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APR

Vereisten voor 

deelname aan 

accreditatie APR.1 APR.2 APR.3 APR.4 APR.5 APR.6 APR.7 APR.8 APR.9 APR.10 APR.11 APR.12

IPSG

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid IPSG.1 IPSG.2 IPSG.2.1 IPSG.2.2 IPSG.3 IPSG.3.1 IPSG.4 IPSG.4.1 IPSG.5 IPSG.6

ACC.1 ACC.1.1 ACC.1.2 ACC.2 ACC.2.1 ACC.2.2 ACC.2.2.1 ACC.2.3 ACC.2.3.1 ACC.3 ACC.3.1 ACC.3.2 ACC.4 ACC.4.1 ACC.4.2 ACC.4.3 ACC.4.3.1 ACC.4.3.1 ACC.4.4 ACC.4.5

ACC.4.5.1 ACC.5 ACC.5.1 ACC.5.2 ACC.5.3 ACC.6

AOP.1 AOP.1.1 AOP.1.2 AOP.1.2.1 AOP.1.3 AOP.1.3.1 AOP.1.4 AOP.1.5 AOP.1.6 AOP.1.7 AOP.1.8 AOP.2 AOP.3 AOP.4 AOP.5 AOP.5.1 AOP.5.2 AOP.5.3 AOP.5.3.1 AOP.5.4

AOP.5.5 AOP.5.6 AOP.5.7 AOP.5.8 AOP.5.9 AOP.5.9.1 AOP.5.10 AOP.5.10.1 AOP.5.11 AOP.6 AOP.6.1 AOP.6.2 AOP.6.3 AOP.6.4 AOP.6.5 AOP.6.6 AOP.6.7 AOP.6.8

COP.1 COP.2 COP.2.1 COP.2.2 COP.2.3 COP.3 COP.3.1 COP.3.2 COP.3.3 COP.4 COP.5 COP.6 COP.7 COP.7.1 COP.8 COP.8.1 COP.8.2 COP.8.3 COP.8.4 COP.8.5

COP.8.6 COP.8.7 COP.9 COP.9.1 COP.9.2 COP.9.3

ASC

Anesthesia and

Surgical Care ASC.1 ASC.2 ASC.3 ASC.3.1 ASC.3.2 ASC.3.3 ASC.4 ASC.5 ASC.5.1 ASC.6 ASC.6.1 ASC.7 ASC.7.1 ASC.7.2 ASC.7.3 ASC.7.4

PFR

Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR) PFR.1 PFR.1.1 PFR.1.2 PFR.1.3 PFR.1.4 PFR.1.5 PFR.2 PFR.2.1 PFR.2.2 PFR.2.3 PFR.3 PFR.4 PFR.5 PFR.5.1 PFR.5.2 PFR.5.3 PFR.5.4 PFR.6 PFR.6.1

MMU

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) MMU.1 MMU.2 MMU.2.1 MMU.3 MMU.3.1 MMU.3.2 MMU.3.3 MMU.4 MMU.4.1 MMU.4.2 MMU.4.3 MMU.5 MMU.5.1 MMU.5.2 MMU.6 MMU.6.1 MMU.6.2 MMU.7 MMU.7.1

PFE

Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE) PFE.1 PFE.2 PFE.2.1 PFE.3 PFE.4

QPS

Kwaliteitsverbetering 

en patiëntveiligheid 

(QPS) QPS.1 QPS.2 QPS.3 QPS.4 QPS.4.1 QPS.5 QPS.6 QPS.7 QPS.8 QPS.9 QPS.10 QPS.11

PCI

Preventie en 

bestrijding van 

infecties (PCI) PCI.1 PCI.2 PCI.3 PCI.4 PCI.5 PCI.5.1 PCI.6 PCI.6.1 PCI.7 PCI.7.1 PCI.7.1.1 PCI.7.2 PCI.7.3 PCI.7.4 PCI.7.5 PCI.8 PCI.8.1 PCI.9 PCI.10 PCI.11

GLD.1 GLD.1.1 GLD.1.2 GLD.2 GLD.3 GLD.3.1 GLD.3.2 GLD.3.3 GLD.4 GLD.4.1 GLD.5 GLD.6 GLD.6.1 GLD.6.2 GLD.7 GLD.7.1 GLD.8 GLD.9 GLD.10 GLD.11

GLD.11.1 GLD.11.2 GLD.12 GLD.12.1 GLD.12.2 GLD.13 GLD.13.1 GLD.14 GLD.15 GLD.16 GLD.17 GLD.18 GLD.19

FMS.1 FMS.2 FMS.3 FMS.4 FMS.4.1 FMS.4.2 FMS.5 FMS.5.1 FMS.6 FMS.7 FMS.7.1 FMS.7.2 FMS.8 FMS.8.1 FMS.9 FMS.9.1 FMS.9.2 FMS.9.2.1 FMS.9.3 FMS.10

FMS.11 FMS.11.1 FMS.11.2

SQE.1 SQE.1.1 SQE.2 SQE.3 SQE.4 SQE.5 SQE.6 SQE.6.1 SQE.7 SQE.8 SQE.8.1 SQE.8.2 SQE.9 SQE.9.1 SQE.9.2 SQE.10 SQE.11 SQE.12 SQE.13 SQE.14

SQE.14.1 SQE.15 SQE.16 SQE.16.1

MOI

Gegevensbeheer 

(MOI) MOI.1 MOI.2 MOI.3 MOI.4 MOI.5 MOI.6 MOI.7 MOI.8 MOI.9 MOI.9.1 MOI.10 MOI.10.1 MOI.10.1.1 MOI.11 MOI.11.1 MOI.12

alle meetelementen van de norm gerealiseerd

minstens 1 meetelement van de norm gedeeltelijk gerealiseerd

1 meetelement van de norm niet gerealiseerd

niet van toepassing

Kwalificatie en 

onderwijs van 

personeel (SQE)

SQE

ACC

AOP

COP

GLD

FMS

Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Zorg voor patiënten 

(COP)Care of Patients

Beheer en veiligheid 

van faciliteiten (FMS)

Bestuur, leiderschap 

en toezicht (GLD)
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JCI-norm Hoofdstuk Thema Beschrijving JCI-norm Meetelement Score Bevinding JCI-surveyors

APR.1

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.1

Het ziekenhuis voldoet aan alle vereisten voor het tijdig 

overdragen van gegevens en informatie aan Joint 

Commission International (JCI). gerealiseerd

APR.2

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.2

Het ziekenhuis levert JCI correcte en volledige informatie 

gedurende alle fasen van het accreditatieproces. gerealiseerd

APR.3

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.3

Het ziekenhuis rapporteert alle wijzigingen in het profiel 

van het ziekenhuis (elektronische databank) of aan JCI 

geleverde informatie binnen 15 dagen via de e-app 

voorafgaand aan elk onderzoek en tussen onderzoeken. gerealiseerd

APR.4

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.4

Het ziekenhuis staat beoordelingen ter plekke toe van 

naleving van normen en beleid of verificatie van kwesties 

met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, rapporten, of 

sancties van regelgevende instanties, naar goeddunken 

van JCI. gerealiseerd

APR.5

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.5

Het ziekenhuis staat toe dat JCI een oorspronkelijk of 

geauthenticeerd exemplaar van de resultaten en 

rapporten van externe beoordelingen van door de 

overheid erkende organen opvraagt (van het ziekenhuis 

of een externe instantie) en inziet. gerealiseerd

APR.6

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.6

Het ziekenhuis laat medewerkers van het JCI-

accreditatieprogramma en leden van de raad van 

commissarissen van JCI het onderzoek ter plekke 

observeren. gerealiseerd

APR.7

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.7

Het ziekenhuis neemt deel aan het meetsysteem voor 

kwaliteitsverbetering van de Library of Measures 

(bibliotheek met maatstaven) van Joint Commission 

International. De ziekenhuisleiding selecteert klinische 

maatregelen uit de bibliotheek die van toepassing zijn op 

de patiëntenpopulaties en patiëntendiensten van het 

ziekenhuis. Als maatstaven uit de bibliotheek niet van 

toepassing zijn op de patiëntenpopulaties en 

patiëntendiensten van het ziekenhuis, raadpleegt het 

ziekenhuis medewerkers van JCI over een vrijstelling van 

de maatstafvereisten van APR.7. gerealiseerd

APR.8

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.8

Het ziekenhuis vertegenwoordigt zijn accreditatiestatus en 

de programma's en diensten waarvoor JCI-accreditatie 

geldt op een juiste manier. gerealiseerd

APR.9

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.9

Alle personeelsleden (medisch personeel of bestuur) 

kunnen zorgen over de patiëntveiligheid of kwaliteit van 

de zorg aan JCI melden zonder dat het ziekenhuis daar 

consequenties aan verbindt. gerealiseerd

APR.10

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.10

Vertaal- en tolkdiensten die door het ziekenhuis worden 

geregeld voor een accreditatieonderzoek en gerelateerde 

activiteiten worden geleverd door bevoegde vertalers en 

tolken die geen relatie met het ziekenhuis hebben. gerealiseerd
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JCI-norm Hoofdstuk Thema Beschrijving JCI-norm Meetelement Score Bevinding JCI-surveyors

APR.11

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.11

Het ziekenhuis informeert het publiek dat door het 

ziekenhuis wordt bediend over hoe het management van 

het ziekenhuis of JCI kan worden bereikt voor het 

rapporteren van zorgen over patiëntveiligheid en kwaliteit 

van patiëntenzorg.

Manieren van informeren kunnen bestaan uit, maar zijn 

niet beperkt tot, het verspreiden van informatie over JCI, 

inclusief contactinformatie in gepubliceerde materialen 

zoals brochures en/of het plaatsen van deze informatie op 

de website van het ziekenhuis. gerealiseerd

APR.12

Vereisten voor deelname 

aan accreditatie

APR.12

Het ziekenhuis levert patiëntenzorg in een omgeving die 

geen onmiddellijk risico oplevert voor de patiëntveiligheid, 

de openbare gezondheid of veiligheid van het personeel. gerealiseerd

IPSG.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 1: Patiënten 

juist identificeren

IPSG.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verbeteren van nauwkeurige 

patiëntidentificatie.

1. Patiënten worden op twee manieren 

geïdentificeerd, zonder gebruik van het 

kamernummer of de locatie van de patiënt. gerealiseerd

IPSG.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 1: Patiënten 

juist identificeren

IPSG.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verbeteren van nauwkeurige 

patiëntidentificatie.

2. Patiënten worden geïdentificeerd 

voorafgaand aan toedieningen en 

procedures. gerealiseerd

IPSG.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 1: Patiënten 

juist identificeren

IPSG.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verbeteren van nauwkeurige 

patiëntidentificatie.

3. Patiënten worden geïdentificeerd 

voorafgaand aan diagnostische procedures. 

(Zie ook AOP.5.7, ME 2) gerealiseerd

IPSG.2

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 2: Effectieve 

communicatie 

verbeteren

IPSG.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verbeteren van de effectiviteit van verbale 

en/of telefonische communicatie tussen zorgverleners.

1. De volledige verbale aanvraag wordt 

gedocumenteerd, door de ontvanger 

teruggelezen en door de opdrachtgever 

bevestigd. gedeeltelijk_gerealiseerd

Mondelinge orders (opdrachten) voor medicatie, labo, diagnostische 

beeldvorming, voeding, ... worden gegeven tijdens rondes met de arts 

en een verpleegkundige of arts-assistent. Deze orders worden 

genoteerd op een 'toerblad' en gevalideerd door de arts. De 

verpleegkundige schrijft vervolgens  dezelfde gegevens over op een 

'aanvraagformulier' voor labo, diagnostische beeldvorming, voeding, 

... en de gegevens voor medicatie op een medicatieblad (schema). Dit 

aanvraagformulier en medicatieblad worden gevalideerd met een 

handtekening en stempel. Het was niet altijd duidelijk wie dit 

getranscribeerd document heeft gestempelen en gehandtekend 

aangezien de initialen van de arts niet altijd aanwezig waren. Het 

ziekenhuis beschouwt deze orders niet als 'mondelinge orders' en 

maakt hiervoor dus geen gebruik van het proces dat ontwikkeld is 

voor het noteren en herlezen van mondelinge orders. Andere 

mondelinge orders, die niet tijdens de ronde worden genoteerd, 

volgen wel het proces van noteren en herlezen.

IPSG.2

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 2: Effectieve 

communicatie 

verbeteren

IPSG.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verbeteren van de effectiviteit van verbale 

en/of telefonische communicatie tussen zorgverleners.

2. De volledige telefonische aanvraag wordt 

gedocumenteerd, door de ontvanger 

teruggelezen en door de aanvrager 

bevestigd. gerealiseerd

IPSG.2

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 2: Effectieve 

communicatie 

verbeteren

IPSG.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verbeteren van de effectiviteit van verbale 

en/of telefonische communicatie tussen zorgverleners.

3. Het volledige testresultaat wordt 

gedocumenteerd, door de ontvanger 

teruggelezen en door de aanvrager 

bevestigd. gerealiseerd

IPSG.2.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 2: Effectieve 

communicatie 

verbeteren

IPSG.2.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het rapporteren van kritieke resultaten van 

diagnostische tests.

1. Het ziekenhuis heeft gedefinieerde kritieke 

waarden voor elk type diagnostische test. gerealiseerd

IPSG.2.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 2: Effectieve 

communicatie 

verbeteren

IPSG.2.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het rapporteren van kritieke resultaten van 

diagnostische tests.

2. Het ziekenhuis heeft geïdentificeerd door 

wie en aan wie kritieke resultaten van 

diagnostische tests worden gerapporteerd. gerealiseerd

IPSG.2.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 2: Effectieve 

communicatie 

verbeteren

IPSG.2.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het rapporteren van kritieke resultaten van 

diagnostische tests.

3. Het ziekenhuis heeft geïdentificeerd welke 

informatie in het patiëntdossier wordt 

gedocumenteerd. gerealiseerd
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IPSG.2.2

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 2: Effectieve 

communicatie 

verbeteren

IPSG.2.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor overdrachtscommunicatie.

1. Gestandaardiseerde kritieke informatie 

wordt gecommuniceerd tussen zorgverleners 

tijdens de overdracht van patiëntenzorg. gerealiseerd

IPSG.2.2

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 2: Effectieve 

communicatie 

verbeteren

IPSG.2.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor overdrachtscommunicatie.

2. Gestandaardiseerde formulieren, 

hulpmiddelen en methoden ondersteunen 

een consistent en volledig 

overdrachtsproces. gerealiseerd

IPSG.2.2

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 2: Effectieve 

communicatie 

verbeteren

IPSG.2.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor overdrachtscommunicatie.

3. Gegevens van overdrachtscommunicatie 

worden bijgehouden en gebruikt om de 

aanpak voor veilige 

overdrachtscommunicatie te verbeteren. gerealiseerd

IPSG.3

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 3: De 

veiligheid van 

risicovolle medicatie 

verbeteren

IPSG.3 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verbeteren van de veiligheid van 

risicovolle medicatie.

1. Het ziekenhuis beschikt over een lijst met 

alle risicovolle medicatie, waaronder 

medicatie die op elkaar lijkt en/of hetzelfde 

klinkt, en deze lijst is ontwikkeld op basis van 

ziekenhuis specifieke gegevens. gerealiseerd

IPSG.3

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 3: De 

veiligheid van 

risicovolle medicatie 

verbeteren

IPSG.3 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verbeteren van de veiligheid van 

risicovolle medicatie.

2. Het ziekenhuis implementeert strategieën 

voor het verbeteren van de veiligheid van 

risicovolle medicatie en deze strategieën 

kunnen processen voor specifieke opslag, 

voorschriften, voorbereiding, toediening en 

bewaking bevatten. gedeeltelijk_gerealiseerd

Terwijl het ziekenhuis strategieën heeft om de veiligheid van de hoog-

risicomedicatie te verbeteren, betreffen deze strategieën voornamelijk 

de bewaring en niet het voorschrijven, beheer en monitoring.

IPSG.3

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 3: De 

veiligheid van 

risicovolle medicatie 

verbeteren

IPSG.3 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verbeteren van de veiligheid van 

risicovolle medicatie.

3. De locatie, etiketten en opslag van 

risicovolle medicatie, waaronder medicatie 

die op elkaar lijkt en/of hetzelfde klinkt, is 

hetzelfde in het gehele ziekenhuis. gedeeltelijk_gerealiseerd

Op spoed en in het geriatrisch dagziekenhuis werd vastgesteld dat er 

geen blauw LASA etiket hing op de lades met Solumedrol. Het proces 

van het ziekenhuis voor het veilig opslaan van look-alike / sound-alike 

medicatie vereist een blauw label op de lade waar deze medicatie 

wordt opgeslagen. Solumedrol staat op de lijst van de look-alike / 

sound-alike medicatie van het ziekenhuis. 

IPSG.3.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 3: De 

veiligheid van 

risicovolle medicatie 

verbeteren

IPSG.3.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het beheren van veilig gebruik van 

geconcentreerde elektrolyten.

1. Het ziekenhuis beschikt over een proces 

waarmee de onbedoelde toediening van 

geconcentreerde elektrolyten wordt 

voorkomen. gerealiseerd

IPSG.3.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 3: De 

veiligheid van 

risicovolle medicatie 

verbeteren

IPSG.3.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het beheren van veilig gebruik van 

geconcentreerde elektrolyten.

2. Geconcentreerde elektrolyten zijn alleen 

aanwezig in patiëntenzorgeenheden waar 

geconcentreerde elektrolyten klinisch 

noodzakelijk zijn. gerealiseerd

IPSG.3.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 3: De 

veiligheid van 

risicovolle medicatie 

verbeteren

IPSG.3.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het beheren van veilig gebruik van 

geconcentreerde elektrolyten.

3. Geconcentreerde elektrolyten die worden 

opgeslagen in patiëntenzorgeenheden zijn 

voorzien van een duidelijk etiket en zo 

opgeslagen dat veilig gebruik wordt 

gestimuleerd. gerealiseerd
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IPSG.4

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 4: Garanderen 

van chirurgie op 

juiste plaats, met 

juiste procedure, bij 

juiste patiënt

IPSG.4 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het garanderen van chirurgie op de juiste 

plaats, met de juiste procedure, bij de juiste patiënt.

1. Het ziekenhuis gebruikt een direct 

herkenbare markering voor de plaats van de 

chirurgische of invasieve procedure. Deze 

identificatie van de plaats is consistent in het 

gehele ziekenhuis. gerealiseerd

IPSG.4

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 4: Garanderen 

van chirurgie op 

juiste plaats, met 

juiste procedure, bij 

juiste patiënt

IPSG.4 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het garanderen van chirurgie op de juiste 

plaats, met de juiste procedure, bij de juiste patiënt.

2. Het markeren van de plaats van de 

chirurgische of invasieve procedure wordt 

gedaan door de persoon die de procedure 

uitvoert en de patiënt wordt betrokken bij de 

markering. gerealiseerd

IPSG.4

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 4: Garanderen 

van chirurgie op 

juiste plaats, met 

juiste procedure, bij 

juiste patiënt

IPSG.4 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het garanderen van chirurgie op de juiste 

plaats, met de juiste procedure, bij de juiste patiënt.

3. Het ziekenhuis gebruikt een checklist of 

ander proces om vóór de procedure te 

documenteren dat de geïnformeerde 

toestemming van toepassing is op de 

procedure, dat de juiste plaats, juiste 

procedure en juiste patiënt zijn 

geïdentificeerd en dat alle documenten en 

medische technologieën aanwezig zijn, juist 

zijn en naar behoren werken. gerealiseerd

IPSG.4.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 4: Garanderen 

van chirurgie op 

juiste plaats, met 

juiste procedure, bij 

juiste patiënt

IPSG.4.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor de time-out die vlak voor het begin van de 

chirurgie in de operatiekamer wordt gehouden om 

chirurgie op de juiste plaats, met de juiste procedure en bij 

de juiste patiënt te garanderen.

1. Het volledige chirurgische team voert een 

time-outprocedure uit op de locatie waar de 

chirurgische/invasieve procedure zal 

plaatsvinden vlak voordat de 

chirurgische/invasieve procedure wordt 

gestart, en deze time-out wordt 

gedocumenteerd. gerealiseerd

IPSG.4.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 4: Garanderen 

van chirurgie op 

juiste plaats, met 

juiste procedure, bij 

juiste patiënt

IPSG.4.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor de time-out die vlak voor het begin van de 

chirurgie in de operatiekamer wordt gehouden om 

chirurgie op de juiste plaats, met de juiste procedure en bij 

de juiste patiënt te garanderen.

2. De componenten van de time-out zijn 

onder andere identificatie van de juiste 

patiënt, juiste zijde en juiste plaats, 

overeenstemming over de uit te voeren 

procedure en bevestiging dat het 

verificatieproces is voltooid. gedeeltelijk_gerealiseerd

Hoewel de time-out bestaat uit volgende componenten: de juiste 

patiëntenidentificatie, juiste kant, juiste site en de bevestiging dat het 

verificatieproces is afgerond, bevat de time-out documentatie niet de 

specifieke toestemmingsverklaring voor de ingreep: 

IPSG.4.1

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 4: Garanderen 

van chirurgie op 

juiste plaats, met 

juiste procedure, bij 

juiste patiënt

IPSG.4.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor de time-out die vlak voor het begin van de 

chirurgie in de operatiekamer wordt gehouden om 

chirurgie op de juiste plaats, met de juiste procedure en bij 

de juiste patiënt te garanderen.

3. Wanneer operaties worden uitgevoerd, 

met inbegrip van medische en 

tandheelkundige procedures in andere 

omgevingen dan de operatiekamer, gebruikt 

het ziekenhuis dezelfde processen voor het 

garanderen van de juiste plaats, juiste 

procedure en juiste patiënt. gerealiseerd

IPSG.5

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 5: Het risico 

van 

zorggerelateerde 

infecties 

verminderen

IPSG.5 Het ziekenhuis neemt empirisch onderbouwde 

richtlijnen met betrekking tot handhygiëne in gebruik en 

implementeert deze om het risico van zorggerelateerde 

infecties te verminderen.

1. Het ziekenhuis heeft gepubliceerde, 

empirisch onderbouwde richtlijnen met 

betrekking tot handhygiëne in gebruik 

genomen. gerealiseerd

IPSG.5

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 5: Het risico 

van 

zorggerelateerde 

infecties 

verminderen

IPSG.5 Het ziekenhuis neemt empirisch onderbouwde 

richtlijnen met betrekking tot handhygiëne in gebruik en 

implementeert deze om het risico van zorggerelateerde 

infecties te verminderen.

2. Het ziekenhuis implementeert een effectief 

programma voor handhygiëne in het gehele 

ziekenhuis. gerealiseerd

IPSG.5

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 5: Het risico 

van 

zorggerelateerde 

infecties 

verminderen

IPSG.5 Het ziekenhuis neemt empirisch onderbouwde 

richtlijnen met betrekking tot handhygiëne in gebruik en 

implementeert deze om het risico van zorggerelateerde 

infecties te verminderen.

3. Procedures voor handen wassen en 

handhygiëne worden in het gehele 

ziekenhuis gebruikt in overeenstemming met 

richtlijnen met betrekking tot handhygiëne. gerealiseerd
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IPSG.6

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 6: Het risico 

van letsel bij 

patiënten als gevolg 

van vallen 

verminderen

IPSG.6 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verminderen van het risico van letsel bij 

patiënten als gevolg van vallen.

1. Het ziekenhuis implementeert een proces 

voor het beoordelen van alle klinische 

patiënten en die poliklinische patiënten van 

wie de toestand, diagnose, situatie of locatie 

een hoog valrisico met zich meebrengt. gerealiseerd

IPSG.6

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 6: Het risico 

van letsel bij 

patiënten als gevolg 

van vallen 

verminderen

IPSG.6 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verminderen van het risico van letsel bij 

patiënten als gevolg van vallen.

2. Het ziekenhuis implementeert een proces 

voor de eerste en doorlopende beoordeling, 

herbeoordeling en interventie van klinische 

en poliklinische patiënten die op basis van 

gedocumenteerde criteria zijn geïdentificeerd 

als patiënten voor wie een valrisico geldt. gerealiseerd

IPSG.6

Internationale doelen 

voor patiëntveiligheid

Doel 6: Het risico 

van letsel bij 

patiënten als gevolg 

van vallen 

verminderen

IPSG.6 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het verminderen van het risico van letsel bij 

patiënten als gevolg van vallen.

3. Maatregelen worden geïmplementeerd om 

het valrisico te verminderen voor de 

patiënten voor wie, en de situaties en locaties 

waarvoor, een risico geldt. gerealiseerd

AZ Sint-Blasius

Uitgebreid Rapport JCI Survey

Brenda Droesbeke 6 Afgdrukt op: 21/05/2015



2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015

JCI-norm Hoofdstuk Thema Beschrijving JCI-norm Meetelement Score Bevinding JCI-surveyors

ACC.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1 Patiënten die kunnen worden opgenomen in het 

ziekenhuis of die gebruik willen maken van poliklinische 

diensten worden gescreend om te bepalen of hun 

zorgbehoeften overeenkomen met de missie en bronnen 

van het ziekenhuis.

1. Op basis van de resultaten van de 

screening wordt bepaald of de behoeften van 

de patiënt overeenkomen met de missie en 

bronnen van het ziekenhuis. (Zie ook 

GLD.3.1, ME 1)

gerealiseerd

ACC.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1 Patiënten die kunnen worden opgenomen in het 

ziekenhuis of die gebruik willen maken van poliklinische 

diensten worden gescreend om te bepalen of hun 

zorgbehoeften overeenkomen met de missie en bronnen 

van het ziekenhuis.

2. Patiënten worden alleen geaccepteerd als 

het ziekenhuis de vereiste diensten en de 

juiste poliklinische of klinische zorgomgeving 

kan leveren.

gerealiseerd

ACC.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1 Patiënten die kunnen worden opgenomen in het 

ziekenhuis of die gebruik willen maken van poliklinische 

diensten worden gescreend om te bepalen of hun 

zorgbehoeften overeenkomen met de missie en bronnen 

van het ziekenhuis.

3. Er bestaat een proces voor het 

overhandigen van de resultaten van 

diagnostische tests aan personen die 

verantwoordelijk zijn voor het bepalen of de 

patiënt wordt opgenomen, overgedragen of 

doorverwezen.

gerealiseerd

ACC.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1 Patiënten die kunnen worden opgenomen in het 

ziekenhuis of die gebruik willen maken van poliklinische 

diensten worden gescreend om te bepalen of hun 

zorgbehoeften overeenkomen met de missie en bronnen 

van het ziekenhuis.

4. Specifieke screeningstests of 

beoordelingen worden geïdentificeerd als het 

ziekenhuis deze voorafgaand aan opname of 

registratie vereist.

gerealiseerd

ACC.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1 Patiënten die kunnen worden opgenomen in het 

ziekenhuis of die gebruik willen maken van poliklinische 

diensten worden gescreend om te bepalen of hun 

zorgbehoeften overeenkomen met de missie en bronnen 

van het ziekenhuis.

5. Patiënten worden niet opgenomen, 

overgedragen of doorverwezen voordat de 

vereiste testresultaten voor deze 

beslissingen beschikbaar zijn.

gerealiseerd

ACC.1.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1.1 Patiënten met spoedeisende, urgente of 

onmiddellijke behoeften krijgen voorrang voor beoordeling 

en behandeling.

1. Het ziekenhuis gebruikt een empirisch 

onderbouwd triageproces om patiënten met 

onmiddellijke behoeften prioriteit te geven.

gerealiseerd

ACC.1.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1.1 Patiënten met spoedeisende, urgente of 

onmiddellijke behoeften krijgen voorrang voor beoordeling 

en behandeling.

2. Personeel is getraind om deze criteria te 

gebruiken.

gerealiseerd

ACC.1.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1.1 Patiënten met spoedeisende, urgente of 

onmiddellijke behoeften krijgen voorrang voor beoordeling 

en behandeling.

3. Patiënten ontvangen prioriteit op basis van 

de urgentie van hun behoeften.

gerealiseerd

ACC.1.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1.1 Patiënten met spoedeisende, urgente of 

onmiddellijke behoeften krijgen voorrang voor beoordeling 

en behandeling.

4. Spoedeisende patiënten worden 

voorafgaand aan transport beoordeeld en 

gestabiliseerd binnen het vermogen van het 

ziekenhuis.

gerealiseerd

ACC.1.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1.1 Patiënten met spoedeisende, urgente of 

onmiddellijke behoeften krijgen voorrang voor beoordeling 

en behandeling.

5. Stabiliserende behandelingen die 

voorafgaand aan transport worden 

uitgevoerd, worden gedocumenteerd in een 

dossier dat wordt bijgehouden door het 

overdragende ziekenhuis. (Zie ook 

MOI.10.1.1)

gerealiseerd

ACC.1.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1.2 Het ziekenhuis neemt de klinische behoeften van 

patiënten in overweging en informeert patiënten als er 

wachttijden of vertragingen zijn voor diagnostische 

diensten en/of behandelingsdiensten.

1. Klinische en poliklinische patiënten worden 

geïnformeerd als er een vertraging is in de 

zorg en/of behandelingen.

gerealiseerd

ACC.1.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1.2 Het ziekenhuis neemt de klinische behoeften van 

patiënten in overweging en informeert patiënten als er 

wachttijden of vertragingen zijn voor diagnostische 

diensten en/of behandelingsdiensten.

2. Patiënten worden geïnformeerd over de 

redenen voor de vertraging of wachttijd en 

ontvangen informatie over beschikbare 

alternatieven die overeenkomen met hun 

klinische behoeften.

gerealiseerd

ACC.1.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Screening voor 

ziekenhuisopname

ACC.1.2 Het ziekenhuis neemt de klinische behoeften van 

patiënten in overweging en informeert patiënten als er 

wachttijden of vertragingen zijn voor diagnostische 

diensten en/of behandelingsdiensten.

3. De informatie wordt gedocumenteerd in het 

patiëntdossier.

gerealiseerd
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ACC.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2 Het ziekenhuis heeft een proces voor het opnemen 

van klinische patiënten en het registreren van 

poliklinische patiënten.

1. De registratieprocedure voor poliklinische 

patiënten is gestandaardiseerd.

gerealiseerd

ACC.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2 Het ziekenhuis heeft een proces voor het opnemen 

van klinische patiënten en het registreren van 

poliklinische patiënten.

2. De opnameprocedure voor klinische 

patiënten is gestandaardiseerd.

gerealiseerd

ACC.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2 Het ziekenhuis heeft een proces voor het opnemen 

van klinische patiënten en het registreren van 

poliklinische patiënten.

3. Er is een proces voor het opnemen van 

spoedeisende patiënten op klinische 

eenheden.

gerealiseerd

ACC.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2 Het ziekenhuis heeft een proces voor het opnemen 

van klinische patiënten en het registreren van 

poliklinische patiënten.

4. Er is een proces voor het vasthouden van 

patiënten ter observatie.

gerealiseerd

ACC.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2 Het ziekenhuis heeft een proces voor het opnemen 

van klinische patiënten en het registreren van 

poliklinische patiënten.

5. Het personeel is bekend met alle opname- 

en registratieprocedures en volgt deze.

gerealiseerd

ACC.2.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.1 De behoeften van de patiënt betreffende 

preventieve, palliatieve, curatieve en revaliderende 

diensten ontvangen prioriteit op basis van de toestand 

van de patiënt op het moment van opname als klinische 

patiënt in het ziekenhuis.

1. De screeningsbeoordeling helpt personeel 

om de behoeften van de patiënt te 

identificeren.

gerealiseerd

ACC.2.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.1 De behoeften van de patiënt betreffende 

preventieve, palliatieve, curatieve en revaliderende 

diensten ontvangen prioriteit op basis van de toestand 

van de patiënt op het moment van opname als klinische 

patiënt in het ziekenhuis.

2. De dienst of eenheid die wordt 

geselecteerd om aan deze behoeften te 

voldoen, is gebaseerd op de uitkomsten van 

de screeningsbeoordeling.

gerealiseerd

ACC.2.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.1 De behoeften van de patiënt betreffende 

preventieve, palliatieve, curatieve en revaliderende 

diensten ontvangen prioriteit op basis van de toestand 

van de patiënt op het moment van opname als klinische 

patiënt in het ziekenhuis.

3. De behoeften van de patiënt betreffende 

preventieve, palliatieve, curatieve en 

revaliderende diensten ontvangen prioriteit.

gerealiseerd

ACC.2.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.2 Bij opname als klinische patiënt ontvangen 

patiënten en familieleden informatie over de voorgestelde 

zorg, de verwachte uitkomsten van de zorg en de 

verwachte zorgkosten voor de patiënt.

1. De patiënt en familieleden ontvangen 

informatie bij opname.

gerealiseerd

ACC.2.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.2 Bij opname als klinische patiënt ontvangen 

patiënten en familieleden informatie over de voorgestelde 

zorg, de verwachte uitkomsten van de zorg en de 

verwachte zorgkosten voor de patiënt.

2. Deze informatie omvat de voorgestelde 

zorg.

gerealiseerd

ACC.2.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.2 Bij opname als klinische patiënt ontvangen 

patiënten en familieleden informatie over de voorgestelde 

zorg, de verwachte uitkomsten van de zorg en de 

verwachte zorgkosten voor de patiënt.

3. Deze informatie omvat de verwachte 

uitkomsten van de zorg.

gerealiseerd

ACC.2.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.2 Bij opname als klinische patiënt ontvangen 

patiënten en familieleden informatie over de voorgestelde 

zorg, de verwachte uitkomsten van de zorg en de 

verwachte zorgkosten voor de patiënt.

4. Deze informatie omvat eventuele 

verwachte kosten voor de patiënt of 

familieleden.

gerealiseerd
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ACC.2.2.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.2.1 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor het 

beheren van de patiëntenstroom in het gehele ziekenhuis.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het ondersteunen van de 

patiëntenstroom in het gehele ziekenhuis waarin 

ten minste a) tot en met g) van de bedoeling zijn 

opgenomen.                                a) De 

hoeveelheid beschikbare bedden voor klinische 

patiënten

b) Faciliteitsplannen voor het toewijzen van 

ruimten, voorzieningen, medische technologieën 

en benodigdheden ter ondersteuning van tijdelijke 

patiëntlocaties

c) Personeelsplannen ter ondersteuning van de 

extra tijdelijke patiëntlocaties en/of opname op de 

SEH

d) De patiëntenstroom in gebieden waar patiënten 

zorg, behandelingen en diensten ontvangen (zoals 

poliklinische eenheden, het laboratorium, 

operatiekamers en eenheden voor telemetrie, 

radiologie en postanasthetische zorg)

e) De efficiëntie van de niet-klinische diensten die 

patiëntenzorg en -behandelingen ondersteunen 

(zoals de huishoudelijke dienst en transport)

f) Het leveren van hetzelfde zorgniveau als voor 

patiënten die op klinische eenheden worden 

opgenomen

g) Toegang tot ondersteunende diensten (zoals 

onder andere maatschappelijk werk, religieuze of 

spirituele ondersteuning)

gerealiseerd

ACC.2.2.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.2.1 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor het 

beheren van de patiëntenstroom in het gehele ziekenhuis.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt plannen voor de 

zorg voor patiënten die moeten worden 

opgenomen en op de SEH zijn opgenomen 

en levert deze zorg. Dit omvat een 

gespecificeerd tijdskader voor de opname op 

de SEH.

gerealiseerd

ACC.2.2.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.2.1 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor het 

beheren van de patiëntenstroom in het gehele ziekenhuis.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt plannen voor de 

zorg voor patiënten wanneer geen bedden 

beschikbaar zijn bij de gewenste dienst of 

eenheid of ergens anders in de faciliteit, en 

levert deze zorg.

gerealiseerd

ACC.2.2.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.2.1 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor het 

beheren van de patiëntenstroom in het gehele ziekenhuis.

4. De personen die de 

patiëntenstroomprocessen beheren, 

beoordelen de effectiviteit om verbeteringen 

van het proces te identificeren en 

implementeren.

gerealiseerd

ACC.2.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3 Opname op eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

1. Het ziekenhuis heeft criteria vastgesteld 

voor de toegang tot en/of overdracht naar 

intensieve en gespecialiseerde diensten of 

eenheden, waaronder onderzoek en andere 

programma's om tegemoet te komen aan 

speciale behoeften van patiënten.

gerealiseerd

ACC.2.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3 Opname op eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

2. In de criteria wordt gebruikgemaakt van 

prioriteitstelling en diagnostische en/of 

objectieve parameters, waaronder criteria op 

basis van fysiologie.

gerealiseerd

ACC.2.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3 Opname op eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

3. Personen van intensieve/gespecialiseerde 

eenheden zijn betrokken bij het ontwikkelen 

van de criteria.

gerealiseerd
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ACC.2.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3 Opname op eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

4. Personeel is getraind om de criteria toe te 

passen.

gerealiseerd

ACC.2.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3 Opname op eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

5. De dossiers van patiënten die worden 

toegelaten tot eenheden voor 

intensieve/gespecialiseerde diensten 

bevatten bewijs dat deze patiënten aan de 

criteria voor de diensten voldoen.

gerealiseerd

ACC.2.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3.1 Ontslag uit eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

1. Het ziekenhuis heeft criteria vastgesteld 

voor het ontslag uit en/of overdracht van 

intensieve en gespecialiseerde diensten of 

eenheden naar een ander zorgniveau, 

waaronder onderzoek en andere 

programma's.

gerealiseerd

ACC.2.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3.1 Ontslag uit eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

2. De criteria die worden gebruikt voor 

ontslag of overdracht dienen de criteria te 

bevatten die worden gebruikt voor toelating 

tot het volgende zorgniveau.

gerealiseerd

ACC.2.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3.1 Ontslag uit eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

3. Personen van intensieve of 

gespecialiseerde eenheden zijn betrokken bij 

het ontwikkelen van de criteria.

gerealiseerd

ACC.2.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3.1 Ontslag uit eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

4. Personeel is getraind om de criteria toe te 

passen.

gerealiseerd

ACC.2.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ziekenhuisopname ACC.2.3.1 Ontslag uit eenheden die intensieve of 

gespecialiseerde diensten bieden, wordt bepaald door 

vastgestelde criteria.

5. De dossiers van patiënten die worden 

overgedragen van of ontslagen uit eenheden 

voor intensieve of gespecialiseerde diensten 

bevatten bewijs dat deze patiënten niet 

langer aan de criteria voor de diensten 

voldoen.

gerealiseerd

ACC.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3 Het ziekenhuis ontwikkelt processen voor 

continuïteit van de patiëntenzorg in het ziekenhuis en 

voor coördinatie tussen medisch beroepsbeoefenaren.

1. De leidinggevenden van de afdelingen en 

diensten ontwikkelen en implementeren 

processen ter ondersteuning van de 

coördinatie en continuïteit van zorg waarin 

ten minste a) tot en met e) van de bedoeling 

zijn opgenomen. a) spoedeisende hulp en 

opname van klinische patiënten;

b) diagnostische diensten en 

behandelingsdiensten;

c) chirurgische en niet-chirurgische 

behandelingsdiensten;

d) programma's voor poliklinische zorg; en

e) andere organisaties en andere 

zorgomgevingen. (Zie ook GLD.10)

gerealiseerd

ACC.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3 Het ziekenhuis ontwikkelt processen voor 

continuïteit van de patiëntenzorg in het ziekenhuis en 

voor coördinatie tussen medisch beroepsbeoefenaren.

2. Het patiëntdossier is beschikbaar voor alle 

medisch beroepsbeoefenaren die bevoegd 

zijn om ertoe toegang te hebben en het 

dossier nodig hebben voor de zorg voor de 

patiënt. (Zie ook AOP.1.1)

gerealiseerd

ACC.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3 Het ziekenhuis ontwikkelt processen voor 

continuïteit van de patiëntenzorg in het ziekenhuis en 

voor coördinatie tussen medisch beroepsbeoefenaren.

3. Het patiëntdossier is actueel om 

communicatie van de nieuwste informatie te 

verzekeren.

gerealiseerd

ACC.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3 Het ziekenhuis ontwikkelt processen voor 

continuïteit van de patiëntenzorg in het ziekenhuis en 

voor coördinatie tussen medisch beroepsbeoefenaren.

4. Continuïteit en coördinatie van 

zorgprocessen worden ondersteund door het 

gebruik van hulpmiddelen, zoals 

zorgplannen, richtlijnen of andere 

hulpmiddelen.

gerealiseerd
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ACC.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3 Het ziekenhuis ontwikkelt processen voor 

continuïteit van de patiëntenzorg in het ziekenhuis en 

voor coördinatie tussen medisch beroepsbeoefenaren.

5. Continuïteit en coördinatie zijn tijdens alle 

fasen van patiëntenzorg duidelijk.

gerealiseerd

ACC.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.1 Tijdens alle fasen van klinische zorg is een 

gekwalificeerd persoon verantwoordelijk voor de zorg voor 

de patiënt.

1. De persoon/personen die verantwoordelijk 

is/zijn voor de zorg voor de patiënt 

wordt/worden duidelijk geïdentificeerd in het 

patiëntdossier en is/zijn beschikbaar tijdens 

alle fasen van klinische zorg.

gerealiseerd

ACC.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.1 Tijdens alle fasen van klinische zorg is een 

gekwalificeerd persoon verantwoordelijk voor de zorg voor 

de patiënt.

2. Deze persoon/personen is/zijn 

gekwalificeerd om de verantwoordelijkheid 

voor de zorg voor de patiënt op zich te 

nemen.

gerealiseerd

ACC.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.1 Tijdens alle fasen van klinische zorg is een 

gekwalificeerd persoon verantwoordelijk voor de zorg voor 

de patiënt.

3. Er is een proces voor de overdracht van de 

verantwoordelijkheid voor de coördinatie van 

zorg van de ene naar de andere persoon.

gerealiseerd

ACC.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.1 Tijdens alle fasen van klinische zorg is een 

gekwalificeerd persoon verantwoordelijk voor de zorg voor 

de patiënt.

4. In het proces wordt aangegeven hoe deze 

personen de overgedragen 

verantwoordelijkheid op zich nemen en hoe 

zij deze deelname of waarneming 

documenteren.

gerealiseerd

ACC.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.2 Informatie die aan de zorg voor de patiënt is 

gerelateerd, wordt met de patiënt mee overgedragen.

1. Het patiëntdossier of een samenvatting 

van de informatie over patiëntenzorg wordt 

met de patiënt overgedragen naar een 

andere dienst of eenheid in het ziekenhuis.

gerealiseerd

ACC.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.2 Informatie die aan de zorg voor de patiënt is 

gerelateerd, wordt met de patiënt mee overgedragen.

2. De samenvatting bevat de reden voor 

opname.

gerealiseerd

ACC.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.2 Informatie die aan de zorg voor de patiënt is 

gerelateerd, wordt met de patiënt mee overgedragen.

3. De samenvatting bevat de significante 

bevindingen.

gerealiseerd

ACC.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.2 Informatie die aan de zorg voor de patiënt is 

gerelateerd, wordt met de patiënt mee overgedragen.

4. De samenvatting bevat een eventuele 

vastgestelde diagnose.

gerealiseerd

ACC.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.2 Informatie die aan de zorg voor de patiënt is 

gerelateerd, wordt met de patiënt mee overgedragen.

5. De samenvatting bevat eventuele 

uitgevoerde procedures.

gerealiseerd

ACC.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.2 Informatie die aan de zorg voor de patiënt is 

gerelateerd, wordt met de patiënt mee overgedragen.

6. De samenvatting bevat eventuele 

medicatie of andere behandelingen.

gerealiseerd

ACC.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ketenzorg ACC.3.2 Informatie die aan de zorg voor de patiënt is 

gerelateerd, wordt met de patiënt mee overgedragen.

7. De samenvatting bevat de toestand van de 

patiënt op het moment van overdracht.

gerealiseerd

ACC.4 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4 Er is een proces voor het doorverwijzen of 

ontslaan van patiënten dat is gebaseerd op de 

gezondheidstoestand van de patiënt en de behoefte aan 

doorlopende zorg of diensten.

1. Patiënten worden doorverwezen en/of 

ontslagen op basis van hun 

gezondheidstoestand en de behoefte aan 

doorlopende zorg.

gerealiseerd

ACC.4 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4 Er is een proces voor het doorverwijzen of 

ontslaan van patiënten dat is gebaseerd op de 

gezondheidstoestand van de patiënt en de behoefte aan 

doorlopende zorg of diensten.

2. Aan de hand van relevante criteria of 

indicaties voor patiëntveiligheid wordt 

bepaald of de patiënt gereed is voor ontslag.

gerealiseerd
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ACC.4 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4 Er is een proces voor het doorverwijzen of 

ontslaan van patiënten dat is gebaseerd op de 

gezondheidstoestand van de patiënt en de behoefte aan 

doorlopende zorg of diensten.

3. Het plannen voor doorverwijzing en/of 

ontslag begint vroeg in het zorgproces.

gerealiseerd

ACC.4 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4 Er is een proces voor het doorverwijzen of 

ontslaan van patiënten dat is gebaseerd op de 

gezondheidstoestand van de patiënt en de behoefte aan 

doorlopende zorg of diensten.

4. Er is een proces voor patiënten die tijdens 

de geplande duur van de behandeling het 

ziekenhuis met goedkeuring gedurende een 

bepaalde periode mogen verlaten.

gerealiseerd

ACC.4.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.1 Voorlichting en instructie van de patiënt en 

familieleden zijn gerelateerd aan de doorlopende 

zorgbehoeften van de patiënt.

1. Patiënten en familieleden worden 

voorgelicht over veilig en effectief gebruik 

van alle medicatie, mogelijke bijwerkingen 

van de medicatie en het voorkomen van 

mogelijke interactie met vrij verkrijgbare 

geneesmiddelen en/of voedsel.

gerealiseerd

ACC.4.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.1 Voorlichting en instructie van de patiënt en 

familieleden zijn gerelateerd aan de doorlopende 

zorgbehoeften van de patiënt.

2. Patiënten en familieleden worden 

voorgelicht over veilig en effectief gebruik 

van medische technologieën.

gerealiseerd

ACC.4.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.1 Voorlichting en instructie van de patiënt en 

familieleden zijn gerelateerd aan de doorlopende 

zorgbehoeften van de patiënt.

3. Patiënten en familieleden worden 

voorgelicht over het juiste dieet en de juiste 

voeding.

gerealiseerd

ACC.4.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.1 Voorlichting en instructie van de patiënt en 

familieleden zijn gerelateerd aan de doorlopende 

zorgbehoeften van de patiënt.

4. Patiënten en familieleden worden 

voorgelicht over pijnbestrijding.

gerealiseerd

ACC.4.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.1 Voorlichting en instructie van de patiënt en 

familieleden zijn gerelateerd aan de doorlopende 

zorgbehoeften van de patiënt.

5. Patiënten en familieleden worden 

voorgelicht over revalidatietechnieken.

gerealiseerd

ACC.4.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.2 Het ziekenhuis werkt samen met medisch 

beroepsbeoefenaren en externe instanties voor tijdige 

doorverwijzingen.

1. Het planningsproces voor ontslag bevat de 

behoefte aan zowel ondersteunende als 

doorlopende medische diensten.

gerealiseerd

ACC.4.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.2 Het ziekenhuis werkt samen met medisch 

beroepsbeoefenaren en externe instanties voor tijdige 

doorverwijzingen.

2. Verwijzingen buiten het ziekenhuis zijn 

waar mogelijk naar specifieke personen en 

instanties in de eigen gemeenschap van de 

patiënt.

gerealiseerd

ACC.4.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.2 Het ziekenhuis werkt samen met medisch 

beroepsbeoefenaren en externe instanties voor tijdige 

doorverwijzingen.

3. Er worden verwijzingen gemaakt voor 

ondersteunende diensten.

gerealiseerd

ACC.4.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3 Voor alle klinische patiënten wordt een volledige 

ontslagsamenvatting voorbereid.

1. De ontslagsamenvatting bevat de 

reden(en) voor opname, diagnoses en 

comorbiditeiten.

gerealiseerd

ACC.4.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3 Voor alle klinische patiënten wordt een volledige 

ontslagsamenvatting voorbereid.

2. De ontslagsamenvatting bevat significante 

fysieke en andere bevindingen.

gerealiseerd

ACC.4.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3 Voor alle klinische patiënten wordt een volledige 

ontslagsamenvatting voorbereid.

3. De ontslagsamenvatting bevat uitgevoerde 

diagnostische en therapeutische procedures.

gerealiseerd

ACC.4.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3 Voor alle klinische patiënten wordt een volledige 

ontslagsamenvatting voorbereid.

4. De ontslagsamenvatting bevat significante 

medicatie, waaronder ontslagmedicatie.

gerealiseerd

ACC.4.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3 Voor alle klinische patiënten wordt een volledige 

ontslagsamenvatting voorbereid.

5. De ontslagsamenvatting bevat de toestand 

van de patiënt op het moment van ontslag.

gerealiseerd
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ACC.4.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3 Voor alle klinische patiënten wordt een volledige 

ontslagsamenvatting voorbereid.

6. De ontslagsamenvatting bevat 

vervolginstructies.

gerealiseerd

ACC.4.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3.1 Voorlichting van de patiënt en 

vervolginstructies worden gegeven op een manier die de 

patiënt begrijpt en in een taal die de patiënt verstaat.

1. Vervolginstructies worden schriftelijk 

gegeven en op een manier die de patiënt 

begrijpt en in een taal die de patiënt verstaat.

gerealiseerd

ACC.4.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3.1 Voorlichting van de patiënt en 

vervolginstructies worden gegeven op een manier die de 

patiënt begrijpt en in een taal die de patiënt verstaat.

2. De instructies bevatten een eventuele 

vervolgafspraak voor nazorg.

gerealiseerd

ACC.4.3.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3.1 Voorlichting van de patiënt en 

vervolginstructies worden gegeven op een manier die de 

patiënt begrijpt en in een taal die de patiënt verstaat.

3. De instructies bevatten informatie over 

wanneer spoedeisende zorg moet worden 

ingeschakeld.

gerealiseerd

ACC.4.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3.2 Het klinische dossier van klinische patiënten 

bevat een exemplaar van de ontslagsamenvatting.

1. Er wordt een ontslagsamenvatting 

samengesteld door een gekwalificeerd 

persoon.

gerealiseerd

ACC.4.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3.2 Het klinische dossier van klinische patiënten 

bevat een exemplaar van de ontslagsamenvatting.

2. Er wordt een exemplaar van de 

ontslagsamenvatting gegeven aan de 

beroepsbeoefenaar die verantwoordelijk is 

voor de doorlopende zorg of nazorg voor de 

patiënt.

gerealiseerd

ACC.4.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3.2 Het klinische dossier van klinische patiënten 

bevat een exemplaar van de ontslagsamenvatting.

3. Er wordt een exemplaar van de 

ontslagsamenvatting aan de patiënt gegeven 

in gevallen waarbij geen informatie bekend is 

over de beroepsbeoefenaar die 

verantwoordelijk is voor de doorlopende zorg 

of nazorg voor de patiënt.

gerealiseerd

ACC.4.3.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.3.2 Het klinische dossier van klinische patiënten 

bevat een exemplaar van de ontslagsamenvatting.

4. Er wordt een exemplaar van de 

ontslagsamenvatting in het patiëntdossier 

geplaatst binnen een tijdskader dat door het 

ziekenhuis wordt gespecificeerd.

gerealiseerd

ACC.4.4 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.4 De dossiers van poliklinische patiënten die 

complexe zorg nodig hebben of complexe diagnoses 

hebben, bevatten profielen van de medische zorg en 

worden beschikbaar gemaakt voor medisch 

beroepsbeoefenaren die aan deze patiënten zorg leveren.

1. Het ziekenhuis identificeert de typen 

poliklinische patiënten die complexe zorg 

ontvangen en/of complexe diagnoses hebben 

en die een poliklinisch profiel nodig hebben.

gerealiseerd

ACC.4.4 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.4 De dossiers van poliklinische patiënten die 

complexe zorg nodig hebben of complexe diagnoses 

hebben, bevatten profielen van de medische zorg en 

worden beschikbaar gemaakt voor medisch 

beroepsbeoefenaren die aan deze patiënten zorg leveren.

2. De informatie die moet worden opgenomen 

in het poliklinische profiel wordt 

gespecificeerd door de behandelende artsen 

van die patiënten.

gerealiseerd

ACC.4.4 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.4 De dossiers van poliklinische patiënten die 

complexe zorg nodig hebben of complexe diagnoses 

hebben, bevatten profielen van de medische zorg en 

worden beschikbaar gemaakt voor medisch 

beroepsbeoefenaren die aan deze patiënten zorg leveren.

3. Het ziekenhuis gebruikt een proces dat 

zorgt dat het poliklinische profiel beschikbaar 

is op een manier die het profiel eenvoudig op 

te halen en te bekijken maakt.

gedeeltelijk_gerealiseerd

Terwijl het ziekenhuis een proces gebruikt betreffende de informatie 

over de amubulante patiënt, is dit ambulante profiel niet beschikbaar 

in een gemakkelijk toegankelijk en te beoordelen formaat.

ACC.4.4 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.4 De dossiers van poliklinische patiënten die 

complexe zorg nodig hebben of complexe diagnoses 

hebben, bevatten profielen van de medische zorg en 

worden beschikbaar gemaakt voor medisch 

beroepsbeoefenaren die aan deze patiënten zorg leveren.

4. Het proces wordt beoordeeld om te 

controleren of het voldoet aan de behoeften 

van de artsen en of het de kwaliteit en 

veiligheid van klinische bezoeken van 

poliklinische patiënten verbetert.

niet_gerealiseerd

Terwijl het proces betreffende de informatie over de ambulante patiënt 

actief in ontwikkeling is, is het niet geëvalueerd om te zien of het 

voldoet aan de behoeften van de clinici en de verbetering van de 

kwaliteit en veiligheid van ambulante klinische bezoeken.
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ACC.4.5 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5 Het ziekenhuis heeft een proces voor het beheer 

van en de nazorg voor patiënten die ziekenhuispersoneel 

informeren dat ze van plan zijn om tegen medisch advies 

in te vertrekken.

1. Er is een proces voor het beheer van 

klinische en poliklinische patiënten die 

personeel informeren dat zij vertrekken tegen 

medisch advies in.

gerealiseerd

ACC.4.5 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5 Het ziekenhuis heeft een proces voor het beheer 

van en de nazorg voor patiënten die ziekenhuispersoneel 

informeren dat ze van plan zijn om tegen medisch advies 

in te vertrekken.

2. Het proces bevat het informeren van de 

patiënt over de medische risico's van 

ontoereikende behandeling.

gerealiseerd

ACC.4.5 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5 Het ziekenhuis heeft een proces voor het beheer 

van en de nazorg voor patiënten die ziekenhuispersoneel 

informeren dat ze van plan zijn om tegen medisch advies 

in te vertrekken.

3. De patiënt dient te worden ontslagen 

volgens het ontslagproces van het 

ziekenhuis.

gerealiseerd

ACC.4.5 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5 Het ziekenhuis heeft een proces voor het beheer 

van en de nazorg voor patiënten die ziekenhuispersoneel 

informeren dat ze van plan zijn om tegen medisch advies 

in te vertrekken.

4. Als de huisarts van de tegen medisch 

advies in vertrekkende patiënt bekend is en 

niet bij het proces is betrokken, wordt de 

huisarts op de hoogte gesteld.

gerealiseerd

ACC.4.5 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5 Het ziekenhuis heeft een proces voor het beheer 

van en de nazorg voor patiënten die ziekenhuispersoneel 

informeren dat ze van plan zijn om tegen medisch advies 

in te vertrekken.

5. Het ziekenhuis heeft een proces om de 

redenen te bepalen van patiënten die ervoor 

kiezen om tegen medisch advies in te 

vertrekken.

gerealiseerd

ACC.4.5 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5 Het ziekenhuis heeft een proces voor het beheer 

van en de nazorg voor patiënten die ziekenhuispersoneel 

informeren dat ze van plan zijn om tegen medisch advies 

in te vertrekken.

6. Het proces is consistent met van 

toepassing zijnde wetten en voorschriften, 

waaronder vereisten voor het rapporteren 

van gevallen van besmettelijke ziekten en 

gevallen van patiënten die een gevaar 

zouden kunnen zijn voor zichzelf of anderen.

gerealiseerd

ACC.4.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5.1 Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

beheer van patiënten die tegen medisch advies in het 

ziekenhuis verlaten zonder ziekenhuispersoneel te 

informeren.

1. Er is een proces voor het beheer van 

klinische en poliklinische patiënten die tegen 

medisch advies in het ziekenhuis verlaten 

zonder ziekenhuispersoneel te informeren.

gerealiseerd

ACC.4.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5.1 Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

beheer van patiënten die tegen medisch advies in het 

ziekenhuis verlaten zonder ziekenhuispersoneel te 

informeren.

2. Er is een proces voor het beheer van 

poliklinische patiënten die complexe 

behandeling ontvangen en niet terugkeren 

voor behandeling.

gerealiseerd
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ACC.4.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5.1 Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

beheer van patiënten die tegen medisch advies in het 

ziekenhuis verlaten zonder ziekenhuispersoneel te 

informeren.

3. Als de huisarts bekend is en niet bij het 

proces is betrokken, wordt de huisarts op de 

hoogte gesteld.

gerealiseerd

ACC.4.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Ontslag, 

doorverwijzing en 

vervolgonderzoek

ACC.4.5.1 Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

beheer van patiënten die tegen medisch advies in het 

ziekenhuis verlaten zonder ziekenhuispersoneel te 

informeren.

4. Het proces is consistent met van 

toepassing zijnde wetten en voorschriften, 

waaronder vereisten voor het rapporteren 

van gevallen van besmettelijke ziekten en 

gevallen van patiënten die een gevaar 

zouden kunnen zijn voor zichzelf of anderen.

gerealiseerd

ACC.5 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5 Patiënten worden overgedragen naar andere 

organisaties afhankelijk van de toestand van de patiënt, 

de noodzaak om aan de doorlopende zorgbehoeften van 

de patiënt te kunnen voldoen en het vermogen van de 

ontvangende organisatie om aan de behoeften van de 

patiënt te voldoen.

1. Overdrachten van patiënten zijn gebaseerd 

op criteria die door het ziekenhuis zijn 

ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften 

van patiënten aan doorlopende zorg.

gerealiseerd

ACC.5 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5 Patiënten worden overgedragen naar andere 

organisaties afhankelijk van de toestand van de patiënt, 

de noodzaak om aan de doorlopende zorgbehoeften van 

de patiënt te kunnen voldoen en het vermogen van de 

ontvangende organisatie om aan de behoeften van de 

patiënt te voldoen.

2. Het doorverwijzende ziekenhuis bepaalt 

dat de ontvangende organisatie kan voldoen 

aan de behoeften van de patiënt die wordt 

overgedragen.

gerealiseerd

ACC.5 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5 Patiënten worden overgedragen naar andere 

organisaties afhankelijk van de toestand van de patiënt, 

de noodzaak om aan de doorlopende zorgbehoeften van 

de patiënt te kunnen voldoen en het vermogen van de 

ontvangende organisatie om aan de behoeften van de 

patiënt te voldoen.

