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

Internationaal accreditatieprogramma NIAZ - Qmentum
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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, samengevat in paragraaf 1.5
van dit rapport.
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 Auditbezoek
Het auditbezoek heeft plaatsgevonden van 17 tot en met 19 oktober 2017.
Auditprogramma
Zie appendix B.
Auditteam
Dhr. Drs. J. Sträter, voorzitter
Mevr. K. Marquet
Dhr. dr. K. De Cock
Dhr. A. Molenaar
Mevr. M. Mouha ( aspirant auditor)
Ondersteuning auditteam
Dhr. Dr. L. Geutjens ( dag 1 en dag 3 ochtend)
Surveymanager
Dhr. G. Teerling, MMI
Aanvullende informatie
Revalidatieziekenhuis Inkendaal 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.
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De Raad van Bestuur van Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft desgevraagd tijdens het auditbezoek
verklaard dat er geen werkeenheden zijn met problemen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en
veiligheid van zorg en waarvan het auditteam op de hoogte moet zijn.
De instellingsbrede accreditatie betreft Revalidatieziekenhuis Inkendaal te Vlezenbeek.
De auditoren hebben tijdens het auditbezoek het revalidatieziekenhuis bezocht. De bevindingen van de
auditoren per criterium gelden voor alle locaties, eventuele uitzonderingen staan bij de samenvatting van
de kritische processen beschreven.
De volgende onderdelen behoren niet tot de accreditatie, zoals vastgesteld tijdens het intakegesprek:
 Het labo valt niet onder de audit: deze is uitbesteed aan het UZ Brussel
 De schoonmaak is volledig uitbesteed.
 Het taxivervoer is volledig uitbesteed.
 De ziekenhuisschool valt niet onder de audit, het ministerie van onderwijs toetst deze.
Normen
Tijdens het auditbezoek zijn de volgende normensets gebruikt om de diensten en procedures van
Revalidatieziekenhuis Inkendaal te toetsen:
Instellingsbrede normen
- Leiderschap
- Governance
Zorg-specifieke normen
- Infectiepreventie en –bestrijding
- Medicatiebeheer
- Medische (niet-chirurgische) zorg
- Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
- Diagnostische beeldvorming
- Ambulante zorg
- Revalidatiezorg
Instrumenten
Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft onderstaand instrument gebruikt voor het toetsen van de
(patiënt)veiligheidscultuur:
- Onderzoek naar veiligheidscultuur binnen zorginstellingen.

5

Datum:
15-12-2017

Status:
Definitief

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Samenvatting bevindingen

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

Resultaat
96,15 %

Eis
100%

Geen normenset scoort
lager dan 90 %

90% per normenset

97,7 %

81%

202

191
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1.2 Overzicht per normenset
De normen van het internationaal accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum benoemen procedures en
methoden die bijdragen tot zorg van hoge kwaliteit, die veilig is en op een effectieve manier wordt
bestuurd. Elke norm bestaat uit een aantal criteria die iets zeggen over wat er precies nodig is om aan de
norm te voldoen. Elk criterium heeft een bepaald niveau (goud, platina, diamant) om de instelling op die
manier een stapsgewijze methode te bieden hun kwaliteitssysteem te verbeteren.





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

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

13; 1%

168; 16%
25; 3%

Goud voldaan
Goud niet voldaan
503; 48%

Platina voldaan
Platina niet voldaan
Diamant voldaan

322; 31%

Diamant niet voldaan

12; 1%
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Deze tabel laat zien welke normensets zijn gebruikt bij het toetsen van de instelling, en geeft een overzicht
van het aantal (en percentage) criteria dat is aangemerkt als ‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het
auditbezoek.
De instellingsbrede normen gelden voor iedere organisatie en worden dan ook standaard ingezet in een
accreditatieprocedure. De zorgspecifieke normen worden ingezet aan de hand van het profiel van een
organisatie: welk type zorg wordt geboden en welke afdelingen zijn aanwezig.
Criteria met hoge prioriteit
Voldaan
Normen

Aantal
(%)

Instellingsbrede normen
44
Governance
(91,7%)
50
Leiderschap
(98%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre51
ventie en
(96,2%)
-bestrijding
66
Medicatiebeheer
(98,5%)
93
Ambulante
zorg
(92,1%)
56
Diagnostische
beeldvorming
(93,3%)
Medische
86
(nietchirurgische)
(96,6%)
zorg
85
Revalidatiezorg
(100%)
Voorbereid
zijn op
9
noodsituaties
(100%)
(crises) en
rampen
540
Totaal
(95,9%)

Andere criteria

Alle criteria

Niet
voldaan

Nvt

Voldaan

Niet
voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

38
(97,4%)
92
(96,8%)

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

42
(100%)

0
(0%)

51
(94,4%)
34
(82,9%)
53
(96,4%)

3
(5,6%)
7
(17,1%)
2
(3,6%)

4
(8,3%)
1
(2%)
2
(3,8%)
1
(1,5%)
8
(7,9%)
4
(6,7%)

0
0

5
7
3
14

0
0

1
0
2
4

Niet
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

82
(94,3%)
142
(97,3%)

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

93
(97,9%)

2
(2,1%)

117
(96,7%)
127
(89,4%)
109
(94,8%)

4
(3,3%)
15
(10,6%)
6
(5,2%)

0
0

6
7
5
18

3
(3,4%)

0

43
(87,8%)

6
(12,2%)

0

129
(93,5%)

9
(6,5%)

0

0
(0%)

1

60
(93,8%)

4
(6,3%)

2

145
(97,3%)

4
(2,7%)

3

0
(0%)

6

43
(97,7%)

1
(2,3%)

7

52
(98,1%)

1
(1,9%)

13

23
(4,1%)

36

456
(94,4%)

27
(5,6%)

16

996
(95,2%)

50
(4,8%)

52
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Gouden Criteria
In onderstaand diagram staat in hoeverre Revalidatieziekenhuis Inkendaal voldoet aan de gouden
criteria.

12; 2%

Goud voldaan
Goud niet voldaan

503; 98%

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

Aantal
(%)

Instellingsbrede normen
21
Governance
(100%)
27
Leiderschap
(96,4%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre32
ventie en
(97%)
-bestrijding
41
Medicatiebeheer
(97,6%)
54
Ambulante
zorg
(94,7%)
40
Diagnostische
beeldvorming
(97,6%)

Aantal (%)

0
(0%)
1
(3,6%)
1
(3%)
1
(2,4%)
3
(5,3%)
1
(2,4%)

Aantal

0
0

2
3
1
11

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

Aantal (%)

11
(100%)
40
(97,6%)

0
(0%)
1
(2,4%)

17
(100%)

0
(0%)

33
(100%)
9
(90%)
23
(100%)

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

Aantal

0
0

0
0
0
1

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

Aantal (%)

32
(100%)
67
(97,1%)

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

49
(98%)

1
(2%)

74
(98,7%)
63
(94%)
63
(98,4%)

1
(1,3%)
4
(6%)
1
(1,6%)

Nvt
Aantal

0
0

2
3
1
12
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Andere criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

Medische
(nietchirurgische)
zorg

49
(96,1%)

2
(3,9%)

0

10
(100%)

0
(0%)

Revalidatiezorg

48
(100%)

0
(0%)

0

15
(93,8%)

Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen

8
(100%)

0
(0%)

4

Totaal

320
(97,3%)

9
(2,7%)

21

Alle criteria
(Goud)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

0

59
(96,7%)

2
(3,3%)

0

1
(6,3%)

0

63
(98,4%)

1
(1,6%)

0

25
(100%)

0
(0%)

2

33
(100%)

0
(0%)

6

183
(98,4%)

3
(1,6%)

3

503
(97,7%)

12
(2,3%)

24
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Platina Criteria
In onderstaand diagram staat in hoeverre Revalidatieziekenhuis Inkendaal voldoet aan de platina
criteria.

25; 7%

Platina voldaan
Platina niet voldaan

322; 93%

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

Aantal
(%)

Instellingsbrede normen
17
Governance
(81%)
16
Leiderschap
(100%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre16
ventie en
(94,1%)
-bestrijding
16
Medicatiebeheer
(100%)
28
Ambulante
zorg
(90,3%)
13
Diagnostische
beeldvorming
(81,3%)

Aantal (%)

4
(19%)
0
(0%)
1
(5,9%)
0
(0%)
3
(9,7%)
3
(18,8%)

Aantal

0
0

3
4
2
1

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

Aantal (%)

11
(91,7%)
35
(100%)

1
(8,3%)
0
(0%)

17
(100%)

0
(0%)

15
(83,3%)
12
(85,7%)
25
(96,2%)

3
(16,7%)
2
(14,3%)
1
(3,8%)

Aantal

0
0

0
0
2
2

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

Aantal (%)

28
(84,8%)
51
(100%)

5
(15,2%)
0
(0%)

33
(97,1%)

1
(2,9%)

31
(91,2%)
40
(88,9%)
38
(90,5%)

3
(8,8%)
5
(11,1%)
4
(9,5%)

Nvt
Aantal

0
0

3
4
4
3
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Andere criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

Medische
(nietchirurgische)
zorg

26
(96,3%)

1
(3,7%)

0

15
(78,9%)

4
(21,1%)

Revalidatiezorg

25
(100%)

0
(0%)

0

23
(92%)

Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen

1
(100%)

0
(0%)

1

Totaal

158
(92,9%)

12
(7,1%)

11

Alle criteria
(Platina)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

0

41
(89,1%)

5
(10,9%)

0

2
(8%)

1

48
(96%)

2
(4%)

1

11
(100%)

0
(0%)

4

12
(100%)

0
(0%)

5

164
(92,7%)

13
(7,3%)

9

322
(92,8%)

25
(7,2%)

20
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Diamanten Criteria
In onderstaand diagram staat in hoeverre Revalidatieziekenhuis Inkendaal voldoet aan de diamanten
criteria.

13; 7%

Diamant voldaan
Diamant niet voldaan

168; 93%

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

Aantal
(%)

Instellingsbrede normen
6
Governance
(100%)
7
Leiderschap
(100%)
Zorg-specifieke normen
Infectiepre3
ventie en
(100%)
-bestrijding
9
Medicatiebeheer
(100%)
11
Ambulante
zorg
(84,6%)
3
Diagnostische
beeldvorming
(100%)

Aantal (%)

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

Aantal

0
0

0
0
0
2

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

Aantal (%)

16
(100%)
17
(89,5%)

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

7
(100%)

0
(0%)

3
(100%)
13
(76,5%)
5
(83,3%)

0
(0%)
4
(23,5%)
1
(16,7%)

Aantal

0
0

1
0
0
1

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

Aantal (%)

22
(100%)
24
(92,3%)

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

10
(100%)

0
(0%)

12
(100%)
24
(80%)
8
(88,9%)

0
(0%)
6
(20%)
1
(11,1%)

Nvt
Aantal

0
0

1
0
0
3
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Andere criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
Nvt
voldaan

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

Aantal (%)

Aantal (%)

Aantal

Medische
(nietchirurgische)
zorg

11
(100%)

0
(0%)

0

17
(89,5%)

2
(10,5%)

Revalidatiezorg

12
(100%)

0
(0%)

1

21
(95,5%)

Nvt

Nvt

1

62
(96,9%)

2
(3,1%)

4

Voorbereid
zijn op
noodsituaties
(crises) en
rampen
Totaal

Alle criteria
(Diamant)
Niet
Voldaan
voldaan

Nvt

Aantal
(%)

Aantal (%)

Aantal

0

28
(93,3%)

2
(6,7%)

0

1
(4,5%)

1

33
(97,1%)

1
(2,9%)

2

7
(87,5%)

1
(12,5%)

1

7
(87,5%)

1
(12,5%)

2

106
(90,6%)

11
(9,4%)

4

168
(92,8%)

13
(7,2%)

8

14

Datum:
15-12-2017

Status:
Definitief

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

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

Voldaan

Instellingsbrede normen
Governance
0
Leiderschap
3
Zorg-specifieke normen
Infectiepreventie
1
en –bestrijding
Medicatiebeheer
1
Ambulante zorg
1
Diagnostische
1
beeldvorming
Medische (niet1
chirurgische) zorg
Revalidatiezorg
1
Voorbereid zijn op
noodsituaties
0
(crises) en rampen
Totale aantal (%)
9 (100%)

Platina VIR’s

Diamanten VIR’s

Niet voldaan

Voldaan

Niet voldaan

Voldaan

Niet voldaan

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

1

0

0

0

0
0

1
1

0
1

0
1

0
0

0

1

0

0

0

0

4

0

1

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0 (0%)

12 (92,3%)

1 (7,7%)

4 (100%)

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

VIR

Beoordeling

Niveau

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Voldaan

Diamant

Voldaan

Goud

Voldaan

Platina

Voldaan

Platina

Communicatie
Cliëntverificatie
(Ambulante zorg)
Cliëntverificatie
(Diagnostische beeldvorming)
Cliëntverificatie
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Cliëntverificatie
(Revalidatiezorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Ambulante zorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Overdracht van cliënteninformatie op overplaatsingspunten
(Revalidatiezorg)
Medicatieafstemming
(Ambulante zorg)
Medicatieafstemming
(Medische (niet-chirurgische) zorg)
Medicatieafstemming
(Revalidatiezorg)
Medicatieverificatie als prioriteit
(Leiderschap)
Medicijngebruik
Controle van geconcentreerde elektrolyten
(Medicatiebeheer)
High-alertmedicatie
(Medicatiebeheer)
Training in gebruik van infuuspompen
(Revalidatiezorg)
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Beoordeling

Niveau

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Goud

Voldaan

Platina

Voldaan

Goud

Voldaan

Platina

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

Toegankelijkheid

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

6
(100%)
12
(92,3%)

0
(0%)
1
(7,7%)

4
(100%)
0
Nvt
4
(100%)
0
Nvt
4
(100%)
8
(88,9%)

0
(0%)
0
Nvt
0
(0%)
0
Nvt
0
(0%)
1
(11,1%)

Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen

4
(100%)

0
(0%)

2

0
Nvt

0
Nvt

0

Totaal

42
(95,5%)

2
(4,5%)

3

28
(93,3%)

2
(6,7%)

1

Normen

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

0
Nvt
0
Nvt

0
Nvt
0
Nvt

5
(100%)
4
(100%)
5
(71,4%)
2
(100%)
6
(100%)
6
(100%)

0
(0%)
0
(0%)
2
(28,6%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

0
0

0
0

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

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
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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
(88,9%)
19
(95%)
9
(100%)
18
(100%)
24
(100%)

