrichten van diagnostiek of een medische
handeling waaronder medicatieverstrekking handelt het team conform het ziekenhuisprotocol
patiëntidentificatie. Nadat de patiënt is beoordeeld wordt zo spoedig mogelijk een behandelplan opgesteld.
Medicatieverificatie wordt volgens protocol uitgevoerd en overdracht van informatie aan medewerkers en
overige zorgverleners vindt op een gestructureerde en systematische wijze plaats. Het EPD is daarbij
leidend.
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5.2.8 Kritieke zorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
Om de normenset kritieke zorg te toetsen voeren de auditoren een tracer uit van een patiënt op intensieve
zorgen. Bij het bezoek aan intensieve zorgen spreken de auditoren met de hoofdverpleegkundige, de
adjunct hoofdverpleegkundige, twee intensivisten, een nieuwe verpleegkundige en een verpleegkundige
met ervaring.
De auditoren volgen de ochtendbriefing, een wisseling van de leiding en een ontslag van een patiënt naar
een verblijfsafdeling. De auditoren nemen samen met de verpleegkundigen een aantal patiëntendossiers
door.
De auditoren stellen vast dat het team reeds enige tijd gestart is met een nieuw elektronisch
patiëntendossier, Metavision waarop geen interne audits zijn verricht om na te gaan of zij nauwkeurig en
actueel zijn.
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:
De auditoren stellen vast dat de dienst intensieve zorgen geen functieprofielen heeft voor verpleegkundigen
intensieve zorgen.
Nieuwe teamleden volgen geen trainingen volgen voor transculturele zorgverlening en ethische kwesties. In
het personeelsdossier zijn geen persoonlijk ontwikkelingsplannen opgenomen voor elk personeelslid.
De auditoren stellen vast dat geen continue training wordt gegeven voor het veilig gebruik van
spuitpompen.
Uitdaging: Implementeer en borg continue scholing voor spuitpompen. (VIR criterium 4.6, niveau platina).
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De auditoren stellen vast dat alle criteria voor het kritisch proces klinisch leiderschap op de dienst intensieve
zorgen als voldaan scoren.
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 auditoren stellen vast dat op dit moment onvoldoende mogelijkheden ter beschikking zijn om
benchmarkinformatie te delen met vergelijkbare diensten intensieve zorgen. De dienst intensieve zorgen
heeft een middelen of processen voorhanden om de meningen over kwaliteit van de kritieke zorg van
patiënten en/of familieleden te monitoren.
Artsen worden niet regelmatig gescreend en zo nodig ingeënt tegen veel voorkomende besmettelijke
ziekten.
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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:
De auditoren stellen vast dat het team van intensieve zorgen patiënten informeert via de opnamebrochure
over het thema wilsverklaring maar geen afspraak heeft om deze informatie in zijn dossier op te nemen en
te bespreken. De auditoren stellen vast dat het team richtlijnen heeft voor tromboseprofylaxe en dat alle
patiënten op intensieve zorgen als hoog risico patiënten worden beschouwd. Maatregelen worden opgestart
maar het team voert geen interne audits uit om te evalueren of profylaxe volgens beleid wordt toegepast.
Het team heeft geen beleid met betrekking tot informed consent voor procedures en onderzoeken op de
dienst intensieve zorgen.
De auditoren stellen vast dat de dubbel check bij toediening van hoog risico medicatie iet sluitend is.
Uitdagingen:
- Uitvoeren en borgen van het eigen ziekenhuisbeleid rondom informed consent. ( Criteria 8.1 en 8.7, niveau
goud).
- Pas dubbelcheck toe van medicatie vóór toediening en borg deze werkwijze. (Criterium 10.3, niveau goud).
- Voer interne audits uit op toepassing van het beleid bij patiënten met een verhoogd risico op veneuze
trombose. (VIR criterium 7.5.3, niveau platina).
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5.2.9 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:
Om de normenset medische (niet-chirurgische) zorg te toetsen voeren de auditoren tracers uit van een
patiënt opgenomen op de afdeling kortverblijf met coloscopie, een patiëntje opgenomen op
kindergeneeskunde, een outbreak op de afdeling geriatrie en tracers op de afdelingen CCU, oncologie en
pneumologie. Bij het bezoek aan de afdelingen spreken de auditoren met hoofdverpleegkundigen, de
adjunct hoofdverpleegkundigen, de medische diensthoofden, de arts-assistenten in opleiding,
verpleegkundigen van de verschillende teams, het hoofd biotechniek, medewerkers van de
schoonmaakdienst en artsen-specialisten.
De auditoren stellen vast dat niet op alle afdelingen systematische audits op patiëntendossiers gebeuren om
na te gaan of zij nauwkeurig en actueel zijn en voldoen aan het instellingsbeleid en -procedures met
betrekking tot informatiebeheer.
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:
De auditoren stellen vast dat de teamleden geen trainingen volgen over agressie en geweld op de werkplek,
om zorgverleners en andere medewerkers te beschermen tegen geweld of agressief gedrag. De auditoren
stellen de aanwezigheid van spuitpompen vast op, onder andere, de afdeling geriatrie. Er is geen continue
training voorzien voor dit type van pompen.
Uitdagingen:
- Implementeer en borg continue scholing voor spuitpompen. (VIR criterium 4.6, niveau platina).
- Implementeer en borg training over agressie en geweld op de werkplek. (criterium 4.7, niveau goud).
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De auditoren stellen vast dat alle criteria van het kritische proces klinisch leiderschap voor medische (nietchirurgische) zorg als voldaan scoren.
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 auditoren stellen vast dat sommige afdelingen de resultaten van evaluaties en verbeteringen zichtbaar
met patiënten en familieleden delen en dat andere afdelingen er voor kiezen om de resultaten enkel met
medewerkers te delen.
De auditoren stellen vast dat de vereiste instellingsrichtlijn valpreventie als voldaan scoort.
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:
De auditoren stellen vast dat het instellingsbeleid met betrekking tot de vraag wanneer een cliënt diensten
mogen geweigerd worden niet bekend is bij de bevraagde medewerkers. Informed consent afspraken zijn
terug te vinden in de dossiers met uitzondering van cystoscopie onderzoek door urologie.
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De instelling heeft ziekenhuisbreed beleid dat de identificatie van het risico op veneuze trombose en het
correct toedienen van tromboseprofylaxe beschrijft. De beschreven methodiek is nog niet geborgd in de
instelling. In de instelling zijn nog procedures tromboseprofylaxe aanwezig die afwijken van het
ziekenhuisbrede beleid. De bevraagde artsen en andere teamleden weten niet of interne audits zijn
uitgevoerd op het correct toepassen van de richtlijnen tromboseprofylaxe.
De vergelijkingen van de lijsten thuismedicatie en nieuw voorgeschreven medicatie is niet altijd en overal
gedocumenteerd. De auditoren stellen vast dat AZ Turnhout een methode heeft voor preventie en
behandeling van decubitus. De risico- inschatting zoals beschreven wordt niet op alle afdelingen toegepast.
Uitdagingen:
- Voer interne audits uit op toepassing van het beleid bij patiënten met een verhoogd risico op veneuze
trombose. (VIR criterium 7.6.3, niveau platina).
- Borg medicatieverificatie bij opname. (VIR criterium 7.7.4, niveau diamant).
- Implementeer en borg integraal het decubitusbeleid bij elke patiënt. (VIR criterium 9.5.1, niveau platina).
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5.2.10 Oncologische zorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De auditoren toetsen de normenset oncologische zorg door het uitvoeren van een tracer patiënt met
borstkanker. De auditoren spreken hierbij met de verpleegkundige en de waarnemend
hoofdverpleegkundige van de verblijfsafdeling oncologie, de coördinator van het psychosociaal support
team, de borstverpleegkundige, de psycholoog, de medisch oncoloog en een patiënt die momenteel in
behandeling is voor borstkanker.
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:
De auditoren stellen vast dat de registraties van artsen in orde zijn. Geen van de medewerkers van het team
heeft in 2016 een training over agressie en geweld op de werkplek en manieren om dat te verminderen of te
voorkomen gevolgd.
Een geauditeerde verpleegkundige kan haar opleiding in het veilig gebruik van infuuspomp aantonen.
Er is een inscholingsprogramma voor nieuwe verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers voorzien.
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De auditoren stellen vast dat er geen beschreven plan bestaat om informatie te verzamelen over de
behoefte van huidige en toekomstige cliënten.
De continuïteit en beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel op de verblijfsafdeling
oncologie is een aandachtspunt. De ondersteunende equipes (borstkliniek, psychosociaal support team,
medische disciplines) zijn wel kwalitatief en kwantitatief voorzien.
Het team beschikt over adequate persoonlijke beschermingsmiddelen.
De verschillende teamleiders van de oncologische zorg hebben in het bijzonder aandacht voor de werk privé balans van hun medewerkers.
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 auditoren stellen vast dat binnen de oncologische zorg de risico's voor de veiligheid van cliënt en
medewerkers worden opgevolgd. Het team registreert alle incidenten, bijna- ongevallen en ongewenste
gebeurtenissen. De instelling biedt elk teamlid de mogelijkheid aan om zo nodig ingeënt te worden tegen
veel voorkomende besmettelijke ziekten.
De afdeling oncologie past het beleid en implementatie van valpreventie toe.
Het team meet uitkomsten van de oncologische zorgverlening.
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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:
De auditoren stellen vast dat de aan de vereiste instellingsrichtlijn voor patiëntenidentificatie,
medicatieverificatie, decubituspreventie en overdracht van informatie voldaan is. Interne audits op het
correct toepassen van het beleid tromboseprofylaxe kunnen niet worden aangetoond.
Uitdaging: Voer interne audits uit op toepassing van het beleid bij patiënten met een verhoogd risico op
veneuze trombose, (VIR criterium 9.3.3, niveau platina).
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5.2.11 Operatiekamers / het operatiekwartier
Kritisch proces