3. Er zijn formele of informele 

overeenkomsten met ontvangende 

organisaties als patiënten vaak naar dezelfde 

organisatie(s) worden overgedragen.

gerealiseerd

ACC.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.1 Het doorverwijzende ziekenhuis ontwikkelt een 

overdrachtsproces om te garanderen dat patiënten veilig 

worden overgedragen.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt een 

overdrachtsproces waarin wordt aangegeven 

hoe verantwoordelijkheid voor doorlopende 

zorg wordt overgedragen naar een andere 

medisch beroepsbeoefenaar of omgeving.

gerealiseerd

ACC.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.1 Het doorverwijzende ziekenhuis ontwikkelt een 

overdrachtsproces om te garanderen dat patiënten veilig 

worden overgedragen.

2. In het overdrachtsproces wordt 

gespecificeerd wie verantwoordelijk is voor 

het bewaken van de patiënt tijdens de 

overdracht en de vereiste kwalificaties van de 

personeelsleden voor het type patiënt dat 

wordt overgedragen.

gerealiseerd

ACC.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.1 Het doorverwijzende ziekenhuis ontwikkelt een 

overdrachtsproces om te garanderen dat patiënten veilig 

worden overgedragen.

3. In het overdrachtsproces wordt 

gespecificeerd welke medicatie, 

benodigdheden en medische technologieën 

zijn vereist tijdens transport;

gerealiseerd

ACC.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.1 Het doorverwijzende ziekenhuis ontwikkelt een 

overdrachtsproces om te garanderen dat patiënten veilig 

worden overgedragen.

4. In het overdrachtsproces wordt een 

controlemanier gespecificeerd waarmee 

informatie over de toestand van de patiënt bij 

aankomst bij de ontvangende organisatie 

wordt verschaft.

gerealiseerd

ACC.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.1 Het doorverwijzende ziekenhuis ontwikkelt een 

overdrachtsproces om te garanderen dat patiënten veilig 

worden overgedragen.

5. In het overdrachtsproces worden situaties 

beschreven waarin overdracht niet mogelijk 

is.

gerealiseerd
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ACC.5.1 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.1 Het doorverwijzende ziekenhuis ontwikkelt een 

overdrachtsproces om te garanderen dat patiënten veilig 

worden overgedragen.

6. Er is een proces voor het beoordelen van 

de kwaliteit en veiligheid van het 

overdrachtsproces.

gerealiseerd

ACC.5.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.2 De ontvangende organisatie ontvangt een 

schriftelijke samenvatting van de klinische toestand van 

de patiënt en de door het doorverwijzende ziekenhuis 

uitgevoerde interventies.

1. Er wordt een document met de klinische 

samenvatting over de patiënt samen met de 

patiënt overgedragen.

gerealiseerd

ACC.5.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.2 De ontvangende organisatie ontvangt een 

schriftelijke samenvatting van de klinische toestand van 

de patiënt en de door het doorverwijzende ziekenhuis 

uitgevoerde interventies.

2. De klinische samenvatting bevat de 

toestand van de patiënt.

gerealiseerd

ACC.5.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.2 De ontvangende organisatie ontvangt een 

schriftelijke samenvatting van de klinische toestand van 

de patiënt en de door het doorverwijzende ziekenhuis 

uitgevoerde interventies.

3. De klinische samenvatting bevat 

uitgevoerde procedures en andere 

interventies.

gerealiseerd

ACC.5.2 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.2 De ontvangende organisatie ontvangt een 

schriftelijke samenvatting van de klinische toestand van 

de patiënt en de door het doorverwijzende ziekenhuis 

uitgevoerde interventies.

4. De klinische samenvatting bevat de 

doorlopende zorgbehoeften van de patiënt.

gerealiseerd

ACC.5.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.3 Het overdrachtsproces wordt in het 

patiëntdossier gedocumenteerd.

1. In de dossiers van overgedragen patiënten 

worden de naam van de ontvangende 

gezondheidszorgorganisatie en de naam van 

de persoon die de patiënt ontvangt vermeld.

gerealiseerd

ACC.5.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.3 Het overdrachtsproces wordt in het 

patiëntdossier gedocumenteerd.

2. De dossiers van de overgedragen 

patiënten bevat documentatie of andere 

notities die door ziekenhuisbeleidslijnen zijn 

vereist.

gerealiseerd

ACC.5.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.3 Het overdrachtsproces wordt in het 

patiëntdossier gedocumenteerd.

3. De dossiers van overgedragen patiënten 

bevat(ten) de reden(en) voor de overdracht.

gerealiseerd

ACC.5.3 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Overdracht van 

patiënten

ACC.5.3 Het overdrachtsproces wordt in het 

patiëntdossier gedocumenteerd.

4. De dossiers van overgedragen patiënten 

bevatten eventuele speciale omstandigheden 

voor de overdracht.

gerealiseerd

ACC.6 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Transport ACC.6 In het proces voor het doorverwijzen, overdragen 

of ontslaan van zowel klinische als poliklinische patiënten 

zijn plannen opgenomen om aan de transportbehoeften 

van patiënten te voldoen.

1. Er is een beoordeling van 

transportbehoeften als een patiënt naar een 

andere bron van zorg wordt doorverwezen, 

naar een andere zorgomgeving wordt 

overgedragen of gereed is om naar huis te 

gaan na een klinische opname of poliklinisch 

bezoek.

gerealiseerd

ACC.6 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Transport ACC.6 In het proces voor het doorverwijzen, overdragen 

of ontslaan van zowel klinische als poliklinische patiënten 

zijn plannen opgenomen om aan de transportbehoeften 

van patiënten te voldoen.

2. Het geleverde of geregelde transport is 

geschikt voor de behoeften en toestand van 

de patiënt.

gerealiseerd

ACC.6 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Transport ACC.6 In het proces voor het doorverwijzen, overdragen 

of ontslaan van zowel klinische als poliklinische patiënten 

zijn plannen opgenomen om aan de transportbehoeften 

van patiënten te voldoen.

3. Voertuigen voor transport die eigendom 

van het ziekenhuis zijn, voldoen aan 

relevante wetten en voorschriften wat betreft 

de werking, status en het onderhoud.

niet_van_toepassing

ACC.6 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Transport ACC.6 In het proces voor het doorverwijzen, overdragen 

of ontslaan van zowel klinische als poliklinische patiënten 

zijn plannen opgenomen om aan de transportbehoeften 

van patiënten te voldoen.

4. Transportdiensten, waaronder uitbestede 

diensten, voldoen aan de vereisten van het 

ziekenhuis voor kwaliteit en veilig transport.

gerealiseerd
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ACC.6 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Transport ACC.6 In het proces voor het doorverwijzen, overdragen 

of ontslaan van zowel klinische als poliklinische patiënten 

zijn plannen opgenomen om aan de transportbehoeften 

van patiënten te voldoen.

5. Alle voertuigen die worden gebruikt voor 

transport, zowel van opdrachtnemers als van 

het ziekenhuis zelf, voldoen aan het 

programma voor het bestrijden van infecties 

en beschikken over de juiste medische 

technologieën, benodigdheden en medicatie 

om te voldoen aan de behoeften van de 

patiënt die wordt getransporteerd.

gerealiseerd

ACC.6 Toegang tot zorg en 

ketenzorg (ACC)

Transport ACC.6 In het proces voor het doorverwijzen, overdragen 

of ontslaan van zowel klinische als poliklinische patiënten 

zijn plannen opgenomen om aan de transportbehoeften 

van patiënten te voldoen.

6. Er is een proces voor het bewaken van de 

kwaliteit en veiligheid van het transport dat 

door het ziekenhuis wordt geleverd of 

geregeld, waaronder een klachtenproces.

gerealiseerd

PFR.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1 Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor het 

aanbieden van processen die de rechten van patiënten en 

familieleden tijdens de zorg ondersteunen.

1. De ziekenhuisleiding streeft ernaar om 

rechten van patiënten en familieleden te 

beschermen en te verbeteren.

gerealiseerd

PFR.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1 Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor het 

aanbieden van processen die de rechten van patiënten en 

familieleden tijdens de zorg ondersteunen.

2. De ziekenhuisleiding begrijpt de rechten 

van patiënten en familieleden zoals deze 

worden aangegeven in wetten en 

voorschriften en in relatie tot culturele 

gewoonten van de gemeenschap of 

individuele patiënten die worden bediend.

gerealiseerd

PFR.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1 Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor het 

aanbieden van processen die de rechten van patiënten en 

familieleden tijdens de zorg ondersteunen.

3. Het ziekenhuis respecteert dat de rechten 

van patiënten, en in sommige 

omstandigheden de rechten van familieleden 

van patiënten, voorrang hebben bij het 

bepalen van welke informatie over de zorg 

aan familieleden of anderen moet worden 

gegeven en onder welke omstandigheden.

gerealiseerd

PFR.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1 Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor het 

aanbieden van processen die de rechten van patiënten en 

familieleden tijdens de zorg ondersteunen.

4. Alle personeelsleden hebben kennis van 

rechten van patiënten en kunnen hun 

verantwoordelijkheden bij het beschermen 

van deze rechten uitleggen.

gerealiseerd

PFR.1.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.1 Het ziekenhuis streeft ernaar om taalbarrières en 

fysieke, culturele en andere barrières voor toegang tot en 

levering van diensten te verlagen.

1. De leidinggevenden en personeelsleden 

van afdelingen/diensten in het ziekenhuis 

identificeren de meest voorkomende 

barrières binnen de patiëntenpopulatie.

gerealiseerd

PFR.1.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.1 Het ziekenhuis streeft ernaar om taalbarrières en 

fysieke, culturele en andere barrières voor toegang tot en 

levering van diensten te verlagen.

2. De leidinggevenden van 

afdelingen/diensten ontwikkelen en 

implementeren een proces om barrières voor 

patiënten met een zorgvraag weg te nemen 

of te verlagen.

gerealiseerd

PFR.1.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.1 Het ziekenhuis streeft ernaar om taalbarrières en 

fysieke, culturele en andere barrières voor toegang tot en 

levering van diensten te verlagen.

3. De leidinggevenden van de 

afdelingen/diensten ontwikkelen en 

implementeren een proces om de impact van 

barrières op de levering van diensten te 

verminderen.

gerealiseerd

PFR.1.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.2 Het ziekenhuis levert zorg met respect voor de 

persoonlijke waarden en overtuigingen van de patiënt en 

beantwoordt aan verzoeken met betrekking tot spirituele 

en religieuze overtuigingen.

1. Waarden en overtuigingen van patiënten 

worden gespecificeerd.

gerealiseerd
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PFR.1.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.2 Het ziekenhuis levert zorg met respect voor de 

persoonlijke waarden en overtuigingen van de patiënt en 

beantwoordt aan verzoeken met betrekking tot spirituele 

en religieuze overtuigingen.

2. Personeelsleden leveren zorg met respect 

voor de waarden en overtuigingen van de 

patiënt.

gerealiseerd

PFR.1.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.2 Het ziekenhuis levert zorg met respect voor de 

persoonlijke waarden en overtuigingen van de patiënt en 

beantwoordt aan verzoeken met betrekking tot spirituele 

en religieuze overtuigingen.

3. Het ziekenhuis komt tegemoet aan zowel 

routinematige als complexe verzoeken met 

betrekking tot religieuze of spirituele 

ondersteuning.

gerealiseerd

PFR.1.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.3 De rechten van de patiënt op privacy en 

vertrouwelijkheid van zorg en informatie worden 

gerespecteerd.

1. Personeelsleden identificeren de 

verwachtingen en behoeften van patiënten 

betreffende privacy tijdens de zorg en 

behandeling.

gerealiseerd

PFR.1.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.3 De rechten van de patiënt op privacy en 

vertrouwelijkheid van zorg en informatie worden 

gerespecteerd.

2. Een door de patiënt aangegeven behoefte 

aan privacy wordt gerespecteerd tijdens alle 

klinische interviews, onderzoeken, 

procedures/behandelingen en transport.

gerealiseerd

PFR.1.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.3 De rechten van de patiënt op privacy en 

vertrouwelijkheid van zorg en informatie worden 

gerespecteerd.

3. Vertrouwelijkheid van patiëntinformatie 

wordt gewaarborgd volgens wetten en 

voorschriften. (Zie ook MOI.2 en MOI.7)

gerealiseerd

PFR.1.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.3 De rechten van de patiënt op privacy en 

vertrouwelijkheid van zorg en informatie worden 

gerespecteerd.

4. Patiënten wordt verzocht om toestemming 

te verlenen voor het vrijgeven van informatie 

die niet onder wetten en voorschriften valt.

gerealiseerd

PFR.1.4 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.4 Het ziekenhuis neemt maatregelen om de 

bezittingen van patiënten te beschermen tegen diefstal of 

verlies.

1. Het ziekenhuis heeft bepaald wat hun 

verantwoordelijkheid is ten aanzien van 

bezittingen van patiënten.

gerealiseerd

PFR.1.4 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.4 Het ziekenhuis neemt maatregelen om de 

bezittingen van patiënten te beschermen tegen diefstal of 

verlies.

2. Patiënten ontvangen informatie over de 

verantwoordelijkheid van het ziekenhuis voor 

het beschermen van persoonlijke bezittingen.

gerealiseerd

PFR.1.4 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.4 Het ziekenhuis neemt maatregelen om de 

bezittingen van patiënten te beschermen tegen diefstal of 

verlies.

3. De bezittingen van patiënten worden 

veiliggesteld als het ziekenhuis 

verantwoordelijkheid neemt of als de patiënt 

niet in staat is verantwoordelijkheid op zich te 

nemen.

gerealiseerd
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PFR.1.5 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.5 Patiënten worden beschermd tegen fysiek 

geweld, en populaties die risico lopen, worden 

geïdentificeerd en beschermd in het geval van 

aanvullende kwetsbaarheden.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces om alle patiënten 

tegen geweld te beschermen.

gerealiseerd

PFR.1.5 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.5 Patiënten worden beschermd tegen fysiek 

geweld, en populaties die risico lopen, worden 

geïdentificeerd en beschermd in het geval van 

aanvullende kwetsbaarheden.

2. Kwetsbare populaties die meer risico 

lopen, worden geïdentificeerd.

gerealiseerd

PFR.1.5 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.5 Patiënten worden beschermd tegen fysiek 

geweld, en populaties die risico lopen, worden 

geïdentificeerd en beschermd in het geval van 

aanvullende kwetsbaarheden.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces om kwetsbare 

populaties te beschermen tegen andere 

veiligheidskwesties.

gerealiseerd

PFR.1.5 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.5 Patiënten worden beschermd tegen fysiek 

geweld, en populaties die risico lopen, worden 

geïdentificeerd en beschermd in het geval van 

aanvullende kwetsbaarheden.

4. Afgelegen of geïsoleerde delen van de 

faciliteit worden bewaakt.

gerealiseerd

PFR.1.5 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.1.5 Patiënten worden beschermd tegen fysiek 

geweld, en populaties die risico lopen, worden 

geïdentificeerd en beschermd in het geval van 

aanvullende kwetsbaarheden.

5. Personeelsleden begrijpen hun 

verantwoordelijkheden in de 

beschermingsprocessen.

gerealiseerd

PFR.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2 Het ziekenhuis erkent de rechten van patiënten en 

familieleden om deel te nemen aan het zorgproces.

1. Het ziekenhuis ondersteunt en stimuleert 

de betrokkenheid van patiënten en 

familieleden bij zorgprocessen.

gerealiseerd

PFR.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2 Het ziekenhuis erkent de rechten van patiënten en 

familieleden om deel te nemen aan het zorgproces.

2. Het ziekenhuis maakt het verzoek van een 

patiënt om een second opinion mogelijk 

zonder dat de patiënt hoeft te vrezen voor 

zijn of haar zorg binnen of buiten het 

ziekenhuis.

gerealiseerd

PFR.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2 Het ziekenhuis erkent de rechten van patiënten en 

familieleden om deel te nemen aan het zorgproces.

3. Personeelsleden zijn getraind in de 

beleidslijnen en procedures en hun rol bij het 

erkennen van de betrokkenheid van 

patiënten en familieleden bij zorgprocessen.

gerealiseerd

PFR.2.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.1 Patiënten worden geïnformeerd over alle 

aspecten van hun medische zorg en behandeling.

1. Patiënten worden geïnformeerd over hun 

medische toestand en eventuele bevestigde 

diagnose.

gerealiseerd

PFR.2.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.1 Patiënten worden geïnformeerd over alle 

aspecten van hun medische zorg en behandeling.

2. Patiënten worden geïnformeerd over de 

geplande zorg en behandeling(en).

gerealiseerd

PFR.2.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.1 Patiënten worden geïnformeerd over alle 

aspecten van hun medische zorg en behandeling.

3. Patiënten worden op de hoogte gesteld 

van de situaties waarin geïnformeerde 

toestemming is vereist en het proces dat 

wordt gebruikt voor het geven van 

toestemming.

gerealiseerd

PFR.2.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.1 Patiënten worden geïnformeerd over alle 

aspecten van hun medische zorg en behandeling.

4. Patiënten worden geïnformeerd over de 

verwachte uitkomsten van de zorg en 

behandeling.

gerealiseerd

PFR.2.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.1 Patiënten worden geïnformeerd over alle 

aspecten van hun medische zorg en behandeling.

5. Patiënten worden geïnformeerd over 

eventuele onverwachte uitkomsten van de 

zorg en behandeling.

gerealiseerd

PFR.2.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.1 Patiënten worden geïnformeerd over alle 

aspecten van hun medische zorg en behandeling.

6. Patiënten en hun familieleden worden 

geïnformeerd over hun recht om in welke 

mate dan ook deel te nemen aan 

zorgbeslissingen.

gerealiseerd

PFR.2.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.2 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hun rechten en verantwoordelijkheden 

op het gebied van het weigeren of beëindigen van een 

behandeling, het weigeren van reanimatiediensten en het 

weigeren of beëindigen van levensverlengende 

behandelingen.

1. Het ziekenhuis heeft zijn standpunt 

betreffende het niet toepassen van 

reanimatiediensten en het afzien van of 

beëindigen van levensverlengende 

behandelingen geïdentificeerd.

gerealiseerd
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PFR.2.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.2 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hun rechten en verantwoordelijkheden 

op het gebied van het weigeren of beëindigen van een 

behandeling, het weigeren van reanimatiediensten en het 

weigeren of beëindigen van levensverlengende 

behandelingen.

2. Het standpunt van het ziekenhuis voldoet 

aan de religieuze en culturele normen van de 

gemeenschap en eventuele wettelijke of 

regelgevende vereisten.

gerealiseerd

PFR.2.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.2 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hun rechten en verantwoordelijkheden 

op het gebied van het weigeren of beëindigen van een 

behandeling, het weigeren van reanimatiediensten en het 

weigeren of beëindigen van levensverlengende 

behandelingen.

3. Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hun recht om een 

behandeling te weigeren of te beëindigen en 

de verantwoordelijkheden van het ziekenhuis 

gerelateerd aan dergelijke beslissingen.

gerealiseerd

PFR.2.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.2 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hun rechten en verantwoordelijkheden 

op het gebied van het weigeren of beëindigen van een 

behandeling, het weigeren van reanimatiediensten en het 

weigeren of beëindigen van levensverlengende 

behandelingen.

4. Het ziekenhuis informeert patiënten over 

de consequenties van hun beslissingen.

gerealiseerd

PFR.2.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.2 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hun rechten en verantwoordelijkheden 

op het gebied van het weigeren of beëindigen van een 

behandeling, het weigeren van reanimatiediensten en het 

weigeren of beëindigen van levensverlengende 

behandelingen.

5. Het ziekenhuis informeert patiënten over 

beschikbare alternatieven voor zorg en 

behandelingen.

gerealiseerd

PFR.2.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.2 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hun rechten en verantwoordelijkheden 

op het gebied van het weigeren of beëindigen van een 

behandeling, het weigeren van reanimatiediensten en het 

weigeren of beëindigen van levensverlengende 

behandelingen.

6. Het ziekenhuis begeleidt zorgverleners bij 

ethische en wettelijke overwegingen bij het 

uitvoeren van wensen van de patiënt met 

betrekking tot alternatieven voor 

behandelingen.

gerealiseerd

PFR.2.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.3 Het ziekenhuis erkent het recht van de patiënt op 

beoordeling en behandeling van pijn en respectvolle zorg 

en medeleven aan het einde van het leven.

1. Het ziekenhuis respecteert en ondersteunt 

het recht van de patiënt op beoordeling en 

bestrijding van pijn.

gerealiseerd

PFR.2.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.3 Het ziekenhuis erkent het recht van de patiënt op 

beoordeling en behandeling van pijn en respectvolle zorg 

en medeleven aan het einde van het leven.

2. Het ziekenhuis respecteert en ondersteunt 

het recht van de stervende patiënt op 

beoordeling van en aandacht voor zijn of 

haar behoeften.

gerealiseerd

PFR.2.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.3 Het ziekenhuis erkent het recht van de patiënt op 

beoordeling en behandeling van pijn en respectvolle zorg 

en medeleven aan het einde van het leven.

3. Het personeel van het ziekenhuis begrijpt 

de persoonlijke, culturele en 

maatschappelijke invloeden op de 

pijnbeleving van de patiënt.

gerealiseerd

PFR.2.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.2.3 Het ziekenhuis erkent het recht van de patiënt op 

beoordeling en behandeling van pijn en respectvolle zorg 

en medeleven aan het einde van het leven.

4. Het personeel van het ziekenhuis begrijpt 

de persoonlijke, culturele en 

maatschappelijke invloeden op de omgang 

van de patiënt met de dood en sterven.

gerealiseerd

PFR.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.3 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over het proces voor het ontvangen en 

afhandelen van klachten, conflicten en 

meningsverschillen over de patiëntenzorg en het recht 

van de patiënt om deel te nemen aan deze processen.

1. Patiënten worden geïnformeerd over het 

proces voor het rapporteren van klachten, 

conflicten en meningsverschillen.

gerealiseerd

PFR.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.3 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over het proces voor het ontvangen en 

afhandelen van klachten, conflicten en 

meningsverschillen over de patiëntenzorg en het recht 

van de patiënt om deel te nemen aan deze processen.

2. Klachten, conflicten en meningsverschillen 

worden door het ziekenhuis onderzocht.

gerealiseerd
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PFR.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.3 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over het proces voor het ontvangen en 

afhandelen van klachten, conflicten en 

meningsverschillen over de patiëntenzorg en het recht 

van de patiënt om deel te nemen aan deze processen.

3. Klachten, conflicten en meningsverschillen 

die tijdens het zorgproces ontstaan, worden 

opgelost.

gerealiseerd

PFR.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.3 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over het proces voor het ontvangen en 

afhandelen van klachten, conflicten en 

meningsverschillen over de patiëntenzorg en het recht 

van de patiënt om deel te nemen aan deze processen.

4. Patiënten en familieleden nemen deel aan 

het oplossingsproces.

gerealiseerd

PFR.4 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.4 Alle patiënten worden geïnformeerd over hun 

rechten en verantwoordelijkheden op een manier en in 

een taal die zij begrijpen.

1. Informatie over de rechten en 

verantwoordelijkheden van de patiënt wordt 

in schriftelijke vorm aan elke patiënt 

aangeboden.

gerealiseerd

PFR.4 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.4 Alle patiënten worden geïnformeerd over hun 

rechten en verantwoordelijkheden op een manier en in 

een taal die zij begrijpen.

2. De verklaring van de rechten en 

verantwoordelijkheden van de patiënt is altijd 

beschikbaar bij het personeel of anderszins.

gerealiseerd

PFR.4 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

PFR.4 Alle patiënten worden geïnformeerd over hun 

rechten en verantwoordelijkheden op een manier en in 

een taal die zij begrijpen.

3. Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

informeren van patiënten over hun rechten en 

verantwoordelijkheden wanneer schriftelijke 

communicatie niet effectief of geschikt is.

gerealiseerd

PFR.5 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Algemene 

toestemming

PFR.5 De algemene toestemming voor een behandeling 

die is verkregen wanneer een patiënt is opgenomen als 

een klinische patiënt of voor het eerst is geregistreerd als 

een poliklinische patiënt, is duidelijk met betrekking tot de 

reikwijdte en limieten.

1. Patiënten en familieleden worden 

geïnformeerd over de reikwijdte van de 

algemene toestemming wanneer het 

ziekenhuis hiervan gebruikmaakt.

gerealiseerd

PFR.5 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Algemene 

toestemming

PFR.5 De algemene toestemming voor een behandeling 

die is verkregen wanneer een patiënt is opgenomen als 

een klinische patiënt of voor het eerst is geregistreerd als 

een poliklinische patiënt, is duidelijk met betrekking tot de 

reikwijdte en limieten.

2. Het ziekenhuis heeft gedefinieerd hoe de 

algemene toestemming, indien gebruikt, in 

het patiëntdossier wordt gedocumenteerd.

gerealiseerd

PFR.5 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Algemene 

toestemming

PFR.5 De algemene toestemming voor een behandeling 

die is verkregen wanneer een patiënt is opgenomen als 

een klinische patiënt of voor het eerst is geregistreerd als 

een poliklinische patiënt, is duidelijk met betrekking tot de 

reikwijdte en limieten.

3. Patiënten en familieleden worden 

geïnformeerd over de tests en behandelingen 

waarvoor geïnformeerde toestemming is 

vereist. (Zie ook PFR.5.1)

gerealiseerd

PFR.5.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.1 De geïnformeerde toestemming van patiënten 

wordt verkregen aan de hand van een proces dat door het 

ziekenhuis is gedefinieerd en het verkrijgen gebeurt door 

getraind personeel op een manier en in een taal die de 

patiënt begrijpt.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een duidelijk geformuleerd 

proces voor het verkrijgen van geïnformeerde 

toestemming.

gerealiseerd

PFR.5.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.1 De geïnformeerde toestemming van patiënten 

wordt verkregen aan de hand van een proces dat door het 

ziekenhuis is gedefinieerd en het verkrijgen gebeurt door 

getraind personeel op een manier en in een taal die de 

patiënt begrijpt.

2. Het toegewezen personeel is getraind in 

het proces.

gerealiseerd

PFR.5.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.1 De geïnformeerde toestemming van patiënten 

wordt verkregen aan de hand van een proces dat door het 

ziekenhuis is gedefinieerd en het verkrijgen gebeurt door 

getraind personeel op een manier en in een taal die de 

patiënt begrijpt.

3. Patiënten leren over het proces voor het 

geven van geïnformeerde toestemming op 

een manier en in een taal die de patiënten 

begrijpt.

gerealiseerd

PFR.5.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.1 De geïnformeerde toestemming van patiënten 

wordt verkregen aan de hand van een proces dat door het 

ziekenhuis is gedefinieerd en het verkrijgen gebeurt door 

getraind personeel op een manier en in een taal die de 

patiënt begrijpt.

4. Patiënten geven geïnformeerde 

toestemming in overeenstemming met het 

proces.

gerealiseerd
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PFR.5.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.1 De geïnformeerde toestemming van patiënten 

wordt verkregen aan de hand van een proces dat door het 

ziekenhuis is gedefinieerd en het verkrijgen gebeurt door 

getraind personeel op een manier en in een taal die de 

patiënt begrijpt.

5. Er is een uniforme manier voor het 

documenteren van geïnformeerde 

toestemming.

gedeeltelijk_gerealiseerd
Er is geen uniforme registratie van informed consent. Terwijl de 

schriftelijke toestemming alle elementen bevat voor de geïnformeerde 

toestemming, wordt het mondelinge proces alleen geregistreerd bij 

wijze van attest dat het proces heeft plaatsgevonden.

PFR.5.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.2 Geïnformeerde toestemming wordt verkregen 

vóór een operatie, anesthesie, procedurele sedatie, het 

gebruik van bloed en bloedproducten en andere 

risicovolle behandelingen en procedures.

1. Toestemming wordt verkregen vóór 

chirurgische of invasieve procedures.

gerealiseerd

PFR.5.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.2 Geïnformeerde toestemming wordt verkregen 

vóór een operatie, anesthesie, procedurele sedatie, het 

gebruik van bloed en bloedproducten en andere 

risicovolle behandelingen en procedures.

2. Toestemming wordt verkregen vóór 

anesthesie en procedurele sedatie.

gerealiseerd

PFR.5.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.2 Geïnformeerde toestemming wordt verkregen 

vóór een operatie, anesthesie, procedurele sedatie, het 

gebruik van bloed en bloedproducten en andere 

risicovolle behandelingen en procedures.

3. Toestemming wordt verkregen vóór het 

gebruik van bloed en bloedproducten.

gerealiseerd

PFR.5.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.2 Geïnformeerde toestemming wordt verkregen 

vóór een operatie, anesthesie, procedurele sedatie, het 

gebruik van bloed en bloedproducten en andere 

risicovolle behandelingen en procedures.

4. Het ziekenhuis heeft een lijst met 

aanvullende procedures en behandelingen 

waarvoor afzonderlijke toestemming is 

vereist.

gerealiseerd

PFR.5.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.2 Geïnformeerde toestemming wordt verkregen 

vóór een operatie, anesthesie, procedurele sedatie, het 

gebruik van bloed en bloedproducten en andere 

risicovolle behandelingen en procedures.

5. Toestemming wordt verkregen vóór de 

uitvoering van aanvullende en/of andere 

risicovolle procedures en behandelingen.

gerealiseerd

PFR.5.2 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.2 Geïnformeerde toestemming wordt verkregen 

vóór een operatie, anesthesie, procedurele sedatie, het 

gebruik van bloed en bloedproducten en andere 

risicovolle behandelingen en procedures.

6. De identiteit van de persoon die de 

informatie aan de patiënt en familieleden 

levert, is opgenomen in het patiëntdossier.

gerealiseerd

PFR.5.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.3 Patiënten en familieleden krijgen voldoende 

informatie over de ziekte, voorgestelde behandeling(en) 

en medisch beroepsbeoefenaren zodat ze 

zorgbeslissingen kunnen maken.

1. Patiënten worden geïnformeerd over 

onderdelen a) de toestand van de patiënt;

b) de voorgestelde behandeling(en);

c) de naam van de persoon die de 

behandeling uitvoert;

d) potentiële voordelen en nadelen;

e) mogelijke alternatieven;

f) de kans op succes;

g) mogelijke problemen gerelateerd aan 

herstel; en

h) mogelijke resultaten als er geen 

behandeling plaatsvindt. (Zie ook PFR.5.2) 

van de bedoeling voor zover deze relevant 

zijn met betrekking tot hun toestand en de 

geplande behandeling.

gerealiseerd

PFR.5.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.3 Patiënten en familieleden krijgen voldoende 

informatie over de ziekte, voorgestelde behandeling(en) 

en medisch beroepsbeoefenaren zodat ze 

zorgbeslissingen kunnen maken.

2. Patiënten kennen de identiteit van de 

artsen of andere beroepsbeoefenaren die 

verantwoordelijk zijn voor hun zorg.

gerealiseerd

PFR.5.3 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.3 Patiënten en familieleden krijgen voldoende 

informatie over de ziekte, voorgestelde behandeling(en) 

en medisch beroepsbeoefenaren zodat ze 

zorgbeslissingen kunnen maken.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het reageren 

op het verzoek van een patiënt om 

aanvullende informatie over de 

beroepsbeoefenaar die verantwoordelijk is 

voor zijn of haar zorg.

gerealiseerd

PFR.5.4 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.4 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces, binnen de 

context van de bestaande wetten en cultuur, voor situaties 

waarin anderen toestemming mogen geven.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor situaties 

waarin anderen geïnformeerde toestemming 

mogen geven.

gerealiseerd
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PFR.5.4 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.4 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces, binnen de 

context van de bestaande wetten en cultuur, voor situaties 

waarin anderen toestemming mogen geven.

2. In het proces wordt rekening gehouden 

met de wet, cultuur en gebruiken.

gerealiseerd

PFR.5.4 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Geïnformeerde 

toestemming

PFR.5.4 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces, binnen de 

context van de bestaande wetten en cultuur, voor situaties 

waarin anderen toestemming mogen geven.

3. Personen die toestemming geven en niet 

de patiënt zijn, worden in het patiëntdossier 

opgenomen.

gerealiseerd

PFR.6 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Orgaandonatie PFR.6 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hoe ze voor het doneren van organen 

en andere weefsels kunnen kiezen.

1. Het ziekenhuis ondersteunt de keuzes van 

patiënten en familieleden om organen en 

ander weefsel te doneren.

niet_van_toepassing

PFR.6 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Orgaandonatie PFR.6 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hoe ze voor het doneren van organen 

en andere weefsels kunnen kiezen.

2. Het ziekenhuis verschaft informatie over 

het donatieproces aan patiënten en 

familieleden.

niet_van_toepassing

PFR.6 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Orgaandonatie PFR.6 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hoe ze voor het doneren van organen 

en andere weefsels kunnen kiezen.

3. Het ziekenhuis verschaft informatie aan de 

patiënt en familieleden over de manier 

waarop het verkrijgen van organen is 

georganiseerd.

niet_van_toepassing

PFR.6 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Orgaandonatie PFR.6 Het ziekenhuis informeert patiënten en 

familieleden over hoe ze voor het doneren van organen 

en andere weefsels kunnen kiezen.

4. Het ziekenhuis zorgt voor afdoende 

controles om te voorkomen dat patiënten zich 

gedwongen voelen om te doneren.

niet_van_toepassing

PFR.6.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Orgaandonatie PFR.6.1 Het ziekenhuis biedt een overzicht van het 

proces voor het verkrijgen van organen en weefsel.

1. Het ziekenhuis definieert de processen 

voor orgaan- en weefseldonatie en zorgt 

ervoor dat het proces consistent is met de 

wetten en voorschriften, en religieuze en 

culturele waarden van de regio.

niet_van_toepassing

PFR.6.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Orgaandonatie PFR.6.1 Het ziekenhuis biedt een overzicht van het 

proces voor het verkrijgen van organen en weefsel.

2. Het ziekenhuis identificeert de 

toestemmingsvereisten en ontwikkelt een 

toestemmingsproces dat overeenstemt met 

die vereisten.

niet_van_toepassing

PFR.6.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Orgaandonatie PFR.6.1 Het ziekenhuis biedt een overzicht van het 

proces voor het verkrijgen van organen en weefsel.

3. Het personeel is getraind op het gebied 

van actuele problemen en zorgen gerelateerd 

aan orgaandonatie en de beschikbaarheid 

van transplantaten.

niet_van_toepassing

PFR.6.1 Rechten van patiënten 

en familieleden (PFR)

Orgaandonatie PFR.6.1 Het ziekenhuis biedt een overzicht van het 

proces voor het verkrijgen van organen en weefsel.

4. Het ziekenhuis werkt samen met relevante 

ziekenhuizen en instanties in de 

gemeenschap om de keuze van personen om 

te doneren te respecteren en implementeren.

niet_van_toepassing

AOP.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1 Voor alle patiënten die zorg ontvangen van het 

ziekenhuis zijn de zorgbehoeften vastgesteld aan de hand 

van een beoordelingsproces dat door het ziekenhuis is 

gedefinieerd.

1. De minimale inhoud van beoordelingen 

van klinische patiënten is gedefinieerd voor 

alle klinische disciplines waarvoor 

beoordelingen worden uitgevoerd en de 

vereiste onderdelen van de medische 

geschiedenis en het medisch onderzoek zijn 

gespecificeerd.

gedeeltelijk_gerealiseerd

Terwijl het ziekenhuis een beleid heeft met betrekking tot de inhoud 

van de beoordeling van gehospitaliseerde patiënten, nl. de 

geschiedenis, klinische onderzoek en planning, werd de vereiste 

specifieke minimale inhoud niet gedefinieerd.

AOP.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1 Voor alle patiënten die zorg ontvangen van het 

ziekenhuis zijn de zorgbehoeften vastgesteld aan de hand 

van een beoordelingsproces dat door het ziekenhuis is 

gedefinieerd.

2. De minimale inhoud van beoordelingen 

van poliklinische patiënten is gedefinieerd 

voor alle klinische disciplines waarvoor 

beoordelingen worden uitgevoerd en de 

vereiste onderdelen van de medische 

geschiedenis en het medisch onderzoek zijn 

gespecificeerd.

gerealiseerd

AOP.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1 Voor alle patiënten die zorg ontvangen van het 

ziekenhuis zijn de zorgbehoeften vastgesteld aan de hand 

van een beoordelingsproces dat door het ziekenhuis is 

gedefinieerd.

3. De beoordelingen worden alleen 

uitgevoerd door gekwalificeerde personen die 

op basis van bevoegdheid, van toepassing 

zijnde wetten en voorschriften of certificering 

toegestaan zijn om de beoordeling uit te 

voeren. (Zie ook SQE.10) gerealiseerd
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AOP.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1 Voor alle patiënten die zorg ontvangen van het 

ziekenhuis zijn de zorgbehoeften vastgesteld aan de hand 

van een beoordelingsproces dat door het ziekenhuis is 

gedefinieerd.

4. Het ziekenhuis identificeert de informatie 

die voor de beoordelingen moet worden 

gedocumenteerd.

gerealiseerd

AOP.1.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.1 De eerste beoordeling van alle patiënten omvat 

fysieke, psychologische, sociale en economische 

factoren. Bij de beoordeling zijn ook een medisch 

onderzoek en de medische geschiedenis inbegrepen.

1. De eerste beoordeling van alle klinische 

en poliklinische patiënten omvat de medische 

geschiedenis en een medisch onderzoek in 

overeenstemming met de vereisten van het 

ziekenhuisbeleid. gerealiseerd

AOP.1.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.1 De eerste beoordeling van alle patiënten omvat 

fysieke, psychologische, sociale en economische 

factoren. Bij de beoordeling zijn ook een medisch 

onderzoek en de medische geschiedenis inbegrepen.

2. Voor elke patiënt wordt een eerste 

psychologische beoordeling uitgevoerd op 

basis van zijn of haar behoeften. gerealiseerd

AOP.1.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.1 De eerste beoordeling van alle patiënten omvat 

fysieke, psychologische, sociale en economische 

factoren. Bij de beoordeling zijn ook een medisch 

onderzoek en de medische geschiedenis inbegrepen.

3. Voor elke patiënt wordt een eerste sociale 

en economische beoordeling uitgevoerd op 

basis van zijn of haar behoeften. gerealiseerd

AOP.1.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.1 De eerste beoordeling van alle patiënten omvat 

fysieke, psychologische, sociale en economische 

factoren. Bij de beoordeling zijn ook een medisch 

onderzoek en de medische geschiedenis inbegrepen.

4. De eerste beoordeling leidt tot een eerste 

diagnose.

gerealiseerd

AOP.1.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.2 De medische en verpleegkundige behoeften van 

de patiënt worden aan de hand van de eerste 

beoordelingen geïdentificeerd. Deze beoordelingen 

worden voltooid en gedocumenteerd in het klinisch 

dossier binnen 24 uur na opname als een klinische 

patiënt of eerder als de toestand van de patiënt dit vereist.

1. De eerste medische beoordeling, die de 

medische geschiedenis, medisch onderzoek 

en andere beoordelingen omvat die zijn 

vereist op basis van de toestand van de 

patiënt, wordt uitgevoerd en gedocumenteerd 

binnen 24 uur na opname als een klinische 

patiënt of eerder als de toestand van de 

patiënt dit vereist. gerealiseerd

AOP.1.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.2 De medische en verpleegkundige behoeften van 

de patiënt worden aan de hand van de eerste 

beoordelingen geïdentificeerd. Deze beoordelingen 

worden voltooid en gedocumenteerd in het klinisch 

dossier binnen 24 uur na opname als een klinische 

patiënt of eerder als de toestand van de patiënt dit vereist.

2. De eerste medische beoordeling levert een 

lijst met specifieke medische diagnoses op, 

waaronder primaire en gerelateerde 

toestanden die moeten worden behandeld en 

bewaakt. gerealiseerd

AOP.1.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.2 De medische en verpleegkundige behoeften van 

de patiënt worden aan de hand van de eerste 

beoordelingen geïdentificeerd. Deze beoordelingen 

worden voltooid en gedocumenteerd in het klinisch 

dossier binnen 24 uur na opname als een klinische 

patiënt of eerder als de toestand van de patiënt dit vereist.

3. De eerste verpleegkundige beoordeling 

wordt uitgevoerd en gedocumenteerd binnen 

24 uur na opname als een klinische patiënt of 

eerder als de toestand van de patiënt dit 

vereist. gerealiseerd

AOP.1.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.2 De medische en verpleegkundige behoeften van 

de patiënt worden aan de hand van de eerste 

beoordelingen geïdentificeerd. Deze beoordelingen 

worden voltooid en gedocumenteerd in het klinisch 

dossier binnen 24 uur na opname als een klinische 

patiënt of eerder als de toestand van de patiënt dit vereist.

4. De eerste verpleegkundige beoordeling 

levert een lijst met specifieke 

verplegingsbehoeften of toestanden van de 

patiënt op waarvoor verpleegkundige zorg, 

interventie of bewaking is vereist. gerealiseerd

AOP.1.2.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.2.1 De eerste medische en verpleegkundige 

beoordelingen van spoedeisende patiënten zijn 

gebaseerd op hun behoeften en toestand.

1. De medische beoordeling van 

spoedeisende patiënten is gebaseerd op hun 

behoeften en toestand en wordt 

gedocumenteerd in het patiëntdossier. gerealiseerd
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AOP.1.2.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.2.1 De eerste medische en verpleegkundige 

beoordelingen van spoedeisende patiënten zijn 

gebaseerd op hun behoeften en toestand.

2. De verpleegkundige beoordeling van 

spoedeisende patiënten is gebaseerd op hun 

behoeften en toestand en wordt 

gedocumenteerd in het patiëntdossier. gerealiseerd

AOP.1.2.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.2.1 De eerste medische en verpleegkundige 

beoordelingen van spoedeisende patiënten zijn 

gebaseerd op hun behoeften en toestand.

3. Voor spoedeisende patiënten die moeten 

worden geopereerd, worden er een korte 

notitie en een preoperatieve diagnose 

gedocumenteerd voordat de operatie wordt 

uitgevoerd. (Zie ook ASC.7)

gerealiseerd

AOP.1.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.3 Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

accepteren van eerste medische beoordelingen die zijn 

uitgevoerd in de praktijk van een arts of een andere 

poliklinische omgeving vóór opname of een poliklinische 

procedure.

1. Eerste medische beoordelingen die vóór 

opname als klinische patiënt of vóór een 

poliklinische procedure in het ziekenhuis 

worden uitgevoerd, zijn maximaal 30 dagen 

oud.

gerealiseerd

AOP.1.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.3 Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

accepteren van eerste medische beoordelingen die zijn 

uitgevoerd in de praktijk van een arts of een andere 

poliklinische omgeving vóór opname of een poliklinische 

procedure.

2. Als er sinds de beoordeling, die maximaal 

30 dagen oud is, significante veranderingen 

in de toestand van de patiënt hebben 

plaatsgevonden, wordt dit gedocumenteerd in 

het patiëntdossier op het tijdstip van opname 

als een klinische patiënt of vóór een 

poliklinische procedure. gerealiseerd

AOP.1.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.3 Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

accepteren van eerste medische beoordelingen die zijn 

uitgevoerd in de praktijk van een arts of een andere 

poliklinische omgeving vóór opname of een poliklinische 

procedure.

3. Als de medische beoordeling op het 

moment van opname als klinische patiënt of 

vóór een poliklinische procedure langer dan 

30 dagen geleden is uitgevoerd, moet de 

medische geschiedenis worden bijgewerkt en 

het medisch onderzoek worden herhaald. gerealiseerd

AOP.1.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.3 Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

accepteren van eerste medische beoordelingen die zijn 

uitgevoerd in de praktijk van een arts of een andere 

poliklinische omgeving vóór opname of een poliklinische 

procedure.

4. De bevindingen van alle beoordelingen die 

buiten het ziekenhuis zijn uitgevoerd, worden 

gecontroleerd en/of geverifieerd op het 

moment van opname als klinische patiënt. gerealiseerd

AOP.1.3.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.3.1 Er wordt een preoperatieve beoordeling 

gedocumenteerd vóór anesthesie of een chirurgische 

behandeling. Deze beoordeling omvat de medische, 

fysieke, psychologische en spirituele/culturele behoeften 

van de patiënt.

1. Er wordt een preoperatieve beoordeling 

voorafgaand aan de operatie uitgevoerd voor 

patiënten voor wie een operatie is gepland. gerealiseerd

AOP.1.3.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.3.1 Er wordt een preoperatieve beoordeling 

gedocumenteerd vóór anesthesie of een chirurgische 

behandeling. Deze beoordeling omvat de medische, 

fysieke, psychologische en spirituele/culturele behoeften 

van de patiënt.

2. De preoperatieve beoordeling omvat de 

medische, fysieke, psychologische en 

spirituele/culturele behoeften van de patiënt 

en de behoeften na ontslag. gerealiseerd

AOP.1.3.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.3.1 Er wordt een preoperatieve beoordeling 

gedocumenteerd vóór anesthesie of een chirurgische 

behandeling. Deze beoordeling omvat de medische, 

fysieke, psychologische en spirituele/culturele behoeften 

van de patiënt.

3. De preoperatieve beoordeling voor 

chirurgiepatiënten wordt vóór de operatie 

gedocumenteerd in het patiëntdossier. gerealiseerd

AOP.1.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.4 Patiënten worden onderzocht op hun 

voedingsstatus, functionele behoeften en andere speciale 

behoeften en worden doorverwezen voor verdere 

beoordeling en, indien nodig, behandeling.

1. Gekwalificeerde personen ontwikkelen en 

implementeren criteria voor het identificeren 

van patiënten voor wie een verdere 

voedingsbeoordeling is vereist. gerealiseerd

AOP.1.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.4 Patiënten worden onderzocht op hun 

voedingsstatus, functionele behoeften en andere speciale 

behoeften en worden doorverwezen voor verdere 

beoordeling en, indien nodig, behandeling.

2. Er wordt een voedingsbeoordeling 

uitgevoerd voor patiënten die kans hebben 

op voedingsproblemen. gerealiseerd
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AOP.1.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.4 Patiënten worden onderzocht op hun 

voedingsstatus, functionele behoeften en andere speciale 

behoeften en worden doorverwezen voor verdere 

beoordeling en, indien nodig, behandeling.

3. Gekwalificeerde personen ontwikkelen en 

implementeren criteria voor het identificeren 

van patiënten voor wie een verdere 

functionele beoordeling is vereist. gerealiseerd

AOP.1.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.4 Patiënten worden onderzocht op hun 

voedingsstatus, functionele behoeften en andere speciale 

behoeften en worden doorverwezen voor verdere 

beoordeling en, indien nodig, behandeling.

4. Patiënten voor wie een functionele 

beoordeling is vereist, worden voor een 

dergelijke beoordeling doorverwezen. gerealiseerd

AOP.1.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.4 Patiënten worden onderzocht op hun 

voedingsstatus, functionele behoeften en andere speciale 

behoeften en worden doorverwezen voor verdere 

beoordeling en, indien nodig, behandeling.

5. Als de noodzaak van aanvullende 

gespecialiseerde beoordelingen is 

vastgesteld, wordt de patiënt binnen of buiten 

het ziekenhuis doorverwezen. gerealiseerd

AOP.1.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.4 Patiënten worden onderzocht op hun 

voedingsstatus, functionele behoeften en andere speciale 

behoeften en worden doorverwezen voor verdere 

beoordeling en, indien nodig, behandeling.

6. Gespecialiseerde beoordelingen die 

binnen het ziekenhuis worden uitgevoerd, 

worden afgerond en in het patiëntdossier 

gedocumenteerd. gerealiseerd

AOP.1.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.5 Alle klinische en poliklinische patiënten worden 

onderzocht op pijn en beoordeeld wanneer ze pijn 

ervaren. 1. Patiënten worden gescreend op pijn. gerealiseerd

AOP.1.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.5 Alle klinische en poliklinische patiënten worden 

onderzocht op pijn en beoordeeld wanneer ze pijn 

ervaren.

2. Wanneer uit de eerste screening blijkt dat 

er sprake is van pijn, wordt er een 

uitgebreide beoordeling van de pijn van de 

patiënt uitgevoerd. gerealiseerd

AOP.1.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.5 Alle klinische en poliklinische patiënten worden 

onderzocht op pijn en beoordeeld wanneer ze pijn 

ervaren.

3. De beoordeling wordt zo gedocumenteerd 

dat regelmatige nieuwe beoordelingen en 

nazorg mogelijk zijn aan de hand van de 

criteria die door het ziekenhuis zijn 

ontwikkeld en de behoeften van de patiënt. gerealiseerd

AOP.1.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.6 Het ziekenhuis voert een persoonlijke eerste 

beoordeling uit voor speciale populaties die zorg 

ontvangen van het ziekenhuis.

1. Het ziekenhuis identificeert deze speciale 

patiëntgroepen en -populaties, waaraan zorg 

wordt verleend en waarvoor de beoordeling 

moet worden aangepast, schriftelijk. gerealiseerd

AOP.1.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.6 Het ziekenhuis voert een persoonlijke eerste 

beoordeling uit voor speciale populaties die zorg 

ontvangen van het ziekenhuis.

2. Het beoordelingsproces voor 

patiëntenpopulaties met speciale behoeften 

wordt aangepast om met deze behoeften 

rekening te houden. gerealiseerd

AOP.1.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.6 Het ziekenhuis voert een persoonlijke eerste 

beoordeling uit voor speciale populaties die zorg 

ontvangen van het ziekenhuis.

3. Het aangepaste beoordelingsproces is 

consistent met plaatselijke wetten en 

voorschriften en omvat professionele normen 

gerelateerd aan dergelijke populaties. gerealiseerd
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AOP.1.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.7 Stervende patiënten en hun familieleden worden 

(opnieuw) beoordeeld in overeenstemming met hun 

persoonlijke behoeften.

1. Stervende patiënten en hun familieleden 

worden (opnieuw) beoordeeld op onderdelen a) 

symptomen als misselijkheid en ademnood;

b) factoren die de fysieke symptomen verlichten of 

verergeren;

c) huidige behandeling van symptomen en de 

reactie van de patiënt;

d) de spirituele overtuigingen van de patiënt en 

familieleden en eventuele betrokkenheid bij een 

religieuze groep;

e) de geestelijke zorgen of behoeften van de 

patiënt en familieleden, zoals wanhoop, lijden, 

schuldgevoelens, vergeving.

f) de psychosociale toestand van de patiënt en 

familieleden, zoals familierelaties, de geschiktheid 

van de thuisomgeving als daar zorg wordt 

geleverd, het aanpassingsvermogen en de reactie 

van de patiënt en familieleden op de ziekte;

g) de behoefte aan steun of respijtdiensten voor 

de patiënt, familieleden of andere verzorgers;

h) de behoefte aan een alternatieve omgeving of 

een alternatief zorgniveau; en

i) risicofactoren voor de nabestaanden, zoals 

aanpassingsvermogen van de familieleden en de 

kans op pathologische rouwreacties. van de 

bedoeling op basis van de geïdentificeerde 

behoeften. gerealiseerd

AOP.1.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.7 Stervende patiënten en hun familieleden worden 

(opnieuw) beoordeeld in overeenstemming met hun 

persoonlijke behoeften.

2. De geleverde zorg en diensten zijn 

gebaseerd op de beoordelingsbevindingen. 

(Zie ook AOP.2, ME 2) gerealiseerd

AOP.1.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.7 Stervende patiënten en hun familieleden worden 

(opnieuw) beoordeeld in overeenstemming met hun 

persoonlijke behoeften.

3. Beoordelingsbevindingen worden in het 

patiëntdossier gedocumenteerd. gerealiseerd

AOP.1.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.8 Bij de eerste beoordeling wordt de noodzaak van 

een planning voor ontslag bepaald.

1. Er is een proces voor het identificeren van 

patiënten voor wie ontslagplanning cruciaal 

is. gerealiseerd

AOP.1.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.8 Bij de eerste beoordeling wordt de noodzaak van 

een planning voor ontslag bepaald.

2. Het plannen van het ontslag van deze 

patiënten begint zodra zij als klinische patiënt 

zijn opgenomen. gerealiseerd

AOP.1.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.1.8 Bij de eerste beoordeling wordt de noodzaak van 

een planning voor ontslag bepaald.

3. Ontslagplanning omvat het identificeren 

van speciale voorlichtingsbehoeften en het 

ontwikkelen en implementeren van een plan 

voor het ingaan op deze behoeften. gerealiseerd

AOP.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.2 Alle patiënten worden op bepaalde tijdstippen 

opnieuw beoordeeld op basis van hun toestand en 

behandeling om hun reactie op de behandeling te 

bepalen en een planning te maken voor verdere 

behandeling of ontslag.

1. Patiënten worden opnieuw beoordeeld om 

hun reactie op de behandeling te bepalen en 

om een planning te maken voor verdere 

behandeling en/of ontslag. (Zie ook COP.5, 

ME 3; ASC.6.1; en MMU.7, ME 1) gerealiseerd

AOP.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.2 Alle patiënten worden op bepaalde tijdstippen 

opnieuw beoordeeld op basis van hun toestand en 

behandeling om hun reactie op de behandeling te 

bepalen en een planning te maken voor verdere 

behandeling of ontslag.

2. Patiënten worden op bepaalde tijdstippen 

opnieuw beoordeeld op basis van hun 

toestand, een significante verandering in hun 

toestand, het zorgplan, of individuele 

behoeften. (Zie ook AOP.1.7, ME 2) gerealiseerd
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AOP.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.2 Alle patiënten worden op bepaalde tijdstippen 

opnieuw beoordeeld op basis van hun toestand en 

behandeling om hun reactie op de behandeling te 

bepalen en een planning te maken voor verdere 

behandeling of ontslag.

3. Een arts beoordeelt patiënten ten minste 

dagelijks opnieuw, met inbegrip van de 

weekenden, tijdens de acute fase van de 

zorg en behandeling.

gerealiseerd

AOP.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.2 Alle patiënten worden op bepaalde tijdstippen 

opnieuw beoordeeld op basis van hun toestand en 

behandeling om hun reactie op de behandeling te 

bepalen en een planning te maken voor verdere 

behandeling of ontslag.

4. Voor niet-acute patiënten definieert het 

ziekenhuis schriftelijk de omstandigheden 

waarin de beoordeling door een arts minder 

vaak mag worden uitgevoerd, de typen 

patiënten of patiëntenpopulaties waarvoor dit 

geldt en de minimale interval voor een 

nieuwe beoordeling van deze patiënten. gerealiseerd

AOP.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.2 Alle patiënten worden op bepaalde tijdstippen 

opnieuw beoordeeld op basis van hun toestand en 

behandeling om hun reactie op de behandeling te 

bepalen en een planning te maken voor verdere 

behandeling of ontslag.

5. Nieuwe beoordelingen worden in het 

patiëntdossier gedocumenteerd.

gerealiseerd

AOP.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.3  Gekwalificeerde personen voeren de (nieuwe) 

beoordelingen uit.

1. Personen die gekwalificeerd zijn om 

patiëntbeoordelingen en nieuwe 

beoordelingen uit te voeren, zijn schriftelijk 

geïdentificeerd en hun verantwoordelijkheden 

zijn gedefinieerd. (Zie ook SQE.1.1, ME 2) gerealiseerd

AOP.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.3  Gekwalificeerde personen voeren de (nieuwe) 

beoordelingen uit.

2. De patiëntbeoordelingen worden alleen 

uitgevoerd door personen die op basis van 

bevoegdheid, van toepassing zijnde wetten 

en voorschriften of certificering toegestaan 

zijn om de beoordeling uit te voeren. gerealiseerd

AOP.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.3  Gekwalificeerde personen voeren de (nieuwe) 

beoordelingen uit.

3. Beoordelingen in noodgevallen worden 

alleen uitgevoerd door gekwalificeerde 

personen. gerealiseerd

AOP.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.3  Gekwalificeerde personen voeren de (nieuwe) 

beoordelingen uit.

4. Verpleegkundige beoordelingen worden 

alleen uitgevoerd door gekwalificeerde 

personen. gerealiseerd

AOP.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.4 Medisch, verpleegkundig en ander personeel en 

diensten die verantwoordelijk zijn voor patiëntenzorg, 

werken samen om de patiëntbeoordeling te analyseren en 

integreren en stellen de meest urgente/belangrijke 

patiëntenzorgbehoeften voorop.

1. Gegevens en informatie van 

patiëntbeoordelingen worden geanalyseerd 

en geïntegreerd. gerealiseerd

AOP.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.4 Medisch, verpleegkundig en ander personeel en 

diensten die verantwoordelijk zijn voor patiëntenzorg, 

werken samen om de patiëntbeoordeling te analyseren en 

integreren en stellen de meest urgente/belangrijke 

patiëntenzorgbehoeften voorop.

2. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de 

patiëntenzorg, nemen deel aan het proces. gerealiseerd

AOP.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

AOP.4 Medisch, verpleegkundig en ander personeel en 

diensten die verantwoordelijk zijn voor patiëntenzorg, 

werken samen om de patiëntbeoordeling te analyseren en 

integreren en stellen de meest urgente/belangrijke 

patiëntenzorgbehoeften voorop.

3. De behoeften van de patiënt worden in 

volgorde van belangrijkheid gezet op basis 

van de beoordelingsresultaten. gerealiseerd

AOP.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5 Laboratoriumdiensten zijn beschikbaar om aan de 

behoeften van de patiënt te voldoen en alle diensten 

voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en 

landelijke normen, wetten en voorschriften.

1. De laboratoriumdiensten voldoen aan de 

van toepassing zijnde plaatselijke en 

landelijke normen, wetten en voorschriften. gerealiseerd
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AOP.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5 Laboratoriumdiensten zijn beschikbaar om aan de 

behoeften van de patiënt te voldoen en alle diensten 

voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en 

landelijke normen, wetten en voorschriften.

2. De laboratoriumdiensten voldoen aan de 

behoeften met betrekking tot de missie en 

patiëntenpopulatie van het ziekenhuis, de 

behoeften van de gemeenschap met 

betrekking tot gezondheidszorg en behoeften 

bij noodgevallen, met inbegrip van 

noodgevallen buiten de normale bedrijfsuren. gerealiseerd

AOP.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5 Laboratoriumdiensten zijn beschikbaar om aan de 

behoeften van de patiënt te voldoen en alle diensten 

voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en 

landelijke normen, wetten en voorschriften.

3. Er wordt wanneer nodig contact 

opgenomen met deskundigen in 

gespecialiseerde diagnostische werkvelden. gerealiseerd

AOP.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5 Laboratoriumdiensten zijn beschikbaar om aan de 

behoeften van de patiënt te voldoen en alle diensten 

voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en 

landelijke normen, wetten en voorschriften.