0
Nvt
1
(11,1%)
1
(5%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen

3
(100%)

0
(0%)

0

5
(100%)

0
(0%)

3

Totaal

83
(97,6%)

2
(2,4%)

1

37
(97,4%)

1
(2,6%)

3

Normen

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

1
(100%)
1
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

0
Nvt
0
Nvt
8
(88,9%)
1
(100%)
9
(100%)
12
(100%)

0
Nvt
0
Nvt
1
(11,1%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

0
0

0
0

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

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

19

Datum:
15-12-2017

Status:
Definitief

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

Arbeidsomstandigheden

Veiligheid

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

11
(91,7%)
32
(97%)

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

3
(100%)
4
(100%)
14
(87,5%)
6
(100%)
13
(86,7%)
16
(100%)

0
(0%)
0
(0%)
2
(12,5%)
0
(0%)
2
(13,3%)
0
(0%)

Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen

5
(83,3%)

1
(16,7%)

0

26
(100%)

0
(0%)

6

Totaal

104
(93,7%)

7
(6,3%)

0

270
(97,1%)

8
(2,9%)

33

Normen

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

4
(100%)
32
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

41
(95,3%)
60
(98,4%)
24
(92,3%)
38
(95%)
23
(95,8%)
22
(100%)

2
(4,7%)
1
(1,6%)
2
(7,7%)
2
(5%)
1
(4,2%)
0
(0%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

0
0

0
0

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

0
0
0
0
0
0

5
8
4
9
1
0
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Efficiëntie

Normen

Effectiviteit

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

16
(100%)
9
(100%)

0
(0%)
0
(0%)

2
(100%)
3
(100%)
4
(80%)
6
(100%)
3
(100%)
3
(100%)

0
(0%)
0
(0%)
1
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Voorbereid zijn op
noodsituaties
(crises) en rampen

3
(100%)

0
(0%)

2

6
(100%)

0
(0%)

0

Totaal

49
(98%)

1
(2%)

2

409
(93,6%)

28
(6,4%)

12

Voldaan

Nvt

Voldaan

Aantal

Aantal
(%)

Niet
voldaan
Aantal
(%)

44
(91,7%)
59
(96,7%)

4
(8,3%)
2
(3,3%)

40
(100%)
40
(95,2%)
52
(88,1%)
49
(92,5%)
59
(90,8%)
60
(95,2%)

0
(0%)
2
(4,8%)
7
(11,9%)
4
(7,5%)
6
(9,2%)
3
(4,8%)

Nvt
Aantal

Instellingsbrede normen
Governance
Leiderschap

0
0

0
0

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

0
0
0
0
0
0

0
0
2
8
0
2

21

Datum:
15-12-2017

Status:
Definitief

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

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

Gouden VIR’s

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
9.8

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdeling(en) D300
en in gesprek met de adjunct
hoofdverpleegkundige van D300
en revalidanten op D200 & D300
is dit bevestigd gezien. Alle
patiënten dragen een
identificatiearmbandje. Voor
invasieve technieken:
onderzoeken, medicatie en bij
transfers wordt dit actief
gecontroleerd. Dit wordt tevens
bevestigd door drie
revalidanten.

Ambulante zorg
10.7

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdeling(en)
ambulante revalidatie
volwassenen en ambulante
revalidatie kinderen heeft de
auditor geobserveerd dat de
revalidanten een identificatiebadge dragen en in gesprek met
de ergotherapeut van de
ambulante revalidatie
volwassenen is dit bevestigd
gezien. Zo gaf de ergotherapeut
aan dat ze bij het binnenkomen
in de therapiezaal de

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.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
patiëntengegevens checkt en
controleert of de badge effectief
gedragen wordt.

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.

Revalidatiezorg
10.8

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn
patiëntidentificatie. Tijdens het
bezoek aan de afdeling D500,
200 en 100 en in gesprek met
verpleegkundigen, kinesist,
ergotherapeuten en tijdens
observaties in de zorgverlening
op de verpleegafdelingen is dit
bevestigd gezien. Inkendaal
beschikt over een omschreven
methode van cliëntidentificatie.
Tijdens de observaties van
medicatietoediening is
vastgesteld dat verificatie van
naam, geboortedatum en
polsbandje wordt gecontroleerd.

Diagnostische
beeldvorming
11.4

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Bij observatie
van twee radiologische
onderzoeken is door auditor
vastgesteld dat identificatie
middels naam, geboortedatum
en polsbandje plaatsvindt.

Medicatiebeheer
7.2

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de apotheek is door
de hoofdapotheker aangetoond
dat alle geconcentreerde
elektrolyten worden gelabeld.
Transport van geconcentreerde
elektrolyten naar de afdelingen
gebeurt in een aparte
transportbox. Op de afdelingen
worden in de voorraadkasten
geen geconcentreerde

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.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
elektrolyten gewaard, dit werd
door de auditoren
gecontroleerd. Er zijn wel
geconcentreerde elektrolyten op
de afdeling aanwezig in de
noodkoffers, deze zijn
afgesloten. Audits worden
uitgevoerd, de auditor heeft een
auditrapport omtrent
elektrolyten kunnen inkijken.

Arbeidsomstandigheden
Training over patiëntveiligheid

Leiderschap 11.8

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. In het
gesprek met de
ondernemingsraad is
aangegeven dat jaarlijkse
trainingen/opleidingen zijn
gegeven met betrekking tot
patiëntveiligheid. Hierbij werd
als voorbeeld genoemd de
veiligheidsweek die er binnen
Inkendaal gehouden wordt. In
deze week wordt er een groot
aantal workshops gehouden
waar de de medewerkers op
basis van behoefte zichzelf
kunnen inschrijven. De
ondernemingsraad geeft aan dat
de trainingen/opleidingen op
basis van behoefte worden
afgestemd. De
verantwoordelijke
kwaliteitsfunctionaris heeft op
intranet de diverse workshops
laten zien. Voor leidinggevenden
zijn er in het kader van een
leiderschaps-cursus trainingen
op de diverse onderdelen zoals
in de norm 11.8.2 genoemd. De
trainingen worden op basis van
de behoeften aangepast.

Leiderschap 10.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdelingen

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.

Programma voor preventief
onderhoud
De instellingsleiding zorgt voor een
effectief preventief onderhoud van
medische instrumenten, materialen,
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Beoordeling

medische apparatuur en medische
technologie.

Opmerkingen auditoren
poliklinieken, D500, D300 en in
gesprek met het subhoofd
technische dienst,
Afdelingshoofd polikliniek,
hoofd inkoop en medewerker
inkoop is dit bevestigd gezien.
Informatie over de apparatuur is
digitaal direct beschikbaar. Per
apparaat zijn handleidingen,
onderhoud en reparaties
inzichtelijk. Een overzicht van
apparatuur met
risicoclassificatie is beschikbaar.
De effectiviteit van preventief
onderhoud wordt centraal
geëvalueerd. Meldingen worden
vastgelegd. Opvolging van
meldingen is aantoonbaar.

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

Infectiepreventie
en –bestrijding
6.3

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
werkplekbezoek op D100, D200
en de polikliniek stelt de auditor
vast dat voorlichtingsmateriaal,
zeep en de handalcohol
aanwezig is in elke zorgruimte,
de verpleegpost en de
therapieruimte. Het personeel
past de techniek voor
handhygiëne correct toe.
Patiënten en familie worden
opgeleid en aangespoord om
handhygiëne toe te passen.

Leiderschap 16.4

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. In het
gesprek met de
ondernemingsraad is
aangegeven dat er een
meldsysteem is voor
bijwerkingen, incidenten en
bijna-ongevallen. De meldingen
vinden digitaal plaats.

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.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
Dit is door de auditor op het
intranet aangetroffen. Daarbij is
in het digitale stuk
geconstateerd dat er opgave
gedaan werd van verbeteracties
om lering te trekken. Het
meldsysteem staat op de
intranet website van Inkendaal,
zodat het systeem voor iedereen
toegankelijk is.
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2.2 Normen
In deze tabel ziet u de gouden criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge prioriteit
zijn aangeduid met een uitroepteken.
Instellingsbrede normen
Gouden criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

Governance
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Leiderschap
7.4 De instellingsleiding ontwikkelt met het
toezichtorgaan een communicatieplan om
informatie uit te wisselen met interne en
externe belanghebbenden.

Tijdens het gesprek met de Directeur HR en
Communicatie hebben de auditoren
vastgesteld dat een aantal stappen ter
voorbereiding op een communicatieplan zijn
gezet. Zo werd er een stakeholderbevraging
gedaan, die input leverde voor de te nemen
acties. Deze bevraging werd tevens
voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Er werd
een werkgroep communicatie opgestart
waarbij een voorstel van aanpak wordt
opgesteld, dit dient nog goedgekeurd te
worden door het Directiecomité. Op dit
moment heeft Inkendaal geen finaal en
goedgekeurd communicatieplan.

12.2 De instellingsleiding controleert of wordt
voldaan aan de vigerende wet- en
regelgeving voor de bescherming van de
privacy en vertrouwelijkheid van
cliëntgegevens.

Er is vanuit de dienst ICT een beleid
uitgewerkt naar bescherming van privacy en
vertrouwelijkheid, waaruit blijkt dat
onbeveiligd mailverkeer geen patiëntendata
mag bevatten. Op de afdeling PDH kinderen
worden medische orders gegeven via mail. De
hoofdgeneesheer bevestigt dat dit sporadisch
gebeurt.
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Zorgspecifieke normen
Gouden criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

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

Op de polikliniek wordt door de auditor
vastgesteld dat de endoscopen opgehangen
worden in een kast. Hierbij raken endoscopen,
met name het deel voor de endoscopie, de
wand van de kast. De verpleegkundige meldt
dat de endoscopen vanuit deze kast soms
zonder extra reinigingsproces in gebruik
worden genomen.

Medicatiebeheer
10.3 In instellingen met een elektronische
voorschrijfsysteem (EVS) is het systeem in
staat om medicijngebruik te begeleiden
volgens vastgestelde protocollen. Ook is het
systeem in staat om medewerkers te
waarschuwen als onveilige
medicatieopdrachten worden ingevoerd.

Het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) is
in staat om standaard medicatieprotocollen
aan te maken. Het EVS is niet in staat om
medicatieopdrachten als onveilig te markeren.
In de praktijk gebeurt deze controle door de
apotheker bij verificatie van het
medicatievoorschrift.

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.

Auditees op de afdeling ambulante revalidatie
volwassenen (D700) geven aan geen opleiding
training over agressie en geweld op de
werkplek te hebben gevolgd.

8.11 Het team evalueert de beoordeling
regelmatig en werkt deze bij indien de
gezondheidstoestand van de cliënt
substantieel is gewijzigd.

De geïnterviewde hoofdgeneesheer geeft aan
dat er mondeling afspraken zijn opgesteld
omtrent het tijdig bijwerken van
veranderingen in de gezondheidstoestand van
de patiënt in het patiëntendossier. Na ieder
multidisciplinair overleg zou in het dossier een
opvolgnota geschreven moeten zijn en dient
bij afwezigheid van een medewerker tevens
een nota opgesteld te worden als overdracht.
Uit onlangs uitgevoerde interne audits blijkt
dat dit, aldus auditee, niet altijd het geval is en
zijn acties opgesteld die momenteel gaande
zijn.
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Opmerkingen auditoren

14.1 Het team houdt een volledig en actueel
dossier bij voor elke cliënt.

De Hoofdarts en de verantwoordelijke
coördinator van het medisch secretariaat
geven aan dat dossiers niet altijd compleet
zijn. Omdat artsen hun gegevens, onder
andere noodzakelijk voor overdracht naar
derden, niet tijdig aanleveren is naar
aanleiding van interne audits een
verbeteractie ingevoerd. Om binnen de 14
dagen de brief naar de huisarts te kunnen
versturen is afgesproken dat artsen tijdig de
noodzakelijke informatie aanleveren. De
leidinggevende van het medisch secretariaat
geeft aan dat regelmatig de artsen
aangemaand moeten worden om hun
documenten binnen dit tijdspad aan te
leveren. Aldus auditee is momenteel af en toe
escalatie naar de Hoofdarts noodzakelijk.

14.4 Het team bergt cliëntendossiers zodanig
op dat de privacy en vertrouwelijkheid van
cliëntinformatie beschermd worden.

Op de polikliniek heeft de auditor
geobserveerd dat patiëntenresultaten en verslagen bewaard worden achter de open
balie. Auditees geven aan dat is afgesproken
de balie niet onbemand te laten en elkaar te
vervangen. Uit observaties blijkt dat de balie
niet steeds bemand is.
De auditor heeft geobserveerd dat vanaf de
gang patiëntengegevens zichtbaar en leesbaar
zijn voor bezoekers (voor de bezoeker rechts
van de balie hangt er een bakje waarin
aanvragen geplaatst worden).
Verpleegkundigen op PDH kinderen geven aan
dat artsen medische orders geven via mail. De
hoofdgeneesheer bevestigd dit en geeft aan
dat er een ziekenhuisbreed beleid is dat
medische orders niet via mail gegeven mogen
worden.

Diagnostische beeldvorming
3.6 De medisch manager en de artsen van het
team zijn geregistreerde radiologen.

Binnen Inkendaal is geen geregistreerde
radioloog werkzaam.
De geneesheer –specialisten zijn erkend als
connexisten en kunnen diagnostische
onderzoeken aanvragen en protocolleren
zoals opgenomen in KB van 25/07/1994. In het
interview met Directeur, leidinggevende
polikliniek en protocollerend arts is
aangegeven dat werving voor een radioloog
plaats vindt. De onderzoeken worden
uitgevoerd door geschoolde laboranten. De
verslaglegging door de connexisten.
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Opmerkingen auditoren

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.

De hoofdverpleegkundige en hoofdtherapeut
op D300 geven tijdens het gesprek aan dat het
team afgelopen jaar geen trainingen over
agressie en geweld hebben gevolgd.

5.2 Het team hanteert een beleid met
betrekking tot verwachte werktijden, met
inbegrip van het maximaal aantal uren per
dienst en per week, en eventuele
werkomstandigheden die van invloed kunnen
zijn op de gezondheid en het welzijn van het
team.

De hoofdtherapeut geeft aan bij het opstellen
van het uurrooster van de therapeuten
rekening te houden met work-life balance.
Therapeuten kunnen zelf hun planning
opmaken.
De hoofdverpleegkundige geeft aan dat de
principes van gezond roosteren op haar
afdeling nog niet toegepast wordt. Sedert mei
2017 is een project lopende van
arbeidsduurreglementering waarbij
ziekenhuisbrede afspraken zijn gemaakt met
duidelijke afspraken omtrent gezond
roosteren. De finale implementatie is voorzien
voor 1/01/2018.