Omschrijving

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:
De auditoren stellen vast tijdens de uitgevoerde tracers op de operatiekamers op beide campussen dat de
zorgverleners een training hebben gehad in het veilig gebruik van de binnen de operatiekamers gebruikte
infuuspompen. De training is geregistreerd.

5.2.12 Operatieve zorg
Kritisch proces

Omschrijving

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:
De auditoren stellen vast tijdens het volgen van patiënten tracers op de chirurgische verpleegafdelingen dat
op alle locaties de zorgverleners een continue training volgen voor het veilig gebruik van alle binnen hun
afdelingen gehanteerde types infuuspompen. Deze training is geregistreerd.
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 auditoren stellen vast op de chirurgische afdelingen dat het valpreventiebeleid gedocumenteerd, gekend
en geïmplementeerd is. Op de afdelingen zijn referentieverpleegkundigen valpreventie aanwezig en alle
valincidenten worden als incident gemeld. De afdelingen krijgen feedback over de valincidentmeldingen en
tijdens teamvergaderingen wordt het beleid en de aandacht voor valpreventie onder de aandacht gebracht
bij de teamleden.
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:
Tijdens het volgen van meerdere patiënten tracers op diverse chirurgische verpleegafdelingen stellen de
auditoren vast dat de vereiste instellingsrichtlijnen met betrekking tot patiëntenidentificatie en
decubituspreventie als voldaan scoren. Het uitvoeren van interne audits en het bijstellen van beleid met
betrekking tot het correct toedienen van tromboseprofylaxe kunnen aangetoond worden.
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5.2.13 Revalidatiezorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De auditoren toetsen de normenset revalidatiezorg door een tracer te volgen van een patiënt voor
rugrevalidatie. De auditoren stellen vast dat alle criteria van het kritisch proces besluitondersteuning als
voldaan scoren.
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:
De auditoren stellen vast de vereiste instellingsrichtlijn training in het veilig gebruik van infuuspompen als
voldaan scoort. De auditoren stellen vast dat slechts één medewerker van de afdeling SP locomotorisch aan
de opleiding professioneel omgaan met ontevredenheid en verbale agressie heeft deelgenomen.
Uitdaging: Implementeer en borg training over agressie en geweld op de werkplek. (criterium 5.10, niveau
goud).
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De auditoren stellen vast dat op de afdeling SP locomotorisch de toestellen niet systematisch voorzien zijn
van een onderhoudssticker.
Uitdaging: Implementeer en borg het preventief onderhoud van alle medische instrumenten, materialen,
medische apparatuur en medische technologie. (Criterium 3.8, niveau 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:
De auditoren stellen vast dat alle criteria inclusief de vereiste instellingsrichtlijn valpreventie van het kritisch
proces resultaten beïnvloeden als voldaan scoren.
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:
De auditoren stelen vast dat alle criteria inclusie de vereiste instellingsrichtlijnen patiëntidentificatie,
medicatieverificatie, preventie op decubitus en effectieve overdracht van patiëntinformatie as voldaan
scoren.
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5.2.14 Verloskundige zorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De auditoren toetsen de normenset verloskundige zorg door het uitvoeren van een tracer van een patiënte
die is opgenomen voor een bevalling en een patiënte met een ongeplande keizersnede.
De auditoren spreken hierbij met de secretaresse bij de ontvangstbalie, de hoofd vroedvrouw, twee
vroedvrouwen, de arts-assistent, een logistiek medewerker, een medewerker biomedische dienst, een
medewerker patiëntentransport, een patiënt en haar partner, twee gynaecologen, twee anesthesisten, de
omloop verpleegkundige en een kinderarts.
Het team heeft medio 2016 een interne audit op de processen gedaan en heeft op de belangrijkste
onderdelen de verbetermaatregelen gerealiseerd. Er wordt aantoonbaar multidisciplinair gewerkt, waarbij
de benchmark gegevens over uitkomsten bekend zijn en de feedback van de patiënt gebruikt wordt om de
zorg te verbeteren.
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:
De auditoren stellen vast dat het team geen continue scholing ontvangt over het veilig gebruik van
spuitpompen. De scholing over het veilig gebruik van de Volumat infuuspomp is op orde.
De teamleden krijgen geen scholing in het omgaan met agressie en geweld.
Uitdagingen:
- Implementeer en borg continue scholing voor spuitpompen. (VIR criterium 4.10 niveau platina).
- Implementeer en borg training over agressie en geweld op de werkplek. (criterium 4.11 niveau goud).
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De auditoren stellen vast dat taken en bevoegdheden verdeeld zijn en dat het team open met elkaar
communiceert. Het team heeft inspraak en werkt nauw samen met de gynaecologen. De instelling beschikt
over een preventief onderhoudsprogramma voor hulpmiddelen en apparatuur dat actief is voor hoog risico
apparatuur. Apparaten in het midden risico segment zoals vacuümpompen op de verloskundige zorg
hebben nu geen preventief onderhoud.
Uitdaging: Implementeer en borg het preventief onderhoud van alle medische instrumenten, materialen,
medische apparatuur en medische technologie. (Criteria 13.1 en 13.3, niveau 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:
De auditoren stellen vast dat de vereiste instellingsrichtlijn valpreventie als voldaan scoort, dat het team
incidenten meldt, bespreekt en verbeteringen doorvoert.
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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:
De auditoren stellen vast dat het team patiëntidentificatie toepast bij alle diensten en procedures.
Het team hanteert een protocol ter vermijding van chirurgische ingrepen op de verkeerde plaats, volgens de
verkeerde procedure en bij de verkeerde persoon. De auditoren zien tijdens het bijwonen van een
ongeplande sectio dat een gemeenschappelijke time-out vlak voor de start niet volgens protocol wordt
uitgevoerd. Daar het om één waarneming gaat formuleren de auditoren geen uitdaging op dit criterium.
Het team draagt tijdens overdrachten informatie op een effectieve manier over aan andere zorgverleners.
De auditoren stellen vast dat niet voldaan wordt aan de vereiste instellingsrichtlijn medicatieverificatie bij
opname wat betreft een aantoonbare vergelijking van de lijst thuismedicatie met de lijst van de nieuw
voorgeschreven medicatie bij opname.
Uitdagingen:
- Tel tampons voorafgaand aan en na afloop van een vaginale geboorte.(Criterium 9.12, niveau goud).
- Implementeer en borg het beleid betreffende medicatiebeheer van onder meer antibiotica en oxytocine op
het verloskwartier. (Criterium 10.1 niveau goud).
- Pas dubbelcheck toe van medicatie vóór toediening en borg deze werkwijze op het verloskwartier.
(Criterium 10.5 niveau goud en criterium 17.5 niveau platina).
Compliment: Het team heeft op basis van verwisselingen van documenten, stickers en stalen van moeder en
kind de fel-gele patiëntensticker en polsband voor neonaten ingevoerd, waardoor het verwisselrisico sterk
verlaagd is en ook niet meer voorkomt.
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5.2.15 Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
Om de normenset palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde te toetsen voeren de auditoren een tracer
uit van een patiënt met opname op de palliatieve eenheid. Bij het bezoek aan de eenheid palliatieve zorg
spreken de auditoren met de hoofdverpleegkundige, een verpleegkundige, een vrijwilliger en leden van het
'Palliatief Support Team' (PST) waaronder de arts palliatieve eenheid en het hoofd sociale dient.
De auditoren stellen vast dat het team een volledig en actueel dossier bijhoudt en een uniek
patiëntidentifciatiemiddel gebruikt. Het team hanteert evidence-based richtlijnen die met het PST worden
opgesteld en bijgesteld indien nodig.
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:
De auditoren stellen vast dat de teamleden geen training volgen op het gebied van het voorkomen of
verminderen van agressie en geweld op de werkvloer. Teamleden volgen een specifieke training voor het
bieden van palliatieve zorg en een training over het veilig gebruik van apparatuur en benodigdheden
betreffende deze zorg.
Alle medewerkers volgen continue training voor het veilig gebruik van infuuspompen middels e-learning en
deze training is geregistreerd.
Ziekenhuishygiëne geeft scholing over infectiepreventie.
Uitdaging Implementeer en borg training over agressie en geweld op de werkplek. (criterium 4.12, niveau
goud).
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De auditoren stellen vast dat alle criteria voor het kritische proces klinisch leiderschap voor palliatieve zorg
en zorg rond het levenseinde als voldaan scoren.
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 auditoren stellen vast dat het team van de palliatieve eenheid de risico's voor de veiligheid van patiënt en
medewerkers identificeert, reduceert en managet. Het valpreventiebeleid is geïmplementeerd. Het team
evalueert het beleid en de resultaten van de valincidenten regelmatig te samen met kwaliteitsmedewerkers
en daar waar nodig worden verbeteringen aangebracht.
De uitkomsten van de zorgverlening 'kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg' worden gemeten waarbij in de
toekomst benchmark zal plaats vinden met vergelijkbare palliatieve eenheden in de regio.
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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:
De auditoren stellen vast dat het team van de palliatieve eenheid samen met het PST informatie over de
zorg aan patiënten, familie, zorgverleners en verwijzers verstrekt. Het team verricht een initiële screening
om te bezien of het team kan voldoen aan de behoeften van de patiënt en met welke prioriteit. Voor iedere
patiënt stelt het team een passende beoordeling op van de fysieke, psychosociale gezondheid en de
symptomen die de patiënt heeft. Het team beziet de beoordeling regelmatig en werkt deze bij indien nodig
met andere specialisten om de beoordeling van de patiënt af te ronden. Het team neemt de resultaten van
de beoordeling op in het dossier en stelt een zorgplan op.
Het zorgplan bevat maatregelen om pijn en andere symptomen te beheersen. De behandelend arts
parafeert alle orders, medicatieopdrachten en diensten die opgenomen worden in het dossier van de
patiënt. Het team wijst gekwalificeerde teamleden aan voor het voorschrijven, toedienen, bewaren, beheren
en weggooien van medicatie en voor het registreren van informatie over medicatie in het dossier van de
patiënt.
Het beleid met betrekking tot informed consent voldoet aan vigerende wet- en regelgeving.
De vereiste instellingsrichtlijnen preventie van decubitus, informatieoverdracht, patiëntidentificatie en
medicatieverificatie scoren als voldaan.
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6. Resultaten instrumenten
Onderzoek naar veiligheidscultuur binnen zorginstellingen
Inzicht in de veiligheidscultuur binnen een zorginstelling is belangrijk om gerichte acties ter verbetering
van de patiëntveiligheid te kunnen kaderen en uitwerken. Het internationale accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum stelt daarvoor een instrument ter beschikking via de Qmentum portal. Het staat
instellingen vrij hiervoor ook een ander instrument te gebruiken.
Tijdens het auditbezoek hebben de auditoren de voortgang op dit gebied mede beoordeeld.