4. Externe bronnen worden geselecteerd op 

basis van een acceptabele staat van dienst 

en naleving van de wetten en voorschriften. gerealiseerd

AOP.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5 Laboratoriumdiensten zijn beschikbaar om aan de 

behoeften van de patiënt te voldoen en alle diensten 

voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en 

landelijke normen, wetten en voorschriften.

5. Patiënten worden geïnformeerd over de 

relatie tussen de verwijzende arts en externe 

bronnen voor laboratoriumdiensten. (Zie ook 

GLD.12.1, ME 1) gerealiseerd

AOP.5.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheer van de klinische laboratoriumdienst of 

pathologiedienst.

1. Het klinisch laboratorium en andere 

laboratoriumdiensten in het ziekenhuis staan 

onder leiding en toezicht van een of meer 

gekwalificeerde personen. (Zie ook GLD.9, 

ME 1) gerealiseerd

AOP.5.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheer van de klinische laboratoriumdienst of 

pathologiedienst.

2. De verantwoordelijkheden voor het 

ontwikkelen, implementeren en handhaven 

van beleidslijnen en procedures zijn 

gedefinieerd en worden uitgevoerd. gerealiseerd

AOP.5.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheer van de klinische laboratoriumdienst of 

pathologiedienst.

3. De verantwoordelijkheden voor bestuurlijk 

toezicht zijn gedefinieerd en worden 

uitgevoerd. gerealiseerd

AOP.5.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheer van de klinische laboratoriumdienst of 

pathologiedienst.

4. De verantwoordelijkheden voor het 

handhaven van 

kwaliteitscontroleprogramma's zijn 

gedefinieerd en worden uitgevoerd. gerealiseerd

AOP.5.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheer van de klinische laboratoriumdienst of 

pathologiedienst.

5. De verantwoordelijkheden voor het 

aanbevelen van diensten van 

referentielaboratoria (contractlaboratoria) zijn 

gedefinieerd en worden uitgevoerd. (Zie ook 

GLD.6, ME 4 en GLD.6.1, ME 3)

gerealiseerd

AOP.5.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheer van de klinische laboratoriumdienst of 

pathologiedienst.

6. De verantwoordelijkheden voor het 

bewaken en beoordelen van alle 

laboratoriumdiensten binnen en buiten het 

laboratorium zijn gedefinieerd en worden 

uitgevoerd. gerealiseerd

AOP.5.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.2

Al het laboratoriumpersoneel beschikt over de juiste 

opleiding, training, kwalificaties en ervaring om de tests te 

beheren en uit te voeren en de resultaten te interpreteren.

1. Al het laboratoriumpersoneel beschikt over 

de vereiste bevoegdheid voor het beheren, 

uitvoeren en interpreteren van tests. gerealiseerd

AOP.5.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.2

Al het laboratoriumpersoneel beschikt over de juiste 

opleiding, training, kwalificaties en ervaring om de tests te 

beheren en uit te voeren en de resultaten te interpreteren.

2. Personeel dat decentrale tests uitvoert, 

beschikt over de vereiste kwalificaties en 

training voor het beheren van decentrale 

tests. gerealiseerd
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AOP.5.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.2

Al het laboratoriumpersoneel beschikt over de juiste 

opleiding, training, kwalificaties en ervaring om de tests te 

beheren en uit te voeren en de resultaten te interpreteren.

3. Een personeelsprogramma wordt 

geïmplementeerd zodat personeelsleden snel 

tests kunnen uitvoeren en om ervoor te 

zorgen dat het laboratorium altijd is bezet 

gedurende alle bedrijfsuren en tijdens 

noodgevallen. gerealiseerd

AOP.5.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.2

Al het laboratoriumpersoneel beschikt over de juiste 

opleiding, training, kwalificaties en ervaring om de tests te 

beheren en uit te voeren en de resultaten te interpreteren.

4. Het toezichthoudend personeel van het 

laboratorium is geïdentificeerd en beschikt 

over de juiste kwalificaties en ervaring. gerealiseerd

AOP.5.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.3 Een veiligheidsprogramma voor het laboratorium 

is ingesteld en wordt gehandhaafd en gedocumenteerd in 

overeenstemming met de programma's voor 

faciliteitsbeheer en het bestrijden van infecties.

1. Een veiligheidsprogramma voor het 

laboratorium gaat in op de potentiële 

veiligheidsrisico's in het laboratorium en 

andere gebieden buiten het laboratorium 

waar laboratoriumdiensten worden geleverd. gerealiseerd

AOP.5.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.3 Een veiligheidsprogramma voor het laboratorium 

is ingesteld en wordt gehandhaafd en gedocumenteerd in 

overeenstemming met de programma's voor 

faciliteitsbeheer en het bestrijden van infecties.

2. Het programma maakt deel uit van het 

faciliteitsbeheer en de programma's voor het 

bestrijden van infecties van het ziekenhuis en 

er wordt ten minste één keer per jaar 

gerapporteerd aan de veiligheidsstructuur 

van het ziekenhuis en wanneer er een 

veiligheidsgebeurtenis heeft plaatsgevonden. gerealiseerd

AOP.5.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.3 Een veiligheidsprogramma voor het laboratorium 

is ingesteld en wordt gehandhaafd en gedocumenteerd in 

overeenstemming met de programma's voor 

faciliteitsbeheer en het bestrijden van infecties.

3. Er wordt met specifieke processen en/of 

hulpmiddelen ingegaan op geïdentificeerde 

veiligheidsrisico's om deze te verkleinen. gerealiseerd

AOP.5.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.3 Een veiligheidsprogramma voor het laboratorium 

is ingesteld en wordt gehandhaafd en gedocumenteerd in 

overeenstemming met de programma's voor 

faciliteitsbeheer en het bestrijden van infecties.

4. Het laboratoriumpersoneel is bekend met 

de veiligheidsprocedures en -methoden en 

ontvangt doorlopende voorlichting en training 

over nieuwe praktijken en procedures. (Zie 

ook FMS.11, ME 1; GLD.9, ME 4; en SQE.8, 

ME's 3 en 4) gerealiseerd

AOP.5.3.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.3.1 Het laboratorium maakt gebruik van een 

gecoördineerd proces om het risico op infectie na 

blootstelling aan biologisch gevaarlijk materiaal en afval 

te verkleinen.

1. Het laboratorium heeft een gedefinieerd 

proces voor het verminderen van het risico 

op infectie. gerealiseerd

AOP.5.3.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.3.1 Het laboratorium maakt gebruik van een 

gecoördineerd proces om het risico op infectie na 

blootstelling aan biologisch gevaarlijk materiaal en afval 

te verkleinen.

2. Infecties die in het laboratorium zijn 

opgelopen, worden aan de hand van het 

beleid en in overeenstemming met de van 

toepassing zijnde wetten en voorschriften 

gerapporteerd. gerealiseerd
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AOP.5.3.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.3.1 Het laboratorium maakt gebruik van een 

gecoördineerd proces om het risico op infectie na 

blootstelling aan biologisch gevaarlijk materiaal en afval 

te verkleinen.

3. Het laboratorium volgt de regels 

betreffende bioveiligheid voor de relevante 

werkwijzen die in onderdelen        a) 

Blootstelling aan aerosolen en druppels 

wordt gereguleerd (bijvoorbeeld bij mengen, 

sonicatie, centrifugeren, en het met een vlam 

steriliseren van entogen).

b) Labjassen of -uniformen worden gedragen 

om de alledaagse kleding te beschermen en 

besmetting te voorkomen.

c) Bioveiligheidskasten worden gebruikt 

wanneer dit is vereist.

d) Er zijn regels voor het omgaan met 

blootstelling aan infectueuze middelen, 

snijwonden, prikken door naalden, inslikken, 

en contact van de slijmvliezen met potentieel 

infectueuze middelen in het laboratorium. 

Deze regels omvatten 

ontsmettingsprocedures, degenen met wie er 

contact moet worden opgenomen voor 

noodbehandelingen en de plaats en het 

gebruik van veiligheidsapparatuur.

e) Er zijn schriftelijke procedures die veilige 

verzameling, transport en hantering van alle 

monsters definieert. De procedure omvat het 

verbod op eten, drinken, roken, aanbrengen 

van cosmetica, manipuleren van 

contactlenzen en het opzuigen van 

vloeistoffen met de mond in de technische 

gebieden van het laboratorium.

f) Het personeel is getraind op het gebied 

van voorzorgsmaatregelen voor, gerealiseerd

AOP.5.3.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.3.1 Het laboratorium maakt gebruik van een 

gecoördineerd proces om het risico op infectie na 

blootstelling aan biologisch gevaarlijk materiaal en afval 

te verkleinen.

4. Wanneer er problemen met de werkwijzen 

zijn geïdentificeerd of wanneer er ongevallen 

hebben plaatsgevonden, worden er 

corrigerende maatregelen genomen, 

gedocumenteerd en gecontroleerd. gerealiseerd

AOP.5.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.4 Laboratoriumresultaten zijn tijdig beschikbaar 

zoals gedefinieerd door het ziekenhuis.

1. Het ziekenhuis heeft de verwachte tijd 

waarbinnen resultaten moeten worden 

gerapporteerd vastgesteld. gerealiseerd

AOP.5.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.4 Laboratoriumresultaten zijn tijdig beschikbaar 

zoals gedefinieerd door het ziekenhuis.

2. De tijdigheid van rapportage van urgente 

tests of tests voor noodgevallen wordt 

gecontroleerd.

gerealiseerd

AOP.5.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.4 Laboratoriumresultaten zijn tijdig beschikbaar 

zoals gedefinieerd door het ziekenhuis.

3. Laboratoriumresultaten worden 

gerapporteerd binnen een tijdskader om aan 

de behoeften van de patiënt te kunnen 

voldoen. (Zie ook ASC.7, ME 1) gerealiseerd

AOP.5.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor laboratoriumtests wordt regelmatig 

geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd en er 

worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

1. Het laboratorium ontwikkelt, implementeert 

en documenteert een programma voor het 

beheren van laboratoriumapparatuur en 

medische technologieën. gerealiseerd

AOP.5.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor laboratoriumtests wordt regelmatig 

geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd en er 

worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

2. In het programma wordt geïdentificeerd 

hoe laboratoriumapparatuur en medische 

technologieën worden geselecteerd en 

verkregen. gerealiseerd
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AOP.5.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor laboratoriumtests wordt regelmatig 

geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd en er 

worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

3. Er is een gedocumenteerde inventaris van 

alle laboratoriumapparatuur en medische 

technologieën. gerealiseerd

AOP.5.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor laboratoriumtests wordt regelmatig 

geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd en er 

worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

4. Laboratoriumapparatuur en medische 

technologieën worden geïnspecteerd en 

getest wanneer deze nieuw zijn en daarna op 

basis van leeftijd, gebruik en de 

aanbevelingen van de fabrikant. De 

inspecties worden gedocumenteerd. gerealiseerd

AOP.5.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor laboratoriumtests wordt regelmatig 

geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd en er 

worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

5. Laboratoriumapparatuur en medische 

technologieën worden gekalibreerd en 

onderhouden volgens de aanbevelingen van 

de fabrikant, en de kalibratie en het 

onderhoud worden gedocumenteerd. gerealiseerd

AOP.5.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor laboratoriumtests wordt regelmatig 

geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd en er 

worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

6. Het ziekenhuis heeft een systeem voor het 

bewaken van en maatregelen nemen voor 

kennisgeving van gevaar, terugroepingen, 

rapporteerbare incidenten, problemen en 

storingen met betrekking tot 

laboratoriumapparatuur en medische 

technologieën. gerealiseerd

AOP.5.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.6 Essentiële reagentia en andere benodigdheden 

zijn beschikbaar en worden regelmatig beoordeeld om 

voor nauwkeurigheid en precisie van resultaten te zorgen.

1. Essentiële reagentia en benodigdheden 

zijn geïdentificeerd. gerealiseerd

AOP.5.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.6 Essentiële reagentia en andere benodigdheden 

zijn beschikbaar en worden regelmatig beoordeeld om 

voor nauwkeurigheid en precisie van resultaten te zorgen.

2. Essentiële reagentia en benodigdheden 

zijn beschikbaar en er is een proces voor 

wanneer reagentia niet beschikbaar zijn. gerealiseerd

AOP.5.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.6 Essentiële reagentia en andere benodigdheden 

zijn beschikbaar en worden regelmatig beoordeeld om 

voor nauwkeurigheid en precisie van resultaten te zorgen.

3. Alle reagentia worden opgeslagen en 

gedistribueerd volgens de aanwijzingen van 

de fabrikant of de instructies op de 

verpakking. gerealiseerd

AOP.5.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.6 Essentiële reagentia en andere benodigdheden 

zijn beschikbaar en worden regelmatig beoordeeld om 

voor nauwkeurigheid en precisie van resultaten te zorgen.

4. Het laboratorium heeft schriftelijke 

richtlijnen voor het beoordelen van alle 

reagentia en volgt deze richtlijnen op om voor 

nauwkeurige en precieze resultaten te 

zorgen. gerealiseerd

AOP.5.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.6 Essentiële reagentia en andere benodigdheden 

zijn beschikbaar en worden regelmatig beoordeeld om 

voor nauwkeurigheid en precisie van resultaten te zorgen.

5. Alle reagentia en oplossingen zijn volledig 

en nauwkeurig geëtiketteerd. gerealiseerd

AOP.5.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.7 Procedures voor het verzamelen, identificeren, 

hanteren, veilig transporteren en afvoeren van monsters 

zijn vastgesteld en geïmplementeerd.

1. Er zijn procedures ontwikkeld en 

geïmplementeerd voor het aanvragen van 

tests. gerealiseerd

AOP.5.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.7 Procedures voor het verzamelen, identificeren, 

hanteren, veilig transporteren en afvoeren van monsters 

zijn vastgesteld en geïmplementeerd.

2. Er zijn procedures ontwikkeld en 

geïmplementeerd voor het verzamelen en 

identificeren van monsters. (Zie ook IPSG.1, 

ME 3) gerealiseerd

AOP.5.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.7 Procedures voor het verzamelen, identificeren, 

hanteren, veilig transporteren en afvoeren van monsters 

zijn vastgesteld en geïmplementeerd.

3. Er zijn procedures ontwikkeld en 

geïmplementeerd voor het transporteren, 

opslaan en bewaren van monsters. gerealiseerd

AOP.5.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.7 Procedures voor het verzamelen, identificeren, 

hanteren, veilig transporteren en afvoeren van monsters 

zijn vastgesteld en geïmplementeerd.

4. Er zijn procedures ontwikkeld en 

geïmplementeerd voor het ontvangen en 

traceren van monsters. gerealiseerd
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AOP.5.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.7 Procedures voor het verzamelen, identificeren, 

hanteren, veilig transporteren en afvoeren van monsters 

zijn vastgesteld en geïmplementeerd.

5. De procedures worden gevolgd wanneer 

er gebruik wordt gemaakt van de diensten 

van een referentielaboratorium 

(contractlaboratorium). gerealiseerd

AOP.5.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.8 Vastgestelde normen en bereiken worden 

gebruikt om klinische laboratoriumresultaten te 

interpreteren en rapporteren.

1. Het laboratorium heeft referentiebereiken 

voor elke uitgevoerde test ontwikkeld. gerealiseerd

AOP.5.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.8 Vastgestelde normen en bereiken worden 

gebruikt om klinische laboratoriumresultaten te 

interpreteren en rapporteren.

2. Het bereik wordt opgenomen in het klinisch 

dossier wanneer de testresultaten worden 

gerapporteerd. gerealiseerd

AOP.5.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.8 Vastgestelde normen en bereiken worden 

gebruikt om klinische laboratoriumresultaten te 

interpreteren en rapporteren.

3. Bereiken worden meegeleverd wanneer 

tests worden uitgevoerd door een 

referentielaboratorium (contractlaboratorium). gerealiseerd

AOP.5.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.8 Vastgestelde normen en bereiken worden 

gebruikt om klinische laboratoriumresultaten te 

interpreteren en rapporteren.

4. Bereiken zijn geschikt voor de locatie en 

demografie van het ziekenhuis. gerealiseerd

AOP.5.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.8 Vastgestelde normen en bereiken worden 

gebruikt om klinische laboratoriumresultaten te 

interpreteren en rapporteren.

5. De bereiken worden wanneer nodig 

gecontroleerd en bijgewerkt. gerealiseerd

AOP.5.9

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.9 Kwaliteitscontroleprocedures voor 

laboratoriumdiensten zijn aanwezig en worden gevolgd en 

gedocumenteerd.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een 

kwaliteitscontroleprogramma voor het klinisch 

laboratorium. gerealiseerd

AOP.5.9

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.9 Kwaliteitscontroleprocedures voor 

laboratoriumdiensten zijn aanwezig en worden gevolgd en 

gedocumenteerd.

2. Het programma omvat het valideren van 

testmethoden. gerealiseerd

AOP.5.9

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.9 Kwaliteitscontroleprocedures voor 

laboratoriumdiensten zijn aanwezig en worden gevolgd en 

gedocumenteerd.

3. Het programma omvat de dagelijkse 

controle en documentatie van testresultaten. gerealiseerd

AOP.5.9

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.9 Kwaliteitscontroleprocedures voor 

laboratoriumdiensten zijn aanwezig en worden gevolgd en 

gedocumenteerd.

4. Het programma omvat het testen van 

reagentia. gerealiseerd

AOP.5.9

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.9 Kwaliteitscontroleprocedures voor 

laboratoriumdiensten zijn aanwezig en worden gevolgd en 

gedocumenteerd.

5. Het programma omvat snelle correctie en 

documentatie van tekortkomingen. gerealiseerd

AOP.5.9.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.9.1 Er is een proces voor ringonderzoek naar 

laboratoriumdiensten.

1. Het laboratorium neemt deel aan een 

programma voor ringonderzoek, of een 

alternatief hiervoor, voor alle 

gespecialiseerde laboratoriumdiensten en -

tests. gerealiseerd

AOP.5.9.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.9.1 Er is een proces voor ringonderzoek naar 

laboratoriumdiensten.

2. Voor elke specialiteit, subspecialiteit, 

analyt of test voldoen de testresultaten van 

het ringonderzoek van het ziekenhuis aan 

afdoende prestatiecriteria in 

overeenstemming met wetten en 

voorschriften. gerealiseerd

AOP.5.9.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.9.1 Er is een proces voor ringonderzoek naar 

laboratoriumdiensten.

3. Het laboratorium houdt een dossier bij van 

zijn deelname aan een programma voor 

ringonderzoek. gerealiseerd

AOP.5.10

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.10 Referentielaboratoria (contractlaboratoria) die 

door het ziekenhuis worden gebruikt zijn bevoegd, 

geaccrediteerd of gecertificeerd door een erkende 

autoriteit.

1. Het ziekenhuis heeft een kopie van de 

vergunning van een erkende 

vergunningleverende autoriteit voor alle 

referentielaboratoria waarmee het ziekenhuis 

samenwerkt. gerealiseerd
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AOP.5.10

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.10 Referentielaboratoria (contractlaboratoria) die 

door het ziekenhuis worden gebruikt zijn bevoegd, 

geaccrediteerd of gecertificeerd door een erkende 

autoriteit.

2. Het ziekenhuis heeft een kopie van het 

certificaat of de accreditatie- of 

certificeringsbrief van een erkend accreditatie- 

of certificeringsprogramma voor laboratoria 

van alle referentielaboratoria waarmee het 

ziekenhuis samenwerkt. gerealiseerd

AOP.5.10

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.10 Referentielaboratoria (contractlaboratoria) die 

door het ziekenhuis worden gebruikt zijn bevoegd, 

geaccrediteerd of gecertificeerd door een erkende 

autoriteit.

3. Het ziekenhuis heeft documentatie over 

deelname van alle referentielaboratoria die 

samenwerken met het ziekenhuis aan een 

extern programma voor ringonderzoek. gerealiseerd

AOP.5.10.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.10.1 Het ziekenhuis identificeert maatregelen voor 

het bewaken van de kwaliteit van de diensten die door het 

referentielaboratorium (contractlaboratorium) worden 

geleverd.

1. De frequentie van gegevens en het type 

gegevens betreffende prestatieverwachtingen 

van referentielaboratoria worden bepaald 

door het ziekenhuis. gerealiseerd

AOP.5.10.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.10.1 Het ziekenhuis identificeert maatregelen voor 

het bewaken van de kwaliteit van de diensten die door het 

referentielaboratorium (contractlaboratorium) worden 

geleverd.

2. De gekwalificeerde persoon die 

verantwoordelijk is voor het laboratorium of 

een gekwalificeerd, aangesteld persoon 

controleert de gegevens over 

prestatieverwachtingen van de 

referentielaboratoria. gerealiseerd

AOP.5.10.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.10.1 Het ziekenhuis identificeert maatregelen voor 

het bewaken van de kwaliteit van de diensten die door het 

referentielaboratorium (contractlaboratorium) worden 

geleverd.

3. De verantwoordelijke persoon of 

gekwalificeerd, aangesteld persoon neemt 

maatregelen op basis van de resultaten. gerealiseerd

AOP.5.10.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Laboratoriumdienste

n

AOP.5.10.1 Het ziekenhuis identificeert maatregelen voor 

het bewaken van de kwaliteit van de diensten die door het 

referentielaboratorium (contractlaboratorium) worden 

geleverd.

4. Een jaarlijks rapport met de gegevens van 

referentielaboratoria wordt aan de leiding van 

het ziekenhuis geleverd om beheer en 

verlenging van contracten mogelijk te maken. gerealiseerd

AOP.5.11

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Bloedbank- en 

transfusiediensten

AOP.5.11 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor bloedbank- en/of transfusiediensten en zorgt ervoor 

dat de diensten voldoen aan wetten en voorschriften en 

erkende standaardwerkwijzen.

1. Een gekwalificeerde persoon is 

verantwoordelijk voor bloedbank- en/of 

transfusiediensten. (Zie ook COP.3.3, ME 1 

en GLD.9, ME 1) gerealiseerd

AOP.5.11

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Bloedbank- en 

transfusiediensten

AOP.5.11 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor bloedbank- en/of transfusiediensten en zorgt ervoor 

dat de diensten voldoen aan wetten en voorschriften en 

erkende standaardwerkwijzen.

2. De bloedbank heeft vastgestelde, 

geïmplementeerde en gedocumenteerde 

processen voor: a) selectie van bloeddonors;

b) verzameling van bloed;

c) opslag van bloed;

d) testen van compatibiliteit; en

e) distributie van bloed.                            van 

de bedoeling. (Zie ook COP.3.3, ME 2) niet_van_toepassing

AOP.5.11

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Bloedbank- en 

transfusiediensten

AOP.5.11 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor bloedbank- en/of transfusiediensten en zorgt ervoor 

dat de diensten voldoen aan wetten en voorschriften en 

erkende standaardwerkwijzen.

3. Er zijn kwaliteitscontrolemaatregelen voor 

alle bloedbank- en transfusiediensten. Deze 

maatregelen zijn ontwikkeld, 

geïmplementeerd en gedocumenteerd. niet_van_toepassing

AOP.5.11

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Bloedbank- en 

transfusiediensten

AOP.5.11 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor bloedbank- en/of transfusiediensten en zorgt ervoor 

dat de diensten voldoen aan wetten en voorschriften en 

erkende standaardwerkwijzen.

4. De bloedbank- en/of transfusiediensten 

voldoen aan van toepassing zijnde wetten en 

voorschriften en erkende 

standaardwerkwijzen.

gerealiseerd
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AOP.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6 Diensten met radiologie en diagnostische 

beeldvorming zijn beschikbaar om aan de behoeften van 

de patiënt te voldoen en alle diensten voldoen aan de van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

1. Diensten met radiologie en diagnostische 

beeldvorming voldoen aan de van toepassing 

zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften. gerealiseerd

AOP.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6 Diensten met radiologie en diagnostische 

beeldvorming zijn beschikbaar om aan de behoeften van 

de patiënt te voldoen en alle diensten voldoen aan de van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

2. Er zijn afdoende, regelmatige en handige 

diensten met radiologie en diagnostische 

beeldvorming beschikbaar om te kunnen 

voldoen aan de behoeften met betrekking tot 

de missie en patiëntenpopulatie van het 

ziekenhuis, de behoeften van de 

gemeenschap met betrekking tot 

gezondheidszorg en behoeften bij 

noodgevallen, met inbegrip van noodgevallen 

buiten de normale bedrijfsuren. gerealiseerd

AOP.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6 Diensten met radiologie en diagnostische 

beeldvorming zijn beschikbaar om aan de behoeften van 

de patiënt te voldoen en alle diensten voldoen aan de van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

3. Het ziekenhuis neemt wanneer nodig 

contact op met deskundigen in 

gespecialiseerde diagnostische werkvelden. gerealiseerd

AOP.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6 Diensten met radiologie en diagnostische 

beeldvorming zijn beschikbaar om aan de behoeften van 

de patiënt te voldoen en alle diensten voldoen aan de van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

4. Externe bronnen worden geselecteerd op 

basis van de aanbevelingen van de persoon 

die verantwoordelijk is voor diensten met 

radiologie en diagnostische beeldvorming en 

op basis van een acceptabele staat van 

dienst waaruit tijdige prestaties blijken, en 

naleving van toepasselijke wetten en 

voorschriften. gerealiseerd

AOP.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6 Diensten met radiologie en diagnostische 

beeldvorming zijn beschikbaar om aan de behoeften van 

de patiënt te voldoen en alle diensten voldoen aan de van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

5. Patiënten worden geïnformeerd over de 

relatie tussen de verwijzende arts en externe 

bronnen voor diensten met radiologie en/of 

diagnostische beeldvorming. (Zie ook 

GLD.12.1, ME 1) gerealiseerd

AOP.6.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de diensten met radiologie en 

diagnostische beeldvorming.

1. Diensten met radiologie en diagnostische 

beeldvorming staan onder leiding van een of 

meer gekwalificeerde personen. gerealiseerd

AOP.6.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de diensten met radiologie en 

diagnostische beeldvorming.

2. De verantwoordelijkheden voor het 

ontwikkelen, implementeren en handhaven 

van beleidslijnen en procedures zijn 

gedefinieerd en worden uitgevoerd. gerealiseerd

AOP.6.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de diensten met radiologie en 

diagnostische beeldvorming.

3. De verantwoordelijkheden voor bestuurlijk 

toezicht zijn gedefinieerd en worden 

uitgevoerd. gerealiseerd

AOP.6.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de diensten met radiologie en 

diagnostische beeldvorming.

4. De verantwoordelijkheden voor het 

handhaven van 

kwaliteitscontroleprogramma's zijn 

gedefinieerd en worden uitgevoerd. gerealiseerd

AOP.6.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de diensten met radiologie en 

diagnostische beeldvorming.

5. De verantwoordelijkheden voor het 

aanbevelen van externe bronnen voor 

diensten met radiologie en diagnostische 

beeldvorming zijn gedefinieerd en worden 

uitgevoerd. (Zie ook GLD.6, ME 4) gerealiseerd

AOP.6.1

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.1 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de diensten met radiologie en 

diagnostische beeldvorming.

6. De verantwoordelijkheden voor het 

bewaken en beoordelen van externe bronnen 

voor diensten met radiologie en 

diagnostische beeldvorming zijn gedefinieerd 

en worden uitgevoerd. gerealiseerd
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AOP.6.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.2 Personen met de juiste kwalificaties en ervaring 

voeren diagnostisch onderzoek met behulp van 

beeldvorming uit, interpreteren de resultaten en 

rapporteren de resultaten.

1. De personen die diagnostisch onderzoek 

en onderzoek met behulp van beeldvorming 

uitvoeren of die de leiding hebben over of 

toezicht houden op deze onderzoeken, zijn 

geïdentificeerd. gerealiseerd

AOP.6.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.2 Personen met de juiste kwalificaties en ervaring 

voeren diagnostisch onderzoek met behulp van 

beeldvorming uit, interpreteren de resultaten en 

rapporteren de resultaten.

2. Personeel met de juiste kwalificaties en 

ervaring voert de diagnostische onderzoeken 

of onderzoeken met behulp van 

beeldvorming uit. gerealiseerd

AOP.6.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.2 Personen met de juiste kwalificaties en ervaring 

voeren diagnostisch onderzoek met behulp van 

beeldvorming uit, interpreteren de resultaten en 

rapporteren de resultaten.

3. Personeel met de juiste kwalificaties en 

ervaring interpreteert de 

onderzoeksresultaten. gerealiseerd

AOP.6.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.2 Personen met de juiste kwalificaties en ervaring 

voeren diagnostisch onderzoek met behulp van 

beeldvorming uit, interpreteren de resultaten en 

rapporteren de resultaten.

4. Juist gekwalificeerd personeel controleert 

en rapporteert de onderzoeksresultaten. gerealiseerd

AOP.6.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.2 Personen met de juiste kwalificaties en ervaring 

voeren diagnostisch onderzoek met behulp van 

beeldvorming uit, interpreteren de resultaten en 

rapporteren de resultaten.

5. Er is een voldoende aantal 

personeelsleden om aan de behoeften van 

patiënten te kunnen voldoen. (Zie ook GLD.9, 

ME 2 en SQE.6, ME 2) gerealiseerd

AOP.6.2

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.2 Personen met de juiste kwalificaties en ervaring 

voeren diagnostisch onderzoek met behulp van 

beeldvorming uit, interpreteren de resultaten en 

rapporteren de resultaten.

6. Toezichthoudend personeel beschikt over 

de juiste kwalificaties en ervaring. gerealiseerd

AOP.6.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.3 Een veiligheidsprogramma betreffende straling is 

ingesteld en wordt gevolgd en gedocumenteerd in 

overeenstemming met de programma's voor 

faciliteitsbeheer en het bestrijden van infecties.

1. Er is een veiligheidsprogramma 

betreffende straling dat ingaat op potentiële 

veiligheidsrisico's en gevaren binnen of 

buiten de afdeling. gerealiseerd

AOP.6.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.3 Een veiligheidsprogramma betreffende straling is 

ingesteld en wordt gevolgd en gedocumenteerd in 

overeenstemming met de programma's voor 

faciliteitsbeheer en het bestrijden van infecties.

2. Het veiligheidsprogramma maakt deel uit 

van het faciliteitsbeheer en de programma's 

voor het bestrijden van infecties van het 

ziekenhuis en er wordt ten minste één keer 

per jaar gerapporteerd aan de 

veiligheidsstructuur van het ziekenhuis en 

wanneer er een veiligheidsgebeurtenis heeft 

plaatsgevonden. gerealiseerd

AOP.6.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.3 Een veiligheidsprogramma betreffende straling is 

ingesteld en wordt gevolgd en gedocumenteerd in 

overeenstemming met de programma's voor 

faciliteitsbeheer en het bestrijden van infecties.

3. Er wordt met specifieke processen en/of 

hulpmiddelen ingegaan op veiligheidsrisico's 

betreffende straling om deze te verkleinen 

(zoals loodschorten, stralingsbadges en 

dergelijke). gerealiseerd

AOP.6.3

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.3 Een veiligheidsprogramma betreffende straling is 

ingesteld en wordt gevolgd en gedocumenteerd in 

overeenstemming met de programma's voor 

faciliteitsbeheer en het bestrijden van infecties.

4. Het personeel voor radiologie en 

diagnostische beeldvorming is bekend met 

de veiligheidsprocedures en -werkwijzen en 

ontvangen doorlopende voorlichting en 

training over nieuwe werkwijzen, apparatuur 

en medische technologieën. (Zie ook 

FMS.11.1, ME 1; GLD.9, ME 4; en SQE.8, 

ME's 3 en 4)

gerealiseerd

AOP.6.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.4 Onderzoeksresultaten van radiologie en 

diagnostische beeldvorming zijn tijdig beschikbaar zoals 

gedefinieerd door het ziekenhuis.

1. Het ziekenhuis heeft de verwachte tijd 

waarbinnen resultaten moeten worden 

gerapporteerd vastgesteld.

gerealiseerd

AOP.6.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.4 Onderzoeksresultaten van radiologie en 

diagnostische beeldvorming zijn tijdig beschikbaar zoals 

gedefinieerd door het ziekenhuis.

2. De tijdigheid van rapportage van urgent 

onderzoek of onderzoek voor noodgevallen 

wordt gecontroleerd.

gerealiseerd
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AOP.6.4

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.4 Onderzoeksresultaten van radiologie en 

diagnostische beeldvorming zijn tijdig beschikbaar zoals 

gedefinieerd door het ziekenhuis.

3. Onderzoeksresultaten van radiologie en 

diagnostische beeldvorming worden 

gerapporteerd binnen een tijdskader om aan 

de behoeften van de patiënt te kunnen 

voldoen. (Zie ook ASC.7, ME 1)

gerealiseerd

AOP.6.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor het uitvoeren van onderzoek met 

radiologie en diagnostische beeldvorming worden 

regelmatig geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd 

en er worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

1. Voor radiologie en diagnostische 

beeldvorming wordt een programma voor het 

beheren van apparatuur en medische 

technologieën ontwikkeld, geïmplementeerd 

en gedocumenteerd. gerealiseerd

AOP.6.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor het uitvoeren van onderzoek met 

radiologie en diagnostische beeldvorming worden 

regelmatig geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd 

en er worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

2. In het programma wordt geïdentificeerd 

hoe radiologieapparatuur en medische 

technologieën worden geselecteerd en 

verkregen. gerealiseerd

AOP.6.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor het uitvoeren van onderzoek met 

radiologie en diagnostische beeldvorming worden 

regelmatig geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd 

en er worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

3. Er is een gedocumenteerde inventaris van 

alle radiologieapparatuur en medische 

technologieën. gerealiseerd

AOP.6.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor het uitvoeren van onderzoek met 

radiologie en diagnostische beeldvorming worden 

regelmatig geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd 

en er worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

4. Radiologieapparatuur en medische 

technologieën worden geïnspecteerd en 

getest wanneer deze nieuw zijn en daarna op 

basis van leeftijd, gebruik en de 

aanbevelingen van de fabrikant. gerealiseerd

AOP.6.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor het uitvoeren van onderzoek met 

radiologie en diagnostische beeldvorming worden 

regelmatig geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd 

en er worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

5. Radiologieapparatuur en medische 

technologieën worden gekalibreerd en 

onderhouden volgens de aanbevelingen van 

de fabrikant. gerealiseerd

AOP.6.5

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.5 Alle apparatuur en medische technologieën die 

worden gebruikt voor het uitvoeren van onderzoek met 

radiologie en diagnostische beeldvorming worden 

regelmatig geïnspecteerd, onderhouden en gekalibreerd 

en er worden geschikte dossiers bijgehouden voor deze 

activiteiten.

6. Het ziekenhuis heeft een systeem voor het 

bewaken van en maatregelen nemen voor 

kennisgeving van gevaar, terugroepingen, 

rapporteerbare incidenten, problemen en 

storingen met betrekking tot 

radiologieapparatuur en medische 

technologieën. gerealiseerd

AOP.6.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.6 Materiaal voor het afdrukken van röntgenfoto's 

en andere benodigdheden zijn beschikbaar.

1. Essentieel röntgenfotomateriaal en 

essentiële reagentia en benodigdheden zijn 

geïdentificeerd. gerealiseerd

AOP.6.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.6 Materiaal voor het afdrukken van röntgenfoto's 

en andere benodigdheden zijn beschikbaar.

2. Essentieel röntgenfotomateriaal en 

essentiële reagentia en benodigdheden zijn 

beschikbaar. gerealiseerd

AOP.6.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.6 Materiaal voor het afdrukken van röntgenfoto's 

en andere benodigdheden zijn beschikbaar.

3. Alle benodigdheden worden volgens 

richtlijnen opgeslagen en gedistribueerd. gerealiseerd

AOP.6.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.6 Materiaal voor het afdrukken van röntgenfoto's 

en andere benodigdheden zijn beschikbaar.

4. Alle benodigdheden worden periodiek 

beoordeeld op nauwkeurigheid en resultaten. gerealiseerd
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AOP.6.6

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.6 Materiaal voor het afdrukken van röntgenfoto's 

en andere benodigdheden zijn beschikbaar.

5. Alle benodigdheden zijn volledig en 

nauwkeurig geëtiketteerd. gerealiseerd

AOP.6.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.7 Kwaliteitscontroleprocedures zijn aanwezig en 

worden gevolgd en gedocumenteerd.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een 

kwaliteitscontroleprogramma voor diensten 

met radiologie en diagnostische 

beeldvorming.

gerealiseerd

AOP.6.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.7 Kwaliteitscontroleprocedures zijn aanwezig en 

worden gevolgd en gedocumenteerd.

2. Kwaliteitscontrole omvat het valideren van 

testmethoden.

gerealiseerd

AOP.6.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.7 Kwaliteitscontroleprocedures zijn aanwezig en 

worden gevolgd en gedocumenteerd.

3. Kwaliteitscontrole omvat dagelijkse 

controle en documentatie van 

beeldvormingsresultaten. gerealiseerd

AOP.6.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.7 Kwaliteitscontroleprocedures zijn aanwezig en 

worden gevolgd en gedocumenteerd.

4. Kwaliteitscontrole omvat het testen van 

reagentia en oplossingen en het 

documenteren van testresultaten. gerealiseerd

AOP.6.7

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.7 Kwaliteitscontroleprocedures zijn aanwezig en 

worden gevolgd en gedocumenteerd.

5. Kwaliteitscontrole omvat snelle correctie 

en documentatie wanneer een tekortkoming 

is geïdentificeerd. gerealiseerd

AOP.6.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.8 Het ziekenhuis controleert regelmatig de 

kwaliteitscontroleresultaten van alle externe bronnen voor 

diagnostische diensten.

1. De frequentie van 

kwaliteitscontrolegegevens en het type 

kwaliteitscontrolegegevens van externe 

bronnen worden bepaald door het 

ziekenhuis. gerealiseerd

AOP.6.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.8 Het ziekenhuis controleert regelmatig de 

kwaliteitscontroleresultaten van alle externe bronnen voor 

diagnostische diensten.

2. De gekwalificeerde persoon die 

verantwoordelijk is voor kwaliteitscontrole 

voor radiologie of een gekwalificeerd, 

aangesteld persoon controleert de 

kwaliteitscontroleresultaten van de externe 

bron. gerealiseerd

AOP.6.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.8 Het ziekenhuis controleert regelmatig de 

kwaliteitscontroleresultaten van alle externe bronnen voor 

diagnostische diensten.

3. De verantwoordelijke persoon of 

gekwalificeerde aangestelde persoon neemt 

maatregelen op basis van de 

kwaliteitscontroleresultaten. gerealiseerd

AOP.6.8

Beoordeling van 

patiënten (AOP)

Diensten voor 

radiologie en 

diagnostische 

beeldvorming

AOP.6.8 Het ziekenhuis controleert regelmatig de 

kwaliteitscontroleresultaten van alle externe bronnen voor 

diagnostische diensten.

4. Een jaarlijks rapport met de 

kwaliteitscontrolegegevens van de externe 

bron wordt aan de leiding van het ziekenhuis 

geleverd om beheer en verlenging van 

contracten mogelijk te maken. gerealiseerd

COP.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.1 Uniforme zorg voor alle patiënten wordt geleverd 

volgens van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

1. De leidinggevenden van 

afdelingen/diensten van het ziekenhuis 

werken samen om processen voor uniforme 

zorg te bieden. gerealiseerd

COP.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.1 Uniforme zorg voor alle patiënten wordt geleverd 

volgens van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

2. De levering van uniforme zorg sluit aan op 

plaatselijke en regionale wetten en 

voorschriften. gerealiseerd
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COP.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.1 Uniforme zorg voor alle patiënten wordt geleverd 

volgens van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

3. Er wordt uniforme zorg geleverd die 

voldoet aan vereiste                                     a) 

Toegang tot en geschiktheid van zorg en 

behandeling zijn niet afhankelijk van het 

vermogen van de patiënt om te betalen of de 

herkomst van de betaling.

b) Toegang tot geschikte zorg en 

behandeling door gekwalificeerde medisch 

beroepsbeoefenaren is niet afhankelijk van 

de dag van de week of het tijdstip.

c) De toestand van de patiënt is bepalend 

voor de middelen die worden toegewezen om 

aan de behoeften van de patiënt te voldoen.                                                           

d) Het zorgniveau voor patiënten 

(bijvoorbeeld anesthetische zorg) is overal in 

het ziekenhuis hetzelfde.

e) Patiënten met dezelfde verpleegkundige 

zorgbehoeften moeten overal in het 

ziekenhuis vergelijkbare niveaus van 

verpleegkundige zorg ontvangen. van de 

bedoeling. gerealiseerd

COP.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2 Er is een proces om de zorg voor elke patiënt te 

integreren en coördineren.

1. Zorgplanning wordt geïntegreerd en 

gecoördineerd tussen omgevingen, 

afdelingen en diensten. gerealiseerd

COP.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2 Er is een proces om de zorg voor elke patiënt te 

integreren en coördineren.

2. Het leveren van zorg wordt geïntegreerd 

en gecoördineerd tussen omgevingen, 

afdelingen en diensten. gerealiseerd

COP.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2 Er is een proces om de zorg voor elke patiënt te 

integreren en coördineren.

3. De resultaten of conclusies van 

bijeenkomsten van patiëntenzorgteams of 

andere gezamenlijke gesprekken worden 

gedocumenteerd in het patiëntdossier.

gerealiseerd

COP.2.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.1 Voor iedere patiënt wordt een persoonlijk 

zorgplan opgesteld en gedocumenteerd.

1. De zorg voor iedere patiënt wordt gepland 

door de verantwoordelijke arts, 

verpleegkundige of andere medisch 

beroepsbeoefenaar binnen 24 uur na 

opname als klinisch patiënt.

gerealiseerd

COP.2.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.1 Voor iedere patiënt wordt een persoonlijk 

zorgplan opgesteld en gedocumenteerd.

2. Het zorgplan wordt geïndividualiseerd op 

basis van de eerste beoordelingsgegevens 

en geïdentificeerde behoeften van de patiënt. gerealiseerd

COP.2.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.1 Voor iedere patiënt wordt een persoonlijk 

zorgplan opgesteld en gedocumenteerd.

3. Het zorgplan wordt bijgewerkt of 

aangepast en gecontroleerd door het 

multidisciplinaire team op basis van de 

nieuwe beoordeling van de patiënt door de 

medisch beroepsbeoefenaren. gerealiseerd

COP.2.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.1 Voor iedere patiënt wordt een persoonlijk 

zorgplan opgesteld en gedocumenteerd.

4. Het eerste zorgplan en eventuele 

aanpassingen in het zorgplan worden 

gedocumenteerd in het patiëntdossier. gerealiseerd

COP.2.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.1 Voor iedere patiënt wordt een persoonlijk 

zorgplan opgesteld en gedocumenteerd.

5. Het zorgplan voor iedere patiënt wordt 

door het multidisciplinaire team gecontroleerd 

wanneer het voor het eerst wordt opgesteld 

en wanneer het wordt aangepast op basis 

van veranderingen in de toestand van de 

patiënt. Dit wordt gedocumenteerd in het 

patiëntdossier. gerealiseerd
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COP.2.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.1 Voor iedere patiënt wordt een persoonlijk 

zorgplan opgesteld en gedocumenteerd.

6. De geplande zorg wordt geleverd aan 

iedere patiënt en gedocumenteerd in het 

patiëntdossier door de zorgverlener die de 

zorg levert. (Zie ook COP.2.3; ASC.3; ASC.5; 

en MOI.10.1, ME 4) gerealiseerd

COP.2.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

uniform proces voor het voorschrijven van aanvragen voor 

patiënten.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een uniform proces voor het 

voorschrijven van aanvragen voor patiënten. gerealiseerd

COP.2.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

uniform proces voor het voorschrijven van aanvragen voor 

patiënten.

2. Aanvragen voor tests met diagnostische 

beeldvorming en klinische laboratoriumtests 

omvatten een klinische 

indicatie/grondgedachte indien vereist voor 

interpretatie. gerealiseerd

COP.2.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

uniform proces voor het voorschrijven van aanvragen voor 

patiënten.

3. Aanvragen worden alleen voorgeschreven 

door gekwalificeerde personen. gerealiseerd

COP.2.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

uniform proces voor het voorschrijven van aanvragen voor 

patiënten.

4. Aanvragen bevinden zich op een uniforme 

locatie in patiëntdossiers. niet_gerealiseerd

Orders worden gevonden op niet-uniforme locaties in de 

patiëntendossiers: het elektronisch medisch patiëntendossier, de 

verpleegkundige assessments, de medische assessments, de 

opdrachtenbladen en op de lijst van thuismedicatie.

COP.2.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.3 Uitgevoerde klinische en diagnostische 

procedures en behandelingen alsmede de resultaten 

worden gedocumenteerd in het patiëntdossier.

1. Uitgevoerde procedures en behandelingen 

worden gedocumenteerd in het 

patiëntdossier. gerealiseerd

COP.2.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.3 Uitgevoerde klinische en diagnostische 

procedures en behandelingen alsmede de resultaten 

worden gedocumenteerd in het patiëntdossier.

2. De aanvrager en de reden voor de 

aanvraag, procedure of behandeling worden 

gedocumenteerd in het patiëntdossier. gerealiseerd

COP.2.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Zorg voor alle 

patiënten

COP.2.3 Uitgevoerde klinische en diagnostische 

procedures en behandelingen alsmede de resultaten 

worden gedocumenteerd in het patiëntdossier.

3. De resultaten van uitgevoerde procedures 

en behandelingen worden gedocumenteerd 

in het patiëntdossier. gedeeltelijk_gerealiseerd

De afdeling medische beeldvorming heeft een gedetailleerd 

aanvraagformulier ontwikkeld voor de verschillende procedures voor 

gehospitaliseerde patiënten. De reden voor het aanvragen van 

medische beeldvorming was niet consequent ingevuld waardoor 

telefonisch contact moet worden gelegd met de aanvragende arts voor 

verduidelijking.

COP.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Verzorging van 

risicovolle patiënten 

en levering van 

risicovolle diensten

COP.3 De zorg voor risicovolle patiënten en de levering 

van risicovolle diensten worden geleid door professionele 

praktijkrichtlijnen, wetten en voorschriften.

1. De ziekenhuisleiding heeft de risicovolle 

patiënten en diensten geïdentificeerd. gerealiseerd
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COP.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Verzorging van 

risicovolle patiënten 

en levering van 

risicovolle diensten

COP.3 De zorg voor risicovolle patiënten en de levering 

van risicovolle diensten worden geleid door professionele 

praktijkrichtlijnen, wetten en voorschriften.

2. Wanneer het ziekenhuis risicovolle 

diensten levert, worden door de leiding 

richtlijnen en procedures voor deze diensten 

en voor de zorg van risicovolle patiënten 

vastgesteld en geïmplementeerd voor ten 

minste a) spoedeisende patiënten;

b) comateuze patiënten;

c) patiënten aan een systeem voor 

levensondersteuning;

d) zorg voor patiënten met een 

overdraagbare ziekte; e) zorg van patiënten 

met immunodeficiëntie;

f) zorg voor dialysepatiënten;

g) zorg voor gefixeerde patiënten;

h) zorg voor patiënten die chemotherapie 

krijgen; en

i) zorg voor kwetsbare patiëntenpopulaties, 

inclusief zwakke ouderen, afhankelijke 

kinderen, en patiënten die het risico lopen 

dat ze worden misbruikt en/of verwaarloosd. 

van de bedoeling. (Zie ook MOI.10.1, ME 4)

gerealiseerd

COP.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Verzorging van 

risicovolle patiënten 

en levering van 

risicovolle diensten

COP.3 De zorg voor risicovolle patiënten en de levering 

van risicovolle diensten worden geleid door professionele 

praktijkrichtlijnen, wetten en voorschriften.

3. Het personeel is getraind en gebruikt de 

richtlijnen en procedures voor zorg. gerealiseerd

COP.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Verzorging van 

risicovolle patiënten 

en levering van 

risicovolle diensten

COP.3 De zorg voor risicovolle patiënten en de levering 

van risicovolle diensten worden geleid door professionele 

praktijkrichtlijnen, wetten en voorschriften.

4. De ziekenhuisleiding identificeert 

bijkomende risico's die van invloed kunnen 

zijn op risicovolle patiënten en diensten. gerealiseerd

COP.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Verzorging van 

risicovolle patiënten 

en levering van 

risicovolle diensten

COP.3 De zorg voor risicovolle patiënten en de levering 

van risicovolle diensten worden geleid door professionele 

praktijkrichtlijnen, wetten en voorschriften.

5. Beoordeling van risicovolle diensten is 

opgenomen in het programma voor 

kwaliteitsverbetering van het ziekenhuis. gerealiseerd

COP.3.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Herkenning van 

veranderingen in 

toestand van patiënt

COP.3.1 Klinisch personeel wordt getraind om 

veranderingen in de toestand van een patiënt te 

herkennen en hierop te reageren.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een systematisch proces 

waarmee het personeel kan herkennen en 

ingrijpen wanneer de toestand van een 

patiënt verslechterd.

gedeeltelijk_gerealiseerd Terwijl het ziekenhuis een proces heeft ontwikkeld en 

geïmplementeerd voor vroegtijdige herkenning en respons op de 

verslechterende toestand van de patiënt, wordt dit proces alleen 

toegepast op de twee hoog-risico-eenheden. Er is een duidelijk 

ziekenhuisbreed implementatieplan.

COP.3.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Herkenning van 

veranderingen in 

toestand van patiënt

COP.3.1 Klinisch personeel wordt getraind om 

veranderingen in de toestand van een patiënt te 

herkennen en hierop te reageren.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert gedocumenteerde criteria die 

vroegtijdige waarschuwingssignalen van een 

verandering of verslechtering van de 

toestand van de patiënt beschrijven. gerealiseerd

COP.3.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Herkenning van 

veranderingen in 

toestand van patiënt

COP.3.1 Klinisch personeel wordt getraind om 

veranderingen in de toestand van een patiënt te 

herkennen en hierop te reageren.

3. Op basis van de vroegtijdige 

waarschuwingscriteria van het ziekenhuis 

vraagt personeel aanvullende hulp bij zorgen 

over de toestand van een patiënt.

gerealiseerd

COP.3.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Herkenning van 

veranderingen in 

toestand van patiënt

COP.3.1 Klinisch personeel wordt getraind om 

veranderingen in de toestand van een patiënt te 

herkennen en hierop te reageren.

4. Het ziekenhuis informeert de patiënt en 

zijn of haar familieleden over hoe ze hulp 

kunnen vragen wanneer ze zorgen hebben 

over de toestand van de patiënt.

gerealiseerd

COP.3.2

Zorg voor patiënten 

(COP) Reanimatiediensten

COP.3.2 Reanimatiediensten zijn overal in het ziekenhuis 

beschikbaar.

1. Reanimatiediensten zijn beschikbaar en 

worden 24 uur per dag en zeven dagen per 

week geleverd aan alle patiënten, in alle 

delen van het ziekenhuis. gerealiseerd
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COP.3.2

Zorg voor patiënten 

(COP) Reanimatiediensten

COP.3.2 Reanimatiediensten zijn overal in het ziekenhuis 

beschikbaar.

2. Medische technologieën voor reanimatie 

en medicatie voor elementaire en 

geavanceerde levensondersteuning zijn 

gestandaardiseerd en zijn beschikbaar voor 

gebruik op basis van de behoeften van de 

betreffende populatie. gerealiseerd

COP.3.2

Zorg voor patiënten 

(COP) Reanimatiediensten

COP.3.2 Reanimatiediensten zijn overal in het ziekenhuis 

beschikbaar.

3. In alle delen van het ziekenhuis wordt 

elementaire levensondersteuning geboden 

zodra een hart- of ademstilstand wordt 

herkend. Geavanceerde 

levensondersteuning wordt in minder dan vijf 

minuten geboden. gerealiseerd

COP.3.3

Zorg voor patiënten 

(COP) Reanimatiediensten

COP.3.3 Klinische richtlijnen en procedures worden 

ontwikkeld en geïmplementeerd voor het hanteren, 

gebruiken en toedienen van bloed en bloedproducten.

1. Een persoon met de opleiding, kennis en 

deskundigheid houdt toezicht op de 

toediening van bloed en bloedproducten. (Zie 

ook AOP.5.11, ME 1) gerealiseerd

COP.3.3

Zorg voor patiënten 

(COP) Reanimatiediensten

COP.3.3 Klinische richtlijnen en procedures worden 

ontwikkeld en geïmplementeerd voor het hanteren, 

gebruiken en toedienen van bloed en bloedproducten.

2. Klinische richtlijnen en procedures worden 

ontwikkeld en geïmplementeerd voor het 

hanteren, gebruiken en toedienen van bloed 

en bloedproducten. (Zie ook AOP.5.11, ME 

2) gerealiseerd

COP.3.3

Zorg voor patiënten 

(COP) Reanimatiediensten

COP.3.3 Klinische richtlijnen en procedures worden 

ontwikkeld en geïmplementeerd voor het hanteren, 

gebruiken en toedienen van bloed en bloedproducten.

3. Klinische richtlijnen en procedures gelden 

voor de processen voor a) verkrijgen van 

bloed bij de bloedbank of het 

bloedopslaggebied;

b) identificatie van patiënten;

c) toediening van bloed;

d) bewaking van de patiënt; en

e) identificatie van en reactie op tekenen van 

potentiële transfusiereacties. van de 

bedoeling. gerealiseerd

COP.4

Zorg voor patiënten 

(COP)

Voedsel en 

voedingstherapie

COP.4 Er zijn allerlei voedselopties beschikbaar die 

geschikt zijn voor de voedingsstatus van de patiënt en 

aansluiten bij zijn of haar klinische zorg.

1. Verschillende voedselopties en voeding, in 

overeenstemming met de toestand, zorg en 

behoeften van de patiënt, zijn regelmatig 

beschikbaar. gerealiseerd

COP.4

Zorg voor patiënten 

(COP)

Voedsel en 

voedingstherapie

COP.4 Er zijn allerlei voedselopties beschikbaar die 

geschikt zijn voor de voedingsstatus van de patiënt en 

aansluiten bij zijn of haar klinische zorg.

2. Voordat patiënten te eten krijgen, bevat het 

dossier van iedere klinische patiënt een 

aanvraag voor voedsel. gedeeltelijk_gerealiseerd

Alle gehospitaliseerde patiënten hebben orders voor voeding in hun 

patiëntendossier, behalve de patiënten op een normaal dieet.

COP.4

Zorg voor patiënten 

(COP)

Voedsel en 

voedingstherapie

COP.4 Er zijn allerlei voedselopties beschikbaar die 

geschikt zijn voor de voedingsstatus van de patiënt en 

aansluiten bij zijn of haar klinische zorg.

3. De aanvraag is gebaseerd op de 

voedingsstatus en -behoeften van de patiënt. gerealiseerd

COP.4

Zorg voor patiënten 

(COP)

Voedsel en 

voedingstherapie

COP.4 Er zijn allerlei voedselopties beschikbaar die 

geschikt zijn voor de voedingsstatus van de patiënt en 

aansluiten bij zijn of haar klinische zorg.

4. Voedsel wordt tijdig rondgebracht en 

speciale verzoeken worden ingewilligd. gerealiseerd

COP.4

Zorg voor patiënten 

(COP)

Voedsel en 

voedingstherapie

COP.4 Er zijn allerlei voedselopties beschikbaar die 

geschikt zijn voor de voedingsstatus van de patiënt en 

aansluiten bij zijn of haar klinische zorg.

5. Wanneer de familie voedsel verstrekt, 

worden ze geïnformeerd over de 

dieetbeperkingen van de patiënt. gerealiseerd

COP.5

Zorg voor patiënten 

(COP)

Voedsel en 

voedingstherapie

COP.5 Patiënten met een voedingsrisico krijgen 

voedingstherapie.

1. Patiënten waarvan is vastgesteld dat ze 

een voedingsrisico lopen, krijgen 

voedingstherapie. gerealiseerd

COP.5

Zorg voor patiënten 

(COP)

Voedsel en 

voedingstherapie

COP.5 Patiënten met een voedingsrisico krijgen 

voedingstherapie.

2. Een proces dat in samenwerking wordt 

uitgevoerd, wordt gevolgd om 

voedingstherapie te plannen, leveren en 

controleren. gerealiseerd

COP.5

Zorg voor patiënten 

(COP)

Voedsel en 

voedingstherapie

COP.5 Patiënten met een voedingsrisico krijgen 

voedingstherapie.

3. De reactie van de patiënt op 

voedingstherapie wordt bewaakt en 

gedocumenteerd in het patiëntdossier. (Zie 

ook AOP.2, ME 1) gerealiseerd
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COP.6

Zorg voor patiënten 

(COP) Pijnbestrijding

COP.6 Patiënten worden ondersteund bij effectieve 

pijnbestrijding.

1. Op basis van de omvang van de geleverde 

diensten beschikt het ziekenhuis over 

processen om te identificeren welke 

patiënten pijn hebben. gerealiseerd

COP.6

Zorg voor patiënten 

(COP) Pijnbestrijding

COP.6 Patiënten worden ondersteund bij effectieve 

pijnbestrijding.

2. Wanneer pijn een verwacht gevolg is van 

geplande behandelingen, procedures of 

onderzoeken, worden patiënten geïnformeerd 

over de kans op pijn en over de 

mogelijkheden voor pijnbestrijding. gerealiseerd

COP.6

Zorg voor patiënten 

(COP) Pijnbestrijding

COP.6 Patiënten worden ondersteund bij effectieve 

pijnbestrijding.

3. Patiënten met pijn ontvangen zorg 

overeenkomstig de richtlijnen voor 

pijnbestrijding en overeenkomstig de doelen 

van de patiënt voor pijnbestrijding. gerealiseerd

COP.6

Zorg voor patiënten 

(COP) Pijnbestrijding

COP.6 Patiënten worden ondersteund bij effectieve 

pijnbestrijding.

4. Op basis van de reikwijdte van geleverde 

diensten beschikt het ziekenhuis over 

processen om te communiceren met 

patiënten en familieleden over pijn en hen 

hierover voor te lichten. gerealiseerd

COP.6

Zorg voor patiënten 

(COP) Pijnbestrijding

COP.6 Patiënten worden ondersteund bij effectieve 

pijnbestrijding.

5. Op basis van de reikwijdte van de 

geleverde diensten beschikt het ziekenhuis 

over processen om personeel voor te lichten 

over pijn. gerealiseerd

COP.7

Zorg voor patiënten 

(COP) Stervensbegeleiding COP.7 Het ziekenhuis richt zich op stervensbegeleiding.

1. Het personeel wordt voorgelicht over de 

unieke behoeften van stervende patiënten en 

hun familieleden. gerealiseerd

COP.7

Zorg voor patiënten 

(COP) Stervensbegeleiding COP.7 Het ziekenhuis richt zich op stervensbegeleiding.