Revalidatiezorg
14.1 Het team hanteert evidence-based
richtlijnen voor revalidatiezorg.

Het directiecomité geeft aan dat vanwege de
bijzondere doelgroep en patiëntenpopulatie
niet steeds gewerkt kan worden met evidence
based richtlijnen. Voor een aantal doelgroepen
(ventilatie, Neuromusculaire patiënten,…)
verricht Inkendaal pionierswerk in het
uitwerken en ontwikkelen van evidence
(publicaties zie bijlagen). De voorbije drie jaar
werkte Inkendaal mee aan 15 publicaties.
In het gesprek met de neuroloog-pediater is
verklaard en bevestigd dat op de afdeling
D500 niet gewerkt wordt volgens evidence
based richtlijnen. De doelgroep is zeer
specifiek en de behandeling vraagt individuele
afwegingen en maatwerk.

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

Platina VIR’s

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
11.9

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdeling(en)
D200, D300 & D500 en in
gesprek met de hoofdverpleegkundigen, hoofdtherapeuten,
verpleegkundigen en
therapeuten van de bezochte
afdelingen is dit bevestigd
gezien. Elke afdelingen gebruikt
een briefingsblad dat
opgebouwd is op basis van SBAR
en tijdens de briefing wordt deze
methodologie gehanteerd.

Ambulante zorg
12.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdeling(en)
ambulante revalidatie kinderen
en volwassen en in gesprek met
de verpleegkundigen en
ergotherapeuten op deze
afdelingen is vastgesteld dat
conform de afspraken uit het
protocol de overdrachten op een
gestandaardiseerde wijze
plaatsvinden.

Revalidatiezorg
12.11

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn
patiëntidentificatie.

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

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

Overdracht van cliënteninformatie
op overplaatsingspunten
Het team draagt tijdens
overdrachten informatie op een
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Beoordeling

effectieve manier over aan andere
zorgverleners.

Opmerkingen auditoren
De instelling beschikt over een
gestandaardiseerd protocol voor
overdracht van informatie.
Tijdens het bezoek aan de
afdeling D500, 200 en 100 en in
gesprekken met verpleegkundigen, kinesisten,
ergotherapeuten is dit bevestigd
gezien. Een overdracht en een
multidisciplinair overleg zijn
bijgewoond. Tijdens dit overleg
werd een standaard agenda en
checklist gevolgd.

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

Medicatiebeheer
3.6

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de apotheek is door
de hoofdapotheker aangegeven
dat alle hoogrisicomedicatie
gelabeld wordt. Dit werd door
de auditor ter plaatse
vastgesteld. Vastgesteld is dat
alle HRM op één specifieke
plaats in de apotheek wordt
bewaard. Rapporten omtrent
voorgaande audits werden door
de auditor ingekeken, de
actiepunten zijn door de auditor
gecontroleerd en zijn op de
werkvloer geïmplementeerd. De
procedures betreffende HRM
zijn beschikbaar in het
documentbeheersysteem.
Tijdens het werkplekbezoek aan
de afdeling D200 werd door de
auditor vastgesteld dat de
procedures zijn geborgen.
Vanuit de apotheek is een
overzicht gemaakt van alle high
alert medicatie. Dit overzicht is
beschikbaar op het
documentenbeheersysteem.
Binnen het elektronisch
medicatiebeheer is door een
waarschuwingsicoon duidelijk te
onderscheiden wanneer het gaat
over high-alert medicatie.
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Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Revalidatiezorg
5.8

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoek
op de afdeling D500 bevestigd
gezien dat voldaan is aan de
vereiste instellingsrichtlijn.
Tijdens interview met
verpleegkundige en
hoofdverpleegkundige is
verklaard en via het
scholingsoverzicht aangetoond
dat scholing met betrekking tot
het veilig gebruik van
infuuspompen heeft plaatsgevonden. Omdat het gebruik
van infuuspompen beperkt
plaatsvindt wordt op het
moment van inzet van een
infuuspomp extra instructie
gegeven.

Infectiepreventie
en –bestrijding
4.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
werkplekbezoek op de afdeling
apotheek wordt door de
apotheker aangegeven dat zij
zorgverleners rechtstreeks
contacteren indien medicatie
wordt voorgeschreven die ook
per os kan worden toegediend.
Het opleidingstraject nieuwe
medewerkers bevat richtlijnen
hieromtrent. De protocollen
omtrent veilig injecteren zijn
beschikbaar op het
documentbeheersysteem en
omvatten de richtlijnen voor
gebruikt van injectienaalden en
afvalverwerking. Tijdens het
werkplekbezoek op afdelingen
D100, D200 en de polikliniek
stelt de auditor vast dat
veiligheidscontainers aanwezig
zijn en correct gebruikt worden.

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

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

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
14.2

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdeling(en) D200
& D300 en in gesprek met de
hoofdtherapeut, therapeuten en
revalidanten is dit bevestigd
gezien. Patiënten worden
systematisch gescreend op
valrisico. Risicogroepen worden
gedefinieerd. Patiënten worden
geïnstrueerd. Valincidenten
worden besproken en eventuele
verbeteracties worden
opgesteld.

Revalidatiezorg
15.3

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Inkendaal
heeft een valpreventie beleid
beschreven en geïmplementeerd. Risicogroepen
worden geïdentificeerd. Per
patiënt wordt de specifieke
behoefte vastgesteld.
Valincidenten worden
geregistreerd en geanalyseerd.
Resultaten worden besproken in
het werkoverleg.

Diagnostische
beeldvorming
15.6

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. De
Nalevingstesten van de VIR
valpreventie zijn getoetst in de
interviews met twee
verpleegkundigen op de
polikliniek en geobserveerd
tijdens de bijgewoonde
onderzoeken. Een valpreventiebeleid is aanwezig. isicogroepen
zijn geïdentificeerd.

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

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

Valpreventiebeleid
Het team implementeert en
evalueert het beleid valpreventie om
verwondingen door vallen van een
cliënt te minimaliseren.
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
Valpreventiebeleid en de
evaluatie is volgens auditees
unithoofd poli en
poliverpleegkundigen recent
besproken in het werkoverleg. Er
zijn geen aanpassingen nodig
gebleken in het huidige beleid.

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

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

Ambulante zorg
16.2.4

Niet voldaan

Binnen Inkendaal heeft de
werkgroep Valpreventie
ambulante kinderen een
evaluatie gehad op 10/10/2017.
Daar werden concreet afspraken
gemaakt waar de implementatie
werd geëvalueerd en er
bijkomende doelstellingen of
actiepunten werden
gedefinieerd. Een concreet punt
was het aanbrengen van
icoontjes van valpreventie op de
badge van de kinderen. Dit
onderdeel werd eind oktober
geauditeerd. De afdeling
behaalde op het item
valpreventiescreening en
herkenning een 100% score. Ook
aan het luik communicatie
werden doelstellingen
gekoppeld die uitgevoerd
werden.
Het valpreventiebeleid is, aldus
auditees van de afdeling PDH,
naar aanleiding van de interne
audit in augustus 2017 opgesteld
en geïmplementeerd.
Verpleegkundigen en de
ergotherapeut van PDH geven
aan dat door de recente
implementatie van het
valpreventie beleid de evaluatie
nog niet kon gebeuren.

Ambulante zorg
16.2.5

Niet voldaan

Verpleegkundigen en de
ergotherapeut van PDH geven
aan dat door de recente
implementatie van het
valpreventie beleid de evaluatie
nog niet kon gebeuren.
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Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Revalidatiezorg
9.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn decubitus
preventie. Tijdens het bezoek
aan de afdeling D500, 200 en
100 en in gesprek met
verpleegkundige en
verpleegkundig unithoofd is dit
bevestigd gezien. Het risico op
decubitus wordt gescoord en
geregistreerd in het dossier.
Auditor heeft via steekproeven
in meerdere dossiers vastgesteld
dat ook in de tijd het risico op
decubitus wordt geëvalueerd.
Voorlichting en training van
zorgverleners, cliënten en
familie is aantoonbaar. Het
effect van het beleid wordt
gemeten en gebruikt voor
verdere verbetering.

Medische (nietchirurgische) zorg
9.5

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdeling D300 dit
bevestigd gezien. De revalidant
wordt bij opname gescreend en
regelmatige tijdstippen wordt de
revalidant opnieuw beoordeeld
op het risico voor het krijgen van
decubitus. Revalidanten worden
geïnformeerd. De indicator
decubitus wordt opgevolgd op
de bezochte afdelingen: D200 en
D300.

Medische (nietchirurgische) zorg
7.6

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdelingen D200,
D300 & D500 en in gesprek met
de verpleegkundigen en
revalidanten is dit bevestigd
gezien. Bij opname wordt er
door de verpleegkundigen
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Beoordeling

Opmerkingen auditoren
standaard een screeningstool
gebruikt in Oxygen, de
behandelende arts ziet deze
resultaten en start in functie
hiervan het beleid op. Uit
gesprekken met twee
revalidanten met tromboseprofylaxe blijkt dat de revalidant
op de hoogte is gesteld van het
eventuele risico en de daarvoor
opgestarte behandeling.
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3.2 Normen
In deze tabel ziet u de platina criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge prioriteit
zijn aangeduid met een uitroepteken.
Instellingsbrede normen
Platina criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

Governance
10.4 Het toezichtorgaan houdt er toezicht op
dat informatie volgens het communicatieplan
wordt gecommuniceerd met overheden,
andere instellingen en de samenleving.

De Directeur HRM en Communicatie geeft aan
dat dit onderdeel is van een actieplan voor
2018. De Directeur heeft uitgebreide
actieplannen laten zien en en geeft aan
momenteel onvoldoende mankracht ter
beschikking te hebben waardoor de
uitwerking vertraagd is.

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

De geauditeerde voorzitter en leden van de
Raad van Bestuur geven aan dat de eerste
formele evaluatie van de eigen werking voor
binnenkort gepland is. Op dit ogenblik gebeurt
deze evaluatie continu middels een open
communicatie binnen de raad.

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

Voorzitter van het Directiecomité geeft aan
dat na de nulmeting in 2014 de voorbije drie
jaar , nog twee zelfevaluaties plaats hebben
gevonden die door de individuele bestuurders
werden ingevuld. Analyse vond plaats en werd
besproken op het accreditatieteam
Governance. In het gesprek met de RvB en de
voorzitter van de Directie kwam naar voren
dat Inkendaal actief bezig is haar Governance
te implementeren. De auditoren hebben niet
bevestigd gezien dat de Raad van Bestuur deel
heeft genomen aan een assessment over de
eigen (commissie)structuur.

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

De geauditeerde leden van de Raad van
Bestuur geven aan dat het functioneren van de
voorzitter tot op heden nog niet geëvalueerd
wordt maar dat dit wel voor binnenkort
gepland wordt.

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

De geauditeerde leden van de Raad van
Bestuur geven aan dat de bijdrage van
individuele leden permanent en in open
communicatie geëvalueerd wordt, de formele
evaluatie met feedback is voor binnenkort
gepland.

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

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

Infectiepreventie en –bestrijding
12.16 De instelling volgt instrumenten die
voor sterilisatie zijn aangeboden, zodat ze
kunnen worden herleid (recall) in geval van
een defect of storing in het
sterilisatiesysteem.

Op de polikliniek worden herbruikbare
materialen gesteriliseerd. Ter etikettering van
de houdbaarheidsdatum worden twee soorten
stickers gebruikt, één soort sticker met code
voor traceerbaarheid en een andere soort
sticker zonder traceerbaarheidcode. De
auditee meldt dat in de toekomst enkel de
nieuwe stickers met traceerbaarheidscode
zullen gebruikt worden.

Medicatiebeheer
3.7 De instelling heeft beleid en een
procedure voor de beschikbaarheid van
proefmedicatie/monsters.

De auditor verneemt van de apotheker dat er
een mondelinge afspraak is wat betreft de
bewaring van proefmedicatie. De Hoofdarts
meldt dat dit niet door alle artsen wordt
opgevolgd binnen de instelling.
Een procedure rond dit item is niet
uitgeschreven.

3.8 De instelling heeft beleid en een
procedure voor het gebruik van
experimentele medicatie.

De auditee geeft aan dat er enkel gebruik
gemaakt wordt van experimentele medicatie
vanuit andere instellingen en dat deze worden
toegediend volgens het toedieningsschema
dat geleverd wordt vanuit de verwijzende
instelling.
Een procedure over het gebruik van deze
medicatie is niet ontwikkeld.

16.5 De zorgverleners leggen mondelinge of
schriftelijke informatie die is verstrekt aan de
cliënt vast in het cliëntdossier.

De auditor stelt vast dat op de afdeling D200
de educatie betreft medicatiebeheer gebeurt,
in het patiëntendossier wordt niet genoteerd
dat deze educatie wordt gegeven.

Ambulante 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.

Auditees op de afdeling ambulante revalidatie
volwassenen (D700) geven aan geen
opleidingen te hebben gevolgd op het gebied
van communicatie, conflictoplossing en
leiderschap.
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Opmerkingen auditoren

4.11 De teamleiders evalueren regelmatig het
functioneren van elk teamlid op een
objectieve, interactieve en positieve manier,
en nemen deze evaluatie-informatie op in het
personeelsdossier.

Op de afdeling ambulante revalidatie kinderen
(D600) en op de polikliniek geven
respectievelijk drie en twee verpleegkundigen
aan dat ze in het afgelopen tien jaren geen
functioneringsgesprek hadden. Gesprekken
staan aldus auditees gepland in december
2017.
Een hoofdtherapeut van een verblijfsafdeling
geeft aan dat het voeren van
functioneringsgesprekken geïmplementeerd
is sinds begin 2017. De Directeur HRM
bevestigt dat het voeren van
functioneringsgesprekken in de beginfase is.
De ergotherapeut op ambulante revalidatie
volwassen (D700) geeft aan een
evaluatiegesprek gehad te hebben kort na
aanvang van haar nieuwe job.

7.4 Het team werkt met methodes om het
nakomen van geplande afspraken te
verhogen.

De medische secretaresse van de polikliniek
geeft aan dat ze pas zeer recent gestart zijn
met de registratie van no-shows. De data zijn
tot op heden nog niet geanalyseerd en er zijn
nog geen verbeteracties rond genomen.

7.6 Het team beoordeelt wachtende cliënten
regelmatig op nood- of crisissituaties, zodat
daarop snel gereageerd kan worden.