In 2015 is de vertaalde vragenlijst ‘Hospital Survey on Patient Safety’ via iCheck uitgezet bij 1247
medewerkers die betrokken zijn bij de zorg.
De rapportage en opvolging van de resultaten gebeurt vanuit de stuurgroep kwaliteit en
patiëntveiligheid die samengesteld is uit een afvaardiging van de directie, zorgmanagers en
stafmedewerkers. De globale resultaten worden teruggekoppeld op departementsniveau aan de
groep verpleegkundige en paramedische diensthoofden.
Binnen de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid en het directiecomité worden prioriteiten bepaald.

Net zoals de andere Vlaamse ziekenhuizen participeert het AZ Turnhout aan de veiligheidscultuurmetingen in het kader van de contracten kwaliteit en veiligheid met de ‘Federale Overheidsdienst’
(FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De instelling heeft drie maal deelgenomen aan deze benchmark:
- In 2009: als twee aparte ziekenhuizen
- In 2011 en 2015: als gefuseerd ziekenhuis
Minimum respons vereist: 294
Totale respons behaald: 692
De rapportage en opvolging van de resultaten gebeurt vanuit de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid
die samengesteld is uit een afvaardiging van de directie, zorgmanagers en stafmedewerkers. De globale
resultaten worden teruggekoppeld op departementsniveau aan de groep verpleegkundige en
paramedische diensthoofden.
Binnen de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid worden prioriteiten bepaald.
Verbetertrajecten worden opgevolgd binnen de hiërarchische structuur, met een projectmatige aanpak.
Aandachtspunten vanuit de resultaten van de cultuurmeting 2011 zijn:
- Identificatie van patiënten: aanpassing van het beleid van het dragen van polsbandjes, werken met
etiketten.
- Overdracht en transfer: introductie ISBARR methodiek en introductie van het transferdocument.
De instelling volgt verbeteringen op aan de hand van de incidentmeldingen en door regelmatige toetsing
tijdens de interne ‘Check it Out’ interne audits.
De cijfers van 2016 zijn door een afstemmingsfout niet geïntegreerd in de nationale benchmark databank
waardoor voor de meting van 2015 geen benchmark mogelijk is.
Onderstaande tabel afkomstig uit een presentatie van de resultaten op het directiecomité geeft een
vergelijking van de eigen metingen in 2011 en 2015 voor de dimensie ‘Ziekenhuismanagement
ondersteuning voor patiëntveiligheid’. Voor de stellingen F1, F8 en F9 is de positieve perceptie ( = %
positief + % heel positief) respectievelijk gestegen met 14%, 21% en 18%.
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F1

Het ziekenhuismanagement* zorgt voor een werkklimaat dat patiëntveiligheid bevordert.

F8

De acties van het ziekenhuismanagement illustreren dat patiëntveiligheid een topprioriteit is.

F9

Het ziekenhuismanagement lijkt enkel geïnteresseerd in patiëntveiligheid als er iets is misgelopen.
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7. Intern toetsingssysteem
In onderstaand overzicht staat in hoeverre het AZ Turnhout voldoet aan de eisen gesteld in de
geldende accreditatieprocedure 2017 m.b.t. het intern toetsingssysteem.
Intern toetsingssysteem, voorwaarden vervolgaccreditatie:
1. Het intern toetsingssysteem toont aan dat de medische staf actief betrokken is bij het kwaliteitsen veiligheidsbeleid van de zorginstelling.
- In 2011 is AZ Turnhout gestart met de eerste opleidingen voor interne auditoren. Ondertussen zijn
48 medewerkers opgeleid waarvan 29 nog actief inzetbaar. De instelling streeft naar een auditoren
equipe van 1/3 artsen, 1/3 hoofdverpleegkundigen en 1/3 stafmedewerkers of diensthoofden van
andere departementen. De auditoren voeren 15 interne audits per jaar uit. De dienst Kwaliteit en
Veiligheid maakt jaarlijks een lijst op van de actuele auditoren. De interne auditoren dienen te
beschikken over een attest van de gevolgde opleiding ‘Interne Audit in AZ Turnhout’. Auditoren
dienen zich te houden aan de gedragscode interne auditor die ze ondertekend hebben.
2. AZ Turnhout 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.
- Het intern toetsingssysteem van het AZ Turnhout bestaat uit ´Check it Out´ (CIO) rondes, CIO
100% rondes, patiënt tracers, systeem tracers, hygiëne audits en afdelingsaudits. CIO is een meeten instructie- instrument door en voor de medewerkers van de verpleegafdeling zelf. De
adviesgroep CIO, bestaande uit een zorgmanager, vier hoofdverpleegkundigen en één
kwaliteitsmedewerker bepaalt welke thema´s gecheckt worden binnen alle zorgafdelingen. Deze
adviesgroep heeft een grote bibliotheek aangelegd met vragen geënt op vereisten vanuit het
nalevingstoezicht, de Qmentum VIR’s en actuele onderwerpen.
Vier à vijf keer per jaar vindt een CIO plaats waarbij het hoofd van de afdeling een 20 tal vragen
uitzet bij een vijftal medewerkers. Eén keer per jaar loopt een directielid mee en één keer per jaar
een medisch specialist. De resultaten van een CIO gaan naar de stuurgroep kwaliteit en de
betreffende afdeling ontvangt een rapport dat tot verbeteracties moet leiden.
Een 100% CIO is een thematische CIO waarbij een hoofdverpleegkundige een andere afdeling gaat
toetsen. Thema´s in 2016 waren handhygiëne, patiëntidentificatie, contactgegevens patiënt en
medewerker identificatie. De resultaten hangen uit ter inzage voor iedereen op een affiche op de
afdelingen.
AZ Turnhout wil op basis van de evaluatie van het huidige systeem naar meer integratie en
centralisatie van de aansturing van de verschillende toetsingsmethodieken. De auditoren hebben
de ‘Meerjarenplanning interne audits 2015-2020’ ingezien en vastgesteld dat afdelingen/
processen met een verhoogd risico voor veiligheid zijn aangemerkt. De instelling geeft aan dat de
bepaling van de hoog risico afdelingen vanuit een buikgevoel is gebeurd. Een risico analyse ter
bepaling van de risico-afdelingen/ processen is gepland in 2017. Alle afdelingen hebben ten tijde
van de audit minimaal één afdelingsaudit en één CIO en CIO 100% ronde gehad.
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.
- In de ‘Meerjarenplanning interne audits 2015-2020’ is per afdeling/ proces aangegeven welke
normenset NIAZ-Qmentum 3.0, JACIE of BELAC normering van toepassing zijn.
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4. Indien de Vlaamse Zorginspectie specifieke richtlijnen heeft opgesteld voor risicovolle
afdelingen/processen, zijn deze aantoonbaar binnen het interne toetsingssysteem op
implementatie/borging getoetst.
- De normen uit het nalevingstoezicht van de Vlaamse Zorginspectie worden door AZ Turnhout
getoetst in de CIO rondes. De CIO bibliotheek bevat vragen geënt op vereisten vanuit het
nalevingstoezicht.
5. Indien aangesloten bij MediRisk: De SEH en OK zijn getoetst op de borging van de vangnetcriteria
zoals door MediRisk geformuleerd. In de toetsingsrapportages van de SEH en OK is de mate van
borging van de vangnetcriteria opgenomen.
- Niet van toepassing.
6. Het intern toetsingssysteem toont aan dat de gehele organisatie betrokken is bij het borgen van
het kwaliteitssysteem van de zorginstelling.
De auditoren hebben de auditverslagen van zes audits uitgevoerd op de spoed ( december 2015),
de OK ´s op beide campussen (mei 2015), intensieve zorgen ( juli 2015), de materniteit (mei 2016),
het verloskwartier (mei 2016) en de pediatrie (december 2015) opgevraagd. De auditoren die de
tracers uitvoeren op desbetreffende afdelingen hebben de auditverslagen ingezien, meegenomen
ter bespreking tijdens de tracers en vastgesteld dat de betrokken afdelingen verbeteracties
hebben ondernomen
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
ZIEKENHUIS
AZ Turnhout
Startdatum:
Einddatum:

23-jan-17
27-jan-17

maandag

23-jan-17

Opgesteld door:

surveymanager

8:00

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

08:15
08:30

Kennismaking met Directie en afvaardiging Medische Raad

08:45
09:00

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

09:00
10:00

Gesprek met algemeen directeur, medisch directeur, verpleegkundig directeur en afvaardiging Medische Raad

10:00
10:15

Pauze/verplaatsing

10:15
11:15

Presentatie Dashboard: indicatoren Zorg, Financiën, HRM en Kwaliteit

11:15
11:30
11:30
12:30

Gesprek met het Managementteam waaronder de stafmedewerkers/directie: Zorg, HRM, Financiën, Facilitair, ICT en Kwaliteit

Pauze/verplaatsing

12:30 - 13:30 uur Lunch + overleg auditoren
Auditor (VZ)

Dhr. H.
Valkenburg

Locatie:

Tijd

SJ

Auditor

Dr. J. den Boon Tijd

Auditor

Mevr. I. BraamVeltrop

Locatie:

SJ

Locatie:

SJ

13:30 Organisatorische tracer Melden, afhandelen 13:30 Geen
15:30
16:00
en rapporteren

Gesprekken

13:30 Organisatorische tracer Auditplanning,
rapportage en
16:00

Tijd

Auditor

Dhr. H. Cuvelier

Locatie:

SJ

13:30 Organisatorische tracer
16:00

verbeterplannen

incidenten
patiëntveiligheid
Planning en kw aliteitsm anagem ent

Operatiekam ers/het operatiekw artier

GeÏntegreerd kw aliteitsm anagem ent

gesprek m et
com m issie
patiëntveiligheid

Noodzakelijke voorw aarden NIAZ

Tijd

Selectie, w erving
van
verpleegkundige
en een arts

Auditor

Dhr. J. Ruysen

Locatie:

SJ

13:30 Organisatorische tracer
16:00

Menselijk kapitaal (HRM)

Auditplanning,
rapportage en
verbeterplannen

Tijd

Dr. R. Vossaert

Locatie:

SJ

13:30 Geen
16:00

Noodzakelijke voorw aarden NIAZ

Gesprekken

Operatiekam ers/het operatiekw artier

Operatieve procedures

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Auditor

Operatieve procedures

Zorgverlening en besluitvorm ing op basis

Zorgverlening en besluitvorm ing op basis van

van principes
Tijd en locatie
handm atig
invullen door ICP

principes
Gesprek m et afvaardiging
van de OK com m issie
w aaronder de voorzitter

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Gesprek m et
Tijd en locatie
afvaardiging MEC
handm atig
w aaronder de voorzitter invullen door ICP

Gesprek m et afvaardiging
MEC w aaronder de
voorzitter

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Auditor

Dr. R. Vossaert

Locatie:

SJ

Gesprek m et
afvaardiging van de OK
com m issie w aaronder
de voorzitter

15:30 Evaluatie m et instellings-contactpersoon
16:00 - 18:00 uur Verslaglegging
18:00 - 19:00 uur Auditorenvergadering
ca. 19:00 uur naar hotel/diner

Einddatum:

27-jan-17

dinsdag

24-jan-17

Opgesteld door:

surveymanager

Auditor (VZ)

Dhr. H.
Valkenburg

Tijd

Auditor

Dr. J. den Boon

8.00

Tijd

Auditor

Mevr. I. Braam- Tijd
Veltrop

Auditor

Dhr. H. Cuvelier

Tijd

Auditor

Dhr. J. Ruysen

Locatie:

SJ

Tijd

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

SJ

8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00

Crisiopnam e op de
PAAZ

Locatie:

SJ

8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00

Geestelijke gezondheidszorg

Patiënte
opgenom en voor
bevalling

Verloskundige zorg

Locatie:

SJ

8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00

Locatie:

Patiënte m et
dagopnam e voor
kleine ingreep op
Gynaecologie

SJ

Organisatorische tracer
8:30
12:00

Infectiepreventie en -bestrijding

Voorschrijven en
beheren Hoog
Risico m edicatie

Medicatiebeheer

Cliënt-/patiëntracer
8:30
12:00

Patiënt opgenom en 8:30 Cliënt-/patiëntracer
op m aag-, darm -,
12:00
leverziekten m et
coloscopie

Patiënt m et
geplande ingreep

Medische (niet-chirurgische) zorg

Operatieve zorg

Am bulante Zorg

Infectiepreventie en -bestrijding

Operatieve procedures

Ziekenhuishygienecom i Tijd en locatie
té w aaronder de
handm atig invullen
voorzitter en
door ICP
ziekenhuishygiënist

Ziekenhuishygienecom it Tijd en locatie
é w aaronder de
handm atig invullen
voorzitter en
door ICP
ziekenhuishygiënist

Operatiekam ers/het operatiekw artier

Locatie:

SJ

13:30 Geen
15:30

Gesprekken

Locatie:

SJ

13:30 Cliënt-/patiëntracer
16:00

Patiënte m et
ongeplande
keizersnede

Locatie:

SJ

12:00 - 13:30 Lunch + overleg auditoren
Locatie:

13:30 Organisatorische tracer outbreak
Clostridium op
16:00

13:30 Geen
16:00

SJ
Gesprekken

afdeling geriatrie

Locatie:
13:30 Cliënt-/patiëntracer
16:00

SJ

Governance

Verloskundige zorg

Infectiepreventie en -bestrijding

Governance

Medische (niet-chirurgische) zorg

Bloedbank- en transfusiediensten

Operatiekam ers/het operatiekw artier

Medische (niet-chirurgische) zorg

Medicatiebeheer

Infectiepreventie en -bestrijding

Vertegenw oordiging
bloedtransfusiecom m i
ssie w aaronder de
voorzitter
Vertegenw oordiging
toezichthoudend
orgaan: Raad van

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Vertegenw oordiging
farm aceutisch com ité
w aaronder de voorzitter

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Vertegenw oordiging
toezichthoudend orgaan:
Raad van Bestuur

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Locatie:

SJ

Patiëntje
13:30 Cliënt-/patiëntracer
opgenom en op
16:00
kindergeneeskund
e

Patiënt m et
geplande ingreep

Operatieve zorg

Bestuur
16:00 Evaluatie m et 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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Startdatum:
Einddatum:

23-jan-17
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woensdag

25-jan-17

Opgesteld door:

surveymanager

Auditor (VZ)

Dhr. H.
Valkenburg

Status:
definitief

Tijd

Auditor

AZ Turnhout

Dr. J. den Boon

Tijd

Auditor

8.00

Mevr. I. BraamVeltrop

Tijd

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Auditor

Dhr. H. Cuvelier

Tijd

Auditor

Dhr. J. Ruysen

Tijd

Auditor

Dr. R. Vossaert

Locatie:

SE

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

SE

8:30 Geen
12:00

Gesprekken

Locatie:

SE

Locatie:

8:30 Organisatorische tracer Aanvragen en
uitvoeren onderzoek
12:00

SE

8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00

Patiënt m et
dagopnam e
oncologie

MRI, echo, RX en CT
scan

Fysieke om geving

Diagnostische beeldvorm ing

Locatie:

SE

Locatie:

SE

Organisatorische tracer

Opslag, gereed
8:30
m aken en toedienen 12:00
Hoog Risico Medicatie
op drie
verpleegafdelingen
SE

Cliënt-/patiëntracer

Patiënt m et
verkeersongeval
opgenom en op
spoed

Am bulante Zorg

Menselijk kapitaal (HRM)
Vertegenw oordiging
com ité
persoonsbescherm ing in
de w erksfeer
Huisartsen

8:30
12:00

Medicatiebeheer

Infectiepreventie en -bestrijding

8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00

Sterilisatie van een set
voor een
Thoracovasculaire
ingreep

De afdeling Spoedeisende Hulp

Medische instrum enten en apparatuur

Patiëntenstroom

Operatiekam ers/het operatiekw artier

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP
Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Huisartsen

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Locatie:

SE

12:00 - 13:30 Lunch + overleg auditoren
Locatie:

SE

13:30 Geen
15:30

Coördinatie en
opvolging audit

Locatie:
13:30 Cliënt-/patiëntracer
16:00

Geen

SE

Locatie:

patiënt m et
schildkliercarcinoom

SE

13:30 Cliënt-/patiëntracer
16:00

Medische (niet-chirurgische) zorg

Locatie:

Patiënt m et opnam e
op de palliatieve
eenheid

SE

13:30 Cliënt-/patiëntracer
16:00

Hospicezorg, palliatieve zorg en zorg rond het
levenseinde

Patiënt m et
borstkanker

13:30 Cliënt-/patiëntracer
16:00

Oncologische zorg

Patiënt m et opnam e
pijn op de borst via
spoed naar CCU

Locatie:
13:30 Cliënt-/patiëntracer
16:00

De afdeling Spoedeisende Hulp

SE
Patiënt op Kem pens
Hartcentrum voor
katheterisatie

Operatieve procedures

Geen

Operatiekam ers/het operatiekw artier

Geen

Medische instrum enten en apparatuur
Vertegenw oordiging
Tijd en locatie
oncologiecom m issie
handm atig invullen
w aaronder de voorzitter door ICP

Gesprek m et het
Palliatief support Team

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Vertegenw oordiging
oncologiecom m issie
w aaronder de voorzitter

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

16:00 Evaluatie m et instellings-contactpersoon

16:00 Verplaatsing naar campus SJ
16:30 - 18:00 uur Verslaglegging op campus SJ
18:00 - 19:00 uur Auditorenvergadering op campus SJ
ca. 19:00 uur naar hotel/diner

PROGRAMMA AUDITBEZOEK
ZIEKENHUIS
AZ Turnhout
Startdatum:
Einddatum:

23-jan-17
27-jan-17

donderdag

26-jan-17

Opgesteld door:

surveymanager

Auditor (VZ)

Dhr. H. Valkenburg

Tijd

Auditor

Dr. J. den Boon

8.00

Tijd

Auditor

Mevr. I. BraamVeltrop

Tijd

Auditor

Dhr. H. Cuvelier

Tijd

Auditor

Dhr. J. Ruysen

Tijd

Auditor

Dr. R. Vossaert

Locatie:

Geel

8:00 uur Aankomst 4 auditoren op campus SE: installeren in werkkamer auditteam (...) 2 auditoren vanuit hotel naar st-Dimpna te Geel
Locatie:

SE

8:30 Organisatorische tracer preventief onderhoud
en herstel van
12:00

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

SE

Locatie:

kw etsbare oudere

8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00

infuuspom pen en
diagnostische
apparatuur

Medische instrum enten en apparatuur

Medische (niet-chirurgische) zorg

Managem ent van m iddelen
Gesprek m et
afvaardiging SPEC en
m edische raad ifv
investeringen

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Voorlaatste dag:
reserveren Gesprek
Directie Com ité

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Geel
Patiënt voor
autodialyse in StDim pna te Geel

8:30
12:00

Locatie:

SE

Cliënt-/patiëntracer

Patiënt voor
rugrevalidatie

Am bulante Zorg

8:30
12:00

Locatie:

SE

Cliënt-/patiëntracer

Patiënt op IC na
hersenoperatie

Revalidatiezorg

8:30 Cliënt-/patiëntracer
12:00

Kritieke zorg

Patiënt voor
autodialyse in StDim pna te Geel

Medische instrum enten en apparatuur

Infectiepreventie en -bestrijding

12:30 - 13:30 Lunch + overleg auditoren op campus SE. Daarna eventuele verplaatsing van enkele auditoren naar campus SJ

13:30 Gesprek m et de
15:30 om budsvrouw

Tijd en locatie
handm atig invullen
door ICP

Geen

Locatie:

SE

13:30 Organisatorische tracer Oproep externe
ram p op de Spoed
16:00

Voorbereid zijn op noodsituaties

Locatie:

13:30 Geen
16:00

SJ of SE

Vrijhouden voor
verzam elen
otbrekende
inform atie

Locatie:

SJ of SE

13:30 Geen
16:00

Geen

Vrijhouden voor
verzam elen
otbrekende
inform atie
Geen

Locatie:

SJ of SE

13:30 Geen
16:00

Vrijhouden voor
verzam elen
otbrekende
inform atie
Geen

Locatie:

13:30 Geen
16:00

SJ

Patiënt voor lum bale
epidurale infiltratie
op de pijnkliniek

Operatiekam ers/het operatiekw artier
Medische instrum enten en apparatuur

16:00

Evaluatie m et instellings-contactpersoon

16:00 Verplaatsing van SE naar SJ voor de auditoren die nog op campus SE zijn

16:30 - 18:00 uur Verslaglegging campus SJ
18:00 - 19:00 uur Auditorenvergadering campus SJ
ca. 19:00 uur naar hotel/diner
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PROGRAMMA AUDITBEZOEK
ZIEKENHUIS
AZ Turnhout
Startdatum:
Einddatum:

23-jan-17
27-jan-17

vrijdag

27-jan-17

Opgesteld door:

surveymanager

Auditor (VZ)

Dhr. H.
Valkenburg

Tijd

Auditor

Dr. J. den
Boon

Tijd

8.00

Mevr. I. Braam- Tijd
Veltrop

Auditor

Dhr. H. Cuvelier

Tijd

Auditor

Dhr. J. Ruysen

Tijd

Auditor

Dr. R. Vossaert

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

8:30
12:00

Auditor

SJ
Geen

Locatie:
8:30
12:00

SJ
Geen

Locatie:
8:30
12:00

SJ
Geen

Locatie:
8:30
12:00

SJ
Geen

Locatie:
8:30
12:00

SJ
Geen

Locatie:
8:30
12:00

SJ
Geen

12:00 - 13:30 uur Lunch + overleg auditoren
13:30

Werken aan rapportagen & voorbereiden slotpresentatie

14:45

Voorbespreking slotbijeenkomst met Directie en afvaardiging Medische Raad

15:30

Slotbijeenkomst zaal? met auditees en andere belangstellenden
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Appendix C: Slotpresentatie
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