2. Stervensbegeleiding door het ziekenhuis 

sluit aan bij de behoeften van stervende 

patiënten en omvat minimaal een beoordeling 

van de onderdelen        a) het bieden van een 

passende behandeling van symptomen 

overeenkomstig de wensen van de patiënt en 

familieleden;

b) het op een gevoelige manier omgaan met 

kwesties als autopsie en orgaandonatie;

c) het respecteren van de waarden, religie en 

culturele voorkeuren van de patiënt;

d) het betrekken van de patiënt en zijn of 

haar familieleden bij alle aspecten van zorg; 

en

e) het reageren op de psychologische, 

emotionele, spirituele en culturele behoeften 

van de patiënt en zijn of haar familieleden. 

van de bedoeling. gerealiseerd

COP.7

Zorg voor patiënten 

(COP) Stervensbegeleiding COP.7 Het ziekenhuis richt zich op stervensbegeleiding.

3. De kwaliteit van de stervensbegeleiding 

wordt beoordeeld door de familieleden en het 

personeel. gerealiseerd

COP.7.1

Zorg voor patiënten 

(COP) Stervensbegeleiding

COP.7.1 Met de zorg voor de stervende patient worden 

zijn of haar comfort en waardigheid behouden.

1. Via interventies worden pijn en primaire of 

secundaire symptomen bestreden. gerealiseerd

COP.7.1

Zorg voor patiënten 

(COP) Stervensbegeleiding

COP.7.1 Met de zorg voor de stervende patient worden 

zijn of haar comfort en waardigheid behouden.

2. Symptomen en complicaties worden 

voorkomen voor zover redelijkerwijs mogelijk. gerealiseerd

COP.7.1

Zorg voor patiënten 

(COP) Stervensbegeleiding

COP.7.1 Met de zorg voor de stervende patient worden 

zijn of haar comfort en waardigheid behouden.

3. Via interventies wordt ingespeeld op de 

psychosociale, emotionele en spirituele 

behoeften van de patiënt en zijn of haar 

familieleden ten aanzien van sterven en 

rouw. gerealiseerd
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COP.7.1

Zorg voor patiënten 

(COP) Stervensbegeleiding

COP.7.1 Met de zorg voor de stervende patient worden 

zijn of haar comfort en waardigheid behouden.

4. Via interventies worden religieuze en 

culturele zorgen van de patiënt en zijn of 

haar familie weggenomen. gerealiseerd

COP.7.1

Zorg voor patiënten 

(COP) Stervensbegeleiding

COP.7.1 Met de zorg voor de stervende patient worden 

zijn of haar comfort en waardigheid behouden.

5. De patiënt en zijn of haar familieleden 

worden betrokken bij zorgbeslissingen. (Zie 

ook PFR.2) gerealiseerd

COP.8

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8 De ziekenhuisleiding verstrekt middelen om het 

orgaan-/weefseltransplantatieprogramma te 

ondersteunen.

1. Getraind personeel is beschikbaar om 

veilige, hoogwaardige zorg te verstrekken 

voor het orgaan-

/weefseltransplantatieprogramma. gerealiseerd

COP.8

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8 De ziekenhuisleiding verstrekt middelen om het 

orgaan-/weefseltransplantatieprogramma te 

ondersteunen.

2. De ziekenhuisleiding wijst middelen toe 

voor het orgaan-

/weefseltransplantatieprogramma. gerealiseerd

COP.8

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8 De ziekenhuisleiding verstrekt middelen om het 

orgaan-/weefseltransplantatieprogramma te 

ondersteunen.

3. Gegevensbeheersystemen worden 

gebruikt om de kwaliteit van het orgaan-

/weefseltransplantatieprogramma te 

ondersteunen. gerealiseerd

COP.8.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.1 Een gekwalificeerde leider van het 

transplantatieprogramma is verantwoordelijk voor het 

transplantatieprogramma.

1. Een of meer personen houden toezicht op 

het orgaan-/weefseltransplantatieprogramma. gerealiseerd

COP.8.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.1 Een gekwalificeerde leider van het 

transplantatieprogramma is verantwoordelijk voor het 

transplantatieprogramma.

2. De personen zijn gekwalificeerd voor de 

reikwijdte en complexiteit van het programma. gerealiseerd

COP.8.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.1 Een gekwalificeerde leider van het 

transplantatieprogramma is verantwoordelijk voor het 

transplantatieprogramma.

3. De personen houden toezicht op het 

programma zoals is vastgelegd in het 

transplantatieprogramma. gerealiseerd

COP.8.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.2 Het transplantatieprogramma omvat een 

multidisciplinair team dat bestaat uit personen met kennis 

van de relevante orgaantransplantatieprogramma's.

1. Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

de samenstelling van het team voor weefsel-

/orgaantransplantatie gedocumenteerd. niet_van_toepassing

COP.8.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.2 Het transplantatieprogramma omvat een 

multidisciplinair team dat bestaat uit personen met kennis 

van de relevante orgaantransplantatieprogramma's.

2. Tijdens het transplantatieprogramma 

worden de verantwoordelijkheden van het 

team gedocumenteerd. niet_van_toepassing

COP.8.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.2 Het transplantatieprogramma omvat een 

multidisciplinair team dat bestaat uit personen met kennis 

van de relevante orgaantransplantatieprogramma's.

3. Op basis van de diensten die het 

transplantatieteam levert, bestaat het team 

uit personen met ervaring op het gebied van 

geneeskunde, verpleging, voeding, 

farmacologie, maatschappelijk werk, 

psychologische diensten, en coördinatie van 

transplantaties. niet_van_toepassing

COP.8.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.2 Het transplantatieprogramma omvat een 

multidisciplinair team dat bestaat uit personen met kennis 

van de relevante orgaantransplantatieprogramma's.

4. Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

beoordeeld of teamleden over de vereiste 

kwalificaties, training en ervaring beschikken 

zodra ze worden overwogen voor het 

transplantatieteam. niet_van_toepassing

COP.8.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.3 Er is een speciale coördinatiemanier voor alle 

transplantatieactiviteiten waarbij artsen, verpleegkundigen 

en andere medisch beroepsbeoefenaren zijn betrokken.

1. De verantwoordelijke voor de coördinatie 

van de zorg voor de levende donor en de 

ontvanger van het transplantatieorgaan wordt 

aangewezen en is beschikbaar in alle stadia 

van de transplantatiezorg. niet_van_toepassing

COP.8.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.3 Er is een speciale coördinatiemanier voor alle 

transplantatieactiviteiten waarbij artsen, verpleegkundigen 

en andere medisch beroepsbeoefenaren zijn betrokken.

2. De coördinator van klinische 

transplantaties zorgt voor de ketenzorg voor 

transplantatiepatiënten (kandidaten en 

ontvangers) in de stadia vóór, tijdens en na 

de transplantatie. niet_van_toepassing
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COP.8.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.3 Er is een speciale coördinatiemanier voor alle 

transplantatieactiviteiten waarbij artsen, verpleegkundigen 

en andere medisch beroepsbeoefenaren zijn betrokken.

3. De coördinator van klinische 

transplantaties zorgt voor de ketenzorg voor 

levende donoren in het beoordelings-, 

donatie- en ontslagstadium van de donatie. niet_van_toepassing

COP.8.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.3 Er is een speciale coördinatiemanier voor alle 

transplantatieactiviteiten waarbij artsen, verpleegkundigen 

en andere medisch beroepsbeoefenaren zijn betrokken.

4. De coördinatie van orgaan-

/transplantatieactiviteiten wordt 

gecommuniceerd naar alle personeelsleden 

die betrokken zijn bij de activiteiten van het 

transplantatieprogramma. niet_van_toepassing

COP.8.4

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.4 Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

gebruikgemaakt van klinische voorwaarden voor 

orgaantransplantaties alsmede criteria voor de 

psychologische en sociale geschiktheid voor 

transplantatiekandidaten.

1. Tijdens het transplantatieprogramma 

worden orgaanspecifieke selectiecriteria voor 

kandidaten gedocumenteerd. niet_van_toepassing

COP.8.4

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.4 Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

gebruikgemaakt van klinische voorwaarden voor 

orgaantransplantaties alsmede criteria voor de 

psychologische en sociale geschiktheid voor 

transplantatiekandidaten.

2. De resultaten van een medische 

beoordeling worden meegenomen bij de 

bepaling of iemand geschikt is voor 

transplantatie. niet_van_toepassing

COP.8.4

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.4 Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

gebruikgemaakt van klinische voorwaarden voor 

orgaantransplantaties alsmede criteria voor de 

psychologische en sociale geschiktheid voor 

transplantatiekandidaten.

3. Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

de orgaancompatibiliteit bevestigd in het 

medische dossier van de 

transplantatiekandidaat. niet_van_toepassing

COP.8.5

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.5

Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

geïnformeerde, specifieke toestemming van de 

transplantatiekandidaat verkregen inzake de 

orgaantransplantatie.

1. Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

het ziekenhuisbeleid gevolgd wanneer 

geïnformeerde toestemming aan 

transplantatiekandidaten wordt gevraagd. niet_van_toepassing

COP.8.5

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.5

Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

geïnformeerde, specifieke toestemming van de 

transplantatiekandidaat verkregen inzake de 

orgaantransplantatie.

2. Naast de informatie die aan een 

chirurgische patiënt wordt verstrekt als 

onderdeel van het proces voor 

geïnformeerde toestemming, wordt tijdens het 

transplantatieprogramma de aanstaande 

transplantatiekandidaat geïnformeerd over 

potentiële psychosociale risico's. niet_van_toepassing

COP.8.5

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.5

Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

geïnformeerde, specifieke toestemming van de 

transplantatiekandidaat verkregen inzake de 

orgaantransplantatie.

3. Naast de informatie die wordt verstrekt aan 

een chirurgische patiënt tijdens het proces 

voor geïnformeerde toestemming, wordt 

tijdens het transplantatieprogramma de 

aanstaande transplantatiekandidaat 

geïnformeerd over de risicofactoren van de 

orgaandonor die van invloed kunnen zijn op 

het succes van de transplantatie of de 

gezondheid van de kandidaat als ontvanger, 

met inbegrip van, maar niet beperkt tot,                                                     

a) de geschiedenis van de donor;

b) de toestand van de gebruikte organen;

c) de leeftijd van de organen; en

d) de mogelijke kans op infectieziekten als 

deze niet kunnen worden gedetecteerd bij 

een geïnfecteerde donor. van de bedoeling. niet_van_toepassing
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COP.8.5

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.5

Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

geïnformeerde, specifieke toestemming van de 

transplantatiekandidaat verkregen inzake de 

orgaantransplantatie.

4. Naast de informatie die wordt verstrekt aan 

een chirurgische patiënt tijdens het proces 

voor geïnformeerde toestemming, wordt 

tijdens het transplantatieprogramma de 

aanstaande transplantatiekandidaat 

geïnformeerd over de door het 

transplantatiecentrum waargenomen en 

verwachte overlevingskans na één jaar. niet_van_toepassing

COP.8.5

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.5

Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

geïnformeerde, specifieke toestemming van de 

transplantatiekandidaat verkregen inzake de 

orgaantransplantatie.

5. Naast de informatie die aan een 

chirurgische patiënt wordt verstrekt als 

onderdeel van het proces voor 

geïnformeerde toestemming, wordt tijdens het 

transplantatieprogramma de aanstaande 

transplantatiekandidaat geïnformeerd over 

immunosuppressieve geneesmiddelen en 

potentiële gerelateerde kosten. niet_van_toepassing

COP.8.5

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.5

Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

geïnformeerde, specifieke toestemming van de 

transplantatiekandidaat verkregen inzake de 

orgaantransplantatie.

6. Naast de informatie die aan een 

chirurgische patiënt wordt verstrekt als 

onderdeel van het proces voor 

geïnformeerde toestemming, wordt tijdens het 

transplantatieprogramma de aanstaande 

transplantatiekandidaat geïnformeerd over 

alternatieve behandelingen. niet_van_toepassing

COP.8.6

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.6 Het transplantatieprogramma heeft 

gedocumenteerde protocollen (of procedures) voor het 

verwijderen en ontvangen van organen teneinde de 

compatibiliteit, veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van 

menselijke cellen, weefsels en organen voor 

transplantatie te waarborgen.

1. Het transplantatieteam houdt zich aan 

schriftelijke protocollen voor het verwijderen 

van organen, waarbij de donorgegevens, de 

bloedgroep van de ontvanger en andere 

essentiële gegevens worden beoordeeld om 

compatibiliteit te garanderen voordat de 

organen worden verwijderd. niet_van_toepassing

COP.8.6

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.6 Het transplantatieprogramma heeft 

gedocumenteerde protocollen (of procedures) voor het 

verwijderen en ontvangen van organen teneinde de 

compatibiliteit, veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van 

menselijke cellen, weefsels en organen voor 

transplantatie te waarborgen.

2. De transplantatiechirurg is ervoor 

verantwoordelijk om schriftelijk te bevestigen 

dat de donororganen medisch geschikt zijn 

voor transplantatie naar de ontvanger. niet_van_toepassing

COP.8.6

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.6 Het transplantatieprogramma heeft 

gedocumenteerde protocollen (of procedures) voor het 

verwijderen en ontvangen van organen teneinde de 

compatibiliteit, veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van 

menselijke cellen, weefsels en organen voor 

transplantatie te waarborgen.

3. Wanneer een orgaan aankomt in het 

transplantatiecentrum, moet de 

transplantatiechirurg en ten minste één 

andere bevoegde zorgverlener in het 

transplantatiecentrum voorafgaand aan de 

transplantatie controleren of de bloedgroep 

van de donor en andere essentiële gegevens 

compatibel zijn met de ontvanger. niet_van_toepassing

COP.8.6

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.6 Het transplantatieprogramma heeft 

gedocumenteerde protocollen (of procedures) voor het 

verwijderen en ontvangen van organen teneinde de 

compatibiliteit, veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van 

menselijke cellen, weefsels en organen voor 

transplantatie te waarborgen.

4. De transplantatiechirurg is ervoor 

verantwoordelijk om te bevestigen dat de 

donor is beoordeeld en getest op 

infectieziekten en maligne aandoeningen 

voordat organen zijn verwijderd en 

getransplanteerd. niet_van_toepassing
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COP.8.6

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.6 Het transplantatieprogramma heeft 

gedocumenteerde protocollen (of procedures) voor het 

verwijderen en ontvangen van organen teneinde de 

compatibiliteit, veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van 

menselijke cellen, weefsels en organen voor 

transplantatie te waarborgen.

5. Wanneer een orgaan aankomt in het 

transplantatiecentrum, controleren de 

transplantatiechirurg en ten minste één 

andere bevoegde zorgverlener in het 

transplantatiecentrum of uit de beoordeling 

en tests blijkt dat het donororgaan ziektevrij 

is en of het orgaan geschikt is voor 

transplantatie. niet_van_toepassing

COP.8.7

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.7 Persoonlijke zorgplannen voor patiënten geven 

richting aan de zorg van transplantatiepatiënten.

1. Het transplantatieprogramma heeft 

orgaanspecifieke richtlijnen voor klinische 

werkwijzen gedocumenteerd voor de stadia 

vóór, tijdens en na de transplantatie. niet_van_toepassing

COP.8.7

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.7 Persoonlijke zorgplannen voor patiënten geven 

richting aan de zorg van transplantatiepatiënten.

2. Iedere transplantatiepatiënt ontvangt zorg 

van een multidisciplinair patiëntenzorgteam 

dat wordt gecoördineerd door de primaire 

transplantatiechirurg van de patiënt in de 

stadia vóór, tijdens en na de transplantatie. niet_van_toepassing

COP.8.7

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.7 Persoonlijke zorgplannen voor patiënten geven 

richting aan de zorg van transplantatiepatiënten.

3. Bij transplantatiekandidaten wordt 

beoordeeld of andere medische en 

chirurgische therapieën geschikt zijn 

waarmee de overlevingskansen op korte en 

middellange termijn ongeveer even groot zijn 

als bij transplantatie. niet_van_toepassing

COP.8.7

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.7 Persoonlijke zorgplannen voor patiënten geven 

richting aan de zorg van transplantatiepatiënten.

4. Transplantatiekandidaten ondergaan een 

psychologische beoordeling. niet_van_toepassing

COP.8.7

Zorg voor patiënten 

(COP)

Ziekenhuizen die 

orgaan- en/of 

weefseltransplantati

ediensten leveren

COP.8.7 Persoonlijke zorgplannen voor patiënten geven 

richting aan de zorg van transplantatiepatiënten.

5. Tijdens het transplantatieprogramma 

worden klinische gegevens in het medische 

dossier van de transplantatiepatiënt 

doorlopend bijgewerkt. niet_van_toepassing

COP.9

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, beschermen 

de rechten van aanstaande of feitelijke donoren.

1. De levende orgaandonor heeft het recht 

om een beslissing over donatie te nemen in 

een omgeving zonder dwang en druk. niet_van_toepassing

COP.9

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, beschermen 

de rechten van aanstaande of feitelijke donoren.

2. Er wordt een persoon met kennis van 

orgaandonatie door levende donoren, 

transplantatie, medische ethiek en 

geïnformeerde toestemming aangewezen als 

verdediger van de levende donor. niet_van_toepassing

COP.9

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, beschermen 

de rechten van aanstaande of feitelijke donoren.

3. De persoon die is aangewezen als 

verdediger van de levende donor, is niet 

betrokken bij routinematige 

transplantatieactiviteiten. niet_van_toepassing

COP.9

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, beschermen 

de rechten van aanstaande of feitelijke donoren.

4. De persoon die is aangewezen als 

verdediger van de levende donor, informeert, 

ondersteunt en respecteert de levende donor 

op een cultureel gepaste manier tijdens de 

besluitvorming. niet_van_toepassing

COP.9.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.1 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, verkrijgen 

geïnformeerde toestemming die specifiek is voor de 

orgaandonatie van de aanstaande levende donor.

1. Geïnformeerde toestemming voor 

orgaandonatie door een levende donor wordt 

verkregen door getraind personeel en is 

opgesteld in een taal die de aanstaande 

levende donor begrijpt. niet_van_toepassing
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COP.9.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.1 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, verkrijgen 

geïnformeerde toestemming die specifiek is voor de 

orgaandonatie van de aanstaande levende donor.

2. Naast de informatie die aan een 

chirurgische patiënt wordt verstrekt als 

onderdeel van het proces voor 

geïnformeerde toestemming, wordt tijdens het 

transplantatieprogramma de aanstaande 

levende donor geïnformeerd over potentiële 

psychosociale risico's van donatie. niet_van_toepassing

COP.9.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.1 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, verkrijgen 

geïnformeerde toestemming die specifiek is voor de 

orgaandonatie van de aanstaande levende donor.

3. Naast de informatie die aan een 

chirurgische patiënt wordt verstrekt als 

onderdeel van het proces voor 

geïnformeerde toestemming, wordt tijdens het 

transplantatieprogramma de aanstaande 

levende donor geïnformeerd over potentiële 

complicaties en risico's in verband met 

orgaandonatie door levende donoren. niet_van_toepassing

COP.9.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.1 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, verkrijgen 

geïnformeerde toestemming die specifiek is voor de 

orgaandonatie van de aanstaande levende donor.

4. Naast de informatie die aan een 

chirurgische patiënt wordt verstrekt als 

onderdeel van het proces voor 

geïnformeerde toestemming, wordt de 

aanstaande levende donor tijdens het 

transplantatieprogramma geïnformeerd over 

potentiële gezondheidsproblemen in de 

toekomst. niet_van_toepassing

COP.9.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.1 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, verkrijgen 

geïnformeerde toestemming die specifiek is voor de 

orgaandonatie van de aanstaande levende donor.

5. Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

de aanstaande levende donor geïnformeerd 

over alternatieve behandelingen voor de 

transplantatiekandidaat. niet_van_toepassing

COP.9.1

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.1 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, verkrijgen 

geïnformeerde toestemming die specifiek is voor de 

orgaandonatie van de aanstaande levende donor.

6. Tijdens het transplantatieprogramma wordt 

de aanstaande levende donor geïnformeerd 

over zijn of haar rechten om zich op elk 

gewenst moment in het donatieproces terug 

te trekken. niet_van_toepassing

COP.9.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.2 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, gebruiken 

klinische en psychologische selectiecriteria om te bepalen 

of aanstaande levende donoren geschikt zijn.

1. Tijdens het transplantatieprogramma 

worden gedefinieerde orgaanspecifieke 

selectiecriteria voor levende donoren 

gedocumenteerd. niet_van_toepassing

COP.9.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.2 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, gebruiken 

klinische en psychologische selectiecriteria om te bepalen 

of aanstaande levende donoren geschikt zijn.

2. De selectiecriteria voor levende donoren in 

het transplantatieprogramma voldoen aan 

wetten en voorschriften en de principes van 

medische ethiek. niet_van_toepassing

COP.9.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.2 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, gebruiken 

klinische en psychologische selectiecriteria om te bepalen 

of aanstaande levende donoren geschikt zijn.

3. De resultaten van een medische 

beoordeling gerelateerd aan de fysieke 

gezondheid van de levende donor worden 

meegenomen bij het bepalen of de donor 

geschikt is. niet_van_toepassing

COP.9.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.2 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, gebruiken 

klinische en psychologische selectiecriteria om te bepalen 

of aanstaande levende donoren geschikt zijn.

4. De resultaten van medische tests waarmee 

infectieziekten of maligne aandoeningen 

worden geïdentificeerd, worden 

meegenomen bij het bepalen of de donor 

geschikt is. niet_van_toepassing

COP.9.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.2 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, gebruiken 

klinische en psychologische selectiecriteria om te bepalen 

of aanstaande levende donoren geschikt zijn.

5. De resultaten van een psychologische 

beoordeling worden meegenomen bij de 

bepaling of de donor geschikt is. niet_van_toepassing
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COP.9.2

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.2 Transplantatieprogramma's waarbij organen van 

levende donoren worden getransplanteerd, gebruiken 

klinische en psychologische selectiecriteria om te bepalen 

of aanstaande levende donoren geschikt zijn.

6. Bij het transplantatieprogramma wordt de 

orgaancompatibiliteit in het medische dossier 

van de levende donor gedocumenteerd. niet_van_toepassing

COP.9.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.3 Persoonlijke zorgplannen voor patiënten geven 

richting aan de zorg van levende donoren.

1. Transplantatieprogramma's waarbij 

organen van levende donoren worden 

getransplanteerd, worden geleid door 

gedocumenteerde richtlijnen voor de zorg 

voor levende donoren in het beoordelings-, 

donatie- en ontslagstadium. (Zie ook 

GLD.11.2) niet_van_toepassing

COP.9.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.3 Persoonlijke zorgplannen voor patiënten geven 

richting aan de zorg van levende donoren.

2. Transplantatieprogramma's waarbij 

organen van levende donoren worden 

getransplanteerd, bieden multidisciplinaire 

zorg door een team dat wordt gecoördineerd 

door een arts voor iedere donor in het 

beoordelings-, donatie- en ontslagstadium. 

(Zie ook ACC.3) niet_van_toepassing

COP.9.3

Zorg voor patiënten 

(COP)

Transplantatieprogr

amma's met 

organen van 

levende donoren

COP.9.3 Persoonlijke zorgplannen voor patiënten geven 

richting aan de zorg van levende donoren.

3. De levende donorkandidaat ontvangt 

doorlopende psychologische steun na de 

donatie. niet_van_toepassing

ASC.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC)

Organisatie en 

beheer

ASC.1 Anesthesie- en sedatiediensten zijn beschikbaar 

om aan de behoeften van de patiënt te voldoen en alle 

diensten voldoen aan de professionele normen en van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

1. De sedatie- en anesthesiediensten 

voldoen aan alle professionele normen en 

van toepassing zijnde plaatselijke en 

landelijke normen, wetten en voorschriften. gerealiseerd

ASC.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC)

Organisatie en 

beheer

ASC.1 Anesthesie- en sedatiediensten zijn beschikbaar 

om aan de behoeften van de patiënt te voldoen en alle 

diensten voldoen aan de professionele normen en van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

2. Anesthesie- en sedatiediensten zijn 

beschikbaar om aan de behoeften van 

patiënten te voldoen. gerealiseerd

ASC.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC)

Organisatie en 

beheer

ASC.1 Anesthesie- en sedatiediensten zijn beschikbaar 

om aan de behoeften van de patiënt te voldoen en alle 

diensten voldoen aan de professionele normen en van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

3. De sedatie- en anesthesiediensten zijn 

beschikbaar voor noodgevallen buiten 

normale bedrijfsuren. gerealiseerd

ASC.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC)

Organisatie en 

beheer

ASC.1 Anesthesie- en sedatiediensten zijn beschikbaar 

om aan de behoeften van de patiënt te voldoen en alle 

diensten voldoen aan de professionele normen en van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

4. Externe sedatie- en anesthesiebronnen 

worden geselecteerd op basis van de 

aanbevelingen van de leider van de sedatie- 

en anesthesiediensten, acceptabele 

prestatiedossiers en naleving van 

toepasselijke wetten en voorschriften. niet_van_toepassing

ASC.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC)

Organisatie en 

beheer

ASC.1 Anesthesie- en sedatiediensten zijn beschikbaar 

om aan de behoeften van de patiënt te voldoen en alle 

diensten voldoen aan de professionele normen en van 

toepassing zijnde plaatselijke en landelijke normen, 

wetten en voorschriften.

5. Er is een contract voor externe sedatie- en 

anesthesiediensten. niet_van_toepassing

ASC.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC)

Organisatie en 

beheer

ASC.2 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de sedatie- en anesthesiediensten.

1. Sedatie- en anesthesiediensten zijn 

uniform in het gehele ziekenhuis. gerealiseerd

ASC.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC)

Organisatie en 

beheer

ASC.2 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de sedatie- en anesthesiediensten.

2. Sedatie- en anesthesiediensten worden 

onder leiding van een of meer 

gekwalificeerde personen geleverd. (Zie ook 

GLD.9) gerealiseerd

ASC.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC)

Organisatie en 

beheer

ASC.2 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de sedatie- en anesthesiediensten.

3. De verantwoordelijkheden voor het 

aanbevelen van externe bronnen voor 

sedatie- en anesthesiediensten zijn 

gedefinieerd en worden uitgevoerd. niet_van_toepassing
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ASC.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC)

Organisatie en 

beheer

ASC.2 Een gekwalificeerd persoon is verantwoordelijk 

voor het beheren van de sedatie- en anesthesiediensten.

4. De verantwoordelijkheden voor het 

bewaken en beoordelen van externe bronnen 

voor sedatie- en anesthesiediensten zijn 

gedefinieerd en worden uitgevoerd. gerealiseerd

ASC.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3 De toediening van procedurele sedatie is 

gestandaardiseerd in het gehele ziekenhuis.

1. De toediening van procedurele sedatie is 

gestandaardiseerd in het gehele ziekenhuis. gerealiseerd

ASC.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3 De toediening van procedurele sedatie is 

gestandaardiseerd in het gehele ziekenhuis.

2. In de standaardisering van procedurele 

sedatie zijn ten minste a) de gebieden in het 

ziekenhuis waar procedurele sedatie mag 

plaatsvinden;

b) de speciale kwalificaties of vaardigheden 

van het personeel dat is betrokken bij de 

procedurele sedatie;

c) de verschillen tussen pediatrische, 

volwassen en geriatrische populaties of 

andere speciale overwegingen;

d) de beschikbaarheid en het gebruik van 

gespecialiseerde medische technologieën; 

en

e) het verkrijgen van geïnformeerde 

toestemming voor zowel de procedure als de 

sedatie. (Zie ook PFR.5.2) van de bedoeling 

geïdentificeerd en opgenomen. gerealiseerd

ASC.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3 De toediening van procedurele sedatie is 

gestandaardiseerd in het gehele ziekenhuis.

3. Medische technologieën en 

benodigdheden voor noodgevallen zijn direct 

beschikbaar en aangepast aan het type 

sedatie dat wordt uitgevoerd en de leeftijd en 

medische toestand van de patiënt. gerealiseerd

ASC.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3 De toediening van procedurele sedatie is 

gestandaardiseerd in het gehele ziekenhuis.

4. Een persoon die is getraind in gevorderde 

levensondersteuning moet onmiddellijk 

beschikbaar zijn wanneer procedurele 

sedatie wordt uitgevoerd. (Zie ook COP.3.2) gerealiseerd

ASC.3.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3.1 Beroepsbeoefenaren die verantwoordelijk zijn 

voor procedurele sedatie en personen die 

verantwoordelijk zijn voor het bewaken van patiënten die 

de sedatie ondergaan, zijn gekwalificeerd.

1. Medisch beroepsbeoefenaren die de 

verantwoordelijkheid dragen voor het leveren 

van procedurele sedatie zijn bekwaam op het 

gebied van ten minste a) technieken en 

verschillende sedatiemodi;

b) farmacologie van sedatiemiddelen en het 

gebruik van tegenmiddelen;

c) bewakingsvereisten; en

d) reacties op complicaties. (Zie ook SQE.10) 

van de bedoeling. gerealiseerd

ASC.3.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3.1 Beroepsbeoefenaren die verantwoordelijk zijn 

voor procedurele sedatie en personen die 

verantwoordelijk zijn voor het bewaken van patiënten die 

de sedatie ondergaan, zijn gekwalificeerd.

2. De persoon die de verantwoordelijkheid 

draagt voor het bewaken van de patiënt 

tijdens de procedurele sedatie is bekwaam 

op het gebied van ten minste onderdelen e) 

bewakingsvereisten;

f) reacties op complicaties;

g) gebruik van tegenmiddelen; en

h) herstelcriteria. (Zie ook SQE.3) van de 

bedoeling. gerealiseerd

ASC.3.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3.1 Beroepsbeoefenaren die verantwoordelijk zijn 

voor procedurele sedatie en personen die 

verantwoordelijk zijn voor het bewaken van patiënten die 

de sedatie ondergaan, zijn gekwalificeerd.

3. Bekwaamheid van al het personeel dat is 

betrokken bij de sedatie op het gebied van 

procedurele sedatie is gedocumenteerd in de 

personeelsbestanden. gerealiseerd
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ASC.3.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3.2 Procedurele sedatie wordt toegediend en 

gecontroleerd volgens professionele praktijkrichtlijnen.

1. Er wordt een beoordeling voorafgaand aan 

de sedatie uitgevoerd en gedocumenteerd 

waarbij ten minste       a) problemen met de 

luchtwegen te identificeren die van invloed 

kunnen zijn op het type sedatie dat wordt 

gekozen;

b) patiënten die risico lopen te beoordelen op 

geschiktheid voor procedurele sedatie;

c) een planning te maken voor het type 

sedatie en het niveau van sedatie dat nodig 

is voor de patiënt op basis van de uit te 

voeren procedure;

d) de sedatie veilig toe te kunnen dienen; en                                                                     

e) bevindingen te interpreteren die zijn 

gedaan tijdens de bewaking van de patiënt 

gedurende procedurele sedatie en herstel. 

worden opgenomen om het risico en de 

geschiktheid van de procedurele sedatie voor 

de patiënt te beoordelen. (Zie ook AOP.1, 

ME's 1 en 2) gerealiseerd

ASC.3.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3.2 Procedurele sedatie wordt toegediend en 

gecontroleerd volgens professionele praktijkrichtlijnen.

2. Een gekwalificeerd persoon bewaakt de 

patiënt tijdens de sedatieperiode en 

documenteert de bewaking. gerealiseerd

ASC.3.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3.2 Procedurele sedatie wordt toegediend en 

gecontroleerd volgens professionele praktijkrichtlijnen.

3. Er worden vastgestelde criteria gebruikt en 

gedocumenteerd voor het herstel en ontslag 

na procedurele sedatie. gerealiseerd

ASC.3.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3.3 De risico's, voordelen en alternatieven 

gerelateerd aan procedurele sedatie worden besproken 

met de patiënt, zijn of haar familieleden of degenen die 

beslissingen maken voor de patiënt.

1. De patiënt, familieleden en/of 

besluitnemers worden voorgelicht over de 

risico's en voordelen van en alternatieven 

voor procedurele sedatie. gerealiseerd

ASC.3.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3.3 De risico's, voordelen en alternatieven 

gerelateerd aan procedurele sedatie worden besproken 

met de patiënt, zijn of haar familieleden of degenen die 

beslissingen maken voor de patiënt.

2. De patiënt, familieleden en/of 

besluitnemers worden voorgelicht over 

postprocedurele analgesie. gerealiseerd

ASC.3.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Sedatiezorg

ASC.3.3 De risico's, voordelen en alternatieven 

gerelateerd aan procedurele sedatie worden besproken 

met de patiënt, zijn of haar familieleden of degenen die 

beslissingen maken voor de patiënt.

3. De voorlichting wordt door een 

gekwalificeerd persoon gegeven. gerealiseerd

ASC.4

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.4 Een gekwalificeerd persoon voert een beoordeling 

uit voorafgaand aan anesthesie en voorafgaand aan 

inductie.

1. Voor elke patiënt wordt een beoordeling 

voorafgaand aan anesthesie uitgevoerd. (Zie 

ook AOP.1, ME's 1 en 2) gerealiseerd

ASC.4

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.4 Een gekwalificeerd persoon voert een beoordeling 

uit voorafgaand aan anesthesie en voorafgaand aan 

inductie.

2. Een afzonderlijke beoordeling voorafgaand 

aan inductie van anesthesie wordt uitgevoerd 

om de patiënt vlak voor inductie van 

anesthesie opnieuw te beoordelen. gerealiseerd

ASC.4

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.4 Een gekwalificeerd persoon voert een beoordeling 

uit voorafgaand aan anesthesie en voorafgaand aan 

inductie.

3. De twee beoordelingen worden uitgevoerd 

door (een) gekwalificeerd(e) perso(o)n(en) en 

gedocumenteerd in het patiëntdossier. gerealiseerd

ASC.5

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.5 De anesthetische zorg voor elke patiënt wordt 

gepland en gedocumenteerd en het gebruikte 

anestheticum en de gebruikte techniek worden in het 

patiëntdossier gedocumenteerd.

1. De anesthetische zorg voor elke patiënt 

wordt gepland en gedocumenteerd in het 

patiëntdossier. gerealiseerd

ASC.5

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.5 De anesthetische zorg voor elke patiënt wordt 

gepland en gedocumenteerd en het gebruikte 

anestheticum en de gebruikte techniek worden in het 

patiëntdossier gedocumenteerd.

2. Het anestheticum, de dosis (indien van 

toepassing) en de toedieningstechniek 

worden gedocumenteerd in het 

anesthesiedossier van de patiënt. gerealiseerd
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ASC.5

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.5 De anesthetische zorg voor elke patiënt wordt 

gepland en gedocumenteerd en het gebruikte 

anestheticum en de gebruikte techniek worden in het 

patiëntdossier gedocumenteerd.

3. De anesthesioloog en/of 

anesthesieverpleegkundige en 

anesthesieassistenten worden in het 

anesthesiedossier van de patiënt vermeld. gerealiseerd

ASC.5.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.5.1 De risico's, voordelen en alternatieven 

gerelateerd aan anesthesie worden besproken met de 

patiënt, zijn of haar familieleden of degenen die 

beslissingen maken voor de patiënt.

1. De patiënt, familieleden en/of 

besluitnemers worden voorgelicht over de 

risico's en voordelen van en alternatieven 

voor anesthesie. gerealiseerd

ASC.5.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.5.1 De risico's, voordelen en alternatieven 

gerelateerd aan anesthesie worden besproken met de 

patiënt, zijn of haar familieleden of degenen die 

beslissingen maken voor de patiënt.

2. De patiënt, familieleden en/of 

besluitnemers worden voorgelicht over 

postoperatieve analgesie. gerealiseerd

ASC.5.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.5.1 De risico's, voordelen en alternatieven 

gerelateerd aan anesthesie worden besproken met de 

patiënt, zijn of haar familieleden of degenen die 

beslissingen maken voor de patiënt.

3. De anesthesioloog of een ander 

gekwalificeerd persoon geeft de voorlichting 

en documenteert deze. gerealiseerd

ASC.6

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.6 De fysiologische toestand van elke patiënt tijdens 

anesthesie en chirurgie wordt bewaakt aan de hand van 

professionele praktijkrichtlijnen en wordt gedocumenteerd 

in het patiëntdossier.

1. De bewakingsfrequentie en het type 

bewaking tijdens anesthesie en chirurgie zijn 

gebaseerd op de toestand van de patiënt 

vóór anesthesie, het gebruikte anestheticum 

en de chirurgische procedure die wordt 

uitgevoerd. gerealiseerd

ASC.6

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.6 De fysiologische toestand van elke patiënt tijdens 

anesthesie en chirurgie wordt bewaakt aan de hand van 

professionele praktijkrichtlijnen en wordt gedocumenteerd 

in het patiëntdossier.

2. Het bewaken van de fysiologische 

toestand van de patiënt is consistent met 

professionele werkwijzen. gerealiseerd

ASC.6

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.6 De fysiologische toestand van elke patiënt tijdens 

anesthesie en chirurgie wordt bewaakt aan de hand van 

professionele praktijkrichtlijnen en wordt gedocumenteerd 

in het patiëntdossier.

3. De bewakingsresultaten worden 

gedocumenteerd in het patiëntdossier. gerealiseerd

ASC.6.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.6.1 De postanesthetische toestand van de patiënt 

wordt bewaakt en gedocumenteerd en de patiënt wordt 

ontslagen uit het herstelgebied door een gekwalificeerd 

persoon of aan de hand van de vastgestelde criteria.

1. Patiënten worden bewaakt tijdens de 

postanasthetische herstelperiode. gerealiseerd

ASC.6.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.6.1 De postanesthetische toestand van de patiënt 

wordt bewaakt en gedocumenteerd en de patiënt wordt 

ontslagen uit het herstelgebied door een gekwalificeerd 

persoon of aan de hand van de vastgestelde criteria.

2. Bewakingsbevindingen worden in het 

klinische dossier van de patiënt 

gedocumenteerd. gerealiseerd
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ASC.6.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.6.1 De postanesthetische toestand van de patiënt 

wordt bewaakt en gedocumenteerd en de patiënt wordt 

ontslagen uit het herstelgebied door een gekwalificeerd 

persoon of aan de hand van de vastgestelde criteria.

3. Patiënten worden ontslagen uit de 

postanasthetische eenheid (of 

herstelbewaking wordt beëindigd) in 

overeenstemming met de alternatieven die 

worden beschreven in                           a) De 

patiënt wordt ontslagen (of de 

herstelbewaking wordt beëindigd) door een 

volledig gekwalificeerde anesthesioloog of 

een andere persoon die is gemachtigd door 

de perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn 

voor het beheer van de anesthesiediensten.

b) De patiënt wordt ontslagen (of de 

herstelbewaking wordt beëindigd) door een 

verpleegkundige of vergelijkbaar 

gekwalificeerde persoon in overeenstemming 

met de postanasthetische criteria ontwikkeld 

door de leiding van het ziekenhuis. Het 

patiëntdossier bevat bewijs dat er aan deze 

criteria is voldaan.

c) Na ontslag wordt de patiënt overgedragen 

naar een eenheid die in staat is zorg na 

anesthesie of sedatie voor geselecteerde 

patiënten te leveren, zoals onder andere 

cardiovasculaire intensivecareafdelingen of 

neurochirurgische intensivecareafdelingen. 

van de bedoeling. gerealiseerd

ASC.6.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Anesthetische zorg

ASC.6.1 De postanesthetische toestand van de patiënt 

wordt bewaakt en gedocumenteerd en de patiënt wordt 

ontslagen uit het herstelgebied door een gekwalificeerd 

persoon of aan de hand van de vastgestelde criteria.

4. Het tijdstip waarop het herstel start en het 

tijdstip waarop de herstelfase is voltooid, 

worden in het patiëntdossier opgenomen. gerealiseerd

ASC.7

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7 De chirurgische zorg voor elke patiënt wordt 

gepland en gedocumenteerd op basis van de resultaten 

van de beoordeling.

1. De beoordelingsinformatie die wordt 

gebruikt voor het ontwikkelen en 

ondersteunen van de geplande invasieve 

procedure wordt gedocumenteerd in het 

patiëntdossier door de verantwoordelijke arts 

voordat de procedure wordt uitgevoerd. (Zie 

ook AOP.5.4, ME 3 en AOP.6.4, ME 3) gerealiseerd

ASC.7

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7 De chirurgische zorg voor elke patiënt wordt 

gepland en gedocumenteerd op basis van de resultaten 

van de beoordeling.

2. De chirurgische zorg voor elke patiënt 

wordt gepland op basis van de 

beoordelingsinformatie. gerealiseerd

ASC.7

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7 De chirurgische zorg voor elke patiënt wordt 

gepland en gedocumenteerd op basis van de resultaten 

van de beoordeling.

3. Een preoperatieve diagnose en de 

geplande procedure zijn gedocumenteerd in 

het patiëntdossier door de verantwoordelijke 

arts vóór de procedure. gerealiseerd

ASC.7.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.1 De risico's, voordelen en alternatieven worden 

besproken met de patiënt, zijn of haar familieleden of 

degenen die beslissingen maken voor de patiënt.

1. De patiënt, familieleden en/of 

besluitnemers worden voorgelicht over de 

risico's en voordelen van, potentiële 

complicaties bij, en alternatieven voor, de 

geplande chirurgische procedure. gerealiseerd

ASC.7.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.1 De risico's, voordelen en alternatieven worden 

besproken met de patiënt, zijn of haar familieleden of 

degenen die beslissingen maken voor de patiënt.

2. De voorlichting omvat de noodzaak, 

risico's en voordelen van en alternatieven 

voor het gebruik van bloed en 

bloedproducten. gerealiseerd
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ASC.7.1

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.1 De risico's, voordelen en alternatieven worden 

besproken met de patiënt, zijn of haar familieleden of 

degenen die beslissingen maken voor de patiënt.

3. De chirurg van de patiënt of een ander 

gekwalificeerd persoon geeft de voorlichting 

en documenteert deze. gerealiseerd

ASC.7.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.2 Informatie over de chirurgische procedure is 

gedocumenteerd in het patiëntdossier om doorlopende 

zorg mogelijk te maken.

1. Chirurgische dossiers, sjablonen of 

operatievoortgangsnotities omvatten ten 

minste a) de postoperatieve diagnose;

b) de namen van de opererende chirurg en 

assistenten;

c) de uitgevoerde procedures en een 

beschrijving van alle bevindingen tijdens de 

procedure;

d) perioperatieve complicaties;

e) chirurgische monsters die zijn opgestuurd 

voor onderzoek;

f) hoeveelheid verloren bloed en hoeveelheid 

getransfundeerd bloed;

g) registratienummer van alle geïmplanteerde 

hulpmiddelen; en

h) datum, tijd, en handtekening van de 

verantwoordelijke arts. van de bedoeling. gedeeltelijk_gerealiseerd

De directe postoperatieve nota bevat alle vereiste elementen met 

uitzondering van de hoeveelheid bloedverlies en de hoeveelheid 

bloedtransfusie

ASC.7.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.2 Informatie over de chirurgische procedure is 

gedocumenteerd in het patiëntdossier om doorlopende 

zorg mogelijk te maken.

2. Het ziekenhuis identificeert informatie die 

routinematig kan worden opgenomen in 

andere specifieke onderdelen van het 

dossier. gerealiseerd

ASC.7.2

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.2 Informatie over de chirurgische procedure is 

gedocumenteerd in het patiëntdossier om doorlopende 

zorg mogelijk te maken.

3. Chirurgische dossiers, sjablonen of 

operatievoortgangsnotities zijn direct na de 

operatie en voordat de patiënt wordt 

overgedragen naar het volgende zorgniveau 

beschikbaar. gerealiseerd

ASC.7.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.3 Patiëntenzorg na de operatie wordt gepland en 

gedocumenteerd.

1. De postoperatieve zorg geleverd door 

medisch of verpleegkundig personeel of 

anderen voorziet in de directe postoperatieve 

behoeften van de patiënt. gerealiseerd

ASC.7.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.3 Patiëntenzorg na de operatie wordt gepland en 

gedocumenteerd.

2. Het doorlopende postoperatieve plan 

wordt binnen 24 uur gedocumenteerd in het 

patiëntdossier door de verantwoordelijke 

chirurg, of het gedocumenteerde plan, dat 

door een door de chirurg gemachtigde 

persoon is ingevoerd, wordt gecontroleerd en 

medeondertekend door de verantwoordelijke 

chirurg. gerealiseerd

ASC.7.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.3 Patiëntenzorg na de operatie wordt gepland en 

gedocumenteerd.

3. Het doorlopende postoperatieve zorgplan 

omvat wanneer van toepassing medisch, 

verpleegkundig en ander personeel op basis 

van de behoeften van de patiënt. gerealiseerd

ASC.7.3

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.3 Patiëntenzorg na de operatie wordt gepland en 

gedocumenteerd.

4. Wanneer de behoeften van de patiënt 

veranderen, wordt het postoperatieve 

zorgplan bijgewerkt of aangepast op basis 

van de nieuwe beoordeling van de patiënt 

door de medisch beroepsbeoefenaren. gerealiseerd

ASC.7.4

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.4 Chirurgische zorg die het implanteren van een 

medisch hulpmiddel omvat, wordt zorgvuldig gepland, 

waarbij speciale aandacht wordt besteed aan hoe 

standaardprocessen en -procedures moeten worden 

aangepast. 

1. De chirurgische diensten van het 

ziekenhuis definiëren de typen 

implanteerbare hulpmiddelen die binnen de 

omvang van de diensten vallen. gerealiseerd
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ASC.7.4

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.4 Chirurgische zorg die het implanteren van een 

medisch hulpmiddel omvat, wordt zorgvuldig gepland, 

waarbij speciale aandacht wordt besteed aan hoe 

standaardprocessen en -procedures moeten worden 

aangepast. 

2. Beleidslijnen en methoden omvatten a) de 

keuze van het hulpmiddel op basis van 

beschikbare wetenschap en onderzoeken;

b) aanpassingen aan de chirurgische 

checklist om ervoor te zorgen dat implantaten 

aanwezig zijn in de operatiekamer en dat er 

speciale aandacht wordt besteed aan het 

markeren van de operatieplaats;

c) de kwalificaties en training van eventueel 

extern technisch personeel dat is vereist 

tijdens het implanteren;

d) kennis van, en een rapportageproces voor, 

hulpmiddelgerelateerde nadelige gevolgen;

e) overwegingen voor het bestrijden van 

unieke infecties;

f) eventuele speciale ontslaginstructies voor 

de patiënt; en

g) de traceerbaarheid van hulpmiddelen in 

het geval van een terugroeping.1–5 van de 

bedoeling. gerealiseerd

ASC.7.4

Anesthetische en 

chirurgische zorg (ASC) Chirurgische zorg

ASC.7.4 Chirurgische zorg die het implanteren van een 

medisch hulpmiddel omvat, wordt zorgvuldig gepland, 

waarbij speciale aandacht wordt besteed aan hoe 

standaardprocessen en -procedures moeten worden 

aangepast. 

3. Implanteerbare medische hulpmiddelen 

zijn opgenomen in de bewakingsprioriteiten 

van de afdeling. gerealiseerd

MMU.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Organisatie en 

beheer

MMU.1 Medicatiegebruik in het ziekenhuis wordt 

georganiseerd om aan de behoeften van patiënten te 

kunnen voldoen, voldoet aan de van toepassing zijn de 

wetten en voorschriften en vindt plaats onder leiding en 

toezicht van een bevoegd apotheker of een andere 

gekwalificeerde beroepsbeoefenaar.

1. Een schriftelijk document waarin wordt 

geïdentificeerd hoe medicatiegebruik wordt 

georganiseerd en beheerd in het gehele 

ziekenhuis. gerealiseerd

MMU.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Organisatie en 

beheer

MMU.1 Medicatiegebruik in het ziekenhuis wordt 

georganiseerd om aan de behoeften van patiënten te 

kunnen voldoen, voldoet aan de van toepassing zijn de 

wetten en voorschriften en vindt plaats onder leiding en 

toezicht van een bevoegd apotheker of een andere 

gekwalificeerde beroepsbeoefenaar.

2. Alle diensten en personen die 

medicatieprocessen beheren en de 

omgevingen waarin dit beheer plaatsvindt, 

zijn opgenomen in de organisatiestructuur. gerealiseerd

MMU.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Organisatie en 

beheer

MMU.1 Medicatiegebruik in het ziekenhuis wordt 

georganiseerd om aan de behoeften van patiënten te 

kunnen voldoen, voldoet aan de van toepassing zijn de 

wetten en voorschriften en vindt plaats onder leiding en 

toezicht van een bevoegd apotheker of een andere 

gekwalificeerde beroepsbeoefenaar.

3. Een bevoegd apotheker of ander 

gekwalificeerd persoon houdt rechtstreeks 

toezicht op de activiteiten van de apotheek of 

apothekersdienst. gerealiseerd

MMU.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Organisatie en 

beheer

MMU.1 Medicatiegebruik in het ziekenhuis wordt 

georganiseerd om aan de behoeften van patiënten te 

kunnen voldoen, voldoet aan de van toepassing zijn de 

wetten en voorschriften en vindt plaats onder leiding en 

toezicht van een bevoegd apotheker of een andere 

gekwalificeerde beroepsbeoefenaar.

4. Er heeft ten minste één gedocumenteerde 

beoordeling van het medicatiebeheersysteem 

plaatsgevonden in de afgelopen 12 

maanden.

gerealiseerd

MMU.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Organisatie en 

beheer

MMU.1 Medicatiegebruik in het ziekenhuis wordt 

georganiseerd om aan de behoeften van patiënten te 

kunnen voldoen, voldoet aan de van toepassing zijn de 

wetten en voorschriften en vindt plaats onder leiding en 

toezicht van een bevoegd apotheker of een andere 

gekwalificeerde beroepsbeoefenaar.

5. De apotheek of apothekersdienst en het 

medicatiegebruik voldoen aan de van 

toepassing zijnde wetten en voorschriften.

gerealiseerd
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MMU.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Organisatie en 

beheer

MMU.1 Medicatiegebruik in het ziekenhuis wordt 

georganiseerd om aan de behoeften van patiënten te 

kunnen voldoen, voldoet aan de van toepassing zijn de 

wetten en voorschriften en vindt plaats onder leiding en 

toezicht van een bevoegd apotheker of een andere 

gekwalificeerde beroepsbeoefenaar.

6. Geschikte informatiebronnen over 

geneesmiddelen zijn onmiddellijk 

beschikbaar voor degenen die betrokken zijn 

bij medicatiegebruik. gerealiseerd

MMU.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Selecteren en 

inkopen

MMU.2 De medicatie voor het voorschrijven en aanvragen 

is op voorraad en er bestaat een proces voor medicatie 

die niet op voorraad is of normaal gesproken niet 

beschikbaar is voor het ziekenhuis of voor tijdstippen 

waarop de apotheek is gesloten.

1. Er is een lijst met medicatie die op 

voorraad is in het ziekenhuis of onmiddellijk 

beschikbaar is uit externe bronnen. gerealiseerd

MMU.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Selecteren en 

inkopen

MMU.2 De medicatie voor het voorschrijven en aanvragen 

is op voorraad en er bestaat een proces voor medicatie 

die niet op voorraad is of normaal gesproken niet 

beschikbaar is voor het ziekenhuis of voor tijdstippen 

waarop de apotheek is gesloten.

2. In het proces dat wordt gebruikt om de lijst 

te ontwikkelen (tenzij de lijst is samengesteld 

op basis van voorschriften of een autoriteit 

buiten het ziekenhuis) wordt iedereen die 

medicatie beheert en voorschrijft, 

vertegenwoordigd. gerealiseerd

MMU.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Selecteren en 

inkopen

MMU.2 De medicatie voor het voorschrijven en aanvragen 

is op voorraad en er bestaat een proces voor medicatie 

die niet op voorraad is of normaal gesproken niet 

beschikbaar is voor het ziekenhuis of voor tijdstippen 

waarop de apotheek is gesloten.

3. Er is een proces voor het verkrijgen van 

medicatie in de nacht of op tijdstippen 

waarop de apotheek is gesloten. gerealiseerd

MMU.2.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Selecteren en 

inkopen

MMU.2.1 Er is een methode voor het houden van toezicht 

op de medicatielijst en het medicatiegebruik van het 

ziekenhuis.

1. Er is een methode voor het houden van 

toezicht op het medicatiegebruik in het 

ziekenhuis. gerealiseerd

MMU.2.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Selecteren en 

inkopen

MMU.2.1 Er is een methode voor het houden van toezicht 

op de medicatielijst en het medicatiegebruik van het 

ziekenhuis.

2. Medisch beroepsbeoefenaren die zijn 

betrokken bij het aanvragen, distribueren en 

toedienen van medicatie en 

patiëntbewakingsprocessen zijn betrokken bij 

het beoordelen en handhaven van de 

medicatielijst. gerealiseerd

MMU.2.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Selecteren en 

inkopen

MMU.2.1 Er is een methode voor het houden van toezicht 

op de medicatielijst en het medicatiegebruik van het 

ziekenhuis.

3. Beslissingen betreffende het toevoegen of 

verwijderen van medicatie aan/van de lijst 

worden gemaakt aan de hand van criteria. gerealiseerd

MMU.2.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Selecteren en 

inkopen

MMU.2.1 Er is een methode voor het houden van toezicht 

op de medicatielijst en het medicatiegebruik van het 

ziekenhuis.

4. Wanneer medicatie aan de lijst wordt 

toegevoegd, is er een proces of manier om te 

controleren hoe het geneesmiddel wordt 

gebruikt en of er onverwachte nadelige 

gevolgen optreden. gerealiseerd

MMU.2.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Selecteren en 

inkopen

MMU.2.1 Er is een methode voor het houden van toezicht 

op de medicatielijst en het medicatiegebruik van het 

ziekenhuis.

5. De lijst wordt ten minste één keer per jaar 

opnieuw beoordeeld op basis van nieuwe 

informatie over de veiligheid en 

werkzaamheid. gerealiseerd

MMU.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag MMU.3 Medicatie wordt juist en veilig opgeslagen.

1. Medicatie, met inbegrip van medicatie die 

is opgeslagen op afzonderlijke 

patiëntenzorgeenheden, is opgeslagen onder 

omstandigheden die geschikt zijn voor de 

stabiliteit van het product. gedeeltelijk_gerealiseerd

De stabiliteit van medicatie kan worden aangetast door de volgende 

opmerkingen:

1 / de temperatuur van de koelkast met contrastmateriaal op 

radiologie in DPZ wordt niet dagelijks gemeten.

2 / op Centrale Receptie Goederen stond een pakket met medicatie 

Xolair te wachten om te worden vervoerd naar GRZ. Volgens de 

aanbevelingen van de producent mag het geneesmiddel gedurende 

vier uur buiten de koelkast bewaard worden. Echter, op het pakket 

stond niet aangegeven wanneer dit geneesmiddel uit de koelkast werd 

gehaal en wanneer deze vier uur verstreken waren.

MMU.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag MMU.3 Medicatie wordt juist en veilig opgeslagen.

2. Gecontroleerde substanties zijn op de 

juiste manier verantwoord volgens de van 

toepassing zijnde wetten en voorschriften. gerealiseerd
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MMU.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag MMU.3 Medicatie wordt juist en veilig opgeslagen.

3. Medicatie en chemicaliën die worden 

gebruikt bij het voorbereiden van medicatie 

zijn voorzien van de juiste etiketten met 

daarop de inhoud, uiterste gebruiksdatum en 

waarschuwingen. gerealiseerd

MMU.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag MMU.3 Medicatie wordt juist en veilig opgeslagen.

4. Alle opslaggebieden voor medicatie, met 

inbegrip van opslaglocaties voor medicatie in 

patiëntenzorgeenheden, worden periodiek 

geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat de 

medicatie juist is opgeslagen. gerealiseerd

MMU.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag MMU.3 Medicatie wordt juist en veilig opgeslagen.

5. Medicatie is beschermd tegen verlies of 

diefstal in het gehele ziekenhuis. gedeeltelijk_gerealiseerd

De zegels waarmee de rugzakken en koffers met medicatie voor de 

Medische Urgentie Groep (MUG) worden afgesloten, worden bewaard 

op dezelfde kar als deze rugzakken en koffers. Met deze praktijk wordt 

verlies of diefstal van medicatie niet voorkomen omdat meerdere 

mensen toegang hebben tot de ruimte waarin deze rugzakken en 

koffers zich bevinden.

MMU.3.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.1 Er is een proces voor de opslag van medicatie 

en voedingsproducten die speciale aandacht vereisen.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor de opslag 

van voedingsproducten waarvoor speciale 

aandacht is vereist. gerealiseerd

MMU.3.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.1 Er is een proces voor de opslag van medicatie 

en voedingsproducten die speciale aandacht vereisen.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor de opslag 

van radioactieve medicatie, medicatie in de 

onderzoeksfase en vergelijkbare medicatie. 

(Zie ook FMS.5) gerealiseerd

MMU.3.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.1 Er is een proces voor de opslag van medicatie 

en voedingsproducten die speciale aandacht vereisen.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor de opslag en 

controle van medicatiemonsters. gerealiseerd

MMU.3.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.1 Er is een proces voor de opslag van medicatie 

en voedingsproducten die speciale aandacht vereisen.

4. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor de opslag en 

identificatie van medicatie die door de patiënt 

is meegenomen. gerealiseerd

MMU.3.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.2 Medicatie voor noodgevallen is beschikbaar en 

veilig en wordt gecontroleerd wanneer deze medicatie 

buiten de apotheek wordt opgeslagen.

1. Medicatie voor noodgevallen is 

beschikbaar in de eenheden waar deze nodig 

is of de medicatie is onmiddellijk beschikbaar 

binnen het ziekenhuis om aan de vereisten 

voor noodgevallen te kunnen voldoen. (Zie 

ook MMU.2) gerealiseerd

MMU.3.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.2 Medicatie voor noodgevallen is beschikbaar en 

veilig en wordt gecontroleerd wanneer deze medicatie 

buiten de apotheek wordt opgeslagen.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor de opslag, 

het behoud en de bescherming tegen verlies 

of diefstal van medicatie voor noodgevallen. gerealiseerd

MMU.3.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.2 Medicatie voor noodgevallen is beschikbaar en 

veilig en wordt gecontroleerd wanneer deze medicatie 

buiten de apotheek wordt opgeslagen.

3. Medicatie voor noodgevallen wordt 

gecontroleerd en tijdig vervangen wanneer 

de medicatie is gebruikt of beschadigd, of 

wanneer de uiterste gebruiksdatum is 

verstreken. gerealiseerd

MMU.3.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.3 Het ziekenhuis heeft een systeem voor het 

terugroepen van medicatie.

1. Er is een systeem voor het terugroepen 

van medicatie. gerealiseerd

MMU.3.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.3 Het ziekenhuis heeft een systeem voor het 

terugroepen van medicatie.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het gebruik 

van medicatie waarvan de uiterste 

gebruiksdatum is verstreken of die is 

verouderd. gerealiseerd
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MMU.3.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Opslag

MMU.3.3 Het ziekenhuis heeft een systeem voor het 

terugroepen van medicatie.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het 

vernietigen van medicatie waarvan de 

uiterste gebruiksdatum is verstreken of die is 

verouderd. gerealiseerd

MMU.4

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4 Voorschrijven, aanvragen en transcriberen 

gebeurt aan de hand van beleidslijnen en procedures.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het veilig 

voorschrijven, aanvragen en transcriberen 

van medicatie in het ziekenhuis. gerealiseerd

MMU.4

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4 Voorschrijven, aanvragen en transcriberen 

gebeurt aan de hand van beleidslijnen en procedures.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het omgaan 

met onleesbare recepten en aanvragen, 

waarin maatregelen om herhaling te 

voorkomen zijn opgenomen. gerealiseerd

MMU.4

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4 Voorschrijven, aanvragen en transcriberen 

gebeurt aan de hand van beleidslijnen en procedures.