De wachtzaal aan de polikliniek is met glas
afgewerkt. Een medewerker aan de balie heeft
zicht op de wachtzaal. De auditoren hebben
vanuit observaties gezien dat de balie niet
steeds bemand is en hebben vastgesteld dat
de patiënten in de wachtzaal van de polikliniek
niet beschikken over een beloproepsysteem.

17.3 Het team houdt diagnosespecifieke
uitkomstmetingen bij.

De auditor heeft vastgesteld dat de diensten
ambulante revalidatie volwassenen en
kinderen (D600 & D700) indicatoren bijhouden
naar kwaliteit, zoals handhygiëne. De auditor
kon echter op de kwaliteitsborden, op het
intranet en tijdens presentatie 'dashboard
indicatoren' geen diagnosespecifieke
indicatoren waarnemen. Bij de bevraging van
de verpleegkundige op ambulante revalidatie
kinderen werden door de verpleegkundigen
geen diagnosespecifieke indicatoren
benoemd.
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Opmerkingen auditoren

Diagnostische beeldvorming
8.7 Alle ruimtes voor reinigen van apparatuur
en hulpmiddelen voor beeldvorming kennen
gescheiden zones voor 'schoon en vuil',
afzonderlijke opslagruimtes, afzonderlijke
aan- en afvoerleidingen en adequate
luchtventilatie en
luchtvochtigheidsbeheersing.

De ruimte voor scopenreiniging en desinfectie
en reiniging en sterilisatie van middelen
bevindt zich op de polikliniek. De auditor heeft
tijdens bezoek van deze ruimte vastgesteld
dat voor vuil en schoon binnen een relatief
kleine ruimte gewerkt wordt met een zonering
vuil ( links) naar een zone schoon (rechts).
Voor vuil en schoon wordt gebruik gemaakt
van dezelfde ingang. De huidige situatie wordt
binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk
ingevuld maar is niet optimaal. Het hoofd
inkoop en de hoofdapotheker hebben in
interviews verklaard dat binnen de organisatie
al toegewerkt wordt naar uitbesteding maar
dat dit traject vertraging heeft opgelopen
doordat er onderhandelingen liepen met de
leverancier over de levering van kleding en
steriele materialen.

16.1 Het team hanteert een schema van
kwaliteitscontroles.

Auditee protocollerend arts/longarts heeft in
het interview verklaard en bevestigd dat er
geen schema van kwaliteitscontroles is.
Binnen Inkendaal zijn er zeer korte
communicatielijnen. Indien een foto niet
voldoet wordt deze direct over gedaan.

16.3 Het team voert maandelijks een
'repeat/reject'-analyse met rapportage uit, als
onderdeel van zijn programma voor
kwaliteitscontrole.

Auditee protocollerend arts/longarts heeft in
het interview verklaard en bevestigd dat er
geen repeat/reject analyse wordt uitgevoerd.

17.3 Het team verzamelt, analyseert en
interpreteert gegevens over de juistheid van
de onderzoeken die zijn uitgevoerd, de
nauwkeurigheid van de verslagen, en het
vóórkomen van complicaties en
bijwerkingen.

Auditee protocollerend arts/longarts heeft in
het interview verklaard en bevestigd dat er
geen gegevens verzameld worden over
juistheid van onderzoeken en nauwkeurigheid
van verslagen wordt uitgevoerd.

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 hoofdverpleegkundige en hoofdtherapeut
op D300 geven tijdens het gesprek aan dat het
team afgelopen jaar geen vormingen hebben
gevolgd inzake communicatie, conflictoplossingen en leiderschap, werken in een
team en samenwerking van disicplines.
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Opmerkingen auditoren

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

De hoofdverpleegkundige en hoofdtherapeut
op D300 geven tijdens het gesprek aan dat het
team afgelopen jaar hierover geen vorming in
transculturele zorgverlening hebben gevolgd.
De opleidingsverantwoordelijke revalidatie
geeft aan dat er geen opleiding hieromtrent
voorzien is.

13.5 Het team heeft zorgpaden voor veel
voorkomende diagnoses.

Tijdens het gesprek met de hoofdtherapeut op
D300 en de ergotherapeut op D200 wordt
aangeven dat ze heden geen zorgpaden
hebben voor de veel voorkomende diagnoses.
Op de strategische beleidsplanning van 2018
staat de ontwikkeling van de 20 revatrajecten.

15.3 Het team houdt diagnosespecifieke
uitkomstmetingen bij.

De auditor heeft vastgesteld dat de dienst
D300 indicatoren bijhoudt naar kwaliteit, zoals
handhygiëne. De hoofdtherapeut geeft aan
heden geen diagnosespecifieke indicatoren te
registreren.

15.4 De instelling houdt uitkomstmetingen
van haar processen bij om de manier waarop
de medische zorg geleverd wordt te
beoordelen.

De auditor heeft vastgesteld dat de dienst
D300 indicatoren bijhoudt naar kwaliteit, zoals
handhygiëne. De hoofdtherapeut geeft aan
heden geen uitkomstspecifieke indicatoren te
registreren.

Revalidatiezorg
4.3 De teamleden volgen trainingen onder
meer op het gebied van communicatie,
conflictoplossing en leiderschap, ter
bevordering van het werken in een team en
het samenwerken van disciplines.

Tijdens de interviews van verpleegkundigen en
teamleider is verklaard en bevestigd dat er
geen specifieke training op het gebied van
communicatie, conflictoplossing en
leiderschap is gevolgd. In het getoonde
scholingsoverzicht was geen scholing
aantoonbaar.

5.11 Het team volgt een training in culturele
competenties.

Tijdens de interviews van verpleegkundigen en
teamleider is verklaard en bevestigd dat er
geen specifieke training op het gebied van
culturele competenties is gevolgd. In het
getoonde scholingsoverzicht was geen
scholing op het gebied van culturele
competenties aantoonbaar.

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

Diamanten VIR’s

Normen

Beoordeling

Opmerkingen auditoren

Medische (nietchirurgische) zorg
7.7

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdeling(en)
D200, D300 & D500 en in
gesprek met de hoofdverpleegkundige van D500 is dit
bevestigd gezien. Inkendaal
beschikt over een protocol met
betrekking de medicatieverificatie. Dit protocol beschrijft
de methodiek van vergelijken
van medicatielijsten. In de
patiëntenbrochure wordt de
revalidant gewezen op zijn
verantwoordelijkheid.

Ambulante zorg
8.6

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. Tijdens het
bezoek aan de afdeling(en)
ambulante revalidatie
volwassenen en ambulante
revalidatie kinderen heeft de
auditor vastgesteld dat
medicatieverificatie conform de
afspraken wordt uitgevoerd.

Revalidatiezorg
9.7

Voldaan

De auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn medicatieverificatie. Tijdens het bezoek
aan de afdeling D500, 200 en
100 en in gesprek met

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

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

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

Opmerkingen auditoren
verpleegkundigen en neuroloogpediater is dit bevestigd gezien.
Inkendaal beschikt over een
protocol medicatieverificatie.
Medicatie is vaak al beschikbaar
in de overdrachtsbrief vanuit een
andere instelling. Controle op
medicatie wordt vastgelegd in
het dossier. In het medisch
dossier zijn bij twee dossiers
steekproeven gedaan op
verificatie. Er zijn geen
tekortkomingen vastgesteld.
Medicatieafstemming is
beschreven als gedeelde
verantwoordelijkheid van cliënt
en zorgverlener.

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 auditor heeft op basis van de
gesprekken en werkplekbezoeken bevestigd gezien dat
voldaan is aan de vereiste
instellingsrichtlijn. De medicatie
wordt op papier geverifieerd.
Daarbij wordt door de
verpleegkundige een
vergelijking gemaakt van de
medicijnen zoals deze staan
vermeld in de ontslag brief en de
medicijnen die de patiënt zelf bij
zich heeft. Mocht de opgave uit
de ontslag brief anders zijn dan
de medicijnen die de patiënt zelf
meeneemt dan wordt er door de
verpleegkundige contact
gezocht met de apotheek van de
patiënt. Op basis van de
gegevens van de apotheek
wordt er een medicatielijst
opgesteld. De arts tekent zowel
voor de vergelijking als voor de
lijst met medicijnen die in het
digitale voorschrijfsysteem is
opgenomen. Op basis van de lijst
in het digitale voorschrijfsysteem worden de medicijnen
aan de patiënt uitgereikt.
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4.2 Normen
In deze tabel ziet u de diamanten criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge
prioriteit zijn aangeduid met een uitroepteken.
Instellingsbrede normen
Diamanten criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

Governance
Alle criteria zijn als ‘voldaan’ beoordeeld.
Leiderschap
1.9 De instellingsleiding gebruikt informatie
over trends in ethische kwesties, uitdagingen
en situaties om de kwaliteit van de
dienstverlening te verbeteren.

Het ethisch comité bespreekt heden de
aanvragen, maar er is nog geen
ziekenhuisbrede communicatie of er worden
geen visieteksten omtrent deze aanvragen
ontwikkeld. De planning is wel om in 2018 een
visietekst voor stopzetten van sondevoeding
te ontwikkelen.

7.5 De instellingsleiding evalueert regelmatig
met belanghebbenden de effectiviteit van
hun samenwerking.

De werkgroep communicatie is pas recent
samengesteld, waardoor een evaluatie van
hun samenwerking nog niet opportuun was.
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Zorg-specifieke normen
Diamanten criteria (niet voldaan)

Criteria met
hoge prioriteit

Opmerkingen auditoren

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

De opleidingsverantwoordelijke revalidatie en
auditees van de afdeling D 700 geven aan dat
geen training in transculturele competenties
voorzien is.

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

De auditor heeft twee personeelsdossiers
ingekeken op de personeelsdienst, waarvan
één van de twee een persoonlijk
ontwikkelingsplan bevat.

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

De hoofdverpleegkundige van de ambulante
revalidatie kinderen en volwassen en de
baliemedewerkers van de polikliniek geven
aan geen weet te hebben van het registreren
van de gemiddelde responstijden.

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.

Drie verpleegkundigen van de PDH kinderen
geven aan dat er na het ontslag/transfer van
de cliënt geen contact opgenomen wordt
vanuit het ziekenhuis. De cliënt neemt soms
zelf contact met het ziekenhuis of arts.

15.3 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.

In het gesprek met directieleden is
aangegeven dat alle beslissingen rond
evidenced based werken binnen Inkendaal
toegewezen zijn aan het wetenschappelijk
Innovatief Comité (WIC). Het WIC beslist
finaal welke evidence er gevolgd wordt. Op die
manier worden tegenstijdigheid vermeden.
Drie verpleegkundigen van PDH kinderen en
de verantwoordelijke kwaliteitsadviseur geven
aan dat een procedure om te kiezen tussen
tegenstrijdige EBP in Inkendaal niet aanwezig
is.

15.5 Het team heeft zorgpaden voor veel
voorkomende diagnoses.

Met zorgpaden voor voortkomende diagnoses
wordt heden niet gewerkt. De
hoofdgeneesheer geeft aan dat de
ontwikkeling van de 20 reva-trajecten is
gepland voor 2018.

Diagnostische beeldvorming
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Opmerkingen auditoren
Auditee protocollerend arts/longarts heeft in
het interview verklaard en bevestigd dat er
geen benchmarking plaatsvindt. het aantal
onderzoeken op jaarbasis is zeer beperkt.
Binnen Inkendaal is het aantal werkzame
artsen relatief beperkt. Eventuele vragen ten
aanzien van benutting van radiologische
diagnostiek worden in het reguliere medisch
overleg direct besproken.

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

Bij inzage van twee personeelsdossiers bij de
personeelsdienst heeft de auditor in één van
de twee een persoonlijk ontwikkelingsplan
kunnen terugvinden in het personeelsdossier.
Desgevraagd is aangegeven dat de instelling
bezig is de dossiers te digitaliseren en op orde
te brengen.

13.3 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.

In het gesprek met directieleden is
aangegeven dat alle beslissingen rond
evidenced based werken binnen Inkendaal
toegewezen zijn aan het wetenschappelijk
Innovatief Comité (WIC). Het WIC beslist
finaal welke evidence er gevolgd wordt. Op die
manier worden tegenstijdigheid vermeden.
De verantwoordelijke kwaliteit geeft aan dat
er geen procedure bestaat om te kiezen tussen
evidence-based richtlijnen.

Revalidatiezorg
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Opmerkingen auditoren
In het gesprek met directieleden is genoemd
dat Inkendaal lid is van Netwerk Klinische
Paden (NKP) en particpeert aan verschillende
intervisies. Op die intervisies komt bechmark,
richtlijnen, evidence,…. aan bod. Daarnaast
participeert Inkendaal aan VIP² waar de
ziekenhuisbrede indicatoren worden
opgevolgd, gescoord (benchmark). Voor de
conventies werkt Inkendaal samen met
universiteiten waardoor aan informatieuitwisseling wordt gedaan.
Neuroloog-pediater heeft in het interview
verklaard en bevestigd dat onderzoeken,
richtlijnen en benchmarkinformatie niet
gedeeld wordt met andere organisaties.

Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
12.4 De instelling heeft een
crisisinterventieprogramma om zorgverleners
en andere medewerkers te ondersteunen.