3. Het personeel is getraind in de juiste 

processen voor voorschrijven, aanvragen en 

transcriberen. gerealiseerd

MMU.4

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4 Voorschrijven, aanvragen en transcriberen 

gebeurt aan de hand van beleidslijnen en procedures.

4. Patiëntdossiers bevatten een lijst met 

huidige medicatie die vóór de opname van de 

patiënt is genomen en deze informatie is 

beschikbaar voor de apotheek en de 

zorgverleners van de patiënt. gerealiseerd

MMU.4

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4 Voorschrijven, aanvragen en transcriberen 

gebeurt aan de hand van beleidslijnen en procedures.

5. De oorspronkelijke medicatieaanvragen 

worden vergeleken met de lijst met medicatie 

die vóór opname is gebruikt, in 

overeenstemming met het vastgestelde 

proces van het ziekenhuis. gerealiseerd

MMU.4.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.1 Het ziekenhuis definieert de onderdelen van een 

volledige aanvraag of een volledig recept.

1. De vereiste onderdelen van volledige 

medicatieaanvragen of recepten omvatten 

ten minste a) tot en met e) van de bedoeling.                                                      

a) De gegevens die nodig zijn om de patiënt 

juist te identificeren

b) De essentiële onderdelen van alle 

aanvragen of recepten

c) Wanneer algemene namen of merknamen 

acceptabel of vereist zijn

d) Of en wanneer indicaties voor gebruik zijn 

vereist bij een PRN-aanvraag (pro re nata, of 

'wanneer nodig') of een andere 

medicatieaanvraag

e) De typen aanvragen op basis van gewicht 

of die op andere wijze zijn aangepast, zoals 

bijvoorbeeld voor kinderen, zwakke ouderen 

en andere vergelijkbare populaties gerealiseerd

MMU.4.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.1 Het ziekenhuis definieert de onderdelen van een 

volledige aanvraag of een volledig recept.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het beheren 

van medicatieaanvragen die onvolledig, 

onleesbaar of onduidelijk zijn. gerealiseerd

MMU.4.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.1 Het ziekenhuis definieert de onderdelen van een 

volledige aanvraag of een volledig recept.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het beheren 

van speciale typen aanvragen, zoals 

noodaanvragen, herhaalaanvragen of 

automatisch gestopte aanvragen en 

eventuele onderdelen die uniek zijn voor 

dergelijke aanvragen. gerealiseerd
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MMU.4.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.1 Het ziekenhuis definieert de onderdelen van een 

volledige aanvraag of een volledig recept.

4. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het bewaken 

van de volledigheid en nauwkeurigheid van 

medicatieaanvragen en recepten. gerealiseerd

MMU.4.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.2 Het ziekenhuis wijst de gekwalificeerde 

personen aan die zijn toegestaan om medicatie voor te 

schrijven of aan te vragen.

1. Alleen degenen die toestemming hebben 

van het ziekenhuis en op basis van 

toepasselijke bevoegdheid, wetten en 

voorschriften schrijven medicatie voor of 

vragen medicatie aan. gerealiseerd

MMU.4.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.2 Het ziekenhuis wijst de gekwalificeerde 

personen aan die zijn toegestaan om medicatie voor te 

schrijven of aan te vragen.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor 

het instellen van limieten, wanneer dit gepast 

is, op het voorschrijven en aanvragen door 

personen. gerealiseerd

MMU.4.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.2 Het ziekenhuis wijst de gekwalificeerde 

personen aan die zijn toegestaan om medicatie voor te 

schrijven of aan te vragen.

3. Personen die toestemming hebben om 

medicatie voor te schrijven en aan te vragen, 

zijn bekend bij de apothekersdienst of bij 

anderen die medicatie distribueren. gerealiseerd

MMU.4.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.3 Voorgeschreven en toegediende medicatie 

wordt opgenomen in het patiëntdossier.

1. De medicatie die voor elke patiënt wordt 

voorgeschreven of aangevraagd, wordt 

gedocumenteerd. gerealiseerd

MMU.4.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.3 Voorgeschreven en toegediende medicatie 

wordt opgenomen in het patiëntdossier.

2. Elke dosis van de medicatietoediening 

wordt gedocumenteerd. gerealiseerd

MMU.4.3

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Aanvragen en 

voorschrijven

MMU.4.3 Voorgeschreven en toegediende medicatie 

wordt opgenomen in het patiëntdossier.

3. Medicatie-informatie wordt in het 

patiëntdossier bewaard of toegevoegd aan 

het patiëntdossier bij ontslag of overdracht. gerealiseerd

MMU.5

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5 Medicatie wordt voorbereid en gedistribueerd in 

een veilige en schone omgeving.

1. Medicatie wordt in een schone en veilige 

omgeving voorbereid en gedistribueerd met 

de juiste medische technologieën, apparatuur 

en benodigdheden. (Zie ook PCI.7, ME 1) gerealiseerd

MMU.5

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5 Medicatie wordt voorbereid en gedistribueerd in 

een veilige en schone omgeving.

2. Het voorbereiden en distribueren van 

medicatie gebeurt in overeenstemming met 

wetten, voorschriften en professionele 

standaardwerkwijzen. gerealiseerd

MMU.5

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5 Medicatie wordt voorbereid en gedistribueerd in 

een veilige en schone omgeving.

3. Personeel dat steriele producten 

voorbereidt, is getraind in de principes van 

het voorbereiden van medicatie en 

aseptische technieken. gerealiseerd

MMU.5.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.1 Recepten en medicatieaanvragen worden 

gecontroleerd op geschiktheid.

1. Het ziekenhuis definieert de 

patiëntspecifieke informatie die is vereist 

voor een effectief controleproces en (de bron 

van) deze informatie is altijd beschikbaar, 

ongeacht of de apotheek open of gesloten is.

gerealiseerd
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MMU.5.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.1 Recepten en medicatieaanvragen worden 

gecontroleerd op geschiktheid.

2. Afgezien van de uitzonderingen die in de 

bedoeling worden vermeld, wordt elk recept 

en elke aanvraag gecontroleerd op 

geschiktheid vóór distributie en toediening en 

deze controle omvat onderdelen a) tot en met 

g) van de bedoeling. Elk recept en elke 

aanvraag wordt dus gecontroleerd op 

geschiktheid.              a) de geschiktheid van 

het geneesmiddel, de dosis, de frequentie en 

de toedieningswijze;

b) therapeutische dubbelmedicatie;

c) bestaande of mogelijke allergieën of 

overgevoeligheden;

d) bestaande of potentiële interactie tussen 

de medicatie en andere medicatie of voedsel;

e) afwijking van ziekenhuiscriteria voor 

gebruik;

f) het gewicht van de patiënt en andere 

fysiologische informatie; en

g) andere contra-indicaties.

gedeeltelijk_gerealiseerd

Als gevolg van een pro-actieve risicobeoordeling het ziekenhuis 

geïdentificeerd meerdere hoge-risico klassen van medicijnen die 

geschiktheid beoordeling onderging. Het ziekenhuis werd voortgezet 

om de toepassing van de geschiktheid beoordeling uit te breiden naar 

alle medicijnen bevatten.

MMU.5.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.1 Recepten en medicatieaanvragen worden 

gecontroleerd op geschiktheid.

3. Er is een proces voor het contact opnemen 

met de persoon die de medicatie heeft 

voorgeschreven of aangevraagd in het geval 

er vragen zijn. gerealiseerd

MMU.5.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.1 Recepten en medicatieaanvragen worden 

gecontroleerd op geschiktheid.

4. Personen die zijn toegestaan om 

aanvragen of recepten te controleren zijn 

bekwaam om de controle uit te voeren en 

hebben toegang tot bronnen om het 

controleproces te ondersteunen. gerealiseerd

MMU.5.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.1 Recepten en medicatieaanvragen worden 

gecontroleerd op geschiktheid.

5. De controle wordt mogelijk gemaakt door 

een dossier (profiel) voor alle patiënten die 

medicatie ontvangen en dit dossier is altijd 

beschikbaar, ongeacht of de apotheek is 

geopend of gesloten. gerealiseerd

MMU.5.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.1 Recepten en medicatieaanvragen worden 

gecontroleerd op geschiktheid.

6. Computersoftware die wordt gebruikt om 

interacties tussen geneesmiddelen en 

geneesmiddelallergieën te controleren, is 

actueel en bijgewerkt volgens de 

aanbevelingen van de softwarefabrikant. niet_van_toepassing

MMU.5.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.2 Er wordt een systeem gebruikt om medicatie in 

de juiste dosis en aan de juiste patiënt op het juiste 

moment te distribueren.

1. Er is een uniform systeem voor het 

toedienen en distribueren van medicatie in 

het ziekenhuis. gerealiseerd

MMU.5.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.2 Er wordt een systeem gebruikt om medicatie in 

de juiste dosis en aan de juiste patiënt op het juiste 

moment te distribueren.

2. Na de voorbereiding wordt medicatie die 

niet onmiddellijk wordt toegediend, voorzien 

van een etiket met de naam van de 

medicatie, de dosis/concentratie van de 

medicatie, de datum van voorbereiding, de 

uiterste gebruiksdatum en de naam van de 

patiënt. gedeeltelijk_gerealiseerd

Zes medicatiespuiten anesthesie werden gelabeld met de naam van 

de medicatie en waren kleurgecodeerde, maar de labels misten de 

dosering / concentratie, de datum van bereiding, de vervaldatum en 

de naam van de patiënt.

MMU.5.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.2 Er wordt een systeem gebruikt om medicatie in 

de juiste dosis en aan de juiste patiënt op het juiste 

moment te distribueren.

3. De gedistribueerde medicatie is zo gereed 

mogelijk voor toediening. gerealiseerd

MMU.5.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU)

Voorbereiden en 

distribueren

MMU.5.2 Er wordt een systeem gebruikt om medicatie in 

de juiste dosis en aan de juiste patiënt op het juiste 

moment te distribueren.

4. Het systeem ondersteunt nauwkeurige en 

tijdige distributie. gerealiseerd

MMU.6

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6 Het ziekenhuis wijst de gekwalificeerde personen 

aan die toestemming hebben om medicatie toe te dienen.

1. Het ziekenhuis wijst personen aan die, op 

basis van hun functieomschrijving of het 

autorisatieproces, bevoegd zijn om medicatie 

toe te dienen. gerealiseerd
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MMU.6

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6 Het ziekenhuis wijst de gekwalificeerde personen 

aan die toestemming hebben om medicatie toe te dienen.

2. Alleen degenen die toestemming hebben 

van het ziekenhuis en op basis van 

toepasselijke bevoegdheid, wetten en 

voorschriften, dienen medicatie toe. gerealiseerd

MMU.6

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6 Het ziekenhuis wijst de gekwalificeerde personen 

aan die toestemming hebben om medicatie toe te dienen.

3. Er is een proces voor het instellen van 

limieten, wanneer dit gepast is, op het 

toedienen van medicatie door personen. gerealiseerd

MMU.6.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6.1 De toediening van medicatie omvat een proces 

om te controleren of de medicatie juist is op basis van het 

recept en de medicatieaanvraag.

1. Medicatie wordt gecontroleerd met het 

recept of de aanvraag. gerealiseerd

MMU.6.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6.1 De toediening van medicatie omvat een proces 

om te controleren of de medicatie juist is op basis van het 

recept en de medicatieaanvraag.

2. De dosis van de medicatie wordt 

gecontroleerd met het recept of de aanvraag. gerealiseerd

MMU.6.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6.1 De toediening van medicatie omvat een proces 

om te controleren of de medicatie juist is op basis van het 

recept en de medicatieaanvraag.

3. De toedieningswijze wordt gecontroleerd 

met het recept of de aanvraag. gerealiseerd

MMU.6.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6.1 De toediening van medicatie omvat een proces 

om te controleren of de medicatie juist is op basis van het 

recept en de medicatieaanvraag. 4. Medicatie wordt op tijd toegediend. gerealiseerd

MMU.6.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6.1 De toediening van medicatie omvat een proces 

om te controleren of de medicatie juist is op basis van het 

recept en de medicatieaanvraag.

5. Medicatie wordt toegediend zoals deze is 

voorgeschreven en opgenomen in het 

patiëntdossier. gerealiseerd

MMU.6.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6.2 Er bestaan beleidslijnen en procedures voor 

medicatie die het ziekenhuis in is gebracht voor 

toediening door de patiënt zelf of als monsters.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor 

het beheren van medicatie die door de 

patiënt zelf wordt toegediend en 

implementeert dit. gerealiseerd

MMU.6.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6.2 Er bestaan beleidslijnen en procedures voor 

medicatie die het ziekenhuis in is gebracht voor 

toediening door de patiënt zelf of als monsters.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor 

het reguleren van het beheer, het gebruik en 

de documentatie van medicatie die voor of 

door de patiënt het ziekenhuis in is gebracht 

en implementeert dit. gerealiseerd

MMU.6.2

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Toedienen

MMU.6.2 Er bestaan beleidslijnen en procedures voor 

medicatie die het ziekenhuis in is gebracht voor 

toediening door de patiënt zelf of als monsters.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor 

het reguleren van de beschikbaarheid, het 

beheer, het gebruik en de documentatie van 

medicatiemonsters en implementeert dit. gerealiseerd

MMU.7

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Bewaken

MMU.7 Medicatie-effecten op patiënten worden 

gecontroleerd.

1. Medicatie-effecten op patiënten worden 

gecontroleerd. (Zie ook AOP.2) gerealiseerd

MMU.7

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Bewaken

MMU.7 Medicatie-effecten op patiënten worden 

gecontroleerd.

2. Medicatie-effecten op patiënten worden 

gecontroleerd en gedocumenteerd. gerealiseerd

MMU.7

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Bewaken

MMU.7 Medicatie-effecten op patiënten worden 

gecontroleerd.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor 

het identificeren van negatieve gevolgen die 

moeten worden opgenomen in het 

patiëntdossier en negatieve gevolgen die aan 

het ziekenhuis moeten worden gerapporteerd 

en implementeert dit. (Zie ook QPS.8) gerealiseerd

MMU.7

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Bewaken

MMU.7 Medicatie-effecten op patiënten worden 

gecontroleerd.

4. Negatieve gevolgen worden 

gedocumenteerd in het patiëntdossier zodra 

deze gevolgen zijn geïdentificeerd. gerealiseerd

MMU.7

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Bewaken

MMU.7 Medicatie-effecten op patiënten worden 

gecontroleerd.

5. Negatieve gevolgen worden gerapporteerd 

zodra deze zijn geïdentificeerd aan de hand 

van het proces binnen het vereiste tijdskader. gerealiseerd

MMU.7.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Bewaken

MMU.7.1 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor het 

rapporteren van en maatregelen nemen voor 

medicatiefouten en near misses en implementeert dit.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt een definitie 

voor een medicatiefout en een near miss. gerealiseerd
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MMU.7.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Bewaken

MMU.7.1 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor het 

rapporteren van en maatregelen nemen voor 

medicatiefouten en near misses en implementeert dit.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het 

rapporteren van en maatregelen nemen voor 

medicatiefouten en near misses. gerealiseerd

MMU.7.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Bewaken

MMU.7.1 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor het 

rapporteren van en maatregelen nemen voor 

medicatiefouten en near misses en implementeert dit.

3. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

nemen van maatregelen aan de hand van 

rapporten worden geïdentificeerd. gerealiseerd

MMU.7.1

Medicatiebeheer en -

gebruik (MMU) Bewaken

MMU.7.1 Het ziekenhuis ontwikkelt een proces voor het 

rapporteren van en maatregelen nemen voor 

medicatiefouten en near misses en implementeert dit.

4. Het ziekenhuis gebruikt rapportage-

informatie over medicatiefouten en near 

misses om de processen voor 

medicatiegebruik te verbeteren. gerealiseerd

PFE.1 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.1 Het ziekenhuis zorgt voor voorlichting die 

deelname van de patiënt en familieleden aan 

zorgbeslissingen en zorgprocessen ondersteund.

1. Het ziekenhuis plant voorlichting in 

overeenstemming met de missie, diensten en 

patiëntenpopulatie.

gerealiseerd

PFE.1 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.1 Het ziekenhuis zorgt voor voorlichting die 

deelname van de patiënt en familieleden aan 

zorgbeslissingen en zorgprocessen ondersteund.

2. Er is een vastgestelde structuur of manier 

voor voorlichting in het gehele ziekenhuis.

gerealiseerd

PFE.1 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.1 Het ziekenhuis zorgt voor voorlichting die 

deelname van de patiënt en familieleden aan 

zorgbeslissingen en zorgprocessen ondersteund.

3. De structuur en bronnen voor de 

voorlichting zijn op een effectieve manier 

georganiseerd.

gerealiseerd

PFE.2 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.2 De voorlichtingsbehoeften van elke patiënt worden 

beoordeeld en opgenomen in zijn of haar dossier.

1. De voorlichtingsbehoeften van de patiënt 

en familieleden worden beoordeeld.

gerealiseerd

PFE.2 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.2 De voorlichtingsbehoeften van elke patiënt worden 

beoordeeld en opgenomen in zijn of haar dossier.

2. De bevindingen van de beoordeling van de 

voorlichtingsbehoeften worden in het 

patiëntdossier opgenomen.

gerealiseerd

PFE.2 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.2 De voorlichtingsbehoeften van elke patiënt worden 

beoordeeld en opgenomen in zijn of haar dossier.

3. Al het personeel maakt gebruik van een 

uniforme manier voor het documenteren van 

patiëntenvoorlichting.

gerealiseerd

PFE.2.1 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.2.1 Het vermogen en de bereidheid van de patiënt en 

familieleden om te leren, wordt beoordeeld.

1. De kennis van de patiënt en familieleden, 

met inbegrip van kennis van 

gezondheidszorg, het opleidingsniveau en 

taal, wordt vastgesteld.

gerealiseerd

PFE.2.1 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.2.1 Het vermogen en de bereidheid van de patiënt en 

familieleden om te leren, wordt beoordeeld.

2. De emotionele barrières en 

beweegredenen van de patiënt worden 

vastgesteld.

gerealiseerd

PFE.2.1 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.2.1 Het vermogen en de bereidheid van de patiënt en 

familieleden om te leren, wordt beoordeeld.

3. De fysieke en cognitieve beperkingen van 

de patiënt worden vastgesteld.

gerealiseerd

PFE.2.1 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.2.1 Het vermogen en de bereidheid van de patiënt en 

familieleden om te leren, wordt beoordeeld.

4. De beoordelingsbevindingen worden 

gebruikt om de voorlichting te plannen.

gerealiseerd

PFE.3 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.3 Voorlichtingsmethoden omvatten onder andere de 

waarden en voorkeuren van de patiënt en familieleden en 

zorgen voor voldoende interactie tussen de patiënt, 

familieleden en het personeel zodat er leerprocessen 

kunnen plaatsvinden.

1. Er is een proces om te verifiëren dat 

patiënten en familieleden de geleverde 

voorlichting hebben ontvangen en begrepen.

gerealiseerd

PFE.3 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.3 Voorlichtingsmethoden omvatten onder andere de 

waarden en voorkeuren van de patiënt en familieleden en 

zorgen voor voldoende interactie tussen de patiënt, 

familieleden en het personeel zodat er leerprocessen 

kunnen plaatsvinden.

2. Degenen die de voorlichting geven, 

moedigen patiënten en hun familieleden aan 

om vragen te stellen en zich uit te spreken en 

zo actief deelnemen.

gerealiseerd

PFE.3 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.3 Voorlichtingsmethoden omvatten onder andere de 

waarden en voorkeuren van de patiënt en familieleden en 

zorgen voor voldoende interactie tussen de patiënt, 

familieleden en het personeel zodat er leerprocessen 

kunnen plaatsvinden.

3. Verbale informatie wordt ondersteund door 

geschreven materiaal dat is gerelateerd aan 

de behoeften van de patiënt en consistent is 

met de leervoorkeuren van de patiënt en 

familieleden.

gerealiseerd
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PFE.4 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.4 Zorgverleners die voor de patiënt zorgen, werken 

samen bij het geven van voorlichting.

1. Voorlichting van de patiënt en familieleden 

wordt door middel van samenwerking 

gegeven wanneer dit is aangegeven.

gerealiseerd

PFE.4 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.4 Zorgverleners die voor de patiënt zorgen, werken 

samen bij het geven van voorlichting.

2. Degenen die voorlichting geven, 

beschikken over de juiste kennis van het 

onderwerp.

gerealiseerd

PFE.4 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.4 Zorgverleners die voor de patiënt zorgen, werken 

samen bij het geven van voorlichting.

3. Degenen die voorlichting geven, 

beschikken over voldoende tijd om 

voorlichting te geven.

gerealiseerd

PFE.4 Voorlichting van 

patiënten en 

familieleden (PFE)

PFE.4 Zorgverleners die voor de patiënt zorgen, werken 

samen bij het geven van voorlichting.

4. Degenen die voorlichting geven, 

beschikken over de juiste communicatieve 

vaardigheden.

gerealiseerd

QPS.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Beheer van 

activiteiten 

betreffende kwaliteit 

en patiëntveiligheid

QPS.1 Een gekwalificeerd persoon begeleidt de 

implementatie van het ziekenhuisprogramma voor 

kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid en beheert de 

activiteiten die nodig zijn om het programma voor 

doorlopende kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid in 

het ziekenhuis effectief uit te voeren.

1. Personen die ervaring hebben met de 

methoden en processen voor verbetering 

worden aangewezen om de implementatie 

van het ziekenhuisprogramma voor kwaliteit 

en patiëntveiligheid te begeleiden. gerealiseerd

QPS.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Beheer van 

activiteiten 

betreffende kwaliteit 

en patiëntveiligheid

QPS.1 Een gekwalificeerd persoon begeleidt de 

implementatie van het ziekenhuisprogramma voor 

kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid en beheert de 

activiteiten die nodig zijn om het programma voor 

doorlopende kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid in 

het ziekenhuis effectief uit te voeren.

2. De personen die toezicht houden op het 

kwaliteitsprogramma selecteren en 

ondersteunen gekwalificeerd personeel voor 

het programma en ondersteunen die 

personeelsleden die verantwoordelijk zijn 

voor kwaliteit en patiëntveiligheid in het 

gehele ziekenhuis. (Zie ook SQE.1) gerealiseerd

QPS.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Beheer van 

activiteiten 

betreffende kwaliteit 

en patiëntveiligheid

QPS.1 Een gekwalificeerd persoon begeleidt de 

implementatie van het ziekenhuisprogramma voor 

kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid en beheert de 

activiteiten die nodig zijn om het programma voor 

doorlopende kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid in 

het ziekenhuis effectief uit te voeren.

3. Het kwaliteitsprogramma ondersteunt en 

coördineert de leidinggevenden van 

afdelingen/diensten bij vergelijkbare 

maatregelen in het gehele ziekenhuis en bij 

de ziekenhuisprioriteiten voor verbetering. 

(Zie ook GLD.11) gerealiseerd

QPS.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Beheer van 

activiteiten 

betreffende kwaliteit 

en patiëntveiligheid

QPS.1 Een gekwalificeerd persoon begeleidt de 

implementatie van het ziekenhuisprogramma voor 

kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid en beheert de 

activiteiten die nodig zijn om het programma voor 

doorlopende kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid in 

het ziekenhuis effectief uit te voeren.

4. Het kwaliteitsprogramma implementeert 

een trainingsprogramma voor al het 

personeel dat consistent is met de rollen van 

het personeel in het kwaliteitsverbeterings- 

en patiëntveiligheidsprogramma. (Zie ook 

SQE.14.1, ME 1 en SQE.16.1, ME 1) gerealiseerd

QPS.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Beheer van 

activiteiten 

betreffende kwaliteit 

en patiëntveiligheid

QPS.1 Een gekwalificeerd persoon begeleidt de 

implementatie van het ziekenhuisprogramma voor 

kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid en beheert de 

activiteiten die nodig zijn om het programma voor 

doorlopende kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid in 

het ziekenhuis effectief uit te voeren.

5. Het kwaliteitsprogramma is 

verantwoordelijk voor de regelmatige 

communicatie van kwaliteitskwesties aan al 

het personeel. gerealiseerd

QPS.2

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Selectie van 

maatstaven en 

gegevensverzamelin

g

QPS.2 Het personeel van het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma ondersteunt het 

maatstafselectieproces in het gehele ziekenhuis en zorgt 

voor de coördinatie en integratie van metingsactiviteiten in 

het gehele ziekenhuis.

1. Het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma ondersteunt in 

het gehele ziekenhuis de selectie van 

maatstaven voor het hele ziekenhuis en voor 

de afzonderlijke afdelingen en diensten. gerealiseerd

QPS.2

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Selectie van 

maatstaven en 

gegevensverzamelin

g

QPS.2 Het personeel van het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma ondersteunt het 

maatstafselectieproces in het gehele ziekenhuis en zorgt 

voor de coördinatie en integratie van metingsactiviteiten in 

het gehele ziekenhuis.

2. Het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma zorgt voor 

coördinatie en integratie van 

metingsactiviteiten in het gehele ziekenhuis. gerealiseerd
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QPS.2

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Selectie van 

maatstaven en 

gegevensverzamelin

g

QPS.2 Het personeel van het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma ondersteunt het 

maatstafselectieproces in het gehele ziekenhuis en zorgt 

voor de coördinatie en integratie van metingsactiviteiten in 

het gehele ziekenhuis.

3. Het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma zorgt voor de 

integratie van systemen voor het rapporteren 

van gebeurtenissen, maatregelen voor een 

veiligheidscultuur en andere zaken om 

geïntegreerde oplossingen en verbeteringen 

mogelijk te maken. gerealiseerd

QPS.2

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Selectie van 

maatstaven en 

gegevensverzamelin

g

QPS.2 Het personeel van het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma ondersteunt het 

maatstafselectieproces in het gehele ziekenhuis en zorgt 

voor de coördinatie en integratie van metingsactiviteiten in 

het gehele ziekenhuis.

4. Het programma voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid houdt de voortgang van de 

geplande verzameling van metingsgegevens 

voor de geselecteerde prioriteiten bij. gerealiseerd

QPS.3

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Selectie van 

maatstaven en 

gegevensverzamelin

g

QPS.3 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

gebruikt actuele wetenschappelijke en andere informatie 

om patiëntenzorg, onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren, klinisch onderzoek en beheer te 

ondersteunen.

1. Actuele wetenschappelijke en andere 

informatie ondersteunt patiëntenzorg. gerealiseerd

QPS.3

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Selectie van 

maatstaven en 

gegevensverzamelin

g

QPS.3 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

gebruikt actuele wetenschappelijke en andere informatie 

om patiëntenzorg, onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren, klinisch onderzoek en beheer te 

ondersteunen.

2. Actuele wetenschappelijke en andere 

informatie ondersteunt klinisch onderwijs. gerealiseerd

QPS.3

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Selectie van 

maatstaven en 

gegevensverzamelin

g

QPS.3 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

gebruikt actuele wetenschappelijke en andere informatie 

om patiëntenzorg, onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren, klinisch onderzoek en beheer te 

ondersteunen.

3. Actuele wetenschappelijke en andere 

informatie ondersteunt onderzoek. gerealiseerd

QPS.3

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Selectie van 

maatstaven en 

gegevensverzamelin

g

QPS.3 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

gebruikt actuele wetenschappelijke en andere informatie 

om patiëntenzorg, onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren, klinisch onderzoek en beheer te 

ondersteunen.

4. Actuele professionele en andere informatie 

ondersteunt het beheer. gerealiseerd

QPS.3

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Selectie van 

maatstaven en 

gegevensverzamelin

g

QPS.3 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

gebruikt actuele wetenschappelijke en andere informatie 

om patiëntenzorg, onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren, klinisch onderzoek en beheer te 

ondersteunen.

5. Informatie wordt geleverd binnen een 

tijdskader dat aan de 

gebruikersverwachtingen voldoet. gerealiseerd

QPS.4

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

omvat het aggregeren en analyseren van gegevens om 

patiëntenzorg, het beheer van het ziekenhuis, het 

programma voor kwaliteitsbeheer en deelname aan 

externe databanken te ondersteunen.

1. Het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma heeft een 

proces voor het aggregeren van gegevens. gerealiseerd

QPS.4

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

omvat het aggregeren en analyseren van gegevens om 

patiëntenzorg, het beheer van het ziekenhuis, het 

programma voor kwaliteitsbeheer en deelname aan 

externe databanken te ondersteunen.

2. Geaggregeerde gegevens en informatie 

ondersteunen patiëntenzorg, het beheer van 

het ziekenhuis, de controle van professionele 

werkwijzen en het algehele kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma. gerealiseerd

QPS.4

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

omvat het aggregeren en analyseren van gegevens om 

patiëntenzorg, het beheer van het ziekenhuis, het 

programma voor kwaliteitsbeheer en deelname aan 

externe databanken te ondersteunen.

3. Geaggregeerde gegevens en informatie 

worden aan instanties buiten het ziekenhuis 

geleverd wanneer wetten of voorschriften dit 

voorschrijven. gerealiseerd

QPS.4

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

omvat het aggregeren en analyseren van gegevens om 

patiëntenzorg, het beheer van het ziekenhuis, het 

programma voor kwaliteitsbeheer en deelname aan 

externe databanken te ondersteunen.

4. Er is een proces voor het bijdragen aan en 

leren van externe databanken voor 

vergelijkingsdoeleinden. (Zie ook PCI.6 en 

PCI.6.1) gerealiseerd
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QPS.4

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4 Het kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma 

omvat het aggregeren en analyseren van gegevens om 

patiëntenzorg, het beheer van het ziekenhuis, het 

programma voor kwaliteitsbeheer en deelname aan 

externe databanken te ondersteunen.

5. Beveiliging en vertrouwelijkheid blijven 

behouden tijdens het bijdragen aan of 

gebruiken van externe databanken. gerealiseerd

QPS.4.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4.1 Personen met de juiste ervaring, kennis en 

vaardigheden aggregeren en analyseren gegevens in het 

ziekenhuis systematisch.

1. Gegevens worden geaggregeerd, 

geanalyseerd en omgezet in nuttige 

informatie om kansen voor verbetering te 

identificeren. gerealiseerd

QPS.4.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4.1 Personen met de juiste ervaring, kennis en 

vaardigheden aggregeren en analyseren gegevens in het 

ziekenhuis systematisch.

2. Personen met de juiste klinische of 

bestuurlijke ervaring, kennis en vaardigheden 

nemen deel aan het proces. gerealiseerd

QPS.4.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4.1 Personen met de juiste ervaring, kennis en 

vaardigheden aggregeren en analyseren gegevens in het 

ziekenhuis systematisch.

3. Statistische hulpmiddelen en technieken 

worden gebruikt bij het analyseproces 

wanneer dit gepast is. gerealiseerd

QPS.4.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4.1 Personen met de juiste ervaring, kennis en 

vaardigheden aggregeren en analyseren gegevens in het 

ziekenhuis systematisch.

4. De frequentie van gegevensanalyse is 

geschikt voor het proces of resultaat dat 

wordt onderzocht. gerealiseerd

QPS.4.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4.1 Personen met de juiste ervaring, kennis en 

vaardigheden aggregeren en analyseren gegevens in het 

ziekenhuis systematisch.

5. De resultaten van de analyse worden 

gerapporteerd aan degenen die 

verantwoordelijk zijn voor het nemen van 

maatregelen. (Zie ook GLD.1.2, ME 2) gerealiseerd

QPS.4.1

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.4.1 Personen met de juiste ervaring, kennis en 

vaardigheden aggregeren en analyseren gegevens in het 

ziekenhuis systematisch.

6. Gegevensanalyse ondersteunt interne 

vergelijkingen in de loop van de tijd, 

waaronder vergelijkingen met databanken 

van vergelijkbare organisaties, met best 

practises en met objectieve, 

wetenschappelijke, professionele bronnen. gerealiseerd

QPS.5

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.5 Voor het gegevensanalyseproces wordt ten minste 

één keer per jaar de invloed van ziekenhuisbrede 

verbeteringen met prioriteit op het gebied van kosten en 

efficiëntie bepaald.

1. Gegevens over de hoeveelheid en het type 

brongebruik worden verzameld tijdens ten 

minste één jaarlijks, ziekenhuisbreed 

verbeteringsproject met prioriteit vóór en na 

de verbetering.

gerealiseerd

QPS.5

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.5 Voor het gegevensanalyseproces wordt ten minste 

één keer per jaar de invloed van ziekenhuisbrede 

verbeteringen met prioriteit op het gebied van kosten en 

efficiëntie bepaald.

2. Het personeel van het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma werkt samen 

met andere eenheden, zoals human 

resources, informatietechnologie en 

financiën, bij het bepalen welke gegevens 

moeten worden verzameld. gerealiseerd

QPS.5

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.5 Voor het gegevensanalyseproces wordt ten minste 

één keer per jaar de invloed van ziekenhuisbrede 

verbeteringen met prioriteit op het gebied van kosten en 

efficiëntie bepaald.

3. De resultaten van de analyse worden 

gebruikt om het proces te verfijnen en worden 

gerapporteerd aan de leiding aan de hand 

van de manier voor kwaliteitscoördinatie.

gerealiseerd

QPS.6

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.6 Het ziekenhuis gebruikt een intern proces voor het 

valideren van gegevens.

1. Gegevensvalidatie wordt gebruikt door het 

kwaliteitsprogramma als onderdeel van het 

verbeteringsproces dat door de leiding is 

geselecteerd. gerealiseerd
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QPS.6

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.6 Het ziekenhuis gebruikt een intern proces voor het 

valideren van gegevens.

2. Gegevens worden gevalideerd wanneer is 

voldaan aan de voorwaarden die worden 

vermeld in a) tot en met f) van de bedoeling. 

a) een nieuwe maatstaf wordt 

geïmplementeerd (met name de klinische 

maatstaven die zijn bedoeld om een 

ziekenhuis te helpen met het beoordelen en 

verbeteren van een klinisch proces of 

resultaat);

b) gegevens op de website van het 

ziekenhuis of op andere manieren openbaar 

worden gemaakt;

c) een bestaande maatstaf is gewijzigd, zoals 

een wijziging van de hulpmiddelen voor 

gegevensverzameling of een wijziging van 

het proces voor gegevenssamenvatting van 

of de samenvatter;

d) gegevens die voortkomen uit een 

bestaande maatstaf op onverklaarbare wijze 

zijn gewijzigd;

e) de bron van de gegevens is gewijzigd, 

zoals wanneer een gedeelte van het 

patiëntdossier is omgezet naar een 

elektronisch dossier en de bron van de 

gegevens nu zowel elektronisch als op papier 

bestaat; of

f) het onderwerp voor gegevensverzameling 

is gewijzigd, zoals wijzigingen van de 

gemiddelde leeftijd van patiënten, 

comorbiditeiten, veranderingen in het 

onderzoeksprotocol, implementatie van 

nieuwe praktijkrichtlijnen of introductie van gerealiseerd

QPS.6

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.6 Het ziekenhuis gebruikt een intern proces voor het 

valideren van gegevens.

3. Er wordt een vaste methode voor 

gegevensvalidatie gebruikt. gerealiseerd

QPS.6

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.6 Het ziekenhuis gebruikt een intern proces voor het 

valideren van gegevens.

4. De ziekenhuisleiding neemt de 

verantwoordelijkheid voor de geldigheid van 

de gegevens over kwaliteit en resultaten die 

openbaar worden gemaakt. (Zie ook 

GLD.3.1, ME 3) gerealiseerd
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QPS.7

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.7 Het ziekenhuis gebruikt een gedefinieerd proces 

voor het identificeren en beheren van 

signaleringsgebeurtenissen.

1. De ziekenhuisleiding heeft een definitie 

van een signaleringsgebeurtenis vastgesteld 

waarbij ten minste a) tot en met f) van de 

bedoeling zijn inbegrepen. a) onverwachts 

overlijden, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot,

o overlijden dat niet is gerelateerd aan het 

natuurlijke verloop van de ziekte of 

onderliggende toestand van de patiënt 

(bijvoorbeeld overlijden na een 

postoperatieve infectie of in het ziekenhuis 

opgelopen longembolie);

o overlijden van een voldragen baby; en

o zelfmoord;

b) ernstig permanent functieverlies dat niet 

gerelateerd is aan het natuurlijke verloop van 

de ziekte of onderliggende toestand van de 

patiënt;

c) chirurgie op de verkeerde plaats, met de 

verkeerde procedure en bij de verkeerde 

patiënt;

d) overdracht van een chronische of fatale 

aandoening of ziekte na de infusie van bloed 

of bloedproducten of de transplantatie van 

besmette organen of weefsels;

e) ontvoering van baby's, of baby's die met 

de verkeerde ouders mee naar huis worden 

gestuurd; en

f) verkrachting, geweld op de werkvloer (dat 

leidt tot overlijden of permanent 

functieverlies), of moord (opzettelijk doden) 

op een patiënt, personeelslid, gerealiseerd

QPS.7

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.7 Het ziekenhuis gebruikt een gedefinieerd proces 

voor het identificeren en beheren van 

signaleringsgebeurtenissen.

2. Het ziekenhuis voltooit een analyse van de 

hoofdoorzaak van alle 

signaleringsgebeurtenissen binnen een 

periode die is gespecificeerd door de 

ziekenhuisleiding en die niet langer is dan 45 

dagen na de datum van de gebeurtenis of de 

datum waarop men zich bewust werd van de 

gebeurtenis. gerealiseerd

QPS.7

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.7 Het ziekenhuis gebruikt een gedefinieerd proces 

voor het identificeren en beheren van 

signaleringsgebeurtenissen.

3. De ziekenhuisleiding neemt maatregelen 

op basis van de resultaten van de analyse 

van de hoofdoorzaak. gerealiseerd

QPS.8

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.8 Gegevens worden altijd geanalyseerd wanneer 

ongewenste trends en variatie uit de gegevens blijken.

1. Intensieve analyse van gegevens vindt 

plaats wanneer nadelige niveaus, patronen of 

trends plaatsvinden. gerealiseerd

QPS.8

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.8 Gegevens worden altijd geanalyseerd wanneer 

ongewenste trends en variatie uit de gegevens blijken.

2. Alle bevestigde transfusiereacties, indien 

van toepassing voor het ziekenhuis, worden 

geanalyseerd. (Zie ook COP.3.3) gerealiseerd

QPS.8

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.8 Gegevens worden altijd geanalyseerd wanneer 

ongewenste trends en variatie uit de gegevens blijken.

3. Alle ernstige nadelige gevolgen 

gerelateerd aan geneesmiddelen, indien van 

toepassing en zoals gedefinieerd door het 

ziekenhuis, worden geanalyseerd. (Zie ook 

MMU.7) gerealiseerd

QPS.8

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.8 Gegevens worden altijd geanalyseerd wanneer 

ongewenste trends en variatie uit de gegevens blijken.

4. Alle significante medicatiefouten, indien 

van toepassing en zoals gedefinieerd door 

het ziekenhuis, worden geanalyseerd. (Zie 

ook MMU.7.1) gerealiseerd
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QPS.8

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.8 Gegevens worden altijd geanalyseerd wanneer 

ongewenste trends en variatie uit de gegevens blijken.

5. Alle grote verschillen tussen preoperatieve 

en postoperatieve diagnoses worden 

geanalyseerd. (Zie ook ASC.7.2) gerealiseerd

QPS.8

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.8 Gegevens worden altijd geanalyseerd wanneer 

ongewenste trends en variatie uit de gegevens blijken.

6. Nadelige gevolgen of patronen in nadelige 

gevolgen tijdens matige en diepe sedatie en 

anesthesiegebruik worden geanalyseerd. 

(Zie ook ASC.3.2 en ASC.5) gerealiseerd

QPS.8

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.8 Gegevens worden altijd geanalyseerd wanneer 

ongewenste trends en variatie uit de gegevens blijken.

7. Andere nadelige gevolgen, zoals 

gedefinieerd door het ziekenhuis, worden 

geanalyseerd. gerealiseerd

QPS.9

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.9 De organisatie gebruikt een gedefinieerd proces 

voor de identificatie en analyse van near misses.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt een definitie van 

een near miss. gerealiseerd

QPS.9

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.9 De organisatie gebruikt een gedefinieerd proces 

voor de identificatie en analyse van near misses.

2. Het ziekenhuis definieert de typen 

gebeurtenissen die moeten worden 

gerapporteerd. gerealiseerd

QPS.9

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.9 De organisatie gebruikt een gedefinieerd proces 

voor de identificatie en analyse van near misses.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt het proces voor 

het rapporteren van near misses. gerealiseerd

QPS.9

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Analyse en validatie 

van 

metingsgegevens

QPS.9 De organisatie gebruikt een gedefinieerd proces 

voor de identificatie en analyse van near misses.

4. De gegevens worden geanalyseerd en er 

worden maatregelen genomen om het aantal 

near misses te verminderen. gerealiseerd

QPS.10

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Behalen en 

behouden van 

verbeteringen

QPS.10 Verbetering van kwaliteit en veiligheid wordt 

behaald en behouden.

1. Verbeteringen in de kwaliteit en 

patiëntveiligheid worden gepland, getest en 

geïmplementeerd. gerealiseerd

QPS.10

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Behalen en 

behouden van 

verbeteringen

QPS.10 Verbetering van kwaliteit en veiligheid wordt 

behaald en behouden.

2. Er zijn gegevens beschikbaar die aantonen 

dat de verbeteringen effectief zijn en worden 

behouden. (Zie ook GLD.11, ME 3) gerealiseerd

QPS.10

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Behalen en 

behouden van 

verbeteringen

QPS.10 Verbetering van kwaliteit en veiligheid wordt 

behaald en behouden.

3. Er worden beleidswijzigingen gemaakt die 

nodig zijn om de verbetering te plannen, uit 

te voeren en te behouden. gerealiseerd

QPS.10

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Behalen en 

behouden van 

verbeteringen

QPS.10 Verbetering van kwaliteit en veiligheid wordt 

behaald en behouden.

4. Succesvolle verbeteringen worden 

gedocumenteerd. gerealiseerd

QPS.11

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Behalen en 

behouden van 

verbeteringen

QPS.11 Een doorlopend programma voor risicobeheer 

wordt gebruikt om onverwachte nadelige gevolgen en 

andere veiligheidsrisico's voor patiënten en personeel te 

identificeren en proactief te verminderen.

1. De structuur voor risicobeheer van het 

ziekenhuis omvat a) tot en met f) van de 

bedoeling. a) risico-identificatie;

b) prioriteitstelling voor risico's;

c) rapportage van risico's;

d) risicobeheer;

e) onderzoek naar nadelige gevolgen; en

f) beheer van gerelateerde claims. gerealiseerd

QPS.11

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Behalen en 

behouden van 

verbeteringen

QPS.11 Een doorlopend programma voor risicobeheer 

wordt gebruikt om onverwachte nadelige gevolgen en 

andere veiligheidsrisico's voor patiënten en personeel te 

identificeren en proactief te verminderen.

2. Er wordt ten minste één keer per jaar een 

proactief risicoverminderingsoefening 

uitgevoerd voor een van de risicoprocessen 

met prioriteit. gerealiseerd

QPS.11

Kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid (QPS)

Behalen en 

behouden van 

verbeteringen

QPS.11 Een doorlopend programma voor risicobeheer 

wordt gebruikt om onverwachte nadelige gevolgen en 

andere veiligheidsrisico's voor patiënten en personeel te 

identificeren en proactief te verminderen.

3. Risicovolle processen worden opnieuw 

ontworpen op basis van de analyse van de 

testresultaten. gerealiseerd

PCI.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.1 Een of meer personen houden toezicht op alle 

activiteiten ter preventie en bestrijding van infecties. Deze 

personen zijn voor praktijken ter preventie en bestrijding 

van infecties gekwalificeerd op basis van hun opleiding, 

training, ervaring of certificering.

1. Een of meer personen houden toezicht op 

het programma ter preventie en bestrijding 

van infecties. gerealiseerd
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PCI.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.1 Een of meer personen houden toezicht op alle 

activiteiten ter preventie en bestrijding van infecties. Deze 

personen zijn voor praktijken ter preventie en bestrijding 

van infecties gekwalificeerd op basis van hun opleiding, 

training, ervaring of certificering.

2. De personen zijn gekwalificeerd voor de 

grootte van het ziekenhuis, de complexiteit 

van de activiteiten, het risiconiveau en de 

reikwijdte van het programma. gerealiseerd

PCI.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.1 Een of meer personen houden toezicht op alle 

activiteiten ter preventie en bestrijding van infecties. Deze 

personen zijn voor praktijken ter preventie en bestrijding 

van infecties gekwalificeerd op basis van hun opleiding, 

training, ervaring of certificering.

3. De personen houden toezicht op het 

programma als onderdeel van hun 

toegewezen verantwoordelijkheden of 

functieomschrijving. gerealiseerd

PCI.2

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.2 Er is een speciale coördinatiemanier voor alle 

activiteiten ter preventie en bestrijding van infecties 

waarbij artsen, verpleegkundigen en andere betrokken 

zijn, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het 

ziekenhuis.

1. Er is een speciale manier voor de 

coördinatie van het programma ter preventie 

en bestrijding van infecties. gerealiseerd

PCI.2

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.2 Er is een speciale coördinatiemanier voor alle 

activiteiten ter preventie en bestrijding van infecties 

waarbij artsen, verpleegkundigen en andere betrokken 

zijn, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het 

ziekenhuis.

2. Bij de coördinatie van activiteiten ter 

preventie en bestrijding van infecties zijn 

artsen, verpleegkundigen en andere 

betrokken, afhankelijk van de grootte en 

complexiteit van het ziekenhuis. gerealiseerd

PCI.2

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.2 Er is een speciale coördinatiemanier voor alle 

activiteiten ter preventie en bestrijding van infecties 

waarbij artsen, verpleegkundigen en andere betrokken 

zijn, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het 

ziekenhuis.

3. Bij de coördinatie van activiteiten ter 

preventie en bestrijding van infecties zijn 

professionals op het gebied van preventie en 

bestrijding van infecties betrokken. gerealiseerd

PCI.3

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.3 Het programma ter preventie en bestrijding van 

infecties is gebaseerd op actuele wetenschappelijke 

kennis, geaccepteerde praktijkrichtlijnen, van toepassing 

zijnde wetten en voorschriften en normen voor hygiëne en 

properheid.

1. Het programma ter preventie en bestrijding 

van infecties is gebaseerd op actuele 

wetenschappelijke kennis, geaccepteerde 

praktijkrichtlijnen en plaatselijke wetten en 

voorschriften. gerealiseerd

PCI.3

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.3 Het programma ter preventie en bestrijding van 

infecties is gebaseerd op actuele wetenschappelijke 

kennis, geaccepteerde praktijkrichtlijnen, van toepassing 

zijnde wetten en voorschriften en normen voor hygiëne en 

properheid.

2. Het programma ter preventie en bestrijding 

van infecties is gebaseerd op normen van 

landelijke of plaatselijke instanties voor 

hygiëne en properheid. gerealiseerd

PCI.3

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.3 Het programma ter preventie en bestrijding van 

infecties is gebaseerd op actuele wetenschappelijke 

kennis, geaccepteerde praktijkrichtlijnen, van toepassing 

zijnde wetten en voorschriften en normen voor hygiëne en 

properheid.

3. Resultaten van het programma ter 

preventie en bestrijding van infecties worden 

zo nodig aan instanties voor volksgezondheid 

gerapporteerd. gerealiseerd

PCI.3

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.3 Het programma ter preventie en bestrijding van 

infecties is gebaseerd op actuele wetenschappelijke 

kennis, geaccepteerde praktijkrichtlijnen, van toepassing 

zijnde wetten en voorschriften en normen voor hygiëne en 

properheid.

4. Het ziekenhuis neemt juiste maatregelen 

naar aanleiding van rapporten van relevante 

instanties voor volksgezondheid. gerealiseerd

PCI.4

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.4 De ziekenhuisleiding levert bronnen ter 

ondersteuning van het programma ter preventie en 

bestrijding van infecties.

1. Het programma ter preventie en bestrijding 

van infecties kent een bezetting die 

overeenkomt met de grootte van het 

ziekenhuis, de complexiteit van de 

activiteiten, het risiconiveau en de reikwijdte 

van het programma. gerealiseerd

PCI.4

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.4 De ziekenhuisleiding levert bronnen ter 

ondersteuning van het programma ter preventie en 

bestrijding van infecties.

2. De ziekenhuisleiding wijst personeel en 

hulpbronnen toe voor het programma ter 

preventie en bestrijding van infecties en keurt 

deze goed. gerealiseerd

PCI.4

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.4 De ziekenhuisleiding levert bronnen ter 

ondersteuning van het programma ter preventie en 

bestrijding van infecties.

3. Gegevensbeheersystemen ondersteunen 

het programma ter preventie en bestrijding 

van infecties. gerealiseerd
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PCI.5

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.5 Het ziekenhuis ontwerpt en implementeert een 

uitgebreid programma om de risico's van 

zorggerelateerde infecties bij patiënten en zorgverleners 

te verminderen.

1. Er is een uitgebreid programma dat alle 

niveaus van het ziekenhuis omvat ter 

vermindering van het risico op 

zorggerelateerde infecties bij patiënten. gerealiseerd

PCI.5

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.5 Het ziekenhuis ontwerpt en implementeert een 

uitgebreid programma om de risico's van 

zorggerelateerde infecties bij patiënten en zorgverleners 

te verminderen.

2. Er is een uitgebreid programma dat alle 

niveaus van het ziekenhuis omvat ter 

vermindering van het risico op 

zorggerelateerde infecties bij zorgverleners. 

(Zie ook SQE.8.2) gerealiseerd

PCI.5

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.5 Het ziekenhuis ontwerpt en implementeert een 

uitgebreid programma om de risico's van 

zorggerelateerde infecties bij patiënten en zorgverleners 

te verminderen.

3. Het programma omvat verschillende 

strategieën, met inbegrip van systematische 

en proactieve bewakingsactiviteiten om 

gebruikelijke (endemische) 

infectiefrequenties te bepalen. gerealiseerd

PCI.5

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.5 Het ziekenhuis ontwerpt en implementeert een 

uitgebreid programma om de risico's van 

zorggerelateerde infecties bij patiënten en zorgverleners 

te verminderen.

4. Het programma bevat systemen om 

uitbraken van infectieziekten te onderzoeken. gerealiseerd

PCI.5

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.5 Het ziekenhuis ontwerpt en implementeert een 

uitgebreid programma om de risico's van 

zorggerelateerde infecties bij patiënten en zorgverleners 

te verminderen.

5. Er worden doelen voor risicovermindering 

en meetbare doelstellingen bepaald en 

beoordeeld. gerealiseerd

PCI.5.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.5.1 Alle gebieden voor patiënten, personeel en 

bezoekers worden opgenomen in het programma ter 

preventie en bestrijding van infecties.

1. Alle gebieden voor patiëntenzorg worden 

opgenomen in het programma ter preventie 

en bestrijding van infecties. gerealiseerd

PCI.5.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.5.1 Alle gebieden voor patiënten, personeel en 

bezoekers worden opgenomen in het programma ter 

preventie en bestrijding van infecties.

2. Alle gebieden voor personeel worden 

opgenomen in het programma ter preventie 

en bestrijding van infecties. (Zie ook 

SQE.8.2) gerealiseerd

PCI.5.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.5.1 Alle gebieden voor patiënten, personeel en 

bezoekers worden opgenomen in het programma ter 

preventie en bestrijding van infecties.

3. Alle gebieden voor bezoekers worden 

opgenomen in het programma ter preventie 

en bestrijding van infecties. gerealiseerd

PCI.6

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.6 Het ziekenhuis gebruikt een aanpak op basis van 

risico's bij het bepalen van de focus van het programma 

ter preventie en vermindering van zorggerelateerde 

infecties.

1. Het ziekenhuis heeft de focus van het 

programma bepaald door middel van de 

verzameling van gegevens die zijn 

gerelateerd aan a) tot en met f) van de 

bedoeling.                                                      

a) Luchtwegen, zoals de procedures en 

medische technologieën die verband houden 

met intubatie, mechanische 

ademhalingsondersteuning, tracheostome 

enzovoort.

b) Urinewegen, zoals de invasieve 

procedures en medische technologieën die 

verband houden met geplaatste 

urinekatheters, urinedrainagesystemen, de 

bijbehorende verzorging enzovoort.

c) Intravasculaire invasieve hulpmiddelen, 

zoals de plaatsing en verzorging van centraal-

veneuze katheters, perifere veneuze lijnen 

enzovoort.

d) Chirurgische gebieden, zoals de 

bijbehorende verzorging, het type verband en 

bijbehorende aseptische procedures

e) Epidemiologisch significante ziekten en 

organismen, multiresistente organismen, zeer 

virulente infecties

f) Opkomende of terugkerende infecties 

binnen de gemeenschap gerealiseerd
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PCI.6

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.6 Het ziekenhuis gebruikt een aanpak op basis van 

risico's bij het bepalen van de focus van het programma 

ter preventie en vermindering van zorggerelateerde 

infecties.

2. De verzamelde gegevens van a) tot en met 

f) worden geanalyseerd om prioriteiten te 

identificeren voor het verminderen van 

infectiefrequenties. gerealiseerd

PCI.6

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.6 Het ziekenhuis gebruikt een aanpak op basis van 

risico's bij het bepalen van de focus van het programma 

ter preventie en vermindering van zorggerelateerde 

infecties.

3. Strategieën ter bestrijding van infecties 

worden geïmplementeerd om de 

infectiefrequenties voor de geïdentificeerde 

prioriteiten te verminderen. gerealiseerd

PCI.6.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.6.1 Het ziekenhuis traceert infectierisico's, 

infectiefrequenties en trends van zorggerelateerde 

infecties om de risico's van deze infecties te verminderen.

1. Infectierisico's, frequenties en trends van 

zorggerelateerde infecties worden 

getraceerd. gerealiseerd

PCI.6.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.6.1 Het ziekenhuis traceert infectierisico's, 

infectiefrequenties en trends van zorggerelateerde 

infecties om de risico's van deze infecties te verminderen.

2. Processen worden opnieuw ontworpen op 

basis van gegevens en informatie over risico, 

frequentie en trends. gerealiseerd

PCI.6.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.6.1 Het ziekenhuis traceert infectierisico's, 

infectiefrequenties en trends van zorggerelateerde 

infecties om de risico's van deze infecties te verminderen.

3. Het ziekenhuis beoordeelt de 

infectiebestrijdingsrisico's ten minste 

eenmaal per jaar en neemt actie om het 

programma ter preventie en bestrijding van 

infecties te focussen of opnieuw te focussen. gerealiseerd

PCI.7

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7 Het ziekenhuis identificeert de procedures en 

processen die worden geassocieerd met het risico van 

infecties en implementeert strategieën om het risico van 

infectie te verminderen.

1. Het ziekenhuis heeft geïdentificeerd welke 

processen met infectierisico worden 

geassocieerd. (Zie ook MMU.5, ME 1) gerealiseerd

PCI.7

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7 Het ziekenhuis identificeert de procedures en 

processen die worden geassocieerd met het risico van 

infecties en implementeert strategieën om het risico van 

infectie te verminderen.

2. Het ziekenhuis heeft strategieën, training 

en empirisch onderbouwde activiteiten voor 

het verminderen van het infectierisico in die 

processen geïmplementeerd. gerealiseerd

PCI.7

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7 Het ziekenhuis identificeert de procedures en 

processen die worden geassocieerd met het risico van 

infecties en implementeert strategieën om het risico van 

infectie te verminderen.

3. Het ziekenhuis identificeert voor welke 

risico's beleidslijnen en/of procedures, 

training van personeel, praktijkwijzigingen en 

andere activiteiten zijn vereist om 

risicovermindering te ondersteunen. gerealiseerd

PCI.7.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.1 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

door te zorgen voor de juiste reiniging en sterilisatie van 

medische technologieën en het juiste beheer van 

wasgoed en linnengoed.

1. Methoden voor de reiniging, desinfectie en 

sterilisatie van medische technologieën gaan 

in op de principes van preventie en 

bestrijding van infecties. gedeeltelijk_gerealiseerd

De principes van infectiepreventie en controle werden 

gecompromitteerd door de volgende opmerkingen:

1 / laryngoscopen en ventilatiemaskers worden na elk gebruik 

gedesinfecteerd; er was echter geen procedure om dit te bevestigen.

De principes van infectiepreventie en controle werden 

gecompromitteerd door de volgende opmerkingen:

2 / het ziekenhuis hadden methoden voor het reinigen, desinfecteren 

en steriliseren van medische apparatuur; echter, de Centrale 

Sterilisatie Afdeling heeft geen proces om instrumenten te traceren tot 

op patiëntenniveau, in geval van een infectieuitbraak.

PCI.7.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.1 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

door te zorgen voor de juiste reiniging en sterilisatie van 

medische technologieën en het juiste beheer van 

wasgoed en linnengoed.

2. Methoden voor de reiniging, desinfectie en 

sterilisatie van medische technologieën 

worden gecoördineerd en in het gehele 

ziekenhuis uniform toegepast. gerealiseerd

PCI.7.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.1 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

door te zorgen voor de juiste reiniging en sterilisatie van 

medische technologieën en het juiste beheer van 

wasgoed en linnengoed.

3. De principes van preventie en bestrijding 

van infecties worden toegepast op beheer 

van wasgoed en linnengoed, waaronder 

transport, reiniging en opslag. gerealiseerd

AZ Sint-Blasius

Uitgebreid Rapport JCI Survey

Brenda Droesbeke 71 Afgdrukt op: 21/05/2015



2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015

JCI-norm Hoofdstuk Thema Beschrijving JCI-norm Meetelement Score Bevinding JCI-surveyors

PCI.7.1.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.1.1 Het ziekenhuis identificeert en implementeert 

een proces voor het beheer van benodigdheden waarvan 

de uiterste gebruiksdatum is verstreken en het hergebruik 

van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik indien dit is 

toegestaan volgens wetten en voorschriften.

1. Het ziekenhuis implementeert een proces 

dat consistent is met landelijke wetten en 

voorschriften en professionele normen en in 

dit proces wordt aangegeven wat het proces 

is voor het beheren van benodigdheden 

waarvan de uiterste gebruiksdatum is 

verlopen. (Zie ook ACC.6)

gerealiseerd

PCI.7.1.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.1.1 Het ziekenhuis identificeert en implementeert 

een proces voor het beheer van benodigdheden waarvan 

de uiterste gebruiksdatum is verstreken en het hergebruik 

van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik indien dit is 

toegestaan volgens wetten en voorschriften.