Auditees van Directie en preventiemedewerkers hebben verklaard dat het
noodplan/ crisisplan in anderhalf jaar is
opgebouwd en nog verder in opbouw is. Een
crisisinterventieprogramma is niet aanwezig.
De instelling beschikt zelf over een ruime
bezetting psychologisch geschoolde
medewerkers.
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5. Kritische processen: beoordelingen van auditoren
Kritische processen zijn risicovolle gebieden of systemen die een grote impact hebben op de kwaliteit en
veiligheid. Zij bieden een ander perspectief dan dat voortkomend uit normensets, en de resultaten zijn
gegroepeerd in thema’s die horizontaal door afdelingen, diensten en teams gaan.
Tijdens het auditbezoek beoordelen de auditoren de criteria die deel uitmaken van een kritisch proces,
geven een reden voor hun beoordeling en vatten elk kritisch proces samen. Deze samenvattende
opmerkingen worden hieronder weergegeven en zijn een nuttige aanvulling op de resultaten uit de
eerdere hoofdstukken van dit rapport.
5.1 Beoordelingen van instellingsbrede normen
De beoordelingen worden hier eerst weergeven per kritisch proces, dan per norm. Sommige kritische
processen in deze paragraaf hebben ook betrekken op zorgspecifieke normen.
Kritisch proces

Omschrijving

Planning en
kwaliteitsmanagement

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

Leiderschap
Opmerkingen:
De Raad van Bestuur (RvB) en de Directie zijn betrokken bij het bepalen van de waarden van de organisatie.
Zij dragen deze waarden uit. Dit is in gesprek met de auditor gebleken. Dit wordt ook bevestigd voor het
ethisch kader door de ethische commissie. De ethische commissie neemt haar rol serieus, een van de leden
heeft zich intensief verdiept in de ethische problematiek bij kinderen.
De Nursing Directeur geeft aan dat de missie, visie en de waarden gecommuniceerd worden in patiënten
brochures en de onthaal brochures. Dit si door de auditor ook aangetroffen.
Naar het personeel worden de strategische doelen gecommuniceerd via bijvoorbeeld de therapeutische
raad. Deze therapeutische raad wordt gevormd door de hoofden verpleegafdelingen en de hoofden therapie
en de Hoofdarts, de Directeur Medisch en Paramedisch en de Nursing Directeur.
Het ziekenhuis beschikt over demografische gegevens, voor de epidemiologische gegevens put het
ziekenhuis uit de gegevens van de verwijzende ziekenhuizen aangezien Inkendaal een derdelijns voorziening
is. Vlaanderen geeft als staat de epidemiologische gegevens niet vrij.
De Nursing Directeur geeft aan dat de instellingsleiding jaarplannen ontwikkelt op operationeel niveau. Een
voorbeeld zijn de financiële plannen.
De Directeur HRM en Communicatie geeft aan dat de instellingsleiding managementsystemen selecteert,
ze geeft als voorbeeld het personeelsregistratie systeem.
De instellingsleiding signaleert en analyseert op gestructureerde wijze actuele en potentiele risico's. Dit
blijkt ook bij een check hierop via het intranet.
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Kritisch proces

Omschrijving

Management van
middelen

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

Leiderschap
Opmerkingen:
De auditor heeft tijdens het toetsen van het kritisch proces 'Management van middelen' bevestigd gekregen
dat het ziekenhuis voldoet aan de gestelde criteria. Gesproken is met de Financieel Directeur van de
instelling.
Er is een planning-en-controlecyclus aanwezig voor de exploitatie, de personeelsbegroting en de begroting
omtrent materiaal. De cyclus start in augustus en wordt afgerond in december, en wordt aansluitend
goedgekeurd door de instellingsleiding.
De input van belanghebbenden wordt verzameld via budgetverantwoordelijken. De
budgetverantwoordelijken worden opgeleid in het beheren en monitoren van budgetten en hebben toegang
tot de boekhouding van hun verantwoordelijksheidsgebied. De Financieel Directeur monitort met zijn team
de stand van de begroting per kwartaal en rapporteert terug naar de budgetverantwoordelijken.
Niet alle budgetverantwoordelijken beschikken over een meerjarenplan.
Menselijk kapitaal (HRM)

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

Leiderschap
Opmerkingen:
Voor het toetsen van deze norm is door de auditoren gesproken met de ondernemingsraad, het Comité
Preventie Bescherming op het Werk (CPBW) inclusief de preventiemedewerker en de Directeur van HRM en
Communicatie.
Door de geïnterviewden wordt aangegeven dat Inkendaal staat voor een organisatie die aandacht heeft
voor haar personeel.
Dit blijkt op de gebieden werving en selectie, opleidingen en arbeidsomstandigheden.
Op het gebied van opleidingen wordt er binnen Inkendaal gekeken naar de behoefte van de medewerker dit
in relatie tot de noden van de organisatie. Binnen de organisatie vindt een leiderschapstraject plaats voor
alle directieleden, leidinggevenden, adjunct-hoofdverpleegkundigen en artsen.
Inkendaal werkt op het gebied van arbeidsomstandigheden met een preventiemedewerker. Deze
preventiemedewerker wordt ondersteund door het CPBW, welke paritair is samengesteld. Dit betekent dat
er zowel medewerkers vanuit de vakbond in de commissie zitten als medewerkers vanuit de werkgever. De
commissie wordt voorgezeten door de Algemeen Directeur.
De auditees geven aan dat een loopbaan van 25 jaar en langer binnen Inkendaal heel normaal is.
De auditees zijn allemaal fier op hun organisatie en het product revalidatie dat zij leveren.
Zowel de auditees uit de ondernemingsraad als de auditees uit het CPBW geven aan dat de druk op de
organisatie hoog is. Ze geven aan dat de accreditatie audit als extra druk wordt ervaren.
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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:
Het revalidatie ziekenhuis Inkendaal heeft een intensief traject achter de rug op het gebied van het
geïntegreerd kwaliteitsmanagement.
In het gesprek met de diensthoofden, de ondernemingsraad en met de verantwoordelijke kwaliteit is
gebleken dat voor Inkendaal op alle normen zoals in Qmentum 3.1 geformuleerd met een ja beantwoord
konden worden.
De twee VIR’s zijn onder bijgaande argumentatie met een ja beantwoord:
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)
In het gesprek met de ondernemingsraad is aangegeven dat er een meldsysteem is voor bijwerkingen,
incidenten en bijna-ongevallen. De meldingen vinden digitaal plaats dit is door de auditor op het intranet
aangetroffen. Daarbij is in het digitale stuk geconstateerd dat er opgave gedaan werd van verbeteracties om
lering te trekken. Het meldsysteem staat op de intranet website van Inkendaal, zodat het systeem voor
iedereen toegankelijk is.
De instelling verifieert de medicatie van de cliënt bij opname, of aan het begin van de zorgverlening.
(Leiderschap). De medicatie wordt op papier geverifieerd. Daarbij wordt door de verpleegkundige een
vergelijking gemaakt van de medicijnen zoals deze staan vermeld in de ontslag brief en de medicijnen die de
patiënt zelf bij zich heeft. Mocht de opgave uit de ontslag brief anders zijn dan de medicijnen die de patiënt
zelf meeneemt dan wordt er door de verpleegkundige contact gezocht met de apotheek van de patiënt. Op
basis van de gegevens van de apotheek wordt er een medicatielijst opgesteld. De arts tekent zowel voor de
vergelijking als voor de lijst met medicijnen die in het digitale voorschrijfsysteem is opgenomen. Op basis
van de lijst in het digitale voorschrijfsysteem worden de medicijnen aan de patiënt uitgereikt.
Zorgverlening en
besluitvorming op basis
van principes

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

Leiderschap
Opmerkingen:
De bevindingen van het kritisch proces 'Zorgverlening en besluitvorming op basis van principes' werd
nagegaan door contactname met:
- een arts en tevens de voorzitter van het ethisch comité
- een psycholoog en tevens de secretaris van het ethisch comité
- de medisch- paramedische directeur en een lid van het ethisch comité
- hoofdverpleegkundige en hoofdtherapeut van D500
- ergotherapeut op afdeling D300
Het beleid van het ethisch comité is uitgetekend. Vanuit het ethisch comité wordt er sinds enkele maanden
ook maandelijks een vorming 'Ethiek in het kliniek' georganiseerd.
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Heden zijn er nog geen visieteksten ontwikkeld (dit staat op de planning van 2018) of wordt er nog geen
ziekenhuisbrede communicatie gevoerd na ethische vragen (criteria 1.9, diamant).
Communicatie

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

Leiderschap
Opmerkingen:
Het kritisch proces 'communicatie' is getoetst door gesprekken met de dienst ICT, Directeur HR en
communicatie.
Stakeholders werden bevraagd naar hun noden naar communicatie. Vervolgens werd een werkgroep
communicatie opgestart die deze aandachtspunten vervolgens zal opnemen. Het intranet is reeds hierop
aangepast en bevat accurate informatie voor de medewerkers en artsen.
De Directeur HR en Communicatie bevestigt hebben de auditoren vastgesteld dat stappen ter voorbereiding
op een communicatieplan zijn gezet. Een voorstel van aanpak is opgesteld dat nog goedgekeurd moet
worden door het Directiecomité.
Ten aanzien van de bescherming data is vastgesteld dat een interne back-up server voorzien is. Op de
afdeling PDH kinderen is vastgesteld dat incidenteel medische orders intern verstuurd worden via mail.
Uitdagingen:
- 7.4 De instellingsleiding ontwikkelt met het toezichtorgaan een communicatieplan om informatie uit te
wisselen met interne en externe belanghebbenden. (goud)
- 12.2 De instellingsleiding controleert of wordt voldaan aan de vigerende wet- en regelgeving voor de
bescherming van de privacy en vertrouwelijkheid van cliëntgegevens.(goud - HP)
Fysieke omgeving

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

Leiderschap
Opmerkingen:
Ten aanzien van het kritisch proces ‘fysieke omgeving’ heeft Inkendaal de zaken overeenkomend met de
normen geregeld. De vergunningen zijn via het document beheer systeem ingezien en zijn op orde
gebleken.
Zaken als nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven en de bewegwijzering zijn van duidelijke herkenbare
symbolen voorzien.
Inkendaal heeft geregeld dat watervoorziening regelmatig getoetst wordt op kwaliteit.
De nutsvoorzieningen , branddetectie etc. zijn naar behoren geregeld.
Er zijn separate rookruimten aangewezen en op het rookbeleid wordt gehandhaafd.
Op het gebied van Milieu worden door Inkendaal activiteiten uitgevoerd om de belasting van het milieu te
verminderen.
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Voorbereid zijn op
noodsituaties

Omgaan met noodgevallen en andere aspecten van openbare veiligheid.

Infectiepreventie en –bestrijding
Leiderschap
Voorbereid zijn op noodsituaties (crises) en rampen
Opmerkingen:
Auditoren hebben het kritisch proces ‘voorbereid zijn op noodsituaties’ aan de hand van de tracer
noodsituatie "brand” en “storing in de elektriciteit” geaudit. Inkendaal revalidatieziekenhuis heeft geen rol
in de regionale plannen ten aanzien van opvang van slachtoffers bij rampen. Auditor heeft hiervan de
bevestiging door de overheid gezien. Inkendaal kent een patiëntengroep met bijzondere kenmerken en
zorgbehoefte. De organisatie heeft speciale aandacht voor de probleemsituatie in de opvang van patiënten
die regionaal ontstaat indien er een noodzaak ontstaat tot evacuatie.
Tijdens de tracers zijn het centrale receptie/ meldingspaneel, de ruimte voor het centrale coördinatiecomité,
de verzamelplaatsen sporthal, patio, polikliniek en de ruimte waarin de noodaggregaat nummer 1 is
bezocht. Tevens is door alle auditoren bij bezoek van afdelingen gekeken naar de aanwezigheid van
afdelingsschema’s, en zijn taakkaarten van medewerkers bij activering van het noodplan ingezien.
Gesproken is met de preventiemedewerker, de Algemeen Directeur, de noodplan coördinator en het subhoofd technische dienst. De auditoren hebben tijdens hun bezoeken aan afdelingen en tijdens rondgang
door het gebouw meerdere individuele medewerkers en leidinggevenden bevraagd hoe te handelen in
noodsituaties.
Gesprekken hebben in een open sfeer plaatsgevonden. Medewerkers tonen zich betrokken bij het welzijn
van patiënten en zijn gemotiveerd in het correct en veilig uitvoeren van hun werkzaamheden en het
doorvoeren van mogelijke verbeteringen.
Tijdens de audit is vastgesteld dat voldaan wordt aan de criteria binnen het kritisch proces voorbereid zijn op
noodsituaties. Inkendaal beschikt over een risicoanalyse. Conclusie van deze analyse is dat brand, uitval
elektriciteit en uitval van ICT hoog scoren in kans en impact.
Een noodplan/ business continuïteitplan (BCP) is aanwezig. Het noodplan is tijdens een oefening in werking
gesteld. Tijdens deze oefening heeft ontruiming van afdeling 300 plaatsgevonden. Evaluatie van de
noodsituatie heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van de evaluatie zijn wijzigingen Ten aanzien van de
ontruiming van de eerste verdieping doorgevoerd. Patiënten worden nu bij een eventuele evacuatie naar de
sporthal in het nieuwbouwdeel achter de brandscheiding verplaatst.
Ten aanzien van de voorbereiding op interne noodsituaties zijn door de auditoren geen tekortkomingen
vastgesteld. Auditor heeft bewijs van training en planning van nog uit te voeren trainingen gezien van
medewerkers. In deze trainingen zijn tabletop of “zandbak oefeningen” opgenomen waarin een
noodsituatie wordt nagespeeld. Een opzet voor het communicatieplan is aanwezig. Verdere preparatie op
communicatie tijdens noodsituaties moet nog plaats vinden. Tijdens een noodsituatie ligt de coördinatie
ten aanzien van communicatie bij de driehoek Directeur, preventiemedewerker en Directeur HR &
Communicatie.
Compliment:
Bij aantreden van de huidige Directie was er sprake van een grote achterstand in het voorbereid zijn op
noodsituaties. De organisatie is er in geslaagd om in een relatief korte tijd een noodplan op te stellen en het
plan op de essentiele onderdelen te implementeren.
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Patiëntenstroom

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

Leiderschap
Diagnostische beeldvorming
Opmerkingen:
In Inkendaal stelt middelen vast voor een efficiënte en tijdige dienstverlening, dit geeft de leidinggevende
van de polikliniek waar de beeldvorming onder valt aan.
De auditor heeft waargenomen dat er binnen de beeldvorming (een buckykamer) gewerkt wordt met
beschermende maatregelen.
De Directeur Nursing geeft aan dat de organisatie de cliëntenstromen analyseert om hiermee een optimale
patiëntenstroom te bereiken. Hierbij zoomt de organisatie in op de 20 revalidatietrajecten. Op deze wijze
kan de organisatie voor ieder revalidatietraject de stroom optimaliseren. Dit heeft invloed op de in te zetten
capaciteit van de instelling.
Inkendaal werkt samen met ambulante centra om de doorstroming te optimaliseren.
Medische instrumenten en
apparatuur