2. Indien hulpmiddelen en materialen voor 

eenmalig gebruik worden hergebruikt, 

implementeert het ziekenhuis een proces 

waarin wordt ingegaan op a) tot en met f) van 

de bedoeling.                                                      

a) welke hulpmiddelen en materialen mogen 

worden hergebruikt;

b) hoe vaak elk hulpmiddel en materiaal mag 

worden hergebruikt;

c) welke typen slijtage en barsten, onder 

andere, aangeven dat het hulpmiddel niet 

mag worden hergebruikt;

d) het reinigingsproces voor elk hulpmiddel 

dat onmiddellijk na gebruik begint en een 

duidelijk protocol volgt;

e) voor welke patiënten herbruikbare 

medische hulpmiddel zijn gebruikt; en

f) een proactieve beoordeling van de 

veiligheid en het hergebruik van producten 

voor eenmalig gebruik. Ter preventie en 

bestrijding van infecties verzamelt het 

ziekenhuis gegevens gerelateerd aan 

hergebruikte hulpmiddelen en materialen om 

risico's te identificeren en acties te 

implementeren om risico's te verminderen en 

processen te verbeteren. gerealiseerd

PCI.7.1.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.1.1 Het ziekenhuis identificeert en implementeert 

een proces voor het beheer van benodigdheden waarvan 

de uiterste gebruiksdatum is verstreken en het hergebruik 

van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik indien dit is 

toegestaan volgens wetten en voorschriften.

3. Er worden gegevens gebruikt om risico's te 

identificeren en acties geïmplementeerd om 

risico's te verminderen en processen te 

verbeteren. gerealiseerd

PCI.7.2

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.2 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

door de juiste afvoer van afval.

1. De afvoer van infectieus afval en 

lichaamsvloeistoffen wordt beheerd om het 

risico van overdracht van infecties te 

minimaliseren. gerealiseerd

PCI.7.2

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.2 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

door de juiste afvoer van afval.

2. Het hanteren en afvoeren van bloed en 

bloedcomponenten wordt beheerd om het 

risico van overdracht van infecties te 

minimaliseren. gerealiseerd

PCI.7.2

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.2 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

door de juiste afvoer van afval.

3. De activiteiten van het mortuarium en het 

gebied voor postmortale zorg worden 

beheerd om het risico van overdracht van 

infecties te minimaliseren. gerealiseerd

PCI.7.3

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.3 Het ziekenhuis implementeert werkwijzen voor het 

veilig hanteren en afvoeren van scherpe voorwerpen en 

naalden.

1. Het ziekenhuis identificeert en 

implementeert praktijken ter vermindering van 

het risico van letsel en infectie door het 

hanteren en beheren van scherpe 

voorwerpen en naalden. gerealiseerd
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PCI.7.3

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.3 Het ziekenhuis implementeert werkwijzen voor het 

veilig hanteren en afvoeren van scherpe voorwerpen en 

naalden.

2. Scherpe voorwerpen en naalden worden 

verzameld in speciale afsluitbare, 

punctievrije, lekvrije containers die niet 

worden hergebruikt. gerealiseerd

PCI.7.3

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.3 Het ziekenhuis implementeert werkwijzen voor het 

veilig hanteren en afvoeren van scherpe voorwerpen en 

naalden.

3. Het ziekenhuis voert scherpe voorwerpen 

en naalden veilig af of werkt samen met 

organisaties die zorgen voor de juiste afvoer 

van containers met scherpe voorwerpen op 

speciale plaatsen voor gevaarlijk afval of 

zoals bepaald door landelijke wetten en 

voorschriften. gerealiseerd

PCI.7.4

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.4 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

die verband houden met voedseldiensten.

1. Het ziekenhuis slaat voedingsproducten op 

en let daarbij op hygiëne, temperatuur, licht, 

vochtigheid, ventilatie en beveiliging, zodat 

het risico van infectie wordt verminderd. gerealiseerd

PCI.7.4

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.4 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

die verband houden met voedseldiensten.

2. Het ziekenhuis bereidt voedingsproducten 

voor met de juiste hygiëne en temperatuur. gerealiseerd

PCI.7.4

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.4 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

die verband houden met voedseldiensten.

3. Er worden maatregelen voor 

keukenhygiëne geïmplementeerd om het 

risico van kruisbesmetting te voorkomen. gerealiseerd

PCI.7.5

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.5 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

in de faciliteit die verband houden met mechanische en 

technische maatregelen en tijdens sloop-, bouw- en 

renovatiewerkzaamheden.

1. Technische maatregelen worden 

geïmplementeerd om het risico van infectie in 

het ziekenhuis te minimaliseren. gerealiseerd

PCI.7.5

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.5 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

in de faciliteit die verband houden met mechanische en 

technische maatregelen en tijdens sloop-, bouw- en 

renovatiewerkzaamheden.

2. Het ziekenhuis heeft een programma 

ontwikkeld waarmee aan de hand van 

risicocriteria wordt beoordeeld wat de invloed 

is van renovatie- of bouwwerkzaamheden en 

implementeert het programma tijdens sloop-, 

bouw- en renovatiewerkzaamheden. gerealiseerd

PCI.7.5

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.7.5 Het ziekenhuis vermindert het risico van infecties 

in de faciliteit die verband houden met mechanische en 

technische maatregelen en tijdens sloop-, bouw- en 

renovatiewerkzaamheden.

3. De risico's en invloed van de sloop-, bouw- 

en renovatiewerkzaamheden op de 

luchtkwaliteit en activiteiten ter preventie en 

bestrijding van infecties worden beoordeeld 

en beheerd.

gerealiseerd

PCI.8

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.8 Het ziekenhuis biedt barrièremaatregelen en 

isolatieprocedures die patiënten, bezoekers en personeel 

beschermen tegen overdraagbare ziekten en beschermt 

patiënten met immunodeficiëntie tegen het oplopen van 

infecties waarvoor zij gevoelig zijn.

1. Patiënten met bekende of vermoedelijke 

besmettelijke aandoeningen worden in 

overeenstemming met aanbevolen richtlijnen 

geïsoleerd. gerealiseerd

PCI.8

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.8 Het ziekenhuis biedt barrièremaatregelen en 

isolatieprocedures die patiënten, bezoekers en personeel 

beschermen tegen overdraagbare ziekten en beschermt 

patiënten met immunodeficiëntie tegen het oplopen van 

infecties waarvoor zij gevoelig zijn.

2. Patiënten met overdraagbare ziekten 

worden gescheiden van patiënten en 

personeelsleden die meer risico lopen 

wegens immunosuppressie of andere 

redenen. gerealiseerd

PCI.8

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.8 Het ziekenhuis biedt barrièremaatregelen en 

isolatieprocedures die patiënten, bezoekers en personeel 

beschermen tegen overdraagbare ziekten en beschermt 

patiënten met immunodeficiëntie tegen het oplopen van 

infecties waarvoor zij gevoelig zijn.

3. Negatieve-drukkamers worden regelmatig 

gecontroleerd en zijn beschikbaar voor 

infectieuze patiënten die moeten worden 

geïsoleerd wegens via de lucht verspreide 

infecties. Indien negatieve-drukkamers niet 

direct beschikbaar zijn, mogen kamers met 

HEPA-filtersystemen met minimaal 12 

luchtverversingen per uur worden gebruikt. gerealiseerd
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PCI.8

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.8 Het ziekenhuis biedt barrièremaatregelen en 

isolatieprocedures die patiënten, bezoekers en personeel 

beschermen tegen overdraagbare ziekten en beschermt 

patiënten met immunodeficiëntie tegen het oplopen van 

infecties waarvoor zij gevoelig zijn.

4. De reiniging van infectieuze kamers tijdens 

het ziekenhuisverblijf van de patiënt en na 

ontslag vindt plaats volgens 

infectiebestrijdingsrichtlijnen. gerealiseerd

PCI.8.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.8.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het beheren van een plotselinge toestroom 

van patiënten met via de lucht verspreide infecties en voor 

wanneer negatieve-drukkamers niet beschikbaar zijn.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het 

gedurende korte tijd beheren van patiënten 

met infecties die via de lucht verspreid 

kunnen worden indien negatieve-drukkamers 

niet beschikbaar zijn.

gerealiseerd

PCI.8.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.8.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het beheren van een plotselinge toestroom 

van patiënten met via de lucht verspreide infecties en voor 

wanneer negatieve-drukkamers niet beschikbaar zijn.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het beheren 

van een toestroom van patiënten met 

besmettelijke ziekten.

gerealiseerd

PCI.8.1

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.8.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

proces voor het beheren van een plotselinge toestroom 

van patiënten met via de lucht verspreide infecties en voor 

wanneer negatieve-drukkamers niet beschikbaar zijn.

3. Personeelsleden worden voorgelicht over 

het beheer van infectieuze patiënten 

wanneer er een plotselinge toestroom is of 

wanneer negatieve-drukkamers niet 

beschikbaar zijn.

gerealiseerd

PCI.9

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.9 Handschoenen, maskers, oogbescherming, andere 

beschermingsmiddelen, zeep en desinfectiemiddelen zijn 

beschikbaar en worden juist gebruikt indien vereist.

1. Het ziekenhuis identificeert situaties 

waarin middelen voor persoonlijke 

bescherming nodig zijn en zorgt ervoor dat 

de middelen beschikbaar zijn op elke 

zorglocatie waar deze nodig zouden kunnen 

zijn. gerealiseerd

PCI.9

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.9 Handschoenen, maskers, oogbescherming, andere 

beschermingsmiddelen, zeep en desinfectiemiddelen zijn 

beschikbaar en worden juist gebruikt indien vereist.

2. De middelen voor persoonlijke 

bescherming worden juist gebruikt in deze 

geïdentificeerde situaties. gerealiseerd

PCI.9

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.9 Handschoenen, maskers, oogbescherming, andere 

beschermingsmiddelen, zeep en desinfectiemiddelen zijn 

beschikbaar en worden juist gebruikt indien vereist.

3. Er worden desinfectieprocedures 

geïmplementeerd voor gebieden en situaties 

in het ziekenhuis waarin de kans op 

overdracht van infecties hoog is. gerealiseerd

PCI.9

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.9 Handschoenen, maskers, oogbescherming, andere 

beschermingsmiddelen, zeep en desinfectiemiddelen zijn 

beschikbaar en worden juist gebruikt indien vereist.

4. Zeep, desinfectiemiddelen en handdoekjes 

of andere droogmethoden zijn aanwezig op 

locaties waar procedures voor handen 

wassen en handhygiëne zijn vereist. gerealiseerd

PCI.10

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.10 Het proces ter preventie en bestrijding van 

infecties is geïntegreerd in het algemene 

ziekenhuisprogramma voor kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid met maatregelen die epidemiologisch 

belangrijk zijn voor het ziekenhuis.

1. Activiteiten ter preventie en bestrijding van 

infecties worden geïntegreerd in het 

ziekenhuisprogramma voor 

kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid. 

(Zie ook GLD.4 en GLD.11) gerealiseerd

PCI.10

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.10 Het proces ter preventie en bestrijding van 

infecties is geïntegreerd in het algemene 

ziekenhuisprogramma voor kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid met maatregelen die epidemiologisch 

belangrijk zijn voor het ziekenhuis.

2. Er worden bewakingsgegevens verzameld 

en geanalyseerd voor de activiteiten ter 

preventie en bestrijding van infecties en deze 

gegevens omvatten ook epidemiologisch 

belangrijke infecties. gerealiseerd

PCI.10

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.10 Het proces ter preventie en bestrijding van 

infecties is geïntegreerd in het algemene 

ziekenhuisprogramma voor kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid met maatregelen die epidemiologisch 

belangrijk zijn voor het ziekenhuis.

3. Er worden bewakingsgegevens gebruikt 

voor de evaluatie en ondersteuning van 

verbeteringen van het programma ter 

preventie en bestrijding van infecties. gerealiseerd

PCI.10

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.10 Het proces ter preventie en bestrijding van 

infecties is geïntegreerd in het algemene 

ziekenhuisprogramma voor kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid met maatregelen die epidemiologisch 

belangrijk zijn voor het ziekenhuis.

4. Bewakingsgegevens worden 

gedocumenteerd en er worden elk kwartaal 

rapporten met gegevensanalyses en 

aanbevelingen aan de ziekenhuisleiding 

geleverd. gerealiseerd
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PCI.11

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.11 Het ziekenhuis biedt voorlichting over werkwijzen 

ter preventie en bestrijding van infecties aan personeel, 

artsen, patiënten, familieleden en andere zorgverleners 

wanneer zij betrokken zijn bij de zorg.

1. Het ziekenhuis geeft voorlichting over de 

preventie en bestrijding van infecties aan alle 

personeelsleden en andere professionals. gerealiseerd

PCI.11

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.11 Het ziekenhuis biedt voorlichting over werkwijzen 

ter preventie en bestrijding van infecties aan personeel, 

artsen, patiënten, familieleden en andere zorgverleners 

wanneer zij betrokken zijn bij de zorg.

2. Het ziekenhuis geeft voorlichting over de 

preventie en bestrijding van infecties aan 

patiënten en familieleden. gerealiseerd

PCI.11

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.11 Het ziekenhuis biedt voorlichting over werkwijzen 

ter preventie en bestrijding van infecties aan personeel, 

artsen, patiënten, familieleden en andere zorgverleners 

wanneer zij betrokken zijn bij de zorg.

3. Alle personeelsleden worden voorgelicht 

over de beleidslijnen, procedures en 

werkwijzen van het programma ter preventie 

en bestrijding van infecties. gerealiseerd

PCI.11

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.11 Het ziekenhuis biedt voorlichting over werkwijzen 

ter preventie en bestrijding van infecties aan personeel, 

artsen, patiënten, familieleden en andere zorgverleners 

wanneer zij betrokken zijn bij de zorg.

4. Personeelsleden worden regelmatig 

voorgelicht naar aanleiding van significantie 

trends van infectiegegevens. gerealiseerd

PCI.11

Preventie en bestrijding 

van infecties (PCI)

PCI.11 Het ziekenhuis biedt voorlichting over werkwijzen 

ter preventie en bestrijding van infecties aan personeel, 

artsen, patiënten, familieleden en andere zorgverleners 

wanneer zij betrokken zijn bij de zorg.

5. Bevindingen en trends van de 

metingsactiviteiten worden in het gehele 

ziekenhuis gecommuniceerd en worden 

opgenomen in de periodieke voorlichting. gerealiseerd

GLD.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1 De structuur en autoriteit van het bestuur worden 

beschreven in statuten, beleidslijnen en procedures of 

vergelijkbare documenten.

1. De bestuursstructuur van het ziekenhuis 

wordt beschreven in schriftelijke documenten 

en degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur van het ziekenhuis worden 

aangeduid met hun naam en bestuursfunctie. gerealiseerd

GLD.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1 De structuur en autoriteit van het bestuur worden 

beschreven in statuten, beleidslijnen en procedures of 

vergelijkbare documenten.

2. Bestuursverantwoordelijkheden en -

aansprakelijkheid worden in de documenten 

beschreven. gerealiseerd

GLD.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1 De structuur en autoriteit van het bestuur worden 

beschreven in statuten, beleidslijnen en procedures of 

vergelijkbare documenten.

3. De documenten beschrijven hoe de 

bestuursentiteit wordt beoordeeld en de 

goedgekeurde criteria voor het 

beoordelingsproces. gerealiseerd

GLD.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1 De structuur en autoriteit van het bestuur worden 

beschreven in statuten, beleidslijnen en procedures of 

vergelijkbare documenten.

4. Er wordt een jaarlijkse beoordeling van de 

bestuursentiteit uitgevoerd, en de resultaten 

worden gedocumenteerd. gerealiseerd

GLD.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1 De structuur en autoriteit van het bestuur worden 

beschreven in statuten, beleidslijnen en procedures of 

vergelijkbare documenten.

5. De documenten beschrijven wanneer en 

hoe de autoriteit van het bestuur en senior 

management kan worden gedelegeerd. gerealiseerd

GLD.1.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1.1 De bedrijfsverantwoordelijkheden en -

aansprakelijkheid van de bestuursentiteit worden 

beschreven in schriftelijke documenten.

1. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur zorgen voor het goedkeuren, het 

periodiek controleren en openbaar maken 

van de missieverklaring van het ziekenhuis. gerealiseerd

GLD.1.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1.1 De bedrijfsverantwoordelijkheden en -

aansprakelijkheid van de bestuursentiteit worden 

beschreven in schriftelijke documenten.

2. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur keuren de strategische plannen, 

bedrijfsplannen, beleidslijnen en procedures 

van het ziekenhuis goed. gerealiseerd

GLD.1.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1.1 De bedrijfsverantwoordelijkheden en -

aansprakelijkheid van de bestuursentiteit worden 

beschreven in schriftelijke documenten.

3. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur keuren het kapitaal en de 

bedrijfsbegroting(en) van het ziekenhuis 

goed en wijzen andere bronnen toe die voor 

de missie van het ziekenhuis zijn vereist. (Zie 

ook COP.8) gerealiseerd
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GLD.1.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1.1 De bedrijfsverantwoordelijkheden en -

aansprakelijkheid van de bestuursentiteit worden 

beschreven in schriftelijke documenten.

4. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur keuren de deelname van het 

ziekenhuis aan onderwijs over 

gezondheidszorg en onderzoek en het 

toezicht op de kwaliteit van dergelijke 

programma's goed. gerealiseerd

GLD.1.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1.1 De bedrijfsverantwoordelijkheden en -

aansprakelijkheid van de bestuursentiteit worden 

beschreven in schriftelijke documenten.

5. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur wijzen de hoofddirecteur(s) van het 

ziekenhuis aan en beoordelen de directeur(s) 

aan de hand van vastgestelde criteria en 

processen. gerealiseerd

GLD.1.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1.2 Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur keuren het programma voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid van het ziekenhuis goed en ontvangen 

regelmatig rapporten over het programma voor kwaliteit 

en patiëntveiligheid en nemen aan de hand hiervan 

maatregelen.

1. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur keuren het programma voor kwaliteit 

en patiëntveiligheid van het ziekenhuis 

jaarlijks goed. gerealiseerd

GLD.1.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1.2 Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur keuren het programma voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid van het ziekenhuis goed en ontvangen 

regelmatig rapporten over het programma voor kwaliteit 

en patiëntveiligheid en nemen aan de hand hiervan 

maatregelen.

2. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur ontvangen ten minste één keer per 

kwartaal rapporten over het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma, waaronder 

rapporten over nadelige gevolgen en 

signaleringsgebeurtenissen, en nemen 

maatregelen op basis van deze rapporten. 

(Zie ook QPS.4.1, ME 5) gerealiseerd

GLD.1.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Bestuur van het 

ziekenhuis

GLD.1.2 Degenen die verantwoordelijk zijn voor het 

bestuur keuren het programma voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid van het ziekenhuis goed en ontvangen 

regelmatig rapporten over het programma voor kwaliteit 

en patiëntveiligheid en nemen aan de hand hiervan 

maatregelen.

3. Notulen reflecteren de ondernomen acties 

en eventuele vervolgacties. gerealiseerd

GLD.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van 

hoofddirecteurs

GLD.2 Een hoofddirecteur is verantwoordelijk voor het 

functioneren van het ziekenhuis en de naleving van de 

van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

1. De opleiding en ervaring van de 

hoofddirecteur(s) sluiten aan op de vereisten 

in de functieomschrijving. gerealiseerd

GLD.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van 

hoofddirecteurs

GLD.2 Een hoofddirecteur is verantwoordelijk voor het 

functioneren van het ziekenhuis en de naleving van de 

van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

2. De hoofddirecteur(s) beheert/beheren het 

dagelijks functioneren van het ziekenhuis, 

met inbegrip van de verantwoordelijkheden 

die in de functieomschrijving worden 

genoemd. gerealiseerd

GLD.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van 

hoofddirecteurs

GLD.2 Een hoofddirecteur is verantwoordelijk voor het 

functioneren van het ziekenhuis en de naleving van de 

van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

3. De hoofddirecteur(s) beveelt/bevelen 

beleidslijnen, strategische plannen en 

begrotingen aan het bestuursorgaan aan. gerealiseerd

GLD.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van 

hoofddirecteurs

GLD.2 Een hoofddirecteur is verantwoordelijk voor het 

functioneren van het ziekenhuis en de naleving van de 

van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

4. De hoofddirecteur(s) zorgt/zorgen voor 

naleving van goedgekeurde beleidslijnen. gerealiseerd

GLD.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van 

hoofddirecteurs

GLD.2 Een hoofddirecteur is verantwoordelijk voor het 

functioneren van het ziekenhuis en de naleving van de 

van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

5. De hoofddirecteur(s) zorgt/zorgen voor 

naleving van de van toepassing zijnde wetten 

en voorschriften. gerealiseerd

GLD.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van 

hoofddirecteurs

GLD.2 Een hoofddirecteur is verantwoordelijk voor het 

functioneren van het ziekenhuis en de naleving van de 

van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

6. De hoofddirecteur(s) reageert/reageren op 

eventuele rapporten van inspecterende en 

regelgevende instanties. gerealiseerd

GLD.3

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3 De ziekenhuisleiding wordt geïdentificeerd en is 

samen verantwoordelijk voor het definiëren van de missie 

van het ziekenhuis en het maken van de programma's en 

beleidslijnen die nodig zijn om de missie na te streven.

1. De hoofddirecteur(s) en ziekenhuisleiding 

worden geïdentificeerd aan de hand van hun 

titel en naam, en hun gezamenlijke 

verantwoordelijkheden worden beschreven in 

schriftelijke documenten. gerealiseerd
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GLD.3

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3 De ziekenhuisleiding wordt geïdentificeerd en is 

samen verantwoordelijk voor het definiëren van de missie 

van het ziekenhuis en het maken van de programma's en 

beleidslijnen die nodig zijn om de missie na te streven.

2. De ziekenhuisleiding is verantwoordelijk 

voor het definiëren van de missie van het 

ziekenhuis. gerealiseerd

GLD.3

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3 De ziekenhuisleiding wordt geïdentificeerd en is 

samen verantwoordelijk voor het definiëren van de missie 

van het ziekenhuis en het maken van de programma's en 

beleidslijnen die nodig zijn om de missie na te streven.

3. De ziekenhuisleiding is verantwoordelijk 

voor het maken van beleidslijnen en 

procedures die nodig zijn om de missie na te 

streven. gerealiseerd

GLD.3

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3 De ziekenhuisleiding wordt geïdentificeerd en is 

samen verantwoordelijk voor het definiëren van de missie 

van het ziekenhuis en het maken van de programma's en 

beleidslijnen die nodig zijn om de missie na te streven.

4. De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat 

beleidslijnen en procedures worden gevolgd. gerealiseerd

GLD.3.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.1 De ziekenhuisleiding identificeert en plant de 

typen klinische diensten die nodig zijn om aan de 

behoeften van de patiënten die het ziekenhuis dient, te 

kunnen voldoen.

1. De ziekenhuisleiding en de 

leidinggevenden van de afdelingen/diensten 

bepalen en plannen samen de typen zorg en 

diensten die door het ziekenhuis moeten 

worden geleverd en die overeenkomen met 

de missie van het ziekenhuis en de 

behoeften van de patiënten die het 

ziekenhuis dient. (Zie ook ASC.1, ME 1) gerealiseerd

GLD.3.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.1 De ziekenhuisleiding identificeert en plant de 

typen klinische diensten die nodig zijn om aan de 

behoeften van de patiënten die het ziekenhuis dient, te 

kunnen voldoen.

2. De ziekenhuisleiding communiceert met 

essentiële belanghebbenden in de 

gemeenschap om toegang tot zorg en 

informatie over de patiëntenzorgdiensten 

mogelijk te maken.

gerealiseerd

GLD.3.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.1 De ziekenhuisleiding identificeert en plant de 

typen klinische diensten die nodig zijn om aan de 

behoeften van de patiënten die het ziekenhuis dient, te 

kunnen voldoen.

3. De ziekenhuisleiding levert gegevens en 

informatie over de kwaliteit van zijn diensten 

aan belanghebbenden. (Zie ook QPS.6, ME 

4) gerealiseerd

GLD.3.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.1 De ziekenhuisleiding identificeert en plant de 

typen klinische diensten die nodig zijn om aan de 

behoeften van de patiënten die het ziekenhuis dient, te 

kunnen voldoen.

4. De ziekenhuisleiding beschrijft en 

documenteert de zorg en diensten die 

moeten worden geleverd. gerealiseerd

GLD.3.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.2 De ziekenhuisleiding zorgt voor effectieve 

communicatie in het gehele ziekenhuis.

1. De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat er 

processen zijn voor het tijdig communiceren 

van relevante informatie in het gehele 

ziekenhuis. gerealiseerd

GLD.3.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.2 De ziekenhuisleiding zorgt voor effectieve 

communicatie in het gehele ziekenhuis.

2. De ziekenhuisleiding zorgt voor effectieve 

communicatie tussen klinische en niet-

klinische afdelingen, diensten en 

afzonderlijke personeelsleden. gerealiseerd

GLD.3.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.2 De ziekenhuisleiding zorgt voor effectieve 

communicatie in het gehele ziekenhuis.

3. De ziekenhuisleiding communiceert de 

visie, missie, doelen, beleidslijnen en 

plannen van het ziekenhuis aan het 

personeel. gerealiseerd

GLD.3.3

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.3 De ziekenhuisleiding zorgt voor uniforme 

programma's voor het aannemen, behouden, ontwikkelen 

en doorlopend voorlichten van al het personeel.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor 

personeelswerving. (Zie ook SQE.2, ME 1) gerealiseerd

GLD.3.3

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.3 De ziekenhuisleiding zorgt voor uniforme 

programma's voor het aannemen, behouden, ontwikkelen 

en doorlopend voorlichten van al het personeel.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het behouden 

van personeel. gerealiseerd
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GLD.3.3

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.3 De ziekenhuisleiding zorgt voor uniforme 

programma's voor het aannemen, behouden, ontwikkelen 

en doorlopend voorlichten van al het personeel.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor de 

persoonlijke ontwikkeling en doorlopende 

voorlichting van personeel. (Zie ook SQE.8)

gerealiseerd

GLD.3.3

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Verantwoordelijkhed

en van de 

ziekenhuisleiding

GLD.3.3 De ziekenhuisleiding zorgt voor uniforme 

programma's voor het aannemen, behouden, ontwikkelen 

en doorlopend voorlichten van al het personeel.

4. De planning is in samenwerking ontwikkeld 

en omvat alle afdelingen en diensten in het 

ziekenhuis.

gerealiseerd

GLD.4

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.4 De ziekenhuisleiding plant, ontwikkelt en 

implementeert een programma voor kwaliteitsverbetering 

en patiëntveiligheid.

1. De ziekenhuisleiding neemt deel aan het 

ontwikkelen en implementeren van een 

ziekenhuisbreed programma voor 

kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid. gerealiseerd

GLD.4

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.4 De ziekenhuisleiding plant, ontwikkelt en 

implementeert een programma voor kwaliteitsverbetering 

en patiëntveiligheid.

2. De ziekenhuisleiding selecteert en 

implementeert een ziekenhuisbreed proces 

voor meting, beoordeling van gegevens, het 

plannen van veranderingen en behouden van 

verbeteringen betreffende kwaliteit en 

patiëntveiligheid, en zorgt voor 

personeelsvoorlichting over dit 

kwaliteitsverbeteringsproces. gerealiseerd

GLD.4

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.4 De ziekenhuisleiding plant, ontwikkelt en 

implementeert een programma voor kwaliteitsverbetering 

en patiëntveiligheid.

3. De ziekenhuisleiding bepaalt hoe het 

programma dagelijks wordt geleid en beheerd 

en zorgt ervoor dat er voldoende 

technologieën en andere bronnen 

beschikbaar zijn voor een effectief 

programma. gerealiseerd

GLD.4

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.4 De ziekenhuisleiding plant, ontwikkelt en 

implementeert een programma voor kwaliteitsverbetering 

en patiëntveiligheid.

4. De ziekenhuisleiding implementeert een 

structuur en proces voor de algemene 

bewaking en coördinatie van het kwaliteits- 

en patiëntveiligheidsprogramma. gerealiseerd

GLD.4.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.4.1 De ziekenhuisleiding communiceert regelmatig 

informatie betreffende kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid aan het bestuur en ziekenhuispersoneel.

1. De ziekenhuisleiding rapporteert één keer 

per kwartaal aan het bestuur over het 

kwaliteits- en patiëntveiligheidsprogramma. gerealiseerd

GLD.4.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.4.1 De ziekenhuisleiding communiceert regelmatig 

informatie betreffende kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid aan het bestuur en ziekenhuispersoneel.

2. De rapporten van de ziekenhuisleiding 

voor het bestuur omvatten ten minste één 

keer per half jaar het aantal en type 

signaleringsgebeurtenissen en 

hoofdoorzaken, of de patiënten en 

familieleden op de hoogte zijn gebracht van 

de gebeurtenis, de maatregelen die als 

reactie op de gebeurtenissen zijn genomen 

om de veiligheid te verbeteren en of de 

verbeteringen zijn behouden. (Zie ook 

QPS.7)

gerealiseerd

GLD.4.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.4.1 De ziekenhuisleiding communiceert regelmatig 

informatie betreffende kwaliteitsverbetering en 

patiëntveiligheid aan het bestuur en ziekenhuispersoneel.

3. Informatie over het kwaliteits- en 

patiëntveiligheidsprogramma wordt 

regelmatig aan het personeel 

gecommuniceerd, met inbegrip van het 

proces voor het naleven van de 

internationale doelen voor patiëntveiligheid. gerealiseerd

GLD.5

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.5 De ziekenhuisleiding bepaalt welke 

ziekenhuisbrede processen moeten worden gemeten, 

welke ziekenhuisbrede verbeterings- en 

patiëntveiligheidsactiviteten moeten worden 

geïmplementeerd en hoe het succes van deze 

ziekenhuisbrede maatregelen moet worden gemeten.

1. De ziekenhuisleiding gebruikt beschikbare 

gegevens om gezamenlijke prioriteiten te 

stellen voor ziekenhuisbrede metings- en 

verbeteringsactiviteiten en neemt potentiële 

systeemverbeteringen in overweging. gerealiseerd
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GLD.5

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.5 De ziekenhuisleiding bepaalt welke 

ziekenhuisbrede processen moeten worden gemeten, 

welke ziekenhuisbrede verbeterings- en 

patiëntveiligheidsactiviteten moeten worden 

geïmplementeerd en hoe het succes van deze 

ziekenhuisbrede maatregelen moet worden gemeten.

2. De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat, 

wanneer dit van toepassing is, klinisch 

onderzoek en medische 

voorlichtingsprogramma's deel uitmaken van 

de prioriteiten. gerealiseerd

GLD.5

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.5 De ziekenhuisleiding bepaalt welke 

ziekenhuisbrede processen moeten worden gemeten, 

welke ziekenhuisbrede verbeterings- en 

patiëntveiligheidsactiviteten moeten worden 

geïmplementeerd en hoe het succes van deze 

ziekenhuisbrede maatregelen moet worden gemeten.

3. De prioriteiten van de ziekenhuisleiding 

voldoen volledig aan de internationale doelen 

voor patiëntveiligheid.

gerealiseerd

GLD.5

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor kwaliteit en 

patiëntveiligheid

GLD.5 De ziekenhuisleiding bepaalt welke 

ziekenhuisbrede processen moeten worden gemeten, 

welke ziekenhuisbrede verbeterings- en 

patiëntveiligheidsactiviteten moeten worden 

geïmplementeerd en hoe het succes van deze 

ziekenhuisbrede maatregelen moet worden gemeten.

4. De ziekenhuisleiding beoordeelt de invloed 

van ziekenhuisbrede verbeteringen en 

verbeteringen binnen afdelingen/diensten op 

het gebied van efficiëntie en brongebruik. 

(Zie ook QPS.5)

gerealiseerd

GLD.6

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6 De ziekenhuisleiding is verantwoordelijk voor het 

controleren, selecteren en bewaken van klinische en niet-

klinische contracten.

1. De ziekenhuisleiding is verantwoordelijk 

voor contracten die aan de behoeften van 

patiënten en het beheer voldoen. gerealiseerd

GLD.6

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6 De ziekenhuisleiding is verantwoordelijk voor het 

controleren, selecteren en bewaken van klinische en niet-

klinische contracten.

2. Het ziekenhuis heeft een schriftelijke 

beschrijving van de aard en reikwijdte van de 

diensten die moeten worden geleverd op 

basis van contractuele overeenkomsten. gerealiseerd

GLD.6

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6 De ziekenhuisleiding is verantwoordelijk voor het 

controleren, selecteren en bewaken van klinische en niet-

klinische contracten.

3. De kwalificaties van 

gezondheidszorgpersoneel dat op basis van 

een contract diensten levert, moeten in 

overeenstemming met het controleproces van 

het ziekenhuis worden gecontroleerd. gerealiseerd

GLD.6

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6 De ziekenhuisleiding is verantwoordelijk voor het 

controleren, selecteren en bewaken van klinische en niet-

klinische contracten.

4. De leidinggevenden van 

afdelingen/diensten zijn samen 

verantwoordelijk voor het controleren, 

selecteren en bewaken van klinische en niet-

klinische contracten. (Zie ook AOP.5.1, ME 5 

en AOP.6.1, ME 5) gerealiseerd

GLD.6

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6 De ziekenhuisleiding is verantwoordelijk voor het 

controleren, selecteren en bewaken van klinische en niet-

klinische contracten.

5. Wanneer contracten opnieuw worden 

besproken of beëindigd, zorgt het ziekenhuis 

ervoor dat de continuïteit van 

patiëntendiensten blijft behouden. gerealiseerd

GLD.6.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6.1 De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat contracten 

en andere regelingen deel uitmaken van het programma 

voor kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid van het 

ziekenhuis.

1. Alle contracten geven aan welke gegevens 

over kwaliteit aan het ziekenhuis moeten 

worden gerapporteerd, de frequentie en 

manier voor rapportage, en hoe het 

ziekenhuis moet reageren wanneer er niet 

aan de kwaliteitsvereisten of verwachtingen 

is voldaan.

gerealiseerd

GLD.6.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6.1 De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat contracten 

en andere regelingen deel uitmaken van het programma 

voor kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid van het 

ziekenhuis.

2. Gegevens over kwaliteit die op basis van 

contracten worden gerapporteerd, worden 

geïntegreerd in het 

kwaliteitbewakingsprogramma van het 

ziekenhuis. gerealiseerd

GLD.6.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6.1 De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat contracten 

en andere regelingen deel uitmaken van het programma 

voor kwaliteitsverbetering en patiëntveiligheid van het 

ziekenhuis.

3. In het kader van het 

kwaliteitverbeteringsprogramma nemen de 

relevante klinische en bestuurlijke 

leidinggevenden deel aan de analyse van 

informatie van externe contracten over 

kwaliteit en veiligheid. gerealiseerd
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GLD.6.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6.2 De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat 

onafhankelijke beroepsbeoefenaren die niet in dienst zijn 

van het ziekenhuis over de juiste kwalificaties beschikken 

voor de diensten die aan de patiënten van het ziekenhuis 

worden geleverd.

1. De ziekenhuisleiding bepaalt welke 

diensten geleverd moeten worden door 

onafhankelijke beroepsbeoefenaren buiten 

het ziekenhuis.

gerealiseerd

GLD.6.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6.2 De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat 

onafhankelijke beroepsbeoefenaren die niet in dienst zijn 

van het ziekenhuis over de juiste kwalificaties beschikken 

voor de diensten die aan de patiënten van het ziekenhuis 

worden geleverd.

2. Alle diagnostische en consultatieve 

diensten en behandelingsdiensten die door 

onafhankelijke beroepsbeoefenaren buiten 

het ziekenhuis worden geleverd, zoals 

telegeneeskunde, teleradiologie en 

interpretaties van andere diagnostiek, zoals 

onder andere elektrocardiogrammen (ECG), 

elektro-encefalogrammen (EEG) en 

elektromyogrammen (EMG), mogen alleen na 

goedkeuring van het ziekenhuis worden 

uitgevoerd.

gerealiseerd

GLD.6.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6.2 De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat 

onafhankelijke beroepsbeoefenaren die niet in dienst zijn 

van het ziekenhuis over de juiste kwalificaties beschikken 

voor de diensten die aan de patiënten van het ziekenhuis 

worden geleverd.

3. Onafhankelijke beroepsbeoefenaren die 

patiëntenzorgdiensten leveren op het terrein 

van het ziekenhuis, maar die geen 

werknemers of klinische personeelsleden 

zijn, zijn gekwalificeerd en geautoriseerd 

volgens de vereisten in SQE.9 tot en met 

SQE.12.

gerealiseerd

GLD.6.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor contracten

GLD.6.2 De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat 

onafhankelijke beroepsbeoefenaren die niet in dienst zijn 

van het ziekenhuis over de juiste kwalificaties beschikken 

voor de diensten die aan de patiënten van het ziekenhuis 

worden geleverd.

4. De kwaliteit van de diensten geleverd door 

onafhankelijke beroepsbeoefenaren buiten 

het ziekenhuis wordt bewaakt als onderdeel 

van het kwaliteitverbeteringsprogramma van 

het ziekenhuis.

gerealiseerd

GLD.7

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor beslissingen 

over bronnen

GLD.7 De ziekenhuisleiding maakt beslissingen 

gerelateerd aan de inkoop of het gebruik van bronnen 

(human resources of technische bronnen) en houdt 

daarbij rekening met de gevolgen van die beslissingen 

voor de kwaliteit en veiligheid.

1. De ziekenhuisleiding zoekt naar gegevens 

voor het onderbouwen van beslissingen over 

de aankoop en het gebruik van nieuwe 

technologieën. gerealiseerd

GLD.7

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor beslissingen 

over bronnen

GLD.7 De ziekenhuisleiding maakt beslissingen 

gerelateerd aan de inkoop of het gebruik van bronnen 

(human resources of technische bronnen) en houdt 

daarbij rekening met de gevolgen van die beslissingen 

voor de kwaliteit en veiligheid.

2. De ziekenhuisleiding gebruikt gegevens en 

informatie over de gevolgen van medische 

technologieën voor de kwaliteit en veiligheid. gerealiseerd

GLD.7

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor beslissingen 

over bronnen

GLD.7 De ziekenhuisleiding maakt beslissingen 

gerelateerd aan de inkoop of het gebruik van bronnen 

(human resources of technische bronnen) en houdt 

daarbij rekening met de gevolgen van die beslissingen 

voor de kwaliteit en veiligheid.

3. De ziekenhuisleiding gebruikt gegevens en 

informatie over de gevolgen van 

personeelskeuzes voor de kwaliteit en 

veiligheid. gerealiseerd

GLD.7

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor beslissingen 

over bronnen

GLD.7 De ziekenhuisleiding maakt beslissingen 

gerelateerd aan de inkoop of het gebruik van bronnen 

(human resources of technische bronnen) en houdt 

daarbij rekening met de gevolgen van die beslissingen 

voor de kwaliteit en veiligheid.

4. De ziekenhuisleiding bewaakt de 

resultaten van zijn beslissingen en gebruikt 

de gegevens om de kwaliteit van 

beslissingen betreffende het inkopen en 

toewijzen van bronnen te beoordelen en te 

verbeteren. gerealiseerd

GLD.7

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor beslissingen 

over bronnen

GLD.7 De ziekenhuisleiding maakt beslissingen 

gerelateerd aan de inkoop of het gebruik van bronnen 

(human resources of technische bronnen) en houdt 

daarbij rekening met de gevolgen van die beslissingen 

voor de kwaliteit en veiligheid.

5. Het ziekenhuis maakt gebruik van de 

aanbevelingen van professionele 

organisaties en andere bronnen met autoriteit 

bij het maken van beslissingen over bronnen. gerealiseerd
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GLD.7.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor beslissingen 

over bronnen

GLD.7.1 De ziekenhuisleiding zoekt en gebruikt gegevens 

en informatie over de veiligheid van de toeleveringsketen 

voor geneesmiddelen, medische technologieën en 

benodigdheden om patiënten en personeel te 

beschermen tegen besmette producten, namaakproducten 

en illegaal verhandelde producten.

1. De ziekenhuisleiding identificeert de 

toeleveringsketen van cruciale 

benodigdheden en medische technologieën. gerealiseerd

GLD.7.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor beslissingen 

over bronnen

GLD.7.1 De ziekenhuisleiding zoekt en gebruikt gegevens 

en informatie over de veiligheid van de toeleveringsketen 

voor geneesmiddelen, medische technologieën en 

benodigdheden om patiënten en personeel te 

beschermen tegen besmette producten, namaakproducten 

en illegaal verhandelde producten.

2. De ziekenhuisleiding beoordeelt de 

integriteit van elke leverancier in de keten. gerealiseerd

GLD.7.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor beslissingen 

over bronnen

GLD.7.1 De ziekenhuisleiding zoekt en gebruikt gegevens 

en informatie over de veiligheid van de toeleveringsketen 

voor geneesmiddelen, medische technologieën en 

benodigdheden om patiënten en personeel te 

beschermen tegen besmette producten, namaakproducten 

en illegaal verhandelde producten.

3. De ziekenhuisleiding maakt beslissingen 

over bronnen op basis van hun kennis van de 

risico's in de toeleveringsketen. gerealiseerd

GLD.7.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Ziekenhuisleiding 

voor beslissingen 

over bronnen

GLD.7.1 De ziekenhuisleiding zoekt en gebruikt gegevens 

en informatie over de veiligheid van de toeleveringsketen 

voor geneesmiddelen, medische technologieën en 

benodigdheden om patiënten en personeel te 

beschermen tegen besmette producten, namaakproducten 

en illegaal verhandelde producten.

4. De ziekenhuisleiding traceert cruciale 

benodigdheden om illegale handel of 

vervanging te voorkomen. gedeeltelijk_gerealiseerd

De organisatie heeft de analyse van de supply chain van specifieke 

voedselvoorziening voltooid, maar deze analyse is nog niet toegepast 

op andere kritieke voorraden om om afleiding of vervanging te 

voorkomen.

GLD.8

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatie en 

verantwoordelijkhed

en van klinisch 

personeel

GLD.8 Medische, verpleegkundige en andere 

leidinggevenden van afdelingen en klinische diensten 

plannen en implementeren een professionele 

personeelsstructuur om hun verantwoordelijkheden en 

autoriteit te ondersteunen.

1. Er wordt een structuur voor professioneel 

personeel gebruikt door de leidinggevenden 

van medische, verpleegkundige en andere 

afdelingen/diensten voor het uitvoeren van 

hun verantwoordelijkheden en uitdragen van 

autoriteit.

gerealiseerd

GLD.8

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatie en 

verantwoordelijkhed

en van klinisch 

personeel

GLD.8 Medische, verpleegkundige en andere 

leidinggevenden van afdelingen en klinische diensten 

plannen en implementeren een professionele 

personeelsstructuur om hun verantwoordelijkheden en 

autoriteit te ondersteunen.

2. De structuur/structuren is/zijn geschikt voor 

de grootte en complexiteit van het 

ziekenhuis.

gerealiseerd

GLD.8

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatie en 

verantwoordelijkhed

en van klinisch 

personeel

GLD.8 Medische, verpleegkundige en andere 

leidinggevenden van afdelingen en klinische diensten 

plannen en implementeren een professionele 

personeelsstructuur om hun verantwoordelijkheden en 

autoriteit te ondersteunen.

3. De organisatiestructu(u)r(en) en -

processen ondersteunen de 

veiligheidscultuur en professionele 

communicatie. gerealiseerd

GLD.8

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatie en 

verantwoordelijkhed

en van klinisch 

personeel

GLD.8 Medische, verpleegkundige en andere 

leidinggevenden van afdelingen en klinische diensten 

plannen en implementeren een professionele 

personeelsstructuur om hun verantwoordelijkheden en 

autoriteit te ondersteunen.

4. De organisatiestructu(u)r(en) en -

processen ondersteunen klinisch plannen en 

ontwikkeling van beleidslijnen. gerealiseerd

GLD.8

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatie en 

verantwoordelijkhed

en van klinisch 

personeel

GLD.8 Medische, verpleegkundige en andere 

leidinggevenden van afdelingen en klinische diensten 

plannen en implementeren een professionele 

personeelsstructuur om hun verantwoordelijkheden en 

autoriteit te ondersteunen.

5. De organisatiestructu(u)r(en) en -

processen ondersteunen toezicht op 

professionele ethische kwesties. gerealiseerd

GLD.8

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatie en 

verantwoordelijkhed

en van klinisch 

personeel

GLD.8 Medische, verpleegkundige en andere 

leidinggevenden van afdelingen en klinische diensten 

plannen en implementeren een professionele 

personeelsstructuur om hun verantwoordelijkheden en 

autoriteit te ondersteunen.

6. De organisatiestructu(u)r(en) en -

processen ondersteunen toezicht op de 

kwaliteit van klinische diensten.

gerealiseerd
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GLD.9

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.9 Een of meer gekwalificeerde personen houden 

toezicht op elke afdeling of dienst in het ziekenhuis.

1. Alle afdelingen of diensten in het 

ziekenhuis staan onder leiding van een 

persoon met de training, opleiding en 

ervaring die aansluit op de geleverde 

diensten. (Zie ook AOP.5.11, ME 1 en 

COP.8.1) gerealiseerd

GLD.9

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.9 Een of meer gekwalificeerde personen houden 

toezicht op elke afdeling of dienst in het ziekenhuis.

2. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

doen aanbevelingen voor de benodigde 

ruimte, medische technologieën, het 

personeel en andere bronnen voor de 

afdeling of dienst en hebben een proces voor 

het reageren op tekorten. (Zie ook AOP.6.2, 

ME 5; COP.3.2; COP.8; en SQE.6) gerealiseerd

GLD.9

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.9 Een of meer gekwalificeerde personen houden 

toezicht op elke afdeling of dienst in het ziekenhuis.

3. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

bevelen criteria aan voor het selecteren van 

het professionele personeel voor de afdeling 

of dienst en kiezen personen uit of bevelen 

personen aan die aan die criteria voldoen. 

(Zie ook COP.8.2)

gerealiseerd

GLD.9

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.9 Een of meer gekwalificeerde personen houden 

toezicht op elke afdeling of dienst in het ziekenhuis.

4. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

zorgen voor het inwerken en trainen van al 

het personeel betreffende de taken en 

verantwoordelijkheden binnen de afdeling of 

dienst waarvoor zij werkzaam zijn. (Zie ook 

AOP.5.3, ME 4; AOP.6.3, ME 4; en SQE.7)

gerealiseerd

GLD.10

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.10 Alle leidinggevenden van afdelingen/diensten 

identificeren schriftelijk de diensten die door de afdeling 

moeten worden geleverd, en integreren of coördineren die 

diensten met de diensten van andere afdelingen.

1. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

hebben een uniforme indeling voor en inhoud 

van planningsdocumenten geselecteerd en 

maken hiervan gebruik. gerealiseerd

GLD.10

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.10 Alle leidinggevenden van afdelingen/diensten 

identificeren schriftelijk de diensten die door de afdeling 

moeten worden geleverd, en integreren of coördineren die 

diensten met de diensten van andere afdelingen.

2. De documenten van de afdeling of dienst 

beschrijven de huidige en geplande diensten 

die door elke afdeling of dienst worden 

geleverd. gerealiseerd

GLD.10

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.10 Alle leidinggevenden van afdelingen/diensten 

identificeren schriftelijk de diensten die door de afdeling 

moeten worden geleverd, en integreren of coördineren die 

diensten met de diensten van andere afdelingen.

3. De documenten van de afdeling of dienst 

dienen als richtlijn voor het leveren van 

geïdentificeerde diensten. gerealiseerd

GLD.10

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.10 Alle leidinggevenden van afdelingen/diensten 

identificeren schriftelijk de diensten die door de afdeling 

moeten worden geleverd, en integreren of coördineren die 

diensten met de diensten van andere afdelingen.

4. De documenten van de afdeling of dienst 

gaan in op de kennis en vaardigheden die 

het personeel nodig heeft om de behoeften 

van patiënten te beoordelen en aan deze 

behoeften te voldoen. gerealiseerd

GLD.10

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.10 Alle leidinggevenden van afdelingen/diensten 

identificeren schriftelijk de diensten die door de afdeling 

moeten worden geleverd, en integreren of coördineren die 

diensten met de diensten van andere afdelingen.

5. De diensten worden binnen de afdeling en 

met andere afdelingen en diensten 

gecoördineerd en/of geïntegreerd. gerealiseerd
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GLD.11

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11 De leidinggevenden van afdelingen/diensten 

verbeteren de kwaliteit en patiëntveiligheid door deel te 

nemen aan ziekenhuisbrede prioriteiten voor verbetering 

en het bewaken en verbeteren van patiëntenzorg die 

specifiek is voor de afdeling/dienst.

1. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

implementeren ziekenhuisbrede maatstaven 

voor kwaliteit gerelateerd aan de diensten die 

worden geleverd, met inbegrip van eventuele 

contractuele diensten waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn. gerealiseerd

GLD.11

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11 De leidinggevenden van afdelingen/diensten 

verbeteren de kwaliteit en patiëntveiligheid door deel te 

nemen aan ziekenhuisbrede prioriteiten voor verbetering 

en het bewaken en verbeteren van patiëntenzorg die 

specifiek is voor de afdeling/dienst.

2. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

implementeren maatstaven voor kwaliteit om 

variatie te verminderen en processen te 

verbeteren binnen de afdeling of dienst, met 

inbegrip van de implementatie van 

maatstaven uit de Library of Measures 

(bibliotheek van maatstaven) van Joint 

Commission International. gerealiseerd

GLD.11

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11 De leidinggevenden van afdelingen/diensten 

verbeteren de kwaliteit en patiëntveiligheid door deel te 

nemen aan ziekenhuisbrede prioriteiten voor verbetering 

en het bewaken en verbeteren van patiëntenzorg die 

specifiek is voor de afdeling/dienst.

3. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

selecteren maatstaven op basis van de 

noodzaak van verbetering. Zodra verbetering 

is gerealiseerd, wordt er een nieuwe maatstaf 

geselecteerd. (Zie ook QPS.10, ME 2) gerealiseerd

GLD.11

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11 De leidinggevenden van afdelingen/diensten 

verbeteren de kwaliteit en patiëntveiligheid door deel te 

nemen aan ziekenhuisbrede prioriteiten voor verbetering 

en het bewaken en verbeteren van patiëntenzorg die 

specifiek is voor de afdeling/dienst.

4. Kwaliteitsmetingen en 

verbeteringsactiviteiten van afdelingen of 

diensten worden geïntegreerd in en 

ondersteund door het kwaliteitsbeheer en de 

coördinatiestructuur van de organisatie. (Zie 

ook QPS.10) gerealiseerd

GLD.11.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11.1 Leidinggevenden van klinische afdelingen of 

diensten selecteren en implementeren maatstaven voor 

kwaliteit en patiëntveiligheid die specifiek zijn voor de 

reikwijdte van de diensten die door de afdeling of dienst 

worden geleverd en die nuttig zijn bij het beoordelen van 

artsen, verpleegkundigen en andere professionele 

personeelsleden die deelnemen aan het proces voor 

klinische zorg.

1. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

implementeren maatstaven die nuttig zijn bij 

het doorlopend controleren van professionele 

werkwijzen van de artsen van de afdeling of 

dienst. (Zie ook SQE.11) gerealiseerd

GLD.11.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11.1 Leidinggevenden van klinische afdelingen of 

diensten selecteren en implementeren maatstaven voor 

kwaliteit en patiëntveiligheid die specifiek zijn voor de 

reikwijdte van de diensten die door de afdeling of dienst 

worden geleverd en die nuttig zijn bij het beoordelen van 

artsen, verpleegkundigen en andere professionele 

personeelsleden die deelnemen aan het proces voor 

klinische zorg.

2. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

implementeren maatstaven die nuttig zijn bij 

het beoordelen van de prestaties van 

verpleegkundig personeel. (Zie ook 

SQE.14.1, ME 2) gerealiseerd

GLD.11.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11.1 Leidinggevenden van klinische afdelingen of 

diensten selecteren en implementeren maatstaven voor 

kwaliteit en patiëntveiligheid die specifiek zijn voor de 

reikwijdte van de diensten die door de afdeling of dienst 

worden geleverd en die nuttig zijn bij het beoordelen van 

artsen, verpleegkundigen en andere professionele 

personeelsleden die deelnemen aan het proces voor 

klinische zorg.

3. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

implementeren maatstaven die nuttig zijn bij 

het beoordelen van de prestaties van overig 

gezondheidszorgpersoneel. (Zie ook 

SQE.16.1, ME 2) gerealiseerd

GLD.11.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11.2 De leidinggevenden van afdelingen/diensten 

selecteren en implementeren klinische praktijkrichtlijnen 

die gerelateerd zijn aan klinische paden en/of klinische 

protocollen, om de klinische zorg te begeleiden.

1. Leidinggevenden van afdelingen/diensten 

selecteren één keer per jaar gezamenlijk ten 

minste vijf ziekenhuisbrede 

prioriteitsgebieden waar aandacht aan moet 

worden besteed aan de hand van de 

klinische praktijkrichtlijnen. gerealiseerd
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GLD.11.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11.2 De leidinggevenden van afdelingen/diensten 

selecteren en implementeren klinische praktijkrichtlijnen 

die gerelateerd zijn aan klinische paden en/of klinische 

protocollen, om de klinische zorg te begeleiden.

2. De leidinggevenden van 

afdelingen/diensten volgen het proces dat in 

a) tot en met h) van de bedoeling wordt 

beschreven bij het selecteren en 

implementeren van klinische 

praktijkrichtlijnen. a) geselecteerd uit de 

richtlijnen die van toepassing zijn op de 

diensten en patiënten van het ziekenhuis 

(verplichte landelijke richtlijnen zijn, wanneer 

aanwezig, bij dit proces inbegrepen);

b) beoordeeld op relevantie voor de 

geïdentificeerde patiëntenpopulaties;

c) wanneer nodig aangepast aan de 

technologie, geneesmiddelen en andere 

bronnen van het ziekenhuis of aan 

geaccepteerde landelijke professionele 

normen;

d) beoordeeld op wetenschappelijk bewijs en 

onderschrijving door een bron met autoriteit;

e) officieel goedgekeurd of in gebruik 

genomen door het ziekenhuis;

f) geïmplementeerd en gecontroleerd op 

consistent gebruik en effectiviteit;

g) ondersteund door personeel dat is 

getraind in het toepassen van de richtlijnen of 

paden; en

h) periodiek bijgewerkt op basis van 

wijzigingen in het bewijs en de beoordeling 

van processen en resultaten.

gerealiseerd

GLD.11.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11.2 De leidinggevenden van afdelingen/diensten 

selecteren en implementeren klinische praktijkrichtlijnen 

die gerelateerd zijn aan klinische paden en/of klinische 

protocollen, om de klinische zorg te begeleiden.

3. De leidinggevenden van 

afdelingen/diensten implementeren klinische 

richtlijnen en eventuele gekoppelde klinische 

paden of protocollen voor elk geïdentificeerd 

prioriteitsgebied voor zover deze relevant zijn 

voor de afdeling/dienst.

gerealiseerd

GLD.11.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Toezicht op 

ziekenhuisafdelinge

n en -diensten

GLD.11.2 De leidinggevenden van afdelingen/diensten 

selecteren en implementeren klinische praktijkrichtlijnen 

die gerelateerd zijn aan klinische paden en/of klinische 

protocollen, om de klinische zorg te begeleiden.

4. De leidinggevenden van 

afdelingen/diensten tonen hoe het gebruik 

van klinische praktijkrichtlijnen, klinische 

paden en/of klinische protocollen de variatie 

in processen en resultaten heeft verminderd.

gerealiseerd

GLD.12

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12 De ziekenhuisleiding ontwikkelt een structuur 

voor ethisch beheer dat ethische werkwijzen en 

besluitvorming ondersteunt om ervoor te zorgen dat de 

patiëntenzorg wordt geleverd binnen de zakelijke, 

financiële, ethische en wettelijke normen en de patiënten 

en hun rechten worden beschermd.

1. De ziekenhuisleiding ontwikkelt een 

structuur voor het ethisch beheer van het 

ziekenhuis die ethische werkwijzen en 

besluitvorming bevordert om ervoor te zorgen 

dat patiënten en hun rechten worden 

beschermd. gerealiseerd

GLD.12

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12 De ziekenhuisleiding ontwikkelt een structuur 

voor ethisch beheer dat ethische werkwijzen en 

besluitvorming ondersteunt om ervoor te zorgen dat de 

patiëntenzorg wordt geleverd binnen de zakelijke, 

financiële, ethische en wettelijke normen en de patiënten 

en hun rechten worden beschermd.

2. De ethiekstructuur zorgt ervoor dat 

patiëntenzorg wordt geleverd binnen 

zakelijke, financiële, ethische en wettelijke 

normen. gerealiseerd
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GLD.12

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12 De ziekenhuisleiding ontwikkelt een structuur 

voor ethisch beheer dat ethische werkwijzen en 

besluitvorming ondersteunt om ervoor te zorgen dat de 

patiëntenzorg wordt geleverd binnen de zakelijke, 

financiële, ethische en wettelijke normen en de patiënten 

en hun rechten worden beschermd.

3. Het ziekenhuis voorkomt discriminatie in 

het personeelsbeleid en levert patiëntenzorg 

binnen de context van de culturele en 

regelgevende normen van het land. gerealiseerd

GLD.12

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12 De ziekenhuisleiding ontwikkelt een structuur 

voor ethisch beheer dat ethische werkwijzen en 

besluitvorming ondersteunt om ervoor te zorgen dat de 

patiëntenzorg wordt geleverd binnen de zakelijke, 

financiële, ethische en wettelijke normen en de patiënten 

en hun rechten worden beschermd.

4. De ziekenhuisleiding onderzoekt welke 

landelijke en internationale normen 

betreffende ethiek kunnen worden 

opgenomen tijdens het ontwikkelen van de 

ziekenhuisstructuur voor ethisch gedrag. gerealiseerd

GLD.12.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12.1 De structuur van het ziekenhuis voor ethisch 

beheer gaat in op operationele en zakelijke kwesties, 

waaronder marketing, opnames, overdracht, ontslag en 

bekendmaking van eigendom en eventuele zakelijke en 

professionele conflicten die mogelijk niet in het belang 

van de patiënt zijn.

1. Het ziekenhuis maakt het eigendom en 

eventuele belangenverstrengelingen bekend. 

(Zie ook AOP.5, ME 5 en AOP.6, ME 5) gerealiseerd

GLD.12.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12.1 De structuur van het ziekenhuis voor ethisch 

beheer gaat in op operationele en zakelijke kwesties, 

waaronder marketing, opnames, overdracht, ontslag en 

bekendmaking van eigendom en eventuele zakelijke en 

professionele conflicten die mogelijk niet in het belang 

van de patiënt zijn.

2. Het ziekenhuis presenteert zijn diensten 

op een eerlijke manier aan patiënten. gerealiseerd

GLD.12.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12.1 De structuur van het ziekenhuis voor ethisch 

beheer gaat in op operationele en zakelijke kwesties, 

waaronder marketing, opnames, overdracht, ontslag en 

bekendmaking van eigendom en eventuele zakelijke en 

professionele conflicten die mogelijk niet in het belang 

van de patiënt zijn.

3. Het ziekenhuis factureert zijn diensten 

nauwkeurig en zorgt ervoor dat financiële 

stimulansen en betalingsregelingen de 

patiëntenzorg niet in gevaar brengen. gerealiseerd

GLD.12.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12.2 De structuur voor ethisch beheer van het 

ziekenhuis gaat in op ethische kwesties en besluitvorming 

binnen de klinische zorg.

1. De ziekenhuisstructuur voor ethisch 

beheer is een manier aan de hand waarvan 

zorgverleners en ander personeel zorgen met 

betrekking tot ethiek kunnen uiten zonder 

angst voor vergelding. gerealiseerd

GLD.12.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12.2 De structuur voor ethisch beheer van het 

ziekenhuis gaat in op ethische kwesties en besluitvorming 

binnen de klinische zorg.

2. Ondersteuning voor het identificeren van 

en ingaan op zorgen betreffende ethiek is 

direct beschikbaar en omvat ethiekbronnen 

en training voor zorgverleners en ander 

personeel. gerealiseerd

GLD.12.2

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.12.2 De structuur voor ethisch beheer van het 

ziekenhuis gaat in op ethische kwesties en besluitvorming 

binnen de klinische zorg.

3. Het ziekenhuis zorgt voor effectieve en 

tijdige oplossingen voor ethische conflicten 

die ontstaan. gerealiseerd

GLD.13

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13 De ziekenhuisleiding creëert en ondersteunt een 

veiligheidscultuur in het gehele ziekenhuis.

1. De ziekenhuisleiding ontwikkelt en 

ondersteunt een organisatorische cultuur die 

aansprakelijkheid en transparantie 

ondersteunt. gerealiseerd

GLD.13

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13 De ziekenhuisleiding creëert en ondersteunt een 

veiligheidscultuur in het gehele ziekenhuis.

2. De ziekenhuisleiding ontwikkelt en 

documenteert een gedragscode en 

identificeert en corrigeert onacceptabel 

gedrag. gerealiseerd

GLD.13

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13 De ziekenhuisleiding creëert en ondersteunt een 

veiligheidscultuur in het gehele ziekenhuis.

3. De ziekenhuisleiding zorgt voor 

voorlichting en informatie (zoals literatuur en 

adviezen) die relevant is voor de 

veiligheidscultuur van het ziekenhuis en alle 

personen die in het ziekenhuis werken. gerealiseerd
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GLD.13

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13 De ziekenhuisleiding creëert en ondersteunt een 

veiligheidscultuur in het gehele ziekenhuis.

4. De ziekenhuisleiding definieert hoe 

problemen gerelateerd aan een 

veiligheidscultuur binnen het ziekenhuis 

worden geïdentificeerd en beheerd. gerealiseerd

GLD.13

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13 De ziekenhuisleiding creëert en ondersteunt een 

veiligheidscultuur in het gehele ziekenhuis.

5. De ziekenhuisleiding levert bronnen om de 

veiligheidscultuur binnen het ziekenhuis te 

bevorderen en ondersteunen. gerealiseerd

GLD.13.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13.1 De ziekenhuisleiding implementeert en bewaakt 

het programma voor een veiligheidscultuur in het gehele 

ziekenhuis en neemt maatregelen om het programma te 

verbeteren.

1. De ziekenhuisleiding zorgt voor een 

eenvoudig, toegankelijk en vertrouwelijk 

systeem voor het rapporteren van kwesties 

die relevant zijn voor de veiligheidscultuur in 

het ziekenhuis. gerealiseerd

GLD.13.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13.1 De ziekenhuisleiding implementeert en bewaakt 

het programma voor een veiligheidscultuur in het gehele 

ziekenhuis en neemt maatregelen om het programma te 

verbeteren.

2. De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat alle 

rapporten gerelateerd aan de 

veiligheidscultuur van het ziekenhuis tijdig 

worden onderzocht. gerealiseerd

GLD.13.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13.1 De ziekenhuisleiding implementeert en bewaakt 

het programma voor een veiligheidscultuur in het gehele 

ziekenhuis en neemt maatregelen om het programma te 

verbeteren.

3. Het ziekenhuis identificeert problemen met 

systemen die onveilig gedrag van 

zorgverleners in de hand werken. gerealiseerd

GLD.13.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13.1 De ziekenhuisleiding implementeert en bewaakt 

het programma voor een veiligheidscultuur in het gehele 

ziekenhuis en neemt maatregelen om het programma te 

verbeteren.

4. De ziekenhuisleiding maakt gebruik van 

maatstaven om de veiligheidscultuur binnen 

het ziekenhuis te beoordelen en bewaken en 

verbeteringen die aan de hand van de meting 

en beoordeling zijn vastgesteld, te 

implementeren. gerealiseerd

GLD.13.1

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Organisatorische en 

klinische ethiek

GLD.13.1 De ziekenhuisleiding implementeert en bewaakt 

het programma voor een veiligheidscultuur in het gehele 

ziekenhuis en neemt maatregelen om het programma te 

verbeteren.

5. De ziekenhuisleiding implementeert een 

proces om vergelding tegen personen die 

problemen gerelateerd aan de 

veiligheidscultuur rapporteren, te voorkomen. gerealiseerd

GLD.14

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderwijs voor 

medisch 

beroepsbeoefenare

n en onderzoek met 

mensen

GLD.14 Wanneer onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis wordt geleverd, 

wordt het onderwijs geleid door onderwijsparameters die 

zijn gedefinieerd door het sponsorende academische 

programma en de ziekenhuisleiding.

1. Het ziekenhuis vindt een manier om 

toezicht te houden op de programma's.

gerealiseerd

GLD.14

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderwijs voor 

medisch 

beroepsbeoefenare

n en onderzoek met 

mensen

GLD.14 Wanneer onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis wordt geleverd, 

wordt het onderwijs geleid door onderwijsparameters die 

zijn gedefinieerd door het sponsorende academische 

programma en de ziekenhuisleiding.

2. Het ziekenhuis verkrijgt en accepteert de 

parameters van het sponsorende academisch 

programma.

gerealiseerd

GLD.14

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderwijs voor 

medisch 

beroepsbeoefenare

n en onderzoek met 

mensen

GLD.14 Wanneer onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis wordt geleverd, 

wordt het onderwijs geleid door onderwijsparameters die 

zijn gedefinieerd door het sponsorende academische 

programma en de ziekenhuisleiding.

3. Het ziekenhuis beschikt over een volledig 

dossier met alle studenten en trainees in het 

ziekenhuis. gerealiseerd

GLD.14

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderwijs voor 

medisch 

beroepsbeoefenare

n en onderzoek met 

mensen

GLD.14 Wanneer onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis wordt geleverd, 

wordt het onderwijs geleid door onderwijsparameters die 

zijn gedefinieerd door het sponsorende academische 

programma en de ziekenhuisleiding.

4. Het ziekenhuis is in het bezit van 

documentatie van de inschrijfstatus, 

bevoegdheid of behaalde certificering en 

academische classificatie van de studenten 

en trainees. gerealiseerd

GLD.14

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderwijs voor 

medisch 

beroepsbeoefenare

n en onderzoek met 

mensen

GLD.14 Wanneer onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis wordt geleverd, 

wordt het onderwijs geleid door onderwijsparameters die 

zijn gedefinieerd door het sponsorende academische 

programma en de ziekenhuisleiding.

5. Het ziekenhuis begrijpt en zorgt voor het 

vereiste niveau van toezicht op elk type en 

niveau student en trainee. gerealiseerd
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GLD.14

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderwijs voor 

medisch 

beroepsbeoefenare

n en onderzoek met 

mensen

GLD.14 Wanneer onderwijs voor medisch 

beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis wordt geleverd, 

wordt het onderwijs geleid door onderwijsparameters die 

zijn gedefinieerd door het sponsorende academische 

programma en de ziekenhuisleiding.

6. Het ziekenhuis integreert studenten en 

trainees in zijn programma's voor onder 

andere inwerken, kwaliteit, patiëntveiligheid 

en preventie en bestrijding van infecties. gerealiseerd

GLD.15

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.15 Onderzoek met mensen, wanneer dit binnen het 

ziekenhuis wordt uitgevoerd, wordt geleid door wetten, 

voorschriften en de ziekenhuisleiding.

1. De ziekenhuisleiding identificeert de 

medewerker(s) die verantwoordelijk is/zijn 

voor het behouden van de ontwikkeling en de 

naleving van alle beleidslijnen en procedures 

van het ziekenhuis voor onderzoek met 

mensen. gerealiseerd

GLD.15

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.15 Onderzoek met mensen, wanneer dit binnen het 

ziekenhuis wordt uitgevoerd, wordt geleid door wetten, 

voorschriften en de ziekenhuisleiding.

2. De ziekenhuisleiding neemt 

verantwoordelijkheid voor het beschermen 

van patiënten, ongeacht de sponsor van het 

onderzoek. gerealiseerd

GLD.15

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.15 Onderzoek met mensen, wanneer dit binnen het 

ziekenhuis wordt uitgevoerd, wordt geleid door wetten, 

voorschriften en de ziekenhuisleiding.

3. De ziekenhuisleiding erkent en ontwikkelt 

manieren voor naleving van alle 

regelgevende en professionele vereisten 

gerelateerd aan onderzoek. gerealiseerd

GLD.15

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.15 Onderzoek met mensen, wanneer dit binnen het 

ziekenhuis wordt uitgevoerd, wordt geleid door wetten, 

voorschriften en de ziekenhuisleiding.

4. De ziekenhuisleiding zorgt voor een 

aansprakelijkheidsverzekering zodat 

patiënten die deelnemen aan klinisch 

onderzoek en te maken krijgen met een 

nadelig gevolg, voldoende gecompenseerd 

kunnen worden. gerealiseerd

GLD.16

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.16 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over het krijgen van toegang tot klinisch onderzoek of 

klinische studies met mensen.

1. Geschikte patiënten en familieleden 

worden geïdentificeerd en geïnformeerd over 

hoe zij toegang kunnen krijgen tot klinisch 

onderzoek of klinische studies die relevant 

zijn voor hun behandelingsbehoeften. gerealiseerd

GLD.16

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.16 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over het krijgen van toegang tot klinisch onderzoek of 

klinische studies met mensen.

2. Patiënten en familieleden die worden 

gevraagd deel te nemen, worden 

geïnformeerd over de verwachte vervolgen. gerealiseerd

GLD.16

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.16 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over het krijgen van toegang tot klinisch onderzoek of 

klinische studies met mensen.

3. Patiënten en familieleden die worden 

gevraagd deel te nemen, worden 

geïnformeerd over potentiële ongemakken en 

risico's. gerealiseerd

GLD.16

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.16 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over het krijgen van toegang tot klinisch onderzoek of 

klinische studies met mensen.

4. Patiënten en familieleden die worden 

gevraagd deel te nemen, worden 

geïnformeerd over alternatieven die de 

patiënten mogelijk ook kunnen helpen. gerealiseerd

GLD.16

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.16 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over het krijgen van toegang tot klinisch onderzoek of 

klinische studies met mensen.

5. Patiënten en familieleden die worden 

gevraagd deel te nemen, worden 

geïnformeerd over de procedures die moeten 

worden gevolgd. gerealiseerd

GLD.16

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.16 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over het krijgen van toegang tot klinisch onderzoek of 

klinische studies met mensen.

6. Patiënten en familieleden worden 

verzekerd dat hun weigering of beëindiging 

van deelname hun toegang tot de diensten 

van het ziekenhuis niet in gevaar brengt. gerealiseerd

GLD.17

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.17 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over hoe patiënten die ervoor kiezen deel te nemen aan 

klinisch onderzoek of klinische studies worden 

beschermd.

1. Patiënten en familieleden worden 

geïnformeerd over het onderzoek en de 

potentiële voordelen en risico's voor 

patiënten die besluiten deel te nemen. gerealiseerd

GLD.17

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.17 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over hoe patiënten die ervoor kiezen deel te nemen aan 

klinisch onderzoek of klinische studies worden 

beschermd.

2. Patiënten en familieleden worden 

geïnformeerd over hun rechten met 

betrekking tot beëindiging van deelname. gerealiseerd
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GLD.17

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.17 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over hoe patiënten die ervoor kiezen deel te nemen aan 

klinisch onderzoek of klinische studies worden 

beschermd.

3. Patiënten en familieleden worden 

geïnformeerd over hun rechten met 

betrekking tot vertrouwelijkheid en beveiliging 

van informatie. (Zie ook MOI.2) gerealiseerd

GLD.17

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.17 Patiënten en familieleden worden geïnformeerd 

over hoe patiënten die ervoor kiezen deel te nemen aan 

klinisch onderzoek of klinische studies worden 

beschermd.

4. Patiënten en familieleden worden 

geïnformeerd over het proces van het 

ziekenhuis voor het verkrijgen van 

toestemming. gerealiseerd

GLD.18

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.18 Geïnformeerde toestemming wordt verkregen 

voordat een patiënt deelneemt aan klinisch onderzoek of 

klinische studies.

1. Geïnformeerde toestemming wordt 

verkregen wanneer een patiënt besluit deel 

te nemen aan klinisch onderzoek of klinische 

studies. gerealiseerd

GLD.18

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.18 Geïnformeerde toestemming wordt verkregen 

voordat een patiënt deelneemt aan klinisch onderzoek of 

klinische studies.

2. De identiteit van de personen die de 

informatie leveren en toestemming verkrijgen, 

worden opgenomen in het patiëntdossier. gerealiseerd

GLD.18

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.18 Geïnformeerde toestemming wordt verkregen 

voordat een patiënt deelneemt aan klinisch onderzoek of 

klinische studies.

3. De toestemming wordt gedocumenteerd en 

van een datum voorzien in het patiëntdossier 

aan de hand van een handtekening of het 

optekenen van verbale toestemming. gerealiseerd

GLD.19

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.19 Het ziekenhuis heeft een commissie of een 

andere manier om toezicht te houden op al het onderzoek 

met mensen in het ziekenhuis.

1. Het ziekenhuis heeft een commissie of 

andere manier, zoals een 

ziekenhuisspecifieke of gedeelde 

institutionele beoordelingsraad, om toezicht 

te houden op al het onderzoek binnen het 

ziekenhuis. gerealiseerd

GLD.19

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.19 Het ziekenhuis heeft een commissie of een 

andere manier om toezicht te houden op al het onderzoek 

met mensen in het ziekenhuis.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt een duidelijke 

intentieverklaring voor het toezicht. gerealiseerd

GLD.19

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.19 Het ziekenhuis heeft een commissie of een 

andere manier om toezicht te houden op al het onderzoek 

met mensen in het ziekenhuis. 3. Het toezicht omvat en controleproces. gerealiseerd

GLD.19

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.19 Het ziekenhuis heeft een commissie of een 

andere manier om toezicht te houden op al het onderzoek 

met mensen in het ziekenhuis.

4. Het toezicht omvat een proces voor het 

afwegen van de relatieve risico's en 

voordelen voor de testpersonen. gerealiseerd

GLD.19

Bestuur, leiderschap en 

toezicht (GLD)

Onderzoek met 

mensen

GLD.19 Het ziekenhuis heeft een commissie of een 

andere manier om toezicht te houden op al het onderzoek 

met mensen in het ziekenhuis.

5. Het toezicht omvat processen voor het 

garanderen van de vertrouwelijkheid en 

beveiliging van onderzoeksinformatie. gerealiseerd

FMS.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.1 Het ziekenhuis voldoet aan relevante wetten, 

voorschriften en faciliteitsinspectievereisten.

1. De ziekenhuisleiding en de 

verantwoordelijken voor faciliteitsbeheer 

weten welke wetten, voorschriften en andere 

vereisten van toepassing zijn op de 

faciliteiten van het ziekenhuis. gerealiseerd

FMS.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.1 Het ziekenhuis voldoet aan relevante wetten, 

voorschriften en faciliteitsinspectievereisten.

2. De ziekenhuisleiding implementeert de van 

toepassing zijnde vereisten of goedgekeurde 

alternatieven. gerealiseerd

FMS.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.1 Het ziekenhuis voldoet aan relevante wetten, 

voorschriften en faciliteitsinspectievereisten.

3. De ziekenhuisleiding zorgt ervoor dat het 

ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden van 

faciliteitsrapporten of aanzeggingen van 

inspecties door plaatselijk autoriteiten. gerealiseerd
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FMS.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en onderhoudt een 

geschreven programma waarin processen worden 

beschreven voor het beheren van risico's voor patiënten, 

familieleden, bezoekers en personeel.

1. Er zijn schriftelijke programma's die ingaan 

op de risicogebieden a) tot en met f) van de 

bedoeling.                                      a) 

Veiligheid en beveiliging

Veiligheid: de mate waarin de gebouwen, het 

terrein en de apparatuur van het ziekenhuis 

geen gevaar of risico vormen voor patiënten, 

personeelsleden en bezoekers

Beveiliging: bescherming tegen verlies, 

vernietiging, manipulatie, of toegang of 

gebruik door onbevoegden. b) Gevaarlijke 

materialen: hantering, opslag en gebruik van 

radioactieve en andere materialen wordt 

gereguleerd en gevaarlijk afval wordt veilig 

afgevoerd.

c) Noodgevallen: het reageren op 

epidemieën, rampen en noodgevallen is 

gepland en effectief.

d) Brandveiligheid: eigendommen en 

personen worden beschermd tegen vuur en 

rook.

e) Medische technologieën: de technologieën 

worden zo geselecteerd, onderhouden en 

gebruikt dat risico's worden verminderd.

f) Voorzieningssystemen: systemen voor 

elektriciteit, water en andere voorzieningen 

worden onderhouden om de risico's van 

operationele storingen te minimaliseren. gerealiseerd

FMS.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en onderhoudt een 

geschreven programma waarin processen worden 

beschreven voor het beheren van risico's voor patiënten, 

familieleden, bezoekers en personeel.

2. De programma's zijn actueel en volledig 

geïmplementeerd. gerealiseerd

FMS.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en onderhoudt een 

geschreven programma waarin processen worden 

beschreven voor het beheren van risico's voor patiënten, 

familieleden, bezoekers en personeel.

3. Het ziekenhuis heeft een proces voor het 

beoordelen en bijwerken van de programma's 

wanneer er wijzigingen zijn in de 

ziekenhuisomgeving of ten minste jaarlijks. gerealiseerd

FMS.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.2 Het ziekenhuis ontwikkelt en onderhoudt een 

geschreven programma waarin processen worden 

beschreven voor het beheren van risico's voor patiënten, 

familieleden, bezoekers en personeel.

4. Indien er onafhankelijke entiteiten zijn 

binnen de faciliteiten voor patiëntenzorg die 

moeten worden onderzocht, zorgt het 

ziekenhuis ervoor dat deze entiteiten voldoen 

aan alle aspecten van de programma's voor 

faciliteitsbeheer die in a) tot en met d) van de 

bedoeling worden geïdentificeerd.

gerealiseerd

FMS.3

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.3 Een of meer gekwalificeerde personen houden 

toezicht op de planning en implementatie van het 

programma voor faciliteitsbeheer om de risico's in de 

zorgomgeving te verminderen en bestrijden.

1. Toezicht op en leiding over het programma 

worden toegewezen aan één of meer 

personen die zijn gekwalificeerd op basis van 

ervaring en training. gerealiseerd

FMS.3

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.3 Een of meer gekwalificeerde personen houden 

toezicht op de planning en implementatie van het 

programma voor faciliteitsbeheer om de risico's in de 

zorgomgeving te verminderen en bestrijden.

2. Bewijs van de training en ervaring van de 

gekwalificeerde personen wordt 

gedocumenteerd. gerealiseerd
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FMS.3

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Leiding en planning

FMS.3 Een of meer gekwalificeerde personen houden 

toezicht op de planning en implementatie van het 

programma voor faciliteitsbeheer om de risico's in de 

zorgomgeving te verminderen en bestrijden.

3. De perso(o)n(en) plannen en 

implementeren het programma, met inbegrip 

van elementen a) tot en met f) van de 

bedoeling. a) het plannen van alle aspecten 

van het programma, zoals de ontwikkeling 

van plannen en het bieden van 

aanbevelingen voor ruimtes, technologieën 

en bronnen;

b) het implementeren van het programma;

c) het voorlichten van personeel;

d) het testen en bewaken van het 

programma;

e) het periodiek beoordelen en herzien van 

het programma; en

f) het bieden van jaarlijkse rapporten aan het 

bestuursorgaan over de effectiviteit van het 

programma. gerealiseerd

FMS.4

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Veiligheid en 

beveiliging

FMS.4 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om een veilige fysieke faciliteit te bieden door 

inspecties en planning om risico's te verminderen.

1. Het ziekenhuis heeft een programma om 

een veilige fysieke faciliteit te bieden. gerealiseerd

FMS.4

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Veiligheid en 

beveiliging

FMS.4 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om een veilige fysieke faciliteit te bieden door 

inspecties en planning om risico's te verminderen.

2. Het ziekenhuis heeft een 

gedocumenteerde, actuele, nauwkeurige 

inspectie van de fysieke faciliteiten. gerealiseerd

FMS.4

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Veiligheid en 

beveiliging

FMS.4 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om een veilige fysieke faciliteit te bieden door 

inspecties en planning om risico's te verminderen.

3. Het programma omvat het beoordelen van 

de veiligheid en beveiliging tijdens bouw- en 

renovatiewerkzaamheden en het 

implementeren van strategieën om risico's te 

verminderen. (Zie ook PCI.7.5) gerealiseerd

FMS.4.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Veiligheid en 

beveiliging

FMS.4.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om een veilige omgeving te bieden voor 

patiënten, familieleden, personeel en bezoekers.

1. Het ziekenhuis heeft een programma om 

een veilige omgeving te bieden dat onder 

andere bestaat uit het bewaken en beveiligen 

van gebieden waarin veiligheidsrisico's 

bestaan. (Zie ook AOP.5.3 en AOP.6.3) gerealiseerd

FMS.4.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Veiligheid en 

beveiliging

FMS.4.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om een veilige omgeving te bieden voor 

patiënten, familieleden, personeel en bezoekers.

2. Het programma garandeert dat alle 

personeelsleden, gedetacheerden en 

verkopers zijn geïdentificeerd. gerealiseerd

FMS.4.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Veiligheid en 

beveiliging

FMS.4.1 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om een veilige omgeving te bieden voor 

patiënten, familieleden, personeel en bezoekers.

3. Alle gebieden waarin een 

veiligheidsrisico's bestaat en gebieden met 

beperkte toegang worden geïdentificeerd, 

gedocumenteerd, bewaakt en veilig 

gehouden. gedeeltelijk_gerealiseerd

Het dak van GRZ Zele had geen beschermende barrière om te 

voorkomen dat mensen van het dak vallen, noch was er een indicatie 

om een veilige afstand te houden van de rand van het dak of een 

manier om een veiligheidsharnas te gebruiken.

FMS.4.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Veiligheid en 

beveiliging

FMS.4.2 Het ziekenhuis plant en begroot voor het 

verbeteren of vervangen van belangrijke systemen, 

gebouwen of componenten op basis van inspectie van de 

faciliteit en om te voldoen aan wetten en voorschriften.

1. Het ziekenhuis plant en begroot voor het 

voldoen aan van toepassing zijnde wetten, 

voorschriften en andere vereisten. gerealiseerd

FMS.4.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Veiligheid en 

beveiliging

FMS.4.2 Het ziekenhuis plant en begroot voor het 

verbeteren of vervangen van belangrijke systemen, 

gebouwen of componenten op basis van inspectie van de 

faciliteit en om te voldoen aan wetten en voorschriften.

2. Het ziekenhuis plant en begroot voor het 

verbeteren of vervangen van systemen, 

gebouwen of componenten die nodig zijn 

voor de doorlopende werking van een veilige, 

beveiligde en effectieve faciliteit. gerealiseerd

FMS.4.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Veiligheid en 

beveiliging

FMS.4.2 Het ziekenhuis plant en begroot voor het 

verbeteren of vervangen van belangrijke systemen, 

gebouwen of componenten op basis van inspectie van de 

faciliteit en om te voldoen aan wetten en voorschriften.

3. De ziekenhuisleiding past de begrote 

bronnen toe om te zorgen voor een veilige en 

beveiligde faciliteit in overeenstemming met 

goedgekeurde plannen. gerealiseerd

AZ Sint-Blasius

Uitgebreid Rapport JCI Survey

Brenda Droesbeke 90 Afgdrukt op: 21/05/2015



2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015

JCI-norm Hoofdstuk Thema Beschrijving JCI-norm Meetelement Score Bevinding JCI-surveyors

FMS.5

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Gevaarlijke 

materialen

FMS.5 Het ziekenhuis heeft een programma voor de 

inventarisatie, de hantering, de opslag en het gebruik van 

gevaarlijke materialen.

1. Het ziekenhuis identificeert het type, de 

locatie en de hoeveelheden van alle 

gevaarlijke materialen en gevaarlijk afval en 

beschikt over een volledige en actuele 

inventarisatie van dergelijke materialen in het 

ziekenhuis. gerealiseerd

FMS.5

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Gevaarlijke 

materialen

FMS.5 Het ziekenhuis heeft een programma voor de 

inventarisatie, de hantering, de opslag en het gebruik van 

gevaarlijke materialen.

2. In het programma worden veilige hantering 

en opslag en veilig gebruik van gevaarlijke 

materialen en gevaarlijk afval opgesteld en 

dit wordt geïmplementeerd. gerealiseerd

FMS.5

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Gevaarlijke 

materialen

FMS.5 Het ziekenhuis heeft een programma voor de 

inventarisatie, de hantering, de opslag en het gebruik van 

gevaarlijke materialen.

3. In het programma worden de juiste 

beschermingsmiddelen en vereiste 

procedures tijdens gebruik opgesteld en dit 

wordt geïmplementeerd. (Zie ook AOP.6.3, 

ME 3) gerealiseerd

FMS.5

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Gevaarlijke 

materialen

FMS.5 Het ziekenhuis heeft een programma voor de 

inventarisatie, de hantering, de opslag en het gebruik van 

gevaarlijke materialen.

4. In het programma wordt de juiste 

etikettering van gevaarlijke materialen en 

gevaarlijk afval opgesteld en dit wordt 

geïmplementeerd. gerealiseerd

FMS.5

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Gevaarlijke 

materialen

FMS.5 Het ziekenhuis heeft een programma voor de 

inventarisatie, de hantering, de opslag en het gebruik van 

gevaarlijke materialen.

5. In het programma worden 

documentatievereisten, waaronder eventuele 

vergunningen, licenties of andere vereisten 

volgens de regelgeving opgesteld en dit 

wordt geïmplementeerd. gerealiseerd

FMS.5.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Gevaarlijke 

materialen

FMS.5.1 Het ziekenhuis heeft een programma voor de 

regeling en afvoer van gevaarlijke materialen en gevaarlijk 

afval.

1. In het programma wordt een manier voor 

rapporteren en onderzoeken van morsen, 

blootstellingen en andere incidenten 

opgesteld en deze manier wordt 

geïmplementeerd. gerealiseerd

FMS.5.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Gevaarlijke 

materialen

FMS.5.1 Het ziekenhuis heeft een programma voor de 

regeling en afvoer van gevaarlijke materialen en gevaarlijk 

afval.

2. In het programma worden procedures 

opgesteld voor het beheer van morsen en 

blootstelling, waaronder het gebruik van de 

juiste beschermingsmiddelen en deze 

procedures worden geïmplementeerd. gerealiseerd

FMS.5.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Gevaarlijke 

materialen

FMS.5.1 Het ziekenhuis heeft een programma voor de 

regeling en afvoer van gevaarlijke materialen en gevaarlijk 

afval.

3. Informatie over gevaarlijke materialen met 

betrekking tot veilig hanteren, procedures 

voor het omgaan met morsen en procedures 

voor het beheren van blootstelling is actueel 

en te allen tijde beschikbaar. gerealiseerd

FMS.5.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Gevaarlijke 

materialen

FMS.5.1 Het ziekenhuis heeft een programma voor de 

regeling en afvoer van gevaarlijke materialen en gevaarlijk 

afval.

4. In het programma wordt opgesteld hoe 

gevaarlijk afval veilig en legaal wordt 

afgevoerd en dit wordt geïmplementeerd. gerealiseerd

FMS.6

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Paraatheid bij 

rampen

FMS.6 Het ziekenhuis ontwikkelt, onderhoudt en test een 

programma voor het beheer van noodsituaties om te 

kunnen reageren op noodgevallen, epidemieën en 

natuurrampen of andere rampen die binnen de 

gemeenschap zouden kunnen plaatsvinden.

1. Het ziekenhuis heeft de belangrijke interne 

en externe rampen geïdentificeerd, zoals 

noodgevallen, epidemieën en natuurlijke 

rampen of andere rampen in de 

gemeenschap en grote epidemieën waarvan 

de kans dat ze zullen plaatsvinden significant 

is, en het ziekenhuis heeft hierbij zijn 

geografische locatie in overweging genomen. gerealiseerd

FMS.6

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Paraatheid bij 

rampen

FMS.6 Het ziekenhuis ontwikkelt, onderhoudt en test een 

programma voor het beheer van noodsituaties om te 

kunnen reageren op noodgevallen, epidemieën en 

natuurrampen of andere rampen die binnen de 

gemeenschap zouden kunnen plaatsvinden.

2. Het ziekenhuis identificeert de 

waarschijnlijke invloed van elk type ramp op 

alle aspecten van zorg en diensten. gerealiseerd
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FMS.6

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Paraatheid bij 

rampen

FMS.6 Het ziekenhuis ontwikkelt, onderhoudt en test een 

programma voor het beheer van noodsituaties om te 

kunnen reageren op noodgevallen, epidemieën en 

natuurrampen of andere rampen die binnen de 

gemeenschap zouden kunnen plaatsvinden.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een rampenprogramma waarin 

de reactie van het ziekenhuis op mogelijk 

rampen wordt geïdentificeerd, met inbegrip 

van a) tot en met g) van de bedoeling. a) het 

bepalen van het type, de waarschijnlijkheid 

en de consequenties van gevaren, 

bedreigingen en gebeurtenissen;

b) het bepalen van de rol van het ziekenhuis 

bij dergelijke gebeurtenissen;

c) communicatiestrategieën voor 

gebeurtenissen;

d) het beheren van bronnen tijdens 

gebeurtenissen, waaronder alternatieve 

bronnen;

e) het beheren van klinische activiteiten 

tijdens een gebeurtenis, waaronder 

alternatieve zorglocaties;

f) de identificatie en toewijzing van rollen en 

verantwoordelijkheden van personeelsleden 

tijdens een gebeurtenis; en

g) het proces voor het beheren van 

noodgevallen als persoonlijke 

verantwoordelijkheden van personeelsleden 

in conflict zijn met de verantwoordelijkheden 

van het ziekenhuis om patiëntenzorg te 

leveren.

gerealiseerd

FMS.6

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Paraatheid bij 

rampen

FMS.6 Het ziekenhuis ontwikkelt, onderhoudt en test een 

programma voor het beheer van noodsituaties om te 

kunnen reageren op noodgevallen, epidemieën en 

natuurrampen of andere rampen die binnen de 

gemeenschap zouden kunnen plaatsvinden.

4. Het volledige programma, of ten minste 

cruciale onderdelen c) tot en met g) van het 

programma, wordt/worden jaarlijks getest.

gerealiseerd

FMS.6

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Paraatheid bij 

rampen

FMS.6 Het ziekenhuis ontwikkelt, onderhoudt en test een 

programma voor het beheer van noodsituaties om te 

kunnen reageren op noodgevallen, epidemieën en 

natuurrampen of andere rampen die binnen de 

gemeenschap zouden kunnen plaatsvinden.

5. Na afloop van elke test wordt een 

evaluatie van de test uitgevoerd. gerealiseerd

FMS.7

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor de preventie, vroegtijdige detectie, 

bestrijding, vermindering en het veilig verlaten van de 

faciliteit bij brand en noodgevallen zonder brand.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een programma om ervoor te 

zorgen dat alle personen in de faciliteiten van 

het ziekenhuis zijn beschermd tegen brand, 

rook of andere noodgevallen zonder brand.

gerealiseerd

FMS.7

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor de preventie, vroegtijdige detectie, 

bestrijding, vermindering en het veilig verlaten van de 

faciliteit bij brand en noodgevallen zonder brand.

2. Het programma bevat de 

gedocumenteerde beoordeling van 

brandrisico's, waaronder bij 

bouwwerkzaamheden in of naast de faciliteit. gerealiseerd

FMS.7

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor de preventie, vroegtijdige detectie, 

bestrijding, vermindering en het veilig verlaten van de 

faciliteit bij brand en noodgevallen zonder brand.

3. Het programma bevat informatie over de 

vroegtijdige detectie van brand en rook. gerealiseerd

FMS.7

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor de preventie, vroegtijdige detectie, 

bestrijding, vermindering en het veilig verlaten van de 

faciliteit bij brand en noodgevallen zonder brand.

4. Het programma bevat informatie over de 

bestrijding van brand en beheersing van 

rook. gerealiseerd
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FMS.7

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor de preventie, vroegtijdige detectie, 

bestrijding, vermindering en het veilig verlaten van de 

faciliteit bij brand en noodgevallen zonder brand.

5. Het programma bevat informatie over het 

veilig verlaten van de faciliteit bij brand en 

noodgevallen zonder brand.

gedeeltelijk_gerealiseerd
De veilige uitgang van de faciliteit bij brand en andere calamiteiten 

wordt gecompromitteerd door de volgende opmerkingen:

1 / Geen pijlen in de trappenhuizen die aangeven op welke verdieping 

het gebouw moet worden verlaten

2 / Geen pictogram 'nooduitgang' boven de nooduitgang in de dienst 

'logistiek'

3 / Onvoldoende pictogrammen 'nooduitgang' in het centraal medisch 

archief

FMS.7.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7.1 Het ziekenhuis test regelmatig zijn 

veiligheidsprogramma voor brand en rook, met inbegrip 

van hulpmiddelen voor de vroegtijdige detectie en 

bestrijding en het ziekenhuis documenteert de resultaten.

1. Alle personeelsleden nemen ten minste 

eenmaal per jaar deel aan een test over het 

veiligheidsprogramma voor brand en rook. 

(Zie ook FMS.11 – FMS.11.2)

gerealiseerd

FMS.7.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7.1 Het ziekenhuis test regelmatig zijn 

veiligheidsprogramma voor brand en rook, met inbegrip 

van hulpmiddelen voor de vroegtijdige detectie en 

bestrijding en het ziekenhuis documenteert de resultaten.

2. Personeelsleden kunnen aantonen hoe 

patiënten in veiligheid moeten worden 

gebracht. gerealiseerd

FMS.7.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7.1 Het ziekenhuis test regelmatig zijn 

veiligheidsprogramma voor brand en rook, met inbegrip 

van hulpmiddelen voor de vroegtijdige detectie en 

bestrijding en het ziekenhuis documenteert de resultaten.

3. Apparatuur en systemen voor detectie en 

bestrijding van brand worden geïnspecteerd, 

getest en onderhouden volgens de 

aanbevelingen van de fabrikant. gerealiseerd

FMS.7.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7.1 Het ziekenhuis test regelmatig zijn 

veiligheidsprogramma voor brand en rook, met inbegrip 

van hulpmiddelen voor de vroegtijdige detectie en 

bestrijding en het ziekenhuis documenteert de resultaten.

4. Inspecties, tests en onderhoud van 

apparatuur en systemen worden 

gedocumenteerd. gerealiseerd

FMS.7.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7.2 Het brandveiligheidsprogramma omvat het 

beperken van roken door personeelsleden en patiënten 

tot aangewezen gebieden in de faciliteit waar geen 

patiëntenzorg plaatsvindt.

1. In het brandveiligheidsprogramma wordt 

ingegaan op het uitsluiten of beperken van 

roken binnen de ziekenhuisfaciliteit. gerealiseerd

FMS.7.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7.2 Het brandveiligheidsprogramma omvat het 

beperken van roken door personeelsleden en patiënten 

tot aangewezen gebieden in de faciliteit waar geen 

patiëntenzorg plaatsvindt.

2. Het programma is van toepassing op 

patiënten, familieleden, bezoekers en 

personeelsleden. gerealiseerd

FMS.7.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS) Brandveiligheid

FMS.7.2 Het brandveiligheidsprogramma omvat het 

beperken van roken door personeelsleden en patiënten 

tot aangewezen gebieden in de faciliteit waar geen 

patiëntenzorg plaatsvindt.

3. In het programma wordt aangegeven wie 

uitzonderingen mag maken voor patiënten en 

wanneer deze uitzonderingen gelden. gerealiseerd

FMS.8

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Medische 

technologieën

FMS.8 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor het inspecteren, testen en onderhouden 

van medische technologieën en het documenteren van de 

resultaten.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een programma voor 

medische technologieën in het gehele 

ziekenhuis. gerealiseerd

FMS.8

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Medische 

technologieën

FMS.8 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor het inspecteren, testen en onderhouden 

van medische technologieën en het documenteren van de 

resultaten.

2. Er is een inventaris van alle medische 

technologieën. gerealiseerd

FMS.8

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Medische 

technologieën

FMS.8 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor het inspecteren, testen en onderhouden 

van medische technologieën en het documenteren van de 

resultaten.

3. Medische technologieën worden 

geïnspecteerd en getest wanneer deze nieuw 

zijn en daarna op basis van leeftijd, gebruik 

en de aanbevelingen van de fabrikant. gerealiseerd

FMS.8

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Medische 

technologieën

FMS.8 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor het inspecteren, testen en onderhouden 

van medische technologieën en het documenteren van de 

resultaten.

4. Het programma voor medische 

technologieën bevat informatie over 

preventief onderhoud. gerealiseerd
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FMS.8

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Medische 

technologieën

FMS.8 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma voor het inspecteren, testen en onderhouden 

van medische technologieën en het documenteren van de 

resultaten.

5. Personeelsleden die deze diensten 

leveren, zijn gekwalificeerd en getraind voor 

de geleverde diensten. gerealiseerd

FMS.8.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Medische 

technologieën

FMS.8.1 Het ziekenhuis heeft een systeem voor het 

bewaken van en maatregelen nemen voor kennisgevingen 

van gevaar, terugroepingen, rapporteerbare incidenten, 

en problemen en storingen met betrekking tot medische 

technologieën.

1. Het ziekenhuis heeft een systeem voor het 

bewaken van en maatregelen nemen voor 

kennisgevingen van gevaar, terugroepingen, 

rapporteerbare incidenten, problemen en 

storingen met betrekking tot medische 

technologieën. gerealiseerd

FMS.8.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Medische 

technologieën

FMS.8.1 Het ziekenhuis heeft een systeem voor het 

bewaken van en maatregelen nemen voor kennisgevingen 

van gevaar, terugroepingen, rapporteerbare incidenten, 

en problemen en storingen met betrekking tot medische 

technologieën.

2. Het ziekenhuis rapporteert alle overlijden, 

ernstig letsel of ziekte voortkomend uit 

medische technologieën indien dit verplicht is 

volgens wetten en voorschriften. gerealiseerd

FMS.8.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Medische 

technologieën

FMS.8.1 Het ziekenhuis heeft een systeem voor het 

bewaken van en maatregelen nemen voor kennisgevingen 

van gevaar, terugroepingen, rapporteerbare incidenten, 

en problemen en storingen met betrekking tot medische 

technologieën.

3. Het programma voor het beheer van 

medische technologieën gaat in op het 

gebruik van medische technologieën 

waarvoor een probleem of fout is 

gerapporteerd en medische technologieën 

die onderwerp zijn van een kennisgeving van 

gevaar of terugroeping. gerealiseerd

FMS.9

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om ervoor te zorgen dat alle 

voorzieningssystemen effectief en efficiënt werken.

1. Het ziekenhuis inventariseert de 

onderdelen van voorzieningssystemen en 

brengt de distributie ervan in kaart. gerealiseerd

FMS.9

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om ervoor te zorgen dat alle 

voorzieningssystemen effectief en efficiënt werken.

2. Het ziekenhuis identificeert schriftelijk de 

inspectie- en onderhoudsactiviteiten voor alle 

bedrijfsonderdelen van 

voorzieningssystemen in de inventaris. gerealiseerd

FMS.9

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om ervoor te zorgen dat alle 

voorzieningssystemen effectief en efficiënt werken.

3. Het ziekenhuis identificeert schriftelijk de 

intervallen voor inspecties, tests en 

onderhoud van alle bedrijfsonderdelen van 

voorzieningssystemen in de inventaris op 

basis van criteria als aanbevelingen van 

fabrikanten, risiconiveaus en 

ziekenhuiservaring. gerealiseerd

FMS.9

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9 Het ziekenhuis ontwikkelt en implementeert een 

programma om ervoor te zorgen dat alle 

voorzieningssystemen effectief en efficiënt werken.

4. Het ziekenhuis labelt bedieningselementen 

van voorzieningssystemen om gedeeltelijke 

of volledige nooduitschakeling mogelijk te 

maken.

gerealiseerd

FMS.9.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.1 Voorzieningssystemen worden geïnspecteerd, 

onderhouden en verbeterd.

1. Voorzieningssystemen en onderdelen 

ervan worden geïnspecteerd op basis van 

door het ziekenhuis opgestelde criteria. gerealiseerd

FMS.9.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.1 Voorzieningssystemen worden geïnspecteerd, 

onderhouden en verbeterd.

2. Voorzieningssystemen en onderdelen 

ervan worden getest op basis van 

ziekenhuiscriteria. gerealiseerd

FMS.9.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.1 Voorzieningssystemen worden geïnspecteerd, 

onderhouden en verbeterd.

3. Voorzieningssystemen en onderdelen 

ervan worden onderhouden op basis van 

ziekenhuiscriteria. gerealiseerd

FMS.9.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.1 Voorzieningssystemen worden geïnspecteerd, 

onderhouden en verbeterd.

4. Voorzieningssystemen en onderdelen 

ervan worden verbeterd wanneer dit nodig is. gerealiseerd

FMS.9.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2 Het ziekenhuisprogramma voor 

voorzieningssystemen garandeert dat drinkwater en 

stroom te allen tijde beschikbaar zijn en ontwikkelt en 

implementeert alternatieve bronnen van water en stroom 

tijdens onderbreking, besmetting of falen van het systeem.

1. Drinkwater is 24 uur per dag, 7 dagen per 

week beschikbaar. gerealiseerd
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FMS.9.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2 Het ziekenhuisprogramma voor 

voorzieningssystemen garandeert dat drinkwater en 

stroom te allen tijde beschikbaar zijn en ontwikkelt en 

implementeert alternatieve bronnen van water en stroom 

tijdens onderbreking, besmetting of falen van het systeem.

2. Elektrische voeding is 24 uur per dag, 7 

dagen per week beschikbaar. gerealiseerd

FMS.9.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2 Het ziekenhuisprogramma voor 

voorzieningssystemen garandeert dat drinkwater en 

stroom te allen tijde beschikbaar zijn en ontwikkelt en 

implementeert alternatieve bronnen van water en stroom 

tijdens onderbreking, besmetting of falen van het systeem.

3. Het ziekenhuis heeft de gebieden en 

diensten geïdentificeerd die het meeste risico 

lopen bij stroomuitval of besmette of 

onderbroken watervoorziening. gerealiseerd

FMS.9.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2 Het ziekenhuisprogramma voor 

voorzieningssystemen garandeert dat drinkwater en 

stroom te allen tijde beschikbaar zijn en ontwikkelt en 

implementeert alternatieve bronnen van water en stroom 

tijdens onderbreking, besmetting of falen van het systeem.

4. Het ziekenhuis streeft ernaar om de 

risico's van dergelijke gebeurtenissen te 

verminderen. gerealiseerd

FMS.9.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2 Het ziekenhuisprogramma voor 

voorzieningssystemen garandeert dat drinkwater en 

stroom te allen tijde beschikbaar zijn en ontwikkelt en 

implementeert alternatieve bronnen van water en stroom 

tijdens onderbreking, besmetting of falen van het systeem.

5. Het ziekenhuis regelt alternatieve stroom- 

en waterbronnen voor noodgevallen. gerealiseerd

FMS.9.2.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2.1 Het ziekenhuis test de noodsystemen voor 

water en elektriciteit en documenteert de resultaten.

1. Het ziekenhuis test alternatieve 

waterbronnen ten minste elk kwartaal of 

vaker indien dit wordt vereist door plaatselijke 

wetten en voorschriften of de toestand van de 

waterbron.

gerealiseerd

FMS.9.2.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2.1 Het ziekenhuis test de noodsystemen voor 

water en elektriciteit en documenteert de resultaten.

2. Het ziekenhuis documenteert de resultaten 

van dergelijke tests. gerealiseerd

FMS.9.2.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2.1 Het ziekenhuis test de noodsystemen voor 

water en elektriciteit en documenteert de resultaten.

3. Het ziekenhuis test alternatieve 

elektriciteitsbronnen ten minste elk kwartaal 

of vaker indien dit wordt vereist door 

plaatselijke wetten en voorschriften, 

aanbevelingen van fabrikanten of 

omstandigheden van de elektriciteitsbron. gerealiseerd

FMS.9.2.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2.1 Het ziekenhuis test de noodsystemen voor 

water en elektriciteit en documenteert de resultaten.

4. Het ziekenhuis documenteert de resultaten 

van dergelijke tests. gerealiseerd

FMS.9.2.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.2.1 Het ziekenhuis test de noodsystemen voor 

water en elektriciteit en documenteert de resultaten.

5. Indien dit voor noodstroombronnen een 

brandstofbron is vereist, dient het ziekenhuis 

de noodzakelijke hoeveelheid brandstof op 

de locatie te bepalen en beschikbaar te 

hebben. gerealiseerd

FMS.9.3

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.3 Aangewezen personen of autoriteiten 

controleren regelmatig de waterkwaliteit.

1. De waterkwaliteit wordt ten minste elk 

kwartaal gecontroleerd of vaker indien dit 

wordt vereist door plaatselijk wetten en 

voorschriften, de toestand van de 

waterbronnen of eerdere problemen met 

waterkwaliteit. De bewaking wordt 

gedocumenteerd. gerealiseerd

FMS.9.3

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.3 Aangewezen personen of autoriteiten 

controleren regelmatig de waterkwaliteit.

2. Water dat bij nierdialyses wordt gebruikt, 

wordt getest en tests worden ten minste elk 

kwartaal volgens industrienormen 

gedocumenteerd of vaker indien dit wordt 

vereist door plaatselijk wetten en 

voorschriften, de toestand van de 

waterbronnen of eerdere problemen met 

waterkwaliteit. gerealiseerd
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FMS.9.3

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorzieningssystem

en

FMS.9.3 Aangewezen personen of autoriteiten 

controleren regelmatig de waterkwaliteit.

3. Er wordt actie ondernomen en 

gedocumenteerd wanneer de waterkwaliteit 

onveilig wordt bevonden. gerealiseerd

FMS.10

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Bewaking van het 

programma voor 

faciliteitsbeheer

FMS.10 Het ziekenhuis verzamelt en analyseert gegevens 

van alle programma's voor faciliteitsbeheer ter 

ondersteuning van de planning voor het vervangen of 

upgraden van medische technologieën, apparatuur en 

systemen en het verminderen van risico's in de 

zorgomgeving.

1. Er worden bewakingsgegevens verzameld 

en geanalyseerd voor elk programma voor 

faciliteitsbeheer. gerealiseerd

FMS.10

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Bewaking van het 

programma voor 

faciliteitsbeheer

FMS.10 Het ziekenhuis verzamelt en analyseert gegevens 

van alle programma's voor faciliteitsbeheer ter 

ondersteuning van de planning voor het vervangen of 

upgraden van medische technologieën, apparatuur en 

systemen en het verminderen van risico's in de 

zorgomgeving.

2. Bewakingsgegevens worden gebruikt ter 

ondersteuning van het begroten voor het 

vervangen of upgraden van medische 

technologieën, apparatuur en systemen en 

het verminderen van risico's in de 

zorgomgeving. gerealiseerd

FMS.10

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Bewaking van het 

programma voor 

faciliteitsbeheer

FMS.10 Het ziekenhuis verzamelt en analyseert gegevens 

van alle programma's voor faciliteitsbeheer ter 

ondersteuning van de planning voor het vervangen of 

upgraden van medische technologieën, apparatuur en 

systemen en het verminderen van risico's in de 

zorgomgeving.

3. Rapporten over de bewakingsgegevens en 

aanbevelingen worden elk kwartaal aan de 

ziekenhuisleiding geleverd. gerealiseerd

FMS.11

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11 Het ziekenhuis geeft het personeel voorlichting, 

traint het personeel en test het personeel over hun rol bij 

het bieden van veilige en effectieve faciliteiten voor 

patiëntenzorg.

1. Voor elk onderdeel van de 

ziekenhuisprogramma's voor faciliteitsbeheer 

en veiligheid wordt jaarlijks voorlichting 

geboden om te zorgen dat alle 

personeelsleden van alle diensten hun 

verantwoordelijkheden effectief kunnen 

uitvoeren. (Zie ook AOP.5.3, ME 4 en 

AOP.6.3, ME 4) gerealiseerd

FMS.11

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11 Het ziekenhuis geeft het personeel voorlichting, 

traint het personeel en test het personeel over hun rol bij 

het bieden van veilige en effectieve faciliteiten voor 

patiëntenzorg.

2. De voorlichting omvat bezoekers, 

verkopers, gedetacheerden en anderen die 

door het ziekenhuis worden vastgesteld.

gerealiseerd

FMS.11

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11 Het ziekenhuis geeft het personeel voorlichting, 

traint het personeel en test het personeel over hun rol bij 

het bieden van veilige en effectieve faciliteiten voor 

patiëntenzorg.

3. Personeelsleden worden getest 

betreffende hun rol in elk van de 

programma's voor faciliteitsbeheer.

gerealiseerd

FMS.11

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11 Het ziekenhuis geeft het personeel voorlichting, 

traint het personeel en test het personeel over hun rol bij 

het bieden van veilige en effectieve faciliteiten voor 

patiëntenzorg.

4. Voor elk personeelslid worden trainingen, 

tests en testresultaten gedocumenteerd.

gerealiseerd

FMS.11.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11.1 Personeelsleden worden getraind in en hebben 

kennis van hun rol binnen de ziekenhuisprogramma's voor 

brandveiligheid, beveiliging, gevaarlijke materialen en 

noodgevallen.

1. Personeelsleden kunnen hun rol in geval 

van brand beschrijven en/of aantonen.

gerealiseerd

FMS.11.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11.1 Personeelsleden worden getraind in en hebben 

kennis van hun rol binnen de ziekenhuisprogramma's voor 

brandveiligheid, beveiliging, gevaarlijke materialen en 

noodgevallen.

2. Personeelsleden kunnen acties voor het 

wegnemen, minimaliseren of rapporteren van 

veiligheidsrisico's, beveiligingsrisico's en 

andere risico's beschrijven en/of 

demonstreren.

gerealiseerd

FMS.11.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11.1 Personeelsleden worden getraind in en hebben 

kennis van hun rol binnen de ziekenhuisprogramma's voor 

brandveiligheid, beveiliging, gevaarlijke materialen en 

noodgevallen.

3. Personeelsleden kunnen 

voorzorgsmaatregelen voor, procedures voor 

en ingrijpen bij noodgevallen beschrijven 

en/of demonstreren, zoals de opslag, 

hantering en afvoer van medische gassen en 

gevaarlijk afval en gevaarlijke materialen.

gerealiseerd
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FMS.11.1

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11.1 Personeelsleden worden getraind in en hebben 

kennis van hun rol binnen de ziekenhuisprogramma's voor 

brandveiligheid, beveiliging, gevaarlijke materialen en 

noodgevallen.

4. Personeelsleden kunnen procedures en 

hun rol bij interne en externe noodgevallen 

en rampen beschrijven en/of demonstreren.

gerealiseerd

FMS.11.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11.2 Personeel wordt getraind in het bedienen en 

onderhouden van medische technologieën en 

voorzieningssystemen.

1. Personeelsleden worden getraind in het 

bedienen van medische technologieën 

volgens de vereisten van hun werk. gerealiseerd

FMS.11.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11.2 Personeel wordt getraind in het bedienen en 

onderhouden van medische technologieën en 

voorzieningssystemen.

2. Personeelsleden worden getraind in het 

bedienen van voorzieningssystemen volgens 

de vereisten van hun werk. gerealiseerd

FMS.11.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11.2 Personeel wordt getraind in het bedienen en 

onderhouden van medische technologieën en 

voorzieningssystemen.

3. Personeelsleden worden getraind in het 

onderhouden van medische technologieën 

volgens de vereisten van hun werk. gerealiseerd

FMS.11.2

Beheer en veiligheid van 

faciliteiten (FMS)

Voorlichting van 

personeel

FMS.11.2 Personeel wordt getraind in het bedienen en 

onderhouden van medische technologieën en 

voorzieningssystemen.

4. Personeelsleden worden getraind in het 

onderhouden van voorzieningssystemen 

volgens de vereisten van hun werk. gerealiseerd

SQE.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.1 Leidinggevenden van ziekenhuisafdelingen en -

diensten definiëren de gewenste opleiding, vaardigheden, 

kennis en andere vereisten voor alle personeelsleden.

1. De missie, het volume van en de variatie 

aan patiënten, diensten en medische 

technologieën van het ziekenhuis worden bij 

het plannen gebruikt. gerealiseerd

SQE.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.1 Leidinggevenden van ziekenhuisafdelingen en -

diensten definiëren de gewenste opleiding, vaardigheden, 

kennis en andere vereisten voor alle personeelsleden.

2. De gewenste opleiding, vaardigheden en 

kennis van personeel zijn gedefinieerd. gerealiseerd

SQE.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.1 Leidinggevenden van ziekenhuisafdelingen en -

diensten definiëren de gewenste opleiding, vaardigheden, 

kennis en andere vereisten voor alle personeelsleden.

3. Van toepassing zijnde wetten en 

voorschriften worden in de planning 

opgenomen. gerealiseerd

SQE.1.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.1.1 De verantwoordelijkheden van alle 

personeelsleden worden in een actuele 

functieomschrijving beschreven.

1. Er is een functieomschrijving voor alle 

personeelsleden die niet onafhankelijk hun 

beroep mogen beoefenen. gerealiseerd
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SQE.1.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.1.1 De verantwoordelijkheden van alle 

personeelsleden worden in een actuele 

functieomschrijving beschreven.

2. Voor de personen die worden 

geïdentificeerd in a) tot en met d) van de 

bedoeling zijn er, wanneer deze personen in 

het ziekenhuis aanwezig zijn, 

functieomschrijvingen die geschikt zijn voor 

hun activiteiten en verantwoordelijkheden, of 

is autorisatie verleend als dit een toegestaan 

alternatief is. (Zie ook AOP.3, ME 1) a) de 

persoon voornamelijk een bestuurlijke rol, 

zoals een afdelingsmanager, of zowel een 

klinische als bestuurlijke rol vervult, waarbij 

de bestuurlijke verantwoordelijkheden in een 

functieomschrijving worden geïdentificeerd;

b) de persoon een aantal klinische 

verantwoordelijkheden heeft die hij of zij niet 

onafhankelijk mag uitvoeren, zoals een 

onafhankelijke beroepsbeoefenaar die een 

nieuwe taak krijgt of nieuwe vaardigheden 

aanleert;

c) de persoon deelneemt aan een 

onderwijsprogramma en onder toezicht staat 

en het academisch programma voor elke fase 

of elk niveau van de training identificeert wat 

onafhankelijk mag worden gedaan en wat 

onder toezicht moet gebeuren. De 

programmabeschrijving kan in dergelijke 

gevallen dienst doen als functieomschrijving; 

en

d) de persoon is toegestaan om tijdelijk 

diensten te leveren in het ziekenhuis, 

bijvoorbeeld een verpleegkundige die via een 

uitzendbureau werkt. (Zie ook SQE.10) gerealiseerd

SQE.1.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.1.1 De verantwoordelijkheden van alle 

personeelsleden worden in een actuele 

functieomschrijving beschreven.

3. Functieomschrijvingen zijn actueel volgens 

het ziekenhuisbeleid. gerealiseerd

SQE.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.2 Leidinggevenden van ziekenhuisafdelingen en -

diensten ontwikkelen en implementeren zowel processen 

voor het werven, beoordelen en aanstellen van personeel 

als andere gerelateerde procedures die door het 

ziekenhuis zijn geïdentificeerd.

1. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor 

personeelswerving. (Zie ook GLD.3.3, ME 1) gerealiseerd

SQE.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.2 Leidinggevenden van ziekenhuisafdelingen en -

diensten ontwikkelen en implementeren zowel processen 

voor het werven, beoordelen en aanstellen van personeel 

als andere gerelateerde procedures die door het 

ziekenhuis zijn geïdentificeerd.

2. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het 

beoordelen van de kwalificaties van nieuw 

personeel. gerealiseerd

SQE.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.2 Leidinggevenden van ziekenhuisafdelingen en -

diensten ontwikkelen en implementeren zowel processen 

voor het werven, beoordelen en aanstellen van personeel 

als andere gerelateerde procedures die door het 

ziekenhuis zijn geïdentificeerd.

3. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces voor het 

aannemen van personeelsleden. gerealiseerd

SQE.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.2 Leidinggevenden van ziekenhuisafdelingen en -

diensten ontwikkelen en implementeren zowel processen 

voor het werven, beoordelen en aanstellen van personeel 

als andere gerelateerde procedures die door het 

ziekenhuis zijn geïdentificeerd.

4. Het ziekenhuis ontwikkelt en 

implementeert een proces dat uniform is in 

het gehele ziekenhuis voor vergelijkbare 

typen personeel. gerealiseerd

SQE.3

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.3 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het klinisch personeel aansluiten op de 

patiëntbehoeften.

1. Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om de kennis, 

vaardigheden en bekwaamheid van het 

klinisch personeel af te stemmen op de 

patiëntbehoeften. gerealiseerd
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SQE.3

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.3 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het klinisch personeel aansluiten op de 

patiëntbehoeften.

2. Nieuwe klinische personeelsleden worden 

beoordeeld op het moment dat zij starten met 

het uitvoeren van hun 

werkverantwoordelijkheden. gerealiseerd

SQE.3

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.3 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het klinisch personeel aansluiten op de 

patiëntbehoeften.

3. De afdeling of dienst waaraan de persoon 

is toegewezen, voert de beoordeling uit. gerealiseerd

SQE.3

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.3 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het klinisch personeel aansluiten op de 

patiëntbehoeften.

4. Het ziekenhuis definieert de frequentie van 

de doorlopende beoordeling van klinisch 

personeel. gerealiseerd

SQE.3

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.3 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het klinisch personeel aansluiten op de 

patiëntbehoeften.