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

Infectiepreventie en –bestrijding
Leiderschap
Diagnostische beeldvorming
Ambulante zorg
Opmerkingen:
De auditoren hebben tijdens het toetsen van het kritisch proces medische instrumenten en apparatuur
bevestigd gekregen dat het ziekenhuis voldoet aan de gestelde criteria. Gesproken is met onder andere het
hoofd en subhoofd technische dienst, leidinggevende aankoop, voorraad en logistiek, medewerker
aankoop, medewerker logistiek/magazijn en hoofd apotheek verantwoordelijk voor steriele hulpmiddelen.
Het proces rond investeringen, aankopen van apparatuur is transparant. De aanvraag voor aanschaf van
apparatuur wordt voorzien van een risicobeoordeling. In deze beoordeling worden de richtlijnen van de
fabrikant ten aanzien van gebruik en onderhoud meegenomen. Indien aanschaf van apparatuur akkoord is
gegeven op directieniveau kan worden overgegaan tot aankopen. Bij binnenkomst van apparatuur wordt
deze door de technische dienst opgenomen in het digitale systeem. Het apparaat wordt voorzien van een
sticker. Handleidingen worden digitaal gekoppeld. Onderhoud wordt ingepland. Onderhoud van medische
apparatuur is veelal uitbesteed. De technische dienst heeft op dat moment de rol van contractbeheerder.
Steekproefsgewijs is door de auditor het onderhoud en de verslaglegging hiervan gecontroleerd. Hierbij zijn
geen tekortkomingen vastgesteld.
Inkendaal heeft een beperkte hoeveelheid materiaal voor hergebruik dat in aanmerking komt voor reiniging
en desinfectie. Op de polikliniek bevindt zich een ruimte voor reiniging en desinfectie van scopen. In
dezelfde ruimte vindt reiniging en sterilisatie van middelen voor vooral tandheelkunde en KNO plaats.
Binnen Inkendaal zijn geen andere locaties waar reiniging en sterilisatie plaatsvindt. Er wordt geen gebruik
gemaakt van stoomsterilisatie. De auditor heeft vastgesteld dat in de ruimte voor reiniging en desinfectie
voor zowel vuil als schoon materiaal binnen een relatief kleine ruimte gewerkt wordt met een zone vuil
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(links) naar een zone schoon. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ingang. De huidige situatie wordt
binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk ingevuld maar is niet optimaal. Het hoofd inkoop en het hoofd
apotheek hebben verklaard dat binnen de organisatie al toegewerkt wordt naar uitbesteding maar dat dit
traject vertraging heeft opgelopen. Vervoer van vuile materialen vindt correct plaats. De apparatuur voor
desinfectie van de scopen is voorzien van een systeem van controle op effectiviteit van het proces. Via
aanwijzingen op het apparaat en een indicator op de verpakking is vast te stellen of het sterilisatieproces
van de autoclaaf goed is verlopen. De instelling heeft een proces voor het traceren van alle hergebruikte
diagnostische hulpmiddelen en apparatuur zodat die gevonden kan worden bij een defect of storing bij het
proces van sterilisatie en hergebruik (recall).
Opslag en transport van steriele middelen vindt correct plaats.
Meldingen ten aanzien van afwijkingen kunnen worden gedaan via het systeem van VIM-meldingen. De
opvolging van meldingen is aantoonbaar.
Governance

Optimaal functioneren van het toezichtsorgaan.

Governance
Opmerkingen:
De auditoren hebben gesproken met de RvB en met de voorzitter van de Directie. In het gesprek hebben de
auditoren kunnen constateren dat de RvB actief bezig is de governance in de volle omvang te
implementeren. De RvB van Inkendaal heeft de auditoren in alle openheid tegemoet getreden. De auditoren
hebben een RvB aangetroffen die met veel enthousiasme en passie bezig zijn hun rol voor Inkendaal in te
vullen. Voor een organisatie met de grootte van Inkendaal heeft de RvB een invulling met leden die een voor
de instelling belangrijke competenties en ervaring hebben. De RvB spreekt haar netwerk aan in het belang
van Inkendaal.
De leden van de RvB hebben allen een andere achtergrond welke wordt ingezet om de ontwikkelingen in de
omgeving te monitoren.
De RvB heeft in de afgelopen jaren veel beleid en procedures ten aanzien van haar eigen functioneren
ingevoerd. Daartoe behoren regelingen zoals bijvoorbeeld werving en selectie en functioneren. De
regelingen en procedures zijn onlangs ingevoerd. Het voeren van evaluaties van bijvoorbeeld het
functioneren van de RvB op basis van de afspraken is niet mogelijk geweest gezien het korte tijdsbestek.
Ten aanzien van het functioneren van de Directie wordt door de RvB aangegeven dat dit hun aandacht
heeft. Gezien de situatie (relatief nieuw directieteam)is het aantal vergadermomenten verdubbeld. De
voorzitter van de RvB heeft een keer per week contact met de Algemeen Directeur. In de overleggen van de
RvB met de Directie heeft de RvB gekozen om naast de Algemeen Directeur ook de Directeur Financiën en
Facilitair, de Nursing Directeur en de Hoofdarts uit te nodigen.
Deze leden van het directieteam bespreken hun rapportages met de RvB.
Een keer per drie maanden wordt ook de verantwoordelijke voor Kwaliteit op Inkendaal in het overleg
uitgenodigd in deze gesprekken wordt door haar ook de cliëntveiligheid aan de orde gesteld. Op basis van
agendapunten worden andere directieleden in het RvB-Directie overleg genodigd.
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In het traject om te komen tot zaken als het ontwikkelen/vaststellen van zaken als Missie, Visie/Ethisch
kader is de RvB een intensief betrokken.
In relatie tot het communicatieplan wordt door de auditoren geconstateerd dat de organisatie werkt aan
een plan. Dit is niet gereed.
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5.2 Beoordelingen van zorgspecifieke normen
De beoordelingen worden hier eerst weergeven per norm, dan per kritisch proces.
5.2.1 Infectiepreventie en –bestrijding
Kritisch proces

Omschrijving

Infectiepreventie en –
beheersing

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

Opmerkingen:
De auditor heeft voor de toetsing van de normenset 'infectiepreventie en –bestrijding’ onder andere een
gesprek gevoerd met het team ziekenhuishygiëne (ZHHYG). Hierbij werd de aanpak betreffende
verspreiding van multiresistente kiemen besproken. Meldingen betreffende multiresistente kiemen worden
rechtstreeks vanuit het laboratorium gerapporteerd naar het team ZHHYG. Het team ZHHYG rapporteert
onmiddellijk naar de afdelingen, welke de noodzakelijke maatregelen implementeren, en informeert alle
betrokken zorgverleners via mail. Tijdens het werkplekbezoek op de verpleegeenheid wordt vastgesteld
door de auditor dat de kamers van deze patiënten volgens de afspraken zijn geïnstalleerd. Het team ZHHYG
heeft een procedure uitgewerkt om patiënten, geïnfecteerd me een multiresistente kiem, in te delen in
kleine versus grote verspreiders en heeft richtlijnen voor therapie per groep gedefinieerd. Tijdens het
werkplekbezoek wordt door de auditor geconstateerd dat de ondervraagde therapeuten
(kinesitherapie/ergotherapie) op de hoogte zijn van deze richtlijnen.
De auditor heeft een patiënt gesproken met isolatiemaatregelen en heeft kunnen constateren dat zowel
patiënt als familie goed waren geïnformeerd omtrent de reden van de isolatiemaatregel en de richtlijn voor
patiënt en familie.
De manier waarop het team ziekenhuishygiëne de richtlijnen met betrekking tot patiënten met
multiresistente kiemen heeft uitgewerkt in een zogenoemd “proper-pakketje”, rekening houdend met de
bedoeling om deze patiënten revalidatie te kunnen blijven aanbieden verdient een compliment.
Het team ZHHYG heeft als doelstelling vooropgesteld om op termijn de afdelingsverantwoordelijken, arts
en hoofdverpleegkundigen, verder te bekwamen in de aanpak betreffende multiresistente kiemen om deze
procedure te borgen in de organisatie.
Door de auditor wordt vastgesteld dat procedures met betrekking tot infectiepreventie en -bestrijding
aanwezig zijn in het documentbeheersysteem, met beschrijving van de verantwoordelijkheidsverdeling en
met bronvermeldingen. Tijdens het werkplekbezoek op D100 en D200 wordt vastgesteld dat de procedures
door verpleegkundigen en therapeuten worden toegepast.
Op de afdeling D100 heeft de auditor het inscholingstraject en de VTO kaart (vorming/training/opleiding)
besproken met een verpleegkundige die twee jaar op dienst werkt. Het inscholingstraject voldoet aan de
norm. Alle aanwezigheidsattesten betreffende de opleiding werden door de auditor ingezien. De auditee
meldt dat bijscholingsmogelijkheden aan bod komen bij de jaargesprekken met de leidinggevende.
De naleving van de procedures betreffende infectiepreventie en -bestrijding wordt door de instelling
getoetst via interne kwaliteitsaudit, veiligheidsrondes en steekproeven. Er zijn indicatoren vastgelegd zoals
de naleving op de handhygiëne.
Voor wat betreft de unit voor sterilisatie en endoscopie meldt de auditor dat de instelling zelf een evaluatie
bij de zorginspectie heeft aangevraagd. In het rapport van de zorginspectie staan vijf actiepunten vermeld.
Deze actiepunten zijn, aldus auditees, op het moment van de NIAZ audit afgewerkt.
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Betreffende het sterilisatieproces heeft de auditor in één onderzoekslokaal geconstateerd dat de labels op
gesteriliseerd materiaal niet uniform zijn en niet steeds aanwezig zijn en dat er materiaal aanwezig was
waarvan de houdbaarheidsdatum ruim overschreden was. De auditee meldt dat in de procedure niet
duidelijk staat gestipuleerd wie de verantwoordelijkheid draagt om de houdbaarheidsdata van gesteriliseerd
materiaal in de onderzoekslokalen te controleren.
Betreffende het gebruik van endoscopen wordt door de auditor vastgesteld dat de scopen na sterilisatie in
een kast worden opgehangen. De auditee meldt dat deze endoscopen soms zonder extra
reinigingsprocedure vanuit deze kast in gebruikt worden genomen.
Uitdagingen:
8.2 - De instelling zorgt bij de opslag en behandeling van linnengoed, apparatuur, instrumenten, materialen
en andere benodigdheden voor bescherming tegen besmetting.(goud – HP)
13.11 - De instelling bergt endoscopie-instrumenten zodanig op dat de kans op besmetting of beschadiging
minimaal is. ( goud – HP)
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5.2.2 Medicatiebeheer
Kritisch proces

Omschrijving

Medicatiemanagement

Interdisciplinaire verlening van medicatie aan cliënten.

Opmerkingen:
De auditoren hebben het kritisch proces 'medicatiebeheer –medicatiemanagement’ getoetst, enerzijds aan
de hand van een interview met de hoofdapotheker en de Hoofdarts en anderzijds met werkplekbezoeken op
de apotheekafdeling en verschillende hospitalisatieafdelingen.
De apotheek neemt de hoofdverantwoordelijkheid met betrekking tot HRM, LASA-medicatie en
geconcentreerde elektrolyten door de stocks hiervan zelf te beheren. Er zijn geen medicatiestocks op de
verpleegafdelingen aanwezig. De medicatie wordt door de apotheek wekelijks geleverd in een afgesloten
medicatiekast, voor HRM en LASA-medicatie met specifieke labels en voor geconcentreerde elektrolyten via
een aparte transportbox.
Op de verpleegafdeling zet de nachtverpleegkundige de medicatie voor de komende dag klaar per patiënt.
De verdeelkast is een gesloten kast, de verdeling van medicatie aan patiënt verloopt volgens de afgesproken
procedures.
Patiënten en familie worden, waar mogelijk, geïnformeerd omtrent hun medicatieschema en de
bijwerkingen. Verstrekte informatie met betrekking tot medicatie wordt niet in het dossier genoteerd.
Voor medicatiestalen is er een ziekenhuisbrede afspraak om alle leveringen via de apotheek te laten
verlopen. In de praktijk wordt deze afspraak niet door iedereen gerespecteerd.
Er is geen specifieke procedure met betrekking tot experimentele medicatie (bv: medicatie in
studieverband).
Opleiding omtrent veilige toediening van medicatie is georganiseerd en is onderdeel van het
inscholingstraject. Documenten omtrent medicatieveiligheid worden door medewerkers teruggevonden in
het documentbeheersysteem.
Er is een proactief beleid omtrent evaluatie en bijwerking van het formularium. Veranderingen in het
formularium en uitleg omtrent nieuwe medicatie worden gecommuniceerd naar de zorgverleners via mail en
intranet.
De etiketten voor medicatie bevatten de noodzakelijke informatie, de etikettering gebeurt volgens de
afgesproken procedure.
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5.2.3 Ambulante zorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De bevindingen van het kritisch proces 'Ambulante zorg' werden nagegaan via de tracers op:
- 'patiënt opgenomen op het dagziekenhuis voor revalidatie volwassene (PDH)'
- 'patiënt opgenomen op het dagziekenhuis voor revalidatie kinderen (PDH)'
- 'patiënt op consultatie (consultatie, endoscopie, radiologie)'
door observaties, dossieronderzoek en contactnamen met
- (hoofd)verpleegkundigen op de bezochte afdelingen
- ergotherapeuten op de bezochte afdelingen
- medisch secretaresse op de bezochte afdeling
- revalidanten op de bezochte afdelingen
- toelichting dashboard indicatoren ambulante revalidatie door neuro-pediater, hoofdverpleegkundige,
hoofdtherapeut
- opleidingsverantwoordelijke revalidatie
Voor elke patiënt is er een patiëntendossier beschikbaar. Inkendaal werkt met een papieren en digitaal
dossier (niet geïntegreerd). Op de ambulante revalidatie heeft de auditor vastgesteld dat dossier niet altijd
compleet zijn en de afspraken om tijdig opvolgnota's aan te leveren niet consequent worden nagekomen.
Controle op dossiervoering wordt meegenomen in de interne audits. Actiepunten zijn opgenomen in
actielijsten (criteria 14.6 & 14.7).
Op de afdelingen ambulante revalidatie (volwassen en kinderen) heeft de auditor vastgesteld dat er
standaard wordt uitgelogd uit het digitaal patiëntendossier.
Op de polikliniek heeft de auditor geobserveerd dat patiëntenresultaten en verslagen bewaard worden
achter de open balie. Hoewel de medewerkers afspraken hebben gemaakt om de balie niet onbemand te
laten zijn heeft de auditor op meerdere momenten vastgesteld dat de balie enkele ogenblikken onbemand
is. Patiëntengegevens zijn vanaf de gang zichtbaar en leesbaar: De auditor heeft geobserveerd dat er één
bak was, met leesbare patiënten gegevens op het etiket.
Uitdagingen:
- 14.1 -Het team houdt een volledig en actueel dossier bij voor elke cliënt. (goud - HP)
- 14.4 - Het team bergt cliëntendossiers zodanig op dat de privacy en vertrouwelijkheid van cliëntinformatie
beschermd worden. (Goud HP)
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:
In de ambulante setting wordt multidisciplinair gewerkt. Dit wordt ondersteund door functieprofielen, die
opgesteld zijn voor elk discipline en in functie van elke afdeling. Deze zijn ook transparant beschikbaar op
het intranet (criteria 3.2 diamant, norm 3.3 goud!).
Bij inzien van het opleidingsoverzicht kon de auditor vaststellen dat een ergotherapeut op de afdeling
ambulante revalidatie geen opleiding heeft gevolgd omtrent agressie (criteria 3.5 platina).
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Desgevraagd geven diverse zorgverleners (verpleegkundigen, ergotherapeuten,
opleidingsverantwoordelijke revalidatie) aan dat de opleiding 'training in culturele competenties' niet
voorzien is in het opleidingspakket (criteria 4.8, diamant).
De VIR (criteria 4.6, platina) 'training rond infuuspompen' is als niet van toepassing gescoord gezien er nooit
intraveneuze toedieningen toegediend worden op ambulante revalidatie noch de polikliniek.
Bij het opstellen van het werk uurrooster wordt er rekening gehouden met work-life balance (criteria 5.2,
goud ).
Uitdaging:
- 4.7 -Nieuwe teamleden volgen een training over agressie en geweld op de werkplek, om zorgverleners en
andere medewerkers te beschermen tegen geweld of agressief gedrag. (goud HP)
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De middelen (personeel en materiaal) zijn in verhouding van de activiteiten voor de teams ambulante
revalidatie volwassen, kinderen en de polikliniek (criteria 2.1, goud!). Indien noodzakelijk kunnen
medewerkers aanvragen doen voor bijkomend materiaal.
Resultaten beïnvloeden