5. Er wordt ten minste één gedocumenteerde 

beoordeling per jaar uitgevoerd (of vaker als 

het ziekenhuis dat beslist) voor elk klinisch 

personeelslid voor wie de taken zijn 

gedefinieerd in een functieomschrijving. (Zie 

ook SQE.11, ME 1) gedeeltelijk_gerealiseerd

De evaluaties van de zelfstandig medewerkers zijn niet taak-specifiek: 

de psycholoog, de podoloog en de diëtist werden geëvalueerd op 

basis van dezelfde criteria. Andere evaluaties van andere 

beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg waren wel specifiek voor 

hun werk / beroep.

SQE.4

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het niet-klinische personeel consistent 

zijn met de behoeften en vereisten van de functie.

1. Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om de kennis en 

vaardigheden van het niet-klinische 

personeel te vergelijken met de vereisten 

voor de functie. gerealiseerd

SQE.4

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het niet-klinische personeel consistent 

zijn met de behoeften en vereisten van de functie.

2. Nieuwe niet-klinische personeelsleden 

worden beoordeeld op het moment dat zij 

starten met het uitvoeren van hun 

werkverantwoordelijkheden. gerealiseerd

SQE.4

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het niet-klinische personeel consistent 

zijn met de behoeften en vereisten van de functie.

3. De afdeling of dienst waaraan de persoon 

is toegewezen, voert de beoordeling uit. gerealiseerd

SQE.4

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het niet-klinische personeel consistent 

zijn met de behoeften en vereisten van de functie.

4. Het ziekenhuis definieert de frequentie van 

de doorlopende beoordeling van niet-klinisch 

personeel. gerealiseerd

SQE.4

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

gedefinieerd proces om ervoor te zorgen dat de kennis en 

vaardigheden van het niet-klinische personeel consistent 

zijn met de behoeften en vereisten van de functie.

5. Er wordt ten minste één gedocumenteerde 

beoordeling per jaar uitgevoerd (of vaker als 

het ziekenhuis dat beslist) voor niet-klinische 

personeelsleden. gerealiseerd

SQE.5

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.5 Voor elk personeelslid wordt personeelsinformatie 

gedocumenteerd.

1. Personeelsdossiers voor elk personeelslid 

zijn gestandaardiseerd en actueel en worden 

bijgehouden volgens het ziekenhuisbeleid. gerealiseerd

SQE.5

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.5 Voor elk personeelslid wordt personeelsinformatie 

gedocumenteerd.

2. Personeelsdossiers bevatten de 

kwalificaties van het personeelslid. gerealiseerd

SQE.5

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.5 Voor elk personeelslid wordt personeelsinformatie 

gedocumenteerd.

3. Personeelsdossiers bevatten wanneer van 

toepassing de functieomschrijving van het 

personeelslid. gerealiseerd

SQE.5

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.5 Voor elk personeelslid wordt personeelsinformatie 

gedocumenteerd.

4. Personeelsdossiers bevatten de 

werkgeschiedenis van het personeelslid. gerealiseerd

SQE.5

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.5 Voor elk personeelslid wordt personeelsinformatie 

gedocumenteerd.

5. Personeelsdossiers bevatten de resultaten 

van beoordelingen. gerealiseerd
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SQE.5

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.5 Voor elk personeelslid wordt personeelsinformatie 

gedocumenteerd.

6. Personeelsdossiers bevatten een dossier 

betreffende de bijscholing van het 

personeelslid. gerealiseerd

SQE.6

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.6 In een personeelsstrategie voor het ziekenhuis, 

ontwikkeld door de leidinggevenden van 

ziekenhuisafdelingen en -diensten, worden het aantal 

personeelsleden, de typen personeelsleden en gewenste 

kwalificaties van personeel geïdentificeerd.

1. De leidinggevenden van de 

ziekenhuisafdelingen/diensten ontwikkelen 

een schriftelijke strategie voor 

personeelsbezetting in het ziekenhuis op een 

manier die voldoet aan plaatselijke wetten en 

voorschriften. gerealiseerd

SQE.6

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.6 In een personeelsstrategie voor het ziekenhuis, 

ontwikkeld door de leidinggevenden van 

ziekenhuisafdelingen en -diensten, worden het aantal 

personeelsleden, de typen personeelsleden en gewenste 

kwalificaties van personeel geïdentificeerd.

2. Het aantal personeelsleden, de typen 

personeelsleden en gewenste kwalificaties 

van personeel worden in de strategie 

geïdentificeerd aan de hand van een erkende 

methode voor personeelsbezetting. (Zie ook 

AOP.6.2, ME 5) gerealiseerd

SQE.6

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.6 In een personeelsstrategie voor het ziekenhuis, 

ontwikkeld door de leidinggevenden van 

ziekenhuisafdelingen en -diensten, worden het aantal 

personeelsleden, de typen personeelsleden en gewenste 

kwalificaties van personeel geïdentificeerd.

3. De strategie gaat in op het toewijzen en 

opnieuw toewijzen van personeel. gerealiseerd

SQE.6.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.6.1 De personeelsstrategie wordt doorlopend 

gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt.

1. De effectiviteit van de strategie voor 

personeelsbezetting wordt doorlopend 

bewaakt. gerealiseerd

SQE.6.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.6.1 De personeelsstrategie wordt doorlopend 

gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt.

2. De strategie wordt gecontroleerd en 

wanneer nodig bijgewerkt. gerealiseerd

SQE.6.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.6.1 De personeelsstrategie wordt doorlopend 

gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt.

3. De strategie wordt gecoördineerd aan de 

hand van een proces waarbij de 

leidinggevenden van afdelingen/diensten zijn 

betrokken. gerealiseerd

SQE.7

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.7 Alle klinische en niet-klinische personeelsleden 

worden ingewerkt in het ziekenhuis, op de afdeling of in 

de eenheid waaraan ze zijn toegewezen, en krijgen uitleg 

over hun specifieke werkverantwoordelijkheden wanneer 

deze hen worden toegewezen.

1. Nieuwe klinische en niet-klinische 

personeelsleden worden ingewerkt in het 

ziekenhuis, op de afdeling of in de eenheid 

waaraan ze zijn toegewezen, en krijgen uitleg 

over hun werkverantwoordelijkheden en 

eventuele specifieke taken. gerealiseerd

SQE.7

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.7 Alle klinische en niet-klinische personeelsleden 

worden ingewerkt in het ziekenhuis, op de afdeling of in 

de eenheid waaraan ze zijn toegewezen, en krijgen uitleg 

over hun specifieke werkverantwoordelijkheden wanneer 

deze hen worden toegewezen.

2. Gedetacheerden worden ingewerkt in het 

ziekenhuis, op de afdeling of in de eenheid 

waaraan ze zijn toegewezen, en krijgen uitleg 

over hun werkverantwoordelijkheden en 

eventuele specifieke taken.

gerealiseerd

SQE.7

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.7 Alle klinische en niet-klinische personeelsleden 

worden ingewerkt in het ziekenhuis, op de afdeling of in 

de eenheid waaraan ze zijn toegewezen, en krijgen uitleg 

over hun specifieke werkverantwoordelijkheden wanneer 

deze hen worden toegewezen.

3. Vrijwilligers worden ingewerkt in het 

ziekenhuis en krijgen uitleg over hun 

toegewezen verantwoordelijkheden. gerealiseerd

SQE.7

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.7 Alle klinische en niet-klinische personeelsleden 

worden ingewerkt in het ziekenhuis, op de afdeling of in 

de eenheid waaraan ze zijn toegewezen, en krijgen uitleg 

over hun specifieke werkverantwoordelijkheden wanneer 

deze hen worden toegewezen.

4. Studenten en trainees worden ingewerkt in 

het ziekenhuis en krijgen uitleg over hun 

toegewezen verantwoordelijkheden. gerealiseerd
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SQE.8

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8 Elk personeelslid krijgt doorlopende bijscholing en 

andere voorlichting en training om zijn of haar 

vaardigheden en kennis op peil te houden of uit te 

breiden.

1. Het ziekenhuis maakt gebruik van 

verschillende bronnen van gegevens en 

informatie, met inbegrip van de resultaten 

van de metingsactiviteiten betreffende 

kwaliteit en veiligheid, om de 

voorlichtingsbehoeften van personeel te 

identificeren. gerealiseerd

SQE.8

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8 Elk personeelslid krijgt doorlopende bijscholing en 

andere voorlichting en training om zijn of haar 

vaardigheden en kennis op peil te houden of uit te 

breiden.

2. Voorlichtingsprogramma's worden gepland 

op basis van deze gegevens en informatie. gerealiseerd

SQE.8

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8 Elk personeelslid krijgt doorlopende bijscholing en 

andere voorlichting en training om zijn of haar 

vaardigheden en kennis op peil te houden of uit te 

breiden.

3. Het ziekenhuispersoneel ontvangt 

doorlopende bijscholing en training. (Zie ook 

AOP.5.3, ME 4 en AOP.6.3, ME 4) gerealiseerd

SQE.8

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8 Elk personeelslid krijgt doorlopende bijscholing en 

andere voorlichting en training om zijn of haar 

vaardigheden en kennis op peil te houden of uit te 

breiden.

4. De voorlichting is relevant voor het 

vermogen van alle personeelsleden om aan 

de behoeften van patiënten te kunnen 

voldoen en/of vereisten voor doorlopende 

voorlichting. (Zie ook AOP.5.3, ME 4 en 

AOP.6.3, ME 4) gerealiseerd

SQE.8

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8 Elk personeelslid krijgt doorlopende bijscholing en 

andere voorlichting en training om zijn of haar 

vaardigheden en kennis op peil te houden of uit te 

breiden.

5. Het ziekenhuis zorgt voor voldoende tijd 

en faciliteiten zodat al het personeel kan 

deelnemen aan relevante voorlichtingen en 

trainingen. gerealiseerd

SQE.8.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8.1 Personeelsleden die patiëntenzorg leveren en 

ander personeel dat door het ziekenhuis is 

geïdentificeerd, worden getraind en kunnen aantonen dat 

ze over voldoende bekwaamheid beschikken op het 

gebied van reanimatietechnieken.

1. Personeelsleden die patiëntenzorg leveren 

en ander, door het ziekenhuis geïdentificeerd 

personeel die moeten worden getraind op het 

gebied van hartreanimatie, zijn 

geïdentificeerd. gerealiseerd

SQE.8.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8.1 Personeelsleden die patiëntenzorg leveren en 

ander personeel dat door het ziekenhuis is 

geïdentificeerd, worden getraind en kunnen aantonen dat 

ze over voldoende bekwaamheid beschikken op het 

gebied van reanimatietechnieken.

2. Het juiste niveau training wordt zo vaak als 

nodig geleverd om aan de behoeften van het 

personeel te voldoen. gerealiseerd

SQE.8.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8.1 Personeelsleden die patiëntenzorg leveren en 

ander personeel dat door het ziekenhuis is 

geïdentificeerd, worden getraind en kunnen aantonen dat 

ze over voldoende bekwaamheid beschikken op het 

gebied van reanimatietechnieken.

3. Er is bewijsmateriaal dat aantoont dat een 

personeelslid de training heeft afgerond. gerealiseerd

SQE.8.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8.1 Personeelsleden die patiëntenzorg leveren en 

ander personeel dat door het ziekenhuis is 

geïdentificeerd, worden getraind en kunnen aantonen dat 

ze over voldoende bekwaamheid beschikken op het 

gebied van reanimatietechnieken.

4. Training van het gewenste niveau voor alle 

personen wordt herhaald op basis van de 

vereisten en/of tijdskaders die door een 

erkend trainingsprogramma zijn vastgesteld, 

of elke twee jaar als er geen gebruik wordt 

gemaakt van een erkend 

trainingsprogramma. gerealiseerd

SQE.8.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8.2 Het ziekenhuis zorgt voor een programma voor 

gezondheid en veiligheid van het personeel.

1. Het ziekenhuis zorgt voor een programma 

voor de gezondheid en veiligheid van het 

personeel dat reageert op urgente en niet-

urgente personeelsbehoeften door middel 

van rechtstreekse behandeling en 

doorverwijzing. Dit programma wordt 

opgenomen in het ziekenhuisprogramma 

voor kwaliteit en patiëntveiligheid. gerealiseerd
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SQE.8.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8.2 Het ziekenhuis zorgt voor een programma voor 

gezondheid en veiligheid van het personeel.

2. Het ziekenhuis identificeert zowel 

epidemiologisch significante infecties als 

personeel dat een hoog risico loopt te 

worden blootgesteld aan infecties of infecties 

over te dragen, en implementeert een 

programma voor vaccinatie en immunisatie 

van het personeel. gerealiseerd

SQE.8.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8.2 Het ziekenhuis zorgt voor een programma voor 

gezondheid en veiligheid van het personeel.

3. Het ziekenhuis zorgt voor beoordeling, 

advies en nazorg voor personeel dat is 

blootgesteld aan infectieziekten afgestemd 

op het programma voor preventie en 

bestrijding van infecties. gerealiseerd

SQE.8.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8.2 Het ziekenhuis zorgt voor een programma voor 

gezondheid en veiligheid van het personeel.

4. Het ziekenhuis identificeert gebieden waar 

mogelijk geweld kan plaatsvinden en 

implementeert maatregelen om het risico te 

verminderen. gerealiseerd

SQE.8.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE) Plannen

SQE.8.2 Het ziekenhuis zorgt voor een programma voor 

gezondheid en veiligheid van het personeel.

5. Het ziekenhuis zorgt voor beoordeling, 

advies en nazorg voor personeel dat letsel 

heeft opgelopen als gevolg van geweld op de 

werkvloer. gerealiseerd

SQE.9

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen van de kwalificaties van medische 

personeelsleden die toestemming hebben om zonder 

toezicht patiëntenzorg te leveren.

1. Het ziekenhuis heeft een doorlopend, 

uniform proces voor het beheren van de 

kwalificaties van medische personeelsleden. gerealiseerd

SQE.9

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen van de kwalificaties van medische 

personeelsleden die toestemming hebben om zonder 

toezicht patiëntenzorg te leveren.

2. Medische personeelsleden die door 

wetten, voorschriften en het ziekenhuis zijn 

toegestaan zonder toezicht patiëntenzorg te 

leveren, worden geïdentificeerd. gerealiseerd

SQE.9

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen van de kwalificaties van medische 

personeelsleden die toestemming hebben om zonder 

toezicht patiëntenzorg te leveren.

3. Opleiding, bevoegdheid/registratie en 

andere kwalificaties die door wetten of 

voorschriften zijn vereist, worden voor elk 

medisch personeelslid door het ziekenhuis 

overgenomen en bijgehouden in een 

persoonlijk dossier of in een afzonderlijk 

dossier voor kwalificaties. gerealiseerd

SQE.9

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen van de kwalificaties van medische 

personeelsleden die toestemming hebben om zonder 

toezicht patiëntenzorg te leveren.

4. Alle kwalificaties die door het 

ziekenhuisbeleid zijn vereist, worden voor elk 

medisch personeelslid overgenomen door het 

ziekenhuis en bijgehouden in een persoonlijk 

dossier of in een afzonderlijk dossier voor 

kwalificaties. niet_van_toepassing

SQE.9.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9.1 Opleiding, bevoegdheid/registratie en andere 

kwalificaties die vereist zijn door de wet of voorschriften 

en het ziekenhuis van medische personeelsleden worden 

gecontroleerd en actueel gehouden.

1. Opleiding, bevoegdheid/registratie en 

andere kwalificaties die door wetten of 

voorschriften zijn vereist of zijn uitgegeven of 

erkend door opleidingsentiteiten of 

professionele entiteiten als basis voor 

klinische privileges, worden geverifieerd aan 

de hand van de oorspronkelijke bron die de 

kwalificatie heeft verleend. gerealiseerd

SQE.9.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9.1 Opleiding, bevoegdheid/registratie en andere 

kwalificaties die vereist zijn door de wet of voorschriften 

en het ziekenhuis van medische personeelsleden worden 

gecontroleerd en actueel gehouden.

2. Aanvullende kwalificaties die door het 

ziekenhuisbeleid zijn vereist, worden 

geverifieerd aan de hand van de bron die de 

kwalificatie heeft verleend wanneer dit door 

het ziekenhuisbeleid is vereist. gerealiseerd
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SQE.9.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9.1 Opleiding, bevoegdheid/registratie en andere 

kwalificaties die vereist zijn door de wet of voorschriften 

en het ziekenhuis van medische personeelsleden worden 

gecontroleerd en actueel gehouden.

3. Wanneer gebruik wordt gemaakt van 

verificatieprocessen van derden, verifieert 

het ziekenhuis dat derden (bijvoorbeeld een 

overheidsinstantie) het verificatieproces 

implementeren volgens het beleid of de 

voorschriften en dat het proces voldoet aan 

de eisen die in de bedoeling wordt 

beschreven. niet_van_toepassing

SQE.9.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9.2 Er is een uniform, transparant beslissingsproces 

voor de eerste aanstelling van medische personeelsleden.

1. Het aanstellen van medisch personeel 

verloopt volgens het ziekenhuisbeleid en is 

consistent met de patiëntenpopulatie, missie 

en geleverde diensten van het ziekenhuis om 

aan de behoeften van patiënten te voldoen. gerealiseerd

SQE.9.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9.2 Er is een uniform, transparant beslissingsproces 

voor de eerste aanstelling van medische personeelsleden.

2. De aanstelling vindt pas plaats wanneer 

ten minste de bevoegdheid/registratie is 

geverifieerd aan de hand van de primaire 

bron, en het medisch personeelslid levert 

vervolgens patiëntenzorgdiensten onder 

toezicht totdat alle kwalificaties die zijn 

vereist door wetten en voorschriften zijn 

geverifieerd aan de hand van de 

oorspronkelijke bron. gerealiseerd

SQE.9.2

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Bepalen van leden 

van het medisch 

personeel

SQE.9.2 Er is een uniform, transparant beslissingsproces 

voor de eerste aanstelling van medische personeelsleden.

3. De methode voor het toezicht en de 

frequentie van het toezicht en de 

verantwoordelijke supervisors worden 

gedocumenteerd in het kwalificatiedossier 

van de persoon. gerealiseerd

SQE.10

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Het toewijzen van 

klinische privileges 

aan medisch 

personeel

SQE.10 Het ziekenhuis heeft een gestandaardiseerde, 

objectieve, empirisch onderbouwde procedure om 

medische personeelsleden autorisatie te verlenen om 

patiënten op te nemen of te behandelen en/of andere 

klinische diensten te leveren die aansluiten op hun 

kwalificaties.

1. Het proces voor het beschrijven van 

privileges dat door het ziekenhuis wordt 

gebruikt, voldoet aan de criteria a) tot en met 

e) van de bedoeling. a) is gestandaardiseerd, 

objectief en empirisch onderbouwd;

b) wordt in ziekenhuisbeleidslijnen 

gedocumenteerd;

c) is actief en doorlopend omdat de 

kwalificaties van medische personeelsleden 

veranderen;

d) wordt gevolgd voor alle klassen medisch 

personeel; en

e) wordt effectief gebruikt en dit kan worden 

aangetoond. gerealiseerd

SQE.10

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Het toewijzen van 

klinische privileges 

aan medisch 

personeel

SQE.10 Het ziekenhuis heeft een gestandaardiseerde, 

objectieve, empirisch onderbouwde procedure om 

medische personeelsleden autorisatie te verlenen om 

patiënten op te nemen of te behandelen en/of andere 

klinische diensten te leveren die aansluiten op hun 

kwalificaties.

2. De klinische privileges van alle medische 

personeelsleden zijn beschikbaar als 

papieren versie, elektronische versie of 

anderszins voor die personen of locaties in 

het ziekenhuis (bijvoorbeeld operatiekamer, 

spoedeisende hulp) waarop het medisch 

personeelslid diensten levert. gerealiseerd

SQE.10

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Het toewijzen van 

klinische privileges 

aan medisch 

personeel

SQE.10 Het ziekenhuis heeft een gestandaardiseerde, 

objectieve, empirisch onderbouwde procedure om 

medische personeelsleden autorisatie te verlenen om 

patiënten op te nemen of te behandelen en/of andere 

klinische diensten te leveren die aansluiten op hun 

kwalificaties.

3. Alle medische personeelsleden leveren 

alleen de diensten waarvoor zij expliciet 

toestemming hebben gekregen van het 

ziekenhuis. gerealiseerd
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SQE.11

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Doorlopende 

bewaking en 

beoordeling van 

medische 

personeelsleden

SQE.11 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

doorlopend gestandaardiseerd proces voor het 

beoordelen van de kwaliteit en veiligheid van de 

patiëntenzorg die door elk medisch personeelslid wordt 

geleverd.

1. Alle medische personeelsleden worden 

betrokken bij een doorlopend proces voor 

bewaking en beoordeling van professionele 

werkwijzen die is gestandaardiseerd op 

afdelings-/dienstniveau en wordt gedefinieerd 

in het ziekenhuisbeleid. (Zie ook SQE.3, ME 

5) gerealiseerd

SQE.11

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Doorlopende 

bewaking en 

beoordeling van 

medische 

personeelsleden

SQE.11 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

doorlopend gestandaardiseerd proces voor het 

beoordelen van de kwaliteit en veiligheid van de 

patiëntenzorg die door elk medisch personeelslid wordt 

geleverd.

2. Het proces voor bewaking en beoordeling 

dient ter identificatie van de prestaties en 

potentiële verbeteringen gerelateerd aan het 

gedrag, professionele groei en klinische 

resultaten van het medisch personeelslid 

vergeleken met andere medische 

personeelsleden van de afdeling/dienst. gerealiseerd

SQE.11

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Doorlopende 

bewaking en 

beoordeling van 

medische 

personeelsleden

SQE.11 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

doorlopend gestandaardiseerd proces voor het 

beoordelen van de kwaliteit en veiligheid van de 

patiëntenzorg die door elk medisch personeelslid wordt 

geleverd.

3. De klinische resultaten van gegevens en 

informatie over medische personeelsleden 

worden gecontroleerd aan de hand van 

beschikbare objectieve en empirisch 

onderbouwde informatie voor externe 

vergelijking. gerealiseerd

SQE.11

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Doorlopende 

bewaking en 

beoordeling van 

medische 

personeelsleden

SQE.11 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

doorlopend gestandaardiseerd proces voor het 

beoordelen van de kwaliteit en veiligheid van de 

patiëntenzorg die door elk medisch personeelslid wordt 

geleverd.

4. De bewakingsgegevens en -informatie 

worden ten minste één keer per 12 maanden 

gecontroleerd door het hoofd, de senior 

medisch manager of het controleorgaan 

bestaande uit medisch personeel van de 

afzonderlijke afdelingen of diensten en de 

resultaten, conclusies en eventuele 

maatregelen worden gedocumenteerd in het 

kwalificatiedossier en andere relevante 

dossiers van het medisch personeelslid. gerealiseerd

SQE.11

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Doorlopende 

bewaking en 

beoordeling van 

medische 

personeelsleden

SQE.11 Het ziekenhuis maakt gebruik van een 

doorlopend gestandaardiseerd proces voor het 

beoordelen van de kwaliteit en veiligheid van de 

patiëntenzorg die door elk medisch personeelslid wordt 

geleverd.

5. Wanneer de bevindingen invloed hebben 

op de aanstelling of privileges van het 

medisch personeelslid, is er een proces voor 

het nemen van maatregelen op basis van de 

bevindingen, en dergelijke maatregelen 'met 

reden' worden gedocumenteerd in het 

dossier van de beroepsbeoefenaar en blijken 

uit de lijst met klinische privileges. 

Kennisgeving wordt verzonden naar de 

locaties waar de beroepsbeoefenaar 

diensten levert. gerealiseerd

SQE.12

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Heraanstelling en 

verlengen van 

klinische privileges 

van medisch 

personeel

SQE.12 Het ziekenhuis bepaalt ten minste één keer per 

drie jaar aan de hand van de doorlopende bewaking en 

beoordeling van elk medisch personeelslid of het lid zijn 

of haar functie en klinische privileges mag behouden, al 

dan niet met aanpassingen.

1. Het ziekenhuis bepaalt ten minste één 

keer per drie jaar op basis van de 

doorlopende bewaking en beoordeling van 

het medisch personeelslid of het lid zijn of 

haar functie en klinische privileges mag 

behouden, al dan niet met aanpassingen. gerealiseerd

SQE.12

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Heraanstelling en 

verlengen van 

klinische privileges 

van medisch 

personeel

SQE.12 Het ziekenhuis bepaalt ten minste één keer per 

drie jaar aan de hand van de doorlopende bewaking en 

beoordeling van elk medisch personeelslid of het lid zijn 

of haar functie en klinische privileges mag behouden, al 

dan niet met aanpassingen.

2. Het dossier van elk medisch personeelslid 

bevat bewijs van het feit dat alle kwalificaties 

die periodiek moeten worden vernieuwd, 

waarvoor registratiekosten moeten worden 

betaald of waarvoor een andere actie van het 

medisch personeelslid is vereist, actueel zijn. gerealiseerd
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SQE.12

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Heraanstelling en 

verlengen van 

klinische privileges 

van medisch 

personeel

SQE.12 Het ziekenhuis bepaalt ten minste één keer per 

drie jaar aan de hand van de doorlopende bewaking en 

beoordeling van elk medisch personeelslid of het lid zijn 

of haar functie en klinische privileges mag behouden, al 

dan niet met aanpassingen.

3. Kwalificaties die zijn verkregen na de 

eerste aanstelling blijken uit het dossier van 

het medisch personeelslid en zijn 

geverifieerd aan de hand van de primaire 

bron voordat de kwalificaties worden gebruikt 

voor het aanpassen of toevoegen van 

klinische privileges. gerealiseerd

SQE.12

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Heraanstelling en 

verlengen van 

klinische privileges 

van medisch 

personeel

SQE.12 Het ziekenhuis bepaalt ten minste één keer per 

drie jaar aan de hand van de doorlopende bewaking en 

beoordeling van elk medisch personeelslid of het lid zijn 

of haar functie en klinische privileges mag behouden, al 

dan niet met aanpassingen.

4. De beslissing betreffende vernieuwing 

wordt gedocumenteerd in het 

kwalificatiedossier van het medisch 

personeelslid en omvat de identificatie van 

degene die de controle uitvoert en eventuele 

speciale omstandigheden die tijdens de 

controle zijn geïdentificeerd. gerealiseerd

SQE.13

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.13 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van 

verpleegkundig personeel.

1. Het ziekenhuis heeft een 

gestandaardiseerde procedure voor het 

verzamelen van de kwalificaties van elk 

verpleegkundig personeelslid. gerealiseerd

SQE.13

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.13 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van 

verpleegkundig personeel.

2. De bevoegdheid, opleiding/training en 

ervaring (indien van toepassing) worden 

gedocumenteerd. gerealiseerd

SQE.13

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.13 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van 

verpleegkundig personeel.

3. Bevoegdheid en opleiding/training worden 

geverifieerd aan de hand van de 

oorspronkelijke bron volgens de parameters 

die in de bedoeling van SQE.9 worden 

vermeld. gerealiseerd

SQE.13

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.13 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van 

verpleegkundig personeel.

4. Er wordt een dossier bijgehouden met de 

kwalificaties van alle verpleegkundige 

personeelsleden. gerealiseerd

SQE.13

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.13 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van 

verpleegkundig personeel.

5. Het ziekenhuis heeft een proces om ervoor 

te zorgen dat de kwalificaties van 

gedetacheerde verpleegkundigen geldig en 

volledig zijn voordat zij worden aangesteld. gerealiseerd

SQE.13

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.13 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van 

verpleegkundig personeel.

6. Het ziekenhuis heeft een proces om ervoor 

te zorgen dat verpleegkundigen die geen 

medewerkers van het ziekenhuis zijn, maar 

samenwerken met lijfartsen en diensten aan 

de patiënten van het ziekenhuis leveren, over 

geldige kwalificaties beschikken. (Zie ook 

GLD.6) gerealiseerd

SQE.14

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.14 Het ziekenhuis heeft een gestandaardiseerd 

proces voor het identificeren van 

functieverantwoordelijkheden en voor de toewijzing van 

klinische taken op basis van de kwalificaties van het 

verpleegkundig personeelslid en eventuele 

voorschriftvereisten.

1. Bevoegdheid, opleiding/training en 

ervaring van een verpleegkundig 

personeelslid worden gebruikt bij het 

toewijzen van klinische taken. gerealiseerd

SQE.14

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.14 Het ziekenhuis heeft een gestandaardiseerd 

proces voor het identificeren van 

functieverantwoordelijkheden en voor de toewijzing van 

klinische taken op basis van de kwalificaties van het 

verpleegkundig personeelslid en eventuele 

voorschriftvereisten.

2. In het proces wordt rekening gehouden 

met relevante wetten en voorschriften. gerealiseerd

SQE.14

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.14 Het ziekenhuis heeft een gestandaardiseerd 

proces voor het identificeren van 

functieverantwoordelijkheden en voor de toewijzing van 

klinische taken op basis van de kwalificaties van het 

verpleegkundig personeelslid en eventuele 

voorschriftvereisten.

3. Het proces ondersteunt de 

personeelsplannen voor verpleegkundigen. gerealiseerd
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SQE.14.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.14.1

Het ziekenhuis heeft een gestandaardiseerd proces voor 

de deelname van verpleegkundig personeel aan de 

kwaliteitverbeteringsactiviteiten van het ziekenhuis, met 

inbegrip van het beoordelen van individuele prestaties 

wanneer dit is vereist.

1. Verpleegkundig personeel neemt deel aan 

de kwaliteitverbeteringsactiviteiten van het 

ziekenhuis. (Zie ook QPS.1, ME 4)

gerealiseerd

SQE.14.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.14.1

Het ziekenhuis heeft een gestandaardiseerd proces voor 

de deelname van verpleegkundig personeel aan de 

kwaliteitverbeteringsactiviteiten van het ziekenhuis, met 

inbegrip van het beoordelen van individuele prestaties 

wanneer dit is vereist.

2. De prestaties van de afzonderlijke 

verpleegkundige personeelsleden worden 

gecontroleerd wanneer dit noodzakelijk is 

vanwege bevindingen van 

kwaliteitverbeteringsactiviteiten. (Zie ook 

GLD.11.1, ME 2)

gerealiseerd

SQE.14.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Verpleegkundig 

personeel

SQE.14.1

Het ziekenhuis heeft een gestandaardiseerd proces voor 

de deelname van verpleegkundig personeel aan de 

kwaliteitverbeteringsactiviteiten van het ziekenhuis, met 

inbegrip van het beoordelen van individuele prestaties 

wanneer dit is vereist.

3. Relevante informatie van het 

controleproces wordt gedocumenteerd in het 

kwalificatiedossier of een ander dossier van 

de verpleegkundige.

gerealiseerd

SQE.15

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.15 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van ander 

gezondheidszorgpersoneel.

1. Het ziekenhuis heeft een 

gestandaardiseerd proces voor het 

verzamelen van de kwalificaties van alle 

gezondheidszorgpersoneelsleden. gerealiseerd

SQE.15

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.15 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van ander 

gezondheidszorgpersoneel.

2. De bevoegdheid, opleiding/training en 

ervaring (indien van toepassing) worden 

gedocumenteerd. gerealiseerd

SQE.15

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.15 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van ander 

gezondheidszorgpersoneel.

3. Bevoegdheid en opleiding/training worden 

geverifieerd aan de hand van de 

oorspronkelijke bron volgens de parameters 

die in de bedoeling van SQE.9 worden 

vermeld. gerealiseerd

SQE.15

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.15 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van ander 

gezondheidszorgpersoneel.

4. Er wordt een dossier bijgehouden over 

andere gezondheidszorgpersoneelsleden 

met daarin kopieën van eventuele vereiste 

bevoegdheid, certificering of registratie. gerealiseerd

SQE.15

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.15 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

verzamelen, verifiëren en beoordelen van de kwalificaties 

(bevoegdheid, opleiding, training en ervaring) van ander 

gezondheidszorgpersoneel.

5. Het ziekenhuis heeft een proces om ervoor 

te zorgen dat personeelsleden die geen 

medewerkers van het ziekenhuis zijn, maar 

samenwerken met lijfartsen en diensten aan 

de patiënten van het ziekenhuis leveren, over 

geldige kwalificaties beschikken die 

overeenstemmen met de vereisten voor 

kwalificaties van het ziekenhuis. gerealiseerd

SQE.16

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.16 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

identificeren van functieverantwoordelijkheden en voor de 

toewijzing van klinische taken op basis van de 

kwalificaties van andere 

gezondheidszorgpersoneelsleden en eventuele 

voorschriftvereisten.

1. Bevoegdheid, opleiding/training en 

ervaring van andere 

gezondheidszorgpersoneelsleden worden 

gebruikt bij het toewijzen van klinische taken.

gerealiseerd

SQE.16

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.16 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

identificeren van functieverantwoordelijkheden en voor de 

toewijzing van klinische taken op basis van de 

kwalificaties van andere 

gezondheidszorgpersoneelsleden en eventuele 

voorschriftvereisten.

2. In het proces wordt rekening gehouden 

met relevante wetten en voorschriften.

gerealiseerd
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SQE.16

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.16 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor het 

identificeren van functieverantwoordelijkheden en voor de 

toewijzing van klinische taken op basis van de 

kwalificaties van andere 

gezondheidszorgpersoneelsleden en eventuele 

voorschriftvereisten.

3. Het proces ondersteunt de 

personeelsplannen voor andere 

zorgverleners.

gerealiseerd

SQE.16.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.16.1 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor 

de deelname van andere 

gezondheidszorgpersoneelsleden aan de 

kwaliteitverbeteringsactiviteiten van het ziekenhuis.

1. Ander gezondheidszorgpersoneel neemt 

deel aan de kwaliteitverbeteringsactiviteiten 

van het ziekenhuis. (Zie ook QPS.1, ME 4)

gerealiseerd

SQE.16.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.16.1 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor 

de deelname van andere 

gezondheidszorgpersoneelsleden aan de 

kwaliteitverbeteringsactiviteiten van het ziekenhuis.

2. De prestaties van de andere 

gezondheidszorgpersoneelsleden worden 

gecontroleerd wanneer dit noodzakelijk is 

vanwege bevindingen van 

kwaliteitverbeteringsactiviteiten. (Zie ook 

GLD.11.1, ME 3)

gerealiseerd

SQE.16.1

Kwalificatie en onderwijs 

van personeel (SQE)

Andere medisch 

beroepsbeoefenare

n

SQE.16.1 Het ziekenhuis heeft een uniform proces voor 

de deelname van andere 

gezondheidszorgpersoneelsleden aan de 

kwaliteitverbeteringsactiviteiten van het ziekenhuis.

3. Relevante informatie voortgekomen uit het 

controleproces wordt gedocumenteerd in het 

dossier van de zorgverlener.

gerealiseerd

MOI.1 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.1 Het ziekenhuis plant en ontwerpt 

gegevensbeheerprocessen om aan de interne en externe 

informatiebehoeften te voldoen.

1. Er wordt bij het planningsproces rekening 

gehouden met de gegevensbehoeften van 

degenen die klinische diensten leveren.

gerealiseerd

MOI.1 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.1 Het ziekenhuis plant en ontwerpt 

gegevensbeheerprocessen om aan de interne en externe 

informatiebehoeften te voldoen.

2. Er wordt bij het planningsproces rekening 

gehouden met de gegevensbehoeften van 

degenen die het ziekenhuis beheren.

gerealiseerd

MOI.1 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.1 Het ziekenhuis plant en ontwerpt 

gegevensbeheerprocessen om aan de interne en externe 

informatiebehoeften te voldoen.

3. Er wordt bij het planningsproces rekening 

gehouden met de gegevensbehoeften en -

vereisten van personen en instanties buiten 

het ziekenhuis.

gerealiseerd

MOI.1 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.1 Het ziekenhuis plant en ontwerpt 

gegevensbeheerprocessen om aan de interne en externe 

informatiebehoeften te voldoen.

4. De planning is gebaseerd op de grootte en 

complexiteit van het ziekenhuis. gerealiseerd

MOI.2 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.2 De privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging van 

behouden.

1. Het ziekenhuis heeft een schriftelijk proces 

voor het beschermen van de 

vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit 

van gegevens en informatie.

gerealiseerd

MOI.2 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.2 De privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging van 

behouden.

2. Het proces is gebaseerd op en is 

consistent met wetten en voorschriften. gerealiseerd

MOI.2 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.2 De privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging van 

behouden.

3. Het proces dient ter identificatie van het 

niveau van vertrouwelijkheid dat voor 

verschillende categorieën gegevens en 

informatie moet worden behouden.

gerealiseerd

MOI.2 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.2 De privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging van 

behouden.

4. De personen die een functie bekleden die 

hun toegang verschaft tot alle categorieën 

gegevens en informatie of voor wie deze 

toegang noodzakelijk is, zijn geïdentificeerd.

gerealiseerd

MOI.2 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.2 De privacy, vertrouwelijkheid en beveiliging van 

behouden. 5. Naleving van het proces wordt bewaakt.

gerealiseerd
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MOI.3 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.3 Het ziekenhuis bepaalt de bewaartijd voor dossiers, 

gegevens en informatie.

1. Het ziekenhuis bepaalt de bewaartijd voor 

klinische patiëntdossiers en andere 

gegevens en informatie.

gedeeltelijk_gerealiseerd De organisatie heeft de bewaartijd bepaald van de klinische 

patiëntgegevens, maar niet van alle andere gegevens en informatie. 

Dit veroorzaakte verwarring in de organisatie. Sommige formulieren 

worden vernietigd na twee maanden (vb. aanvraagformulieren 

voedingsdienst en de controlelijsten voor de medicatiekoffers van de 

MUG voertuig), andere worden ingescand en worden deel van het 

patiëntendossier (vb. radiologie).

MOI.3 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.3 Het ziekenhuis bepaalt de bewaartijd voor dossiers, 

gegevens en informatie.

2. Het bewaarproces zorgt voor de verwachte 

vertrouwelijkheid en beveiliging. gerealiseerd

MOI.3 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.3 Het ziekenhuis bepaalt de bewaartijd voor dossiers, 

gegevens en informatie.

3. Dossiers, gegevens en informatie worden 

vernietigd op een manier die de 

vertrouwelijkheid en beveiliging niet in het 

geding brengt.

gerealiseerd

MOI.4 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van 

gestandaardiseerde diagnosecodes, procedurecodes, 

symbolen, afkortingen en definities.

1. Gestandaardiseerde diagnosecodes 

worden gebruikt en het gebruik wordt 

bewaakt. gerealiseerd

MOI.4 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van 

gestandaardiseerde diagnosecodes, procedurecodes, 

symbolen, afkortingen en definities.

2. Gestandaardiseerde procedurecodes 

worden gebruikt en het gebruik wordt 

bewaakt. gerealiseerd

MOI.4 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van 

gestandaardiseerde diagnosecodes, procedurecodes, 

symbolen, afkortingen en definities.

3. Er wordt gebruikgemaakt van 

gestandaardiseerde definities. gerealiseerd

MOI.4 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van 

gestandaardiseerde diagnosecodes, procedurecodes, 

symbolen, afkortingen en definities.

4. Gestandaardiseerde symbolen worden 

gebruikt, en de symbolen die niet mogen 

worden gebruikt, zijn gedefinieerd en worden 

bewaakt.

niet_gerealiseerd

De organisatie heeft niet gedefinieerd welke gestandaardiseerd 

symbolen kunnen worden gebruikt en welke niet.

MOI.4 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.4 Het ziekenhuis maakt gebruik van 

gestandaardiseerde diagnosecodes, procedurecodes, 

symbolen, afkortingen en definities.

5. Gestandaardiseerde afkortingen worden 

gebruikt, en de afkortingen die niet mogen 

worden gebruikt, zijn gedefinieerd en worden 

bewaakt. gerealiseerd

MOI.5 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.5 Er wordt tijdig en met de gewenste frequentie 

voldaan aan de gegevens- en informatiebehoeften van 

degenen die zich binnen en buiten het ziekenhuis 

bevinden op een manier die aan de verwachtingen van de 

gebruiker voldoet.

1. De verstrekking van gegevens en 

informatie voldoet aan de behoeften van de 

gebruiker.

gerealiseerd

MOI.5 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.5 Er wordt tijdig en met de gewenste frequentie 

voldaan aan de gegevens- en informatiebehoeften van 

degenen die zich binnen en buiten het ziekenhuis 

bevinden op een manier die aan de verwachtingen van de 

gebruiker voldoet.

2. Gebruikers ontvangen de gegevens en 

informatie tijdig. gerealiseerd

MOI.5 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.5 Er wordt tijdig en met de gewenste frequentie 

voldaan aan de gegevens- en informatiebehoeften van 

degenen die zich binnen en buiten het ziekenhuis 

bevinden op een manier die aan de verwachtingen van de 

gebruiker voldoet.

3. Gebruikers ontvangen gegevens en 

informatie op een manier die het beoogde 

gebruik ondersteunt. gerealiseerd

MOI.5 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.5 Er wordt tijdig en met de gewenste frequentie 

voldaan aan de gegevens- en informatiebehoeften van 

degenen die zich binnen en buiten het ziekenhuis 

bevinden op een manier die aan de verwachtingen van de 

gebruiker voldoet.

4. Personeel heeft toegang tot de gegevens 

en informatie die nodig zijn om hun 

werkverantwoordelijkheden uit te kunnen 

voeren. gerealiseerd

MOI.6 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.6 ICT-systemen voor de gezondheidszorg worden 

vóór implementatie in het ziekenhuis beoordeeld en na 

implementatie getest en beoordeeld op kwaliteit en 

patiëntveiligheid.

1. Belanghebbenden bij 

informatietechnologieën voor de 

gezondheidszorg nemen deel aan de 

selectie, implementatie en beoordeling van 

informatietechnologieën. gerealiseerd

MOI.6 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.6 ICT-systemen voor de gezondheidszorg worden 

vóór implementatie in het ziekenhuis beoordeeld en na 

implementatie getest en beoordeeld op kwaliteit en 

patiëntveiligheid.

2. ICT-systemen voor de gezondheidszorg 

worden vóór implementatie beoordeeld en 

getest. gerealiseerd
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MOI.6 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.6 ICT-systemen voor de gezondheidszorg worden 

vóór implementatie in het ziekenhuis beoordeeld en na 

implementatie getest en beoordeeld op kwaliteit en 

patiëntveiligheid.

3. ICT-systemen voor de gezondheidszorg 

worden na implementatie beoordeeld op 

bruikbaarheid, effectiviteit en 

patiëntveiligheid. gerealiseerd

MOI.7 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.7 Dossiers en informatie worden beschermd tegen 

verlies, vernietiging, manipulatie, of toegang of gebruik 

door onbevoegden.

1. Dossiers en gegevens worden beschermd 

tegen verlies.

gerealiseerd

MOI.7 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.7 Dossiers en informatie worden beschermd tegen 

verlies, vernietiging, manipulatie, of toegang of gebruik 

door onbevoegden.

2. Dossiers en gegevens worden beschermd 

tegen schade of vernietiging.

gedeeltelijk_gerealiseerd Sommige van de rekken met inactieve papieren patiëntdossiers 

worden in het centraal medisch archief opgeslagen onder 

waterleidingen.

MOI.7 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.7 Dossiers en informatie worden beschermd tegen 

verlies, vernietiging, manipulatie, of toegang of gebruik 

door onbevoegden.

3. Dossiers en informatie worden beschermd 

tegen manipulatie en toegang of gebruik door 

onbevoegden. gerealiseerd

MOI.8 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.8 Besluitnemers en andere personeelsleden worden 

voorgelicht over en getraind in het gebruik en beheer van 

gegevens.

1. Besluitnemers en anderen worden 

voorgelicht over het gebruik en beheer van 

informatie.

gerealiseerd

MOI.8 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.8 Besluitnemers en andere personeelsleden worden 

voorgelicht over en getraind in het gebruik en beheer van 

gegevens.

2. De voorlichting is gerelateerd aan de 

gegevens- en informatiebehoeften van de 

persoon en werkverantwoordelijkheden. gerealiseerd

MOI.8 Gegevensbeheer (MOI) Gegevensbeheer

MOI.8 Besluitnemers en andere personeelsleden worden 

voorgelicht over en getraind in het gebruik en beheer van 

gegevens.

3. Klinische en bestuurlijke gegevens en 

informatie worden zo nodig geïntegreerd om 

het nemen van beslissingen te ondersteunen. gerealiseerd

MOI.9 Gegevensbeheer (MOI)

Beheer en 

implementatie van 

documenten

MOI.9 Schriftelijke documenten, waaronder beleidslijnen, 

procedures en programma's, worden op een consistente 

en uniforme manier beheerd.

1. Er is een schriftelijk begeleidingsdocument 

waarin de vereisten voor het ontwikkelen en 

volgen van beleidslijnen, procedures en 

programma's worden gedefinieerd en dat ten 

minste items a) tot en met h) van de 

bedoeling omvat. a) Controle en goedkeuring 

van alle documenten door een geautoriseerd 

persoon voordat deze documenten worden 

uitgegeven

b) Het proces voor en frequentie van controle 

en doorlopende goedkeuring van 

documenten

c) De controlemiddelen die ervoor zorgen dat 

alleen actuele, relevante versies van 

documenten beschikbaar zijn

d) Hoe wijzigingen in een document kunnen 

worden geïdentificeerd

e) Het behouden van de identificatie en 

leesbaarheid van het document

f) Een proces voor het beheren van 

documenten die van buiten het ziekenhuis 

komen

g) Het bewaren van verouderde documenten 

gedurende ten minste een periode die door 

wetten en voorschriften wordt 

voorgeschreven, en er tegelijkertijd voor 

zorgen dat deze documenten niet per 

ongeluk worden gebruikt

h) Identificatie en tracering van alle 

documenten die worden gebruikt

gerealiseerd

MOI.9 Gegevensbeheer (MOI)

Beheer en 

implementatie van 

documenten

MOI.9 Schriftelijke documenten, waaronder beleidslijnen, 

procedures en programma's, worden op een consistente 

en uniforme manier beheerd.

2. Er zijn gestandaardiseerde indelingen voor 

alle vergelijkbare documenten, bijvoorbeeld 

alle beleidslijnen.

gerealiseerd
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MOI.9 Gegevensbeheer (MOI)

Beheer en 

implementatie van 

documenten

MOI.9 Schriftelijke documenten, waaronder beleidslijnen, 

procedures en programma's, worden op een consistente 

en uniforme manier beheerd.

3. De vereisten uit het begeleidingsdocument 

worden geïmplementeerd en blijken uit alle 

beleidslijnen, procedures en programma's in 

het gehele ziekenhuis. gerealiseerd

MOI.9.1 Gegevensbeheer (MOI)

Beheer en 

implementatie van 

documenten

MOI.9.1 De beleidslijnen, procedures, plannen en andere 

documenten die consistente en uniforme klinische en niet-

klinische processen en werkwijzen begeleiden, zijn 

volledig geïmplementeerd.

1. Vereiste beleidslijnen, procedures en 

plannen zijn beschikbaar en personeelsleden 

weten hoe zij toegang moeten krijgen tot 

documenten die relevant zijn voor hun 

verantwoordelijkheden. gerealiseerd

MOI.9.1 Gegevensbeheer (MOI)

Beheer en 

implementatie van 

documenten

MOI.9.1 De beleidslijnen, procedures, plannen en andere 

documenten die consistente en uniforme klinische en niet-

klinische processen en werkwijzen begeleiden, zijn 

volledig geïmplementeerd.

2. Personeelsleden worden getraind en 

begrijpen de documenten die relevant zijn 

voor hun verantwoordelijkheden. gerealiseerd

MOI.9.1 Gegevensbeheer (MOI)

Beheer en 

implementatie van 

documenten

MOI.9.1 De beleidslijnen, procedures, plannen en andere 

documenten die consistente en uniforme klinische en niet-

klinische processen en werkwijzen begeleiden, zijn 

volledig geïmplementeerd.

3. De vereisten in de beleidslijnen, 

procedures en plannen worden volledig 

geïmplementeerd en blijken uit de acties van 

afzonderlijke personeelsleden. gerealiseerd

MOI.9.1 Gegevensbeheer (MOI)

Beheer en 

implementatie van 

documenten

MOI.9.1 De beleidslijnen, procedures, plannen en andere 

documenten die consistente en uniforme klinische en niet-

klinische processen en werkwijzen begeleiden, zijn 

volledig geïmplementeerd.

4. De implementatie van beleidslijnen, 

procedures en plannen wordt bewaakt en de 

informatie ondersteunt volledige 

implementatie. gerealiseerd

MOI.10 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10 Het ziekenhuis start en onderhoudt een 

gestandaardiseerd klinisch dossier voor elke patiënt die 

wordt beoordeeld of behandeld en bepaalt de inhoud en 

indeling van het dossier en de plaats van gegevens in het 

dossier.

1. Een klinisch dossier wordt gestart voor 

elke patiënt die door het ziekenhuis wordt 

beoordeeld of behandeld. gerealiseerd

MOI.10 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10 Het ziekenhuis start en onderhoudt een 

gestandaardiseerd klinisch dossier voor elke patiënt die 

wordt beoordeeld of behandeld en bepaalt de inhoud en 

indeling van het dossier en de plaats van gegevens in het 

dossier.

2. Klinische patiëntdossiers worden 

bijgehouden door middel van een ID die 

uniek is voor de patiënt, of op een andere 

effectieve manier. gerealiseerd

MOI.10 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10 Het ziekenhuis start en onderhoudt een 

gestandaardiseerd klinisch dossier voor elke patiënt die 

wordt beoordeeld of behandeld en bepaalt de inhoud en 

indeling van het dossier en de plaats van gegevens in het 

dossier.

3. De specifieke inhoud en indeling van en 

plaats van gegevens in het klinisch 

patiëntdossier is gestandaardiseerd en wordt 

bepaald door het ziekenhuis. gerealiseerd

MOI.10.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10.1 Het klinisch dossier bevat voldoende informatie 

om de patiënt te identificeren, de diagnose te 

ondersteunen, de behandeling te rechtvaardigen en om 

het verloop en de resultaten van de behandeling te 

documenteren.

1. Klinische patiëntdossiers bevatten 

voldoende gegevens om de patiënt te 

identificeren. gerealiseerd

MOI.10.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10.1 Het klinisch dossier bevat voldoende informatie 

om de patiënt te identificeren, de diagnose te 

ondersteunen, de behandeling te rechtvaardigen en om 

het verloop en de resultaten van de behandeling te 

documenteren.

2. Klinische patiëntdossiers bevatten 

voldoende gegevens om de diagnose te 

ondersteunen. (Zie ook AOP.1.1) gerealiseerd

MOI.10.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10.1 Het klinisch dossier bevat voldoende informatie 

om de patiënt te identificeren, de diagnose te 

ondersteunen, de behandeling te rechtvaardigen en om 

het verloop en de resultaten van de behandeling te 

documenteren.

3. Klinische patiëntdossiers bevatten 

voldoende gegevens om de zorg en 

behandeling te rechtvaardigen. (Zie ook 

AOP.1.2) gerealiseerd

MOI.10.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10.1 Het klinisch dossier bevat voldoende informatie 

om de patiënt te identificeren, de diagnose te 

ondersteunen, de behandeling te rechtvaardigen en om 

het verloop en de resultaten van de behandeling te 

documenteren.

4. Klinische patiëntdossiers bevatten 

voldoende gegevens om het verloop en de 

resultaten van de behandeling te 

documenteren. (Zie ook COP.2.1, ME 6; 

COP.3, ME 2; ASC.5; en ASC.7) gerealiseerd
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MOI.10.1.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10.1.1 Het klinisch dossier van patiënten die 

spoedeisende zorg ontvangen, omvat het tijdstip van 

aankomst en vertrek, de conclusies bij het beëindigen van 

de behandeling, de toestand van de patiënt bij ontslag en 

instructies voor nazorg.

1. De klinische dossiers van alle 

spoedeisende patiënten omvatten het tijdstip 

van aankomst en vertrek. gerealiseerd

MOI.10.1.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10.1.1 Het klinisch dossier van patiënten die 

spoedeisende zorg ontvangen, omvat het tijdstip van 

aankomst en vertrek, de conclusies bij het beëindigen van 

de behandeling, de toestand van de patiënt bij ontslag en 

instructies voor nazorg.

2. Het klinisch dossier van ontslagen 

spoedeisende patiënten omvat de conclusies 

bij het beëindigen van de behandeling.

gerealiseerd

MOI.10.1.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10.1.1 Het klinisch dossier van patiënten die 

spoedeisende zorg ontvangen, omvat het tijdstip van 

aankomst en vertrek, de conclusies bij het beëindigen van 

de behandeling, de toestand van de patiënt bij ontslag en 

instructies voor nazorg.

3. Het klinisch dossier van ontslagen 

spoedeisende patiënten omvat de toestand 

van de patiënt bij ontslag.

gerealiseerd

MOI.10.1.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.10.1.1 Het klinisch dossier van patiënten die 

spoedeisende zorg ontvangen, omvat het tijdstip van 

aankomst en vertrek, de conclusies bij het beëindigen van 

de behandeling, de toestand van de patiënt bij ontslag en 

instructies voor nazorg.

4. Het klinisch dossier van ontslagen 

spoedeisende patiënten omvat eventuele 

instructies voor nazorg.

gerealiseerd

MOI.11 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.11 Het ziekenhuis identificeert degenen die 

toestemming hebben om gegevens in het klinisch 

patiëntdossier te plaatsen.

1. Degenen die toestemming hebben om 

gegevens in klinische patiëntdossiers in te 

voeren, worden in het ziekenhuisbeleid 

geïdentificeerd. (Zie ook IPSG.2) gerealiseerd

MOI.11 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.11 Het ziekenhuis identificeert degenen die 

toestemming hebben om gegevens in het klinisch 

patiëntdossier te plaatsen.

2. Er is een proces om ervoor te zorgen dat 

alleen geautoriseerde personen gegevens in 

klinische patiëntdossiers invoeren. gerealiseerd

MOI.11 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.11 Het ziekenhuis identificeert degenen die 

toestemming hebben om gegevens in het klinisch 

patiëntdossier te plaatsen.

3. Er is een proces dat ingaat op de manier 

waarop gegevens in het patiëntdossier 

worden gecorrigeerd of overschreven. gerealiseerd

MOI.11 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.11 Het ziekenhuis identificeert degenen die 

toestemming hebben om gegevens in het klinisch 

patiëntdossier te plaatsen.

4. Degenen die klinische patiëntdossiers 

mogen inzien, worden in het ziekenhuisbeleid 

geïdentificeerd. gerealiseerd

MOI.11 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.11 Het ziekenhuis identificeert degenen die 

toestemming hebben om gegevens in het klinisch 

patiëntdossier te plaatsen.

5. Er is een proces om ervoor te zorgen dat 

alleen geautoriseerde personen klinische 

patiëntdossiers kunnen inzien. gerealiseerd

MOI.11.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.11.1 De auteur van de gegevens in een klinisch 

patiëntdossier en de datum waarop de gegevens in het 

dossier zijn opgenomen, zijn geïdentificeerd.

1. De auteur van de gegevens in klinische 

patiëntdossiers kan worden geïdentificeerd.

gerealiseerd

MOI.11.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.11.1 De auteur van de gegevens in een klinisch 

patiëntdossier en de datum waarop de gegevens in het 

dossier zijn opgenomen, zijn geïdentificeerd.

2. De datum van de gegevens in klinische 

patiëntdossiers kan worden geïdentificeerd. gerealiseerd

MOI.11.1 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.11.1 De auteur van de gegevens in een klinisch 

patiëntdossier en de datum waarop de gegevens in het 

dossier zijn opgenomen, zijn geïdentificeerd.

3. Het tijdstip waarop de gegevens in 

klinische patiëntdossiers zijn ingevoerd, kan 

worden geïdentificeerd.

gedeeltelijk_gerealiseerd Het patiëntendossier is deels elektronisch en deels papier. De tijd van 

elke vermelding in het patiëntendossier werd niet consequent 

geregistreerd in het patiëntendossier. Formulieren werden niet 

consequent ontworpen om de invoer van de tijd aan te moedigen. 

Bijvoorbeeld 'opdrachtenblad'.

MOI.12 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.12 Het ziekenhuis beoordeelt de inhoud en de 

volledigheid van klinische patiëntdossiers regelmatig als 

onderdeel van de bewakings- en 

prestatieverbeteringsactiviteiten.

1. Een representatieve steekproef van 

actieve klinische patiëntdossiers en dossiers 

van ontslagen patiënten wordt ten minste elk 

kwartaal (of vaker als dit wordt 

voorgeschreven door wetten en 

voorschriften) uitgevoerd. gedeeltelijk_gerealiseerd

De organisatie beoordeelt open en gesloten patiëntendossiers van 

opgenomen patiënten, maar nog niet van ambulante patiënten.
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MOI.12 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.12 Het ziekenhuis beoordeelt de inhoud en de 

volledigheid van klinische patiëntdossiers regelmatig als 

onderdeel van de bewakings- en 

prestatieverbeteringsactiviteiten.

2. De controle wordt uitgevoerd door artsen, 

verpleegkundigen en anderen die 

toestemming hebben om gegevens in 

patiëntdossiers in te voeren of 

patiëntdossiers te beheren.

gedeeltelijk_gerealiseerd Het dossieronderzoek wordt uitgevoerd door artsen, 

verpleegkundigen en anderen bevoegd om registraties in de 

patiëntendossiers te maken of om patiëntendossiers te beheren. 

Echter, dit interdisciplinaire proces begon pas in februari 2015. Vóór 

februari 2015 werden patiëntendossiers alleen beoordeeld door de 

kwaliteitsafdeling. Dit voldoet niet aan de vier maanden terugblik 

periode voor de eerste audit.

MOI.12 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.12 Het ziekenhuis beoordeelt de inhoud en de 

volledigheid van klinische patiëntdossiers regelmatig als 

onderdeel van de bewakings- en 

prestatieverbeteringsactiviteiten.

3. De controle is gericht op de tijdigheid, 

leesbaarheid en volledigheid van het klinisch 

dossier. gerealiseerd

MOI.12 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.12 Het ziekenhuis beoordeelt de inhoud en de 

volledigheid van klinische patiëntdossiers regelmatig als 

onderdeel van de bewakings- en 

prestatieverbeteringsactiviteiten.

4. De inhoud van klinische dossiers die 

verplicht is op basis van wetten of 

voorschriften wordt tijdens het controleproces 

gecontroleerd. gerealiseerd

MOI.12 Gegevensbeheer (MOI)

Klinisch 

patiëntdossier

MOI.12 Het ziekenhuis beoordeelt de inhoud en de 

volledigheid van klinische patiëntdossiers regelmatig als 

onderdeel van de bewakings- en 

prestatieverbeteringsactiviteiten.

5. De resultaten van het controleproces 

worden opgenomen in het proces van het 

ziekenhuis voor het houden van toezicht op 

de kwaliteit. gerealiseerd
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