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

Opmerkingen:
In de gehele instelling wordt gewerkt met evidence-based richtlijnen.
Inkendaal werkt op dit moment niet met zorgpaden voor de voorkomende diagnoses. De hoofdgeneesheer
geeft aan dat de ontwikkeling van de 20 reva-trajecten is gepland voor 2018.
De auditor heeft vastgesteld dat de diensten ambulante revalidatie volwassenen en kinderen (D600 & D700)
indicatoren (KPI's) bijhouden naar kwaliteit, zoals handhygiëne en deze op de kwaliteitsborden en op het
intranet plaatsen.
Het valpreventiebeleid is recent geïmplementeerd. Binnen Inkendaal heeft de werkgroep Valpreventie
ambulante kinderen een evaluatie gehad op 10/10/2017 waarbij concreet afspraken zijn gemaakt, de
implementatie werd geëvalueerd en bijkomende doelstellingen of actiepunten zijn gedefinieerd zoals het
aanbrengen van icoontjes van valpreventie op de badge van de kinderen. Dit onderdeel werd eind oktober
2017 geauditeerd en de resultaten werden gepubliceerd op het dashboard zorgindicatoren PDH. De afdeling
behaalde op het item valpreventiescreening en herkenning een 100% score. Ook aan het luik
“communicatie” werden doelstellingen gekoppeld.
Desgevraagd geven auditees aan (Verpleegkundigen en de ergotherapeut van PDH) dat door de recente
implementatie van het valpreventiebeleid de evaluatie nog niet heeft plaatsgevonden.
Uitdaging:
- 16.2 VIR Het team implementeert en evalueert het beleid rond valpreventie om schade van vallen van de
cliënt te minimaliseren. (Platina)
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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:
Verantwoordelijke auditees op de afdeling ambulante zorg geven aan niet te weten of responstijden voor
het reageren op zorgvragen worden bijgehouden. No-shows op de polikliniek worden aldus auditees wel
geregistreerd. Deze zijn nog niet geanalyseerd.
Er is geen beloproepsysteem in de wachtzaal van de polikliniek (criteria 7.6, platina).
Inkendaal heeft mondeling afspraken opgesteld omtrent het tijdig bijwerken van veranderingen in de
gezondheidstoestand van de patiënt in het patiëntendossier. Uit interne audits en gesprekken met de
verantwoordelijk hoofdgeneesheer en coördinator blijkt dat de afspraken niet altijd worden nageleefd en
zijn extra acties opgesteld.
Uitdaging:
- 8.11 - Het team evalueert de beoordeling regelmatig en werkt deze bij indien de gezondheidstoestand van
de cliënt substantieel is gewijzigd. (goud)
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5.2.4 Diagnostische beeldvorming
Kritisch proces

Omschrijving

Diagnostische diensten diagnostische
beeldvorming

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

Opmerkingen:
Het kritisch proces diagnostische beeldvorming is getoetst aan de hand van de tracer "patiënt voor
diagnostische beeldvorming X-thorax”. Auditor heeft tijdens de audit het maken van een X-thorax bij een
gehospitaliseerde patiënt geobserveerd. Auditor heeft de buckykamer, de scopie kamer, de kamer voor
EEG, spreekkamers, de ruimte voor reiniging en desinfectie scopen en sterilisatie, de wachtruimte, de
ruimtes voor opslag materialen en middelen en toiletten bezocht.
Gesproken is met een Longarts/ protocolleur voor X-thorax en X-abdomen, de preventiemedewerker, 2
verpleegkundigen polikliniek en de leidinggevende polikliniek. De patiënt was tijdens de observatie niet
aanspreekbaar voor auditor.
De instelling heeft een actuele vergunning en voldoet aan vigerende wet en regelgeving. Binnen Inkendaal is
geen geregistreerde radioloog werkzaam. Op niveau goud is als een tekortkoming geregistreerd. De
medisch specialisten zijn erkend als connexisten en kunnen diagnostische onderzoeken aanvragen en
protocolleren. De 3 medewerkers zijn al lange tijd op de afdeling voldoen aan de competenties om
conventioneel radiologische onderzoeken uit te voeren.
Gehospitaliseerde of ambulante patiënten van Inkendaal kunnen binnen de polikliniek terecht voor
conventionele radiologie (RX Thorax, RX Abdomen, RX Orthopedie), (video-)bronchoscopie en andere niet
beeldvormende technieken als EEG, EKG, EMG. Voor meer complexe medisch technische onderzoeken
wordt patiënten verwezen naar een acuut omliggend ziekenhuis. Er vinden daarom geen onderzoeken met
contrast of onder sedatie plaats. Deze onderdelen zijn in deze rapportage op niet van toepassing gescoord.
Het aantal radiologische onderzoeken op jaarbasis is in vergelijking met reguliere ziekenhuizen beperkt. Er is
gestart met registratie van responstijden. Er is echter geen sprake van oplopende wachttijden. De
responstijden bij spoedaanvragen zijn kort. Een acuut aangemeld onderzoek kon op de dag van observatie
direct geplaatst worden.
Op de polikliniek zijn korte communicatielijnen. Aanvragen worden direct beoordeeld. Bij onduidelijkheden
wordt direct geverifieerd. Informatie vooraf aan het onderzoek, uitvoering van de onderzoeken,
afhandeling/verslaglegging van het onderzoek voldoen aan de normcriteria. Er wordt voldaan aan de criteria
voor cliëntidentificatie.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Ontwikkelgesprekken met medewerkers
worden gevoerd maar hebben door wisseling van de leidinggevende vertraging opgelopen In scholing wordt
voorzien. Werkoverleg wordt meerdere malen per jaar georganiseerd. Aantoonbaar is dat in deze
overleggen VIM meldingen en andere kwaliteitsonderwerpen worden besproken.
De afdeling voldoet aan hygiëne-eisen. Privacy kan worden geborgd. Er zijn geen aparte kleedruimte
aanwezig. Dit is passend bij de doelgroep en gezien de lage intensiteit van onderzoeken niet bezwaarlijk.
De afdeling is voorbereid op noodsituaties. Noodstroomtest wordt jaarlijks uitgevoerd.
De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor registratie en rapportage van gegevens met betrekking
tot stralingshygiëne. De gegevens zijn aan auditor getoond. De stralingsbelasting was over meerdere jaren
nihil.
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VIM-meldingen worden gedaan en de afhandeling is aantoonbaar. De melder ontvangt via de mail een
terugrapportage.
Een systeem waarin kwaliteit van opnames en kwaliteit van protocolleren cyclisch wordt getoetst is niet
aantoonbaar. (niveau platina en diamant.
Afwijking van de norm op niveau goud: 3.6. De medische manager en de artsen van het team zijn geen
geregistreerde radiologen. Werving van een radioloog is in gang gezet.
Uitdaging:
- 3.6. De medisch manager en de artsen van het team zijn geregistreerde radiologen.(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 VIR valpreventie uit de normenset 'diagnostische beeldvorming' is getoetst door een tracer uit te voeren
op de polikliniek Inkendaal, door observaties tijdens de bijgewoonde radiologische onderzoeken en door het
raadplegen van documenten in het documentbeheersysteem iProva.
Valpreventiebeleid is aanwezig. Risicogroepen worden geïdentificeerd. Valpreventie wordt besproken in
werkoverleg. Patiënten en familie/mantelzorgers worden betrokken bij de preventie van valincidenten.

64

Datum:
15-12-2017

Status:
Definitief

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

5.2.5 Medische (niet-chirurgische) zorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De bevindingen van het kritisch proces 'Medische (niet-chirurgische) zorg' werden nagegaan via de tracers:
- 'patiënt opgenomen op de dienst D300 voor resocialisatie NAH post neurochirurgie'
- 'patiënt opgenomen op de dienst D200 postoperatief met rugletsel'
- 'kind opgenomen op de dienst D500 met neuromusculaire aandoening
door observaties, dossieronderzoek en contactnamen met
- neuro-pediater
- hoofdverpleegkundigen, adjunct-hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen op de bezochte afdelingen
- hoofdtherapeuten op de bezochte afdelingen
- logopedist op de bezochte afdeling
- ergotherapeut op de bezochte afdeling
- revalidanten op de bezochte afdelingen
- toelichting dashboard indicatoren D200 door internist, hoofdverpleegkundige en hoofdtherapeut
- opleidingsverantwoordelijke revalidatie
In Inkendaal wordt gewerkt met een digitaal patiëntendossier (medisch, paramedisch), waar elke discipline
toegang toe heeft. De evolutie van de patiënt werd wekelijks multidisciplinair aan de hand van deze digitale
notities besproken.
Het medicatiebeheer is niet geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier. Een link tussen beide
programma’s is niet voorzien.
Op de bezochte afdelingen heeft de auditor vastgesteld dat er standaard wordt uitgelogd uit het digitaal
patiëntendossier.
Inkendaal werkt met evidence-based richtlijnen. Heden wordt er nog niet met reva-trajecten gewerkt, deze
ontwikkeling staat gepland voor 2018 (criteria 13.5, platina). Alle beslissingen rond evidenced based werken
binnen Inkendaal zijn toegewezen aan het wetenschappelijk Innovatief Comité(WIC). Het WIC beslist finaal
welke evidence er gevolgd wordt. Een procedure om te kiezen tussen evidence-based richtlijnen is niet
aanwezig (criteria 13.3, diamant).
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:
Op de bezochte afdeling wordt multidisciplinair gewerkt. Dit wordt ondersteund door functieprofielen, die
opgesteld zijn voor elk discipline en in functie van elke afdeling. Deze zijn ook transparant beschikbaar op
het intranet.
Uit gesprekken blijkt dat de medewerkers geen opleiding hebben gevolgd omtrent Leiderschap,
conflictoplossingen, samenwerken in teams, agressie en geweld en een training in culturele competenties.
Auditees geven aan dat deze vormingen niet voorzien zijn in het opleidingspakket.
De VIR (criteria 4.6, platina) 'training rond infuuspompen' is als niet van toepassing gescoord gezien er geen
intraveneuze toedieningen toegediend worden op de afdeling.
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Bij het opstellen van het werkuurrooster van de therapeuten wordt er rekening gehouden met work-life
balance. Therapeuten kunnen zelf hun planning opmaken (criteria 5.2, goud !). Sedert mei 2017 is een
project lopende van arbeidsduurreglementering waarbij ziekenhuisbrede afspraken zijn gemaakt waaronder
afspraken omtrent gezond roosteren. Het principe van gezond roosteren bij verpleegkundigen wordt nog
niet consequent toegepast. De finale implementatie is voorzien voor 1/01/2018.
Uitdagingen:
- 4.7 - Nieuwe teamleden volgen een opleiding over agressie en geweld op de werkplek, om zorgverleners en
andere medewerkers te beschermen tegen geweld of agressief gedrag.(goud - HP)
- 5.2 - Het team hanteert een beleid met betrekking tot verwachte werktijden, met inbegrip van het
maximaal aantal uren per dienst en per week, en eventuele werkomstandigheden die van invloed kunnen
zijn op de gezondheid en het welzijn van het team.(goud-HP)
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
De middelen (personeel en materiaal) zijn in verhouding van de activiteiten voor de afdelingen.
Indien noodzakelijk kunnen medewerkers aanvragen doen voor bijkomend materiaal.
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:
Er wordt doorheen de instelling gewerkt met evidence-based richtlijnen. Deze worden regelmatig
beoordeeld door het wetenschappelijk Innovatief Comité(WIC). Alle beslissingen rond evidenced based
werken binnen Inkendaal zijn toegewezen aan het WIC. Het WIC beslist finaal beslissen welke evidence er
gevolgd wordt.
Met zorgpaden voor voortkomende diagnoses wordt heden niet gewerkt. De hoofdgeneesheer geeft aan
dat de ontwikkeling van de 20 reva-trajecten is gepland voor 2018.
De auditor heeft vastgesteld dat de dienst D300 indicatoren bijhoudt naar kwaliteit, zoals handhygiëne. De
hoofdtherapeut geeft aan heden geen diagnose specifieke of uitkomst specifieke indicatoren te registreren
(criteria 15.3 & 15.4 platina).
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:
Op de afdelingen D200, D300 & D500 is er een opnamebeleid uitgewerkt waarbij alle nodige informatie
multidisciplinair verzameld wordt. Dit wordt wekelijk multidisciplinair opgevolgd met de nodige aandacht
voor patiëntgerichtheid.
De onderstaande VIR’S zijn geïmplementeerd en geborgd:
- medicatieverificatie
- cliëntidentificatie
- tromboseprofylaxe
- decubitusbeleid
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5.2.6 Revalidatiezorg
Kritisch proces

Omschrijving

Besluitondersteuning

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

Opmerkingen:
De auditoren hebben het kritisch proces revalidatiezorg aan de hand van de tracer “revalidatie van een
gehospitaliseerde revalidatie patiënt” getoetst. Bezocht zijn de afdelingen D500, D200 en D100, de ruimte
voor fysiotherapie, ergotherapie, opslagruimte voor thuisbeademingsapparatuur. Op de afdelingen is
gekeken op patiëntenkamers, opslagruimtes, toiletten, badkamer en overlegruimtes. De rapportage is
gebaseerd op de bevindingen van 2 auditoren en 1 auditor in opleiding.
Gesproken is met verpleegkundigen en hoofdverpleegkundige van de 3 genoemde afdelingen, de kinesisten
en ergotherapeuten. Gesproken is met de kinesist die coördinator is voor de thuisbeademingsapparatuur.
Tevens is gesproken met een neuroloog-pediater en de Hoofdarts. Observaties van zorgverlening, medicatie
uitzetten, voor toediening gereedmaken en toedienen zijn uitgevoerd.
Gesprekken hebben in goede en open sfeer plaatsgevonden. Medewerkers komen gemotiveerd, betrokken
en enthousiast over.
Patiënten hebben een papieren medisch dossier. Verpleegkundigen en overige disciplines werken met een
digitaal dossier. Medicijnen worden elektronisch voorgeschreven. De toediening wordt in dit systeem
geregistreerd.
Vermits de bijzondere doelgroep en patiëntenpopulatie kan in Inkendaal niet steeds gewerkt worden met
evidence based richtlijnen. Voor een aantal doelgroepen (ventilatie, Neuromusculaire patiënten,…) verricht
Inkendaal pionierswerk in het uitwerken en ontwikkelen van evidence. Inkendaal werkte mee aan 15
publicaties. Op de afdeling D500 is door auditees aangegeven dat niet gewerkt wordt volgens evidencebased richtlijnen. De doelgroep is zeer specifiek en de behandeling vraagt individuele afwegingen en
maatwerk. De criteria 14.3 en 14.3 zijn omdat de afdeling geen evidence-based richtlijnen hanteert op niet
van toepassing gescoord.
Uitdaging:
- 14.1 Het team hanteert evidence-based richtlijnen voor revalidatiezorg.(goud)
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:
Tijdens de audit is vastgesteld dat beschikbare ruimtes geschikt zijn voor zorgverlening, begeleiding en
revalidatie van patiënten en teamoverleg.
Artsen en verpleegkundigen zijn geregistreerd.
Taken, functies en bevoegdheden zijn omschreven.
Inwerken van nieuwe medewerkers en evaluatie van functioneren vindt plaats.
Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat er voldoende bezetting is. Auditees geven aan zich veilig te
voelen in de nachtdiensten.
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Inkendaal biedt medewerkers scholingen aan op het gebied van brandpreventie, ontruiming, persoonlijke
beschermingsmiddelen en reanimatie. Scholingen worden gevolgd en geregistreerd. Auditor heeft tijdens
de audit steekproefsgewijs registratie van scholingen gecontroleerd en in orde bevonden. Medewerkers
geven aan geen specifieke trainingen op het gebied van communicatie, conflictoplossing, leiderschap en een
training in culturele competenties te hebben gevolgd.
Binnen Inkendaal worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar ethische dilemma’s worden
geagendeerd.
Klinisch leiderschap

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

Opmerkingen:
Auditor concludeert op basis van het bezoeken van de diverse afdelingen dat de ruimtes geschikt zijn voor
de beoogde zorgverlening. De ruimtes zijn adequaat ingericht ten behoeve van verpleegkundige zorg,
revalidatie en de daarbij behorende overlegvormen. Er zijn adequate voorzieningen ten behoeve van
dossiervorming. Er kan voldoende privacy worden geboden tijdens gesprekken met cliënten en
familie/mantelzorgers.
Individuele zorg en revalidatiebehoefte van cliënten wordt door de diverse disciplines in kaart gebracht. Van
opname tot ontslag is sprake van een gestructureerd proces. Wekelijks wordt een teamoverleg
georganiseerd. Het MDO vindt per zes tot acht weken plaats. Auditoren hebben registraties van deze
overleggen steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. Inzet van deskundigheid staat in
verbinding met zorgbehoefte. De instelling faciliteert de opleiding van verpleegkundigen. Familie en
mantelzorgers worden betrokken bij de zorgverlening.
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:
Auditoren hebben tijdens bezoeken aan de afdelingen vastgesteld dat per patiënt risico’s in kaart worden
gebracht voor onder andere decubitus, pijn en vallen. Op basis van de risicobeoordeling wordt beleid ingezet
en gevolgd. Auditoren hebben dossiers steekproefsgewijs gecontroleerd en geen tekortkomingen
vastgesteld. Afwijkingen binnen het zorgproces worden digitaal gemeld in het VIM systeem. Auditoren
hebben gezien dat meldingen door leidinggevenden en commissieleden worden geanalyseerd en
afgehandeld. Op intranet worden bevindingen ten aanzien van de meldingen gepresenteerd. In de
werkoverleggen wordt ingegaan op meldingen en worden verbeteringen in gang gezet. Er is een start
gemaakt met verbeterborden. De actualiteit van informatie op de borden is voor de organisatie een punt
van aandacht. Tevredenheid van cliënten en familie wordt gemeten en wordt ook besproken in het
werkoverleg. Vergelijking van resultaten is aantoonbaar. Hoewel Inkendaal lid is van Netwerk Klinische
Paden (NKP), participeert aan verschillende intervisies waarbij benchmark, richtlijnen, evidence,…. aan bod
komen, participeert aan VIP² waar de ziekenhuisbrede indicatoren worden opgevolgd en gescoord
(benchmark) en voor de conventies samenwerkt met universiteiten waardoor aan informatie-uitwisseling
wordt gedaan geven auditees op de bezochte afdelingen aan dat het delen van onderzoeken, richtlijnen en
benchmarkinformatie met vergelijkbare organisaties niet wordt uitgevoerd.
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:
Auditoren hebben tijdens de bezoeken op de afdeling en tijdens de interviews vastgesteld dat cliënt en
familie vooraf aan de opname informatie ontvangen over de instelling. Familie wordt gedurende het gehele
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revalidatieproces betrokken bij de zorgverlening en geïnformeerd. Binnen Inkendaal wordt gewerkt met een
papieren medisch dossier en een elektronisch dossier voor verpleegkundige en overige disciplines. In deze
dossiers worden gegevens rond behandeling vastgelegd. Informed consent en behandelbeperkingen
worden geregistreerd. Medicatie wordt elektronisch voorgeschreven. De toediening van medicatie wordt in
dit systeem geregistreerd. Bij opname is verificatie van opnamemedicatie aantoonbaar. In meerdere
medisch dossiers is tijdens hiervan bewijs gevonden. Gedurende de opname worden patiënten
geïdentificeerd door te vragen naar naam en geboortedatum en/of controle op het polsbandje. Tijdens
observaties is vastgesteld dat dit wordt uitgevoerd. Tijdens de opname wordt het risico op decubitus
gemeten. Bewijs hiervan is bij controle van meerdere dossiers gezien. Overdrachten van de verpleegkundige
diensten vinden gestructureerd plaats. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg waar verblijvende en te
verwachten patiënten worden besproken. Van deze overleggen zijn door auditoren verslagen gezien. Per 6
tot 8 weken vindt een groot multidisciplinair overleg plaats en wordt gesproken met patiënt en familie.
Iedere discipline levert voor dit overleg schriftelijk informatie aan over voortgang met betrekking tot het
behalen van doelstellingen en eventuele belemmeringen in de voortgang.
Client en familie worden voorbereid op ontslag. Na ontslag wordt contact opgenomen om eventuele
problemen tijdig te onderkennen.

69

Datum:
15-12-2017

Status:
Definitief

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

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.
Het Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft op basis van het instrument Hospital Survey on Patient Culture
van het Agency for Healthcare het onderzoek naar de veiligheidscultuur verricht en gebruik gemaakt van
de NIAZ-Qmentum portal.
Aan het onderzoek hebben zorgprofessionals meegewerkt die in actieve dienst zijn. 202 zorgprofessionals
hebben de vragenlijst ingevuld waarvan 158 (78,2%) medewerkers van de afdelingen revalidatie.
Het actieplan is op 23 september 2015 vastgesteld. In de ingeziene samenvatting van 23 september 2015
zijn 25 actiepunten als “rood” geclassificeerd, zijn mogelijke acties geformuleerd en is een actiehouder
aangewezen. Het actieplan werd gepubliceerd op de publieke pagina van Inkendaal zodat deze
geconsulteerd kon worden door alle medewerkers. Tevens is een termijn en een methode vastgesteld voor
het monitoren van de voortgang.
Ten tijde van de audit is door het auditteam vastgesteld dat bij alle 25 actiepunten voortgang is geboekt.
De actiepunten zijn door de verantwoordelijken uitgevoerd, de stand van zaken is vastgesteld en is
afgesproken relevante actiepunten ( in relatie tot leiderschap) continue te blijven monitoren.
Tijdens werkplekbezoeken hebben leidinggevenden aangegeven dat de actiepunten tijdens
werkbesprekingen en team overleggen aan de orde zijn geweest en waar relevant medewerkers zijn
betrokken bij de uitvoering. Medewerkers bevestigen dat actiepunten uit toetsingen aan de orde komen in
de werkoverleggen. Leidinggevende auditees geven aan de punten uit de cultuurmeting te hebben
herkend en geven aan hier op afdelingsniveau aandacht aan te hebben besteed. Concreet is dit inzichtelijk
te maken.
Minimum respons vereist: 191 (gebaseerd op totaal 375 medewerkers):
Totale respons behaald: 202 personen
Op basis van de bovenstaande bevindingen voldoet de voortgang naar veiligheidscultuur aan de
‘Accreditatieprocedure 2017 Qmentum’.
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7. Intern toetsingssysteem
In onderstaand overzicht staat in hoeverre het Revalidatieziekenhuis Inkendaal voldoet aan de
eisen gesteld in de geldende accreditatieprocedure 2017 m.b.t. het intern toetsingssysteem.
1.

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

Conform de interne auditprocedure is de verantwoordelijkheid van het opstellen van een actieplan en het
opvolgen / monitoring ervan belegd bij de leidinggevende van de afdeling waar de audit heeft plaats
gevonden. De leidinggevende stelt naar aanleiding van de bevindingen in het intern auditrapport, zo
mogelijk in samenspraak met de betrokken artsen, binnen vier weken verbeterrapporten op (inclusief
geplande verbeteracties en realisatiedata, evaluatiemomenten en borging van de maatregel).
De coördinatoren / Hoofdgeneesheer en Geneesheer Directeur Revalidatie zijn verantwoordelijk voor de
voortgang van de interne audits, de verbeterrapporten en het monitoren en bijsturen van de te
ondernemen verbeteracties door de leidinggevenden.
Het auditteam heeft vastgesteld dat de betrokkenheid van de artsen op het afdelingsbeleid groot is.
Artsen zijn als auditee en als auditor betrokken bij de interne toetsingen.
2.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal 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.

Inkendaal hanteert een intern auditsysteem, gebaseerd op de vigerende kwaliteitsnorm zorginstellingen
(KZi 3.0) van het NIAZ. Het Revalidatieziekenhuis heeft het intern auditbeleid vastgelegd in het “Intern
Auditbeleid” versie 1. welke is vastgesteld op 17 augustus 2015.
In het auditbeleid zijn het doel, de interne auditoren, de uitvoerenden en verantwoordelijken alsmede de
rolverdeling hiertussen en de werkwijze bij interne audits vastgelegd. Voor de interne auditoren zijn op
basis van competenties de normensets verdeeld.
In het ‘Intern Auditbeleid’ is aangegeven dat alle afdelingen/organisatieonderdelen of onderdelen van
processen minimaal één keer per vier jaar worden geaudit . Naar aanleiding van eventuele geconstateerde
tekortkomingen kan een (verpleeg)dienst / (zorg)proces vaker geaudit worden.
Afdelingen met een verhoogd risico voor patiëntveiligheid worden minimaal éénmaal per twee jaar intern
geaudit. In de ‘risicomatrix kritische afdelingen’ is terug te zien dat de instelling een keus heeft gemaakt in
afelingen die twee uitgebreide audits in vier jaar krijgen en afdelingen die eens per vier jaar getoetst
worden.
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.

Vanuit het overzicht ‘auditplanning’ is te zien dat vanaf het 3e trimester 2015 audits zijn uitgevoerd op
verpleegafdelingen die als kritische afdelingen zijn gelabeld en dat op de verpleegafdelingen tracer audits
en thema audits zijn uitgevoerd.
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Indien de Inspectie voor de Vlaamse Zorginspectie specifieke richtlijnen heeft opgesteld voor
risicovolle afdelingen/processen, zijn deze aantoonbaar binnen het interne toetsingssysteem op
implementatie/borging getoetst.

Niet van toepassing voor Revalidatieziekenhuizen.
5.

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

Niet van toepassing.
6.

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

Vanuit het overzicht ‘auditplanning’ is te zien dat dat alle afdelingen betrokken zijn geweest bij tracer
audits, thema audits en veiligheidsrondes.
In gesprekken met leidinggevende auditees is genoemd dat de monitoring van de actiepunten vanuit de
betrokken afdelingen dan wel ziekenhuisbrede actiepunten in het maandelijkse overleg tussen
leidinggevende en coördinator / directielid aan de orde moeten komen. Voor wat betreft de
verpleegafdelingen en consultaties is vastgesteld dat conform de afspraken wordt gewerkt en dat
actiepunten in werkoverleggen / team overleggen aan de orde komen. Verantwoordelijke leidinggevenden
van bezochte afdelingen bevestigen de voortgang van het actieplan aan de hand van de Excel lijsten te
bespreken met verantwoordelijke directieleden en daarvan een terugkoppeling te geven in het
werkoverleg met de medewerkers.
De interne audit rapportages zijn conform een vast format opgesteld. Vanaf 2015 zijn interne toetsingen
uitgevoerd op basis van de normensets NIAZ-Qmentum. Criteria zijn in een Excel bestand opgenomen en
dit bestand is als auditrapportage aan de verantwoordelijke leidinggevende(n) gestuurd. Voortgang wordt
in het bestand opgenomen. Uit de gebruikte Excel lijsten is niet altijd zichtbaar of een actiepunt is
gerealiseerd, voortgang is geboekt dan wel nog open staat.
Tijdens de audit is voorgaande aangetoond door rapportages, actieplannen en de voortgang (o.a. de
voortgang in de verbeterpunten vanuit de vorige NIAZ-proefaudit).
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
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Appendix C: Slotpresentatie

77

Datum:
15-12-2017

Status:
Definitief

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

78

Datum:
15-12-2017

Status:
Definitief

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

79

Datum:
15-12-2017

Status:
Definitief

Revalidatieziekenhuis
Inkendaal

Internationaal accreditatieprogramma
NIAZ-Qmentum

80

