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Een nieuwe fase
Op 20 juni vindt het officiële startmoment plaats van Qmentum Global. Daarmee begint een nieuwe 
fase in NIAZ-accreditatie: een fase waarin we de betrokkenheid van de patiënt/cliënt structureel veran-
keren in het accreditatietraject. Ik juich dat toe.  
Het is gepast dat we met een symposium aandacht besteden aan deze belangrijke ontwikkeling, die 
aansluit bij de groeiende rol van de patiënt/cliënt in de zorg. Dit nummer van NIAZ Nieuws gaat hier 
uitgebreid op in.
Ook voor mij persoonlijk breekt een nieuwe fase aan. De afgelopen zes jaar heb ik het NIAZ geleid. In 
die periode hebben de zorg zelf, maar zeker ook het NIAZ en NIAZ-accreditatie zich sterk ontwikkeld. 
Het startschot voor Qmentum Global is voor mij een mooi moment om afscheid te nemen van het NIAZ. 
Ik heet de nieuwe directeur, Ellen Joan van Vliet, van harte welkom en wens haar heel veel succes bij 
het verder bouwen aan deze prachtige organisatie. 

Kees van Dun, directeur

NIAZ Inhoud
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ helpt zorginstellingen de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren en te bor-

gen. Dat doet het NIAZ aan de hand van het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum. Zorginstellingen die voldoen aan dit normenkader hebben het huis op orde: ze bieden 

veilige en verantwoorde zorg. Ook is er een verbetercultuur, waarin zorgprofessionals blijven leren van elkaar en van de ervaringen van hun patiënten.

Jaargang 20, nummer 2, juni 2018. Deze nieuwsbrief is opgesteld in opdracht van de NIAZ-directie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het NIAZ-bureau.

Tekst, eindredactie en productiebegeleiding Bureau Lorient Communicatie BV, Valkenburg ZH. Foto voorpagina Mitralis Expertise Centrum Wondzorg. Foto’s inhoudspagina v.l.n.r. Ellen 

van Vliet, Kees van Dun en Leslee Thompson (HSO). Opmaak en druk Weprint, Leiderdorp. 

NIAZ, Churchilllaan 11, 14e verdieping, 3527 GV Utrecht, Nederland. T +31 (0)30 2330 380, E info@niaz.nl, www.niaz.nl.

Inhoud

Qmentum

Global

Directie-

wissel

NIAZ

Patiënt-

participatie 

krijgt vorm

03
07
09

Belangrijk

Van Kees naar Ellen Joan

Qmentum Global

Patiënt centraal

03
04
06
07
09
10
11
12

Algemeen

Ellen Joan van Vliet nieuwe 
directeur NIAZ

Kees van Dun over zes jaar NIAZ

Kwaliteit is een auto
Qmentum Global, focus op de 
patiënt
Leslee Thompson, HSO: “Er is 
een beweging op gang gekomen”
Marika Biacsics, NCZ: “Systeem 
moet zich aanpassen aan de cliënt”
Simon Malfait, UGent: “Patiënt-
participatie doe je ‘er niet even bij’

SymposiumEllen Joan van Vliet Kees van Dun Leslee Thompson
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De nieuwe NIAZ-directeur, Ellen Joan 

van Vliet, werkte hiervoor als program-

mamanager Zorgindeling bij Franciscus 

Gasthuis & Vlietland, waar zij het pro-

ces van verdeling van zorg over beide 

ziekenhuislocaties leidde. 

Zij is een vrouw van de inhoud met 

ruime ervaring in het veld; ze begon als 

operatie-assistent en promoveerde/

doctoreerde aan de KULeuven op 

zorglogistiek. 

In Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft 

zij de afdeling kwaliteit & veiligheid 

aangestuurd en meerdere heraccredita-

tietrajecten van het NIAZ begeleid. 

Ellen Joan van Vliet: “De rode draad 

in mijn carrière is het aantoonbaar 

verbeteren van kwaliteit door procesop-

timalisatie.”

In haar nieuwe functie zet ze deze rode 

draad voort. Ellen Joan van Vliet: “Ik 

kijk uit naar het invulling geven aan de 

volgende stap van het internationaal 

accreditatieprogramma Qmentum Glo-

bal, dat de patiënt nadrukkelijk betrekt 

bij kwaliteit in de zorg. Ik wil het NIAZ 

graag verder vormgeven als kenniscen-

trum dat instellingen ondersteunt bij het 

verbeteren en borgen van de kwaliteit 

van zorg en hen tot slot hierop toetst. 

Ik zie hierbij een belangrijke rol voor de 

patiënt als auditor.” 

Ellen Joan van Vliet nieuwe 

directeur NIAZ
Op 1 juni jl. startte dr. Ellen Joan van Vliet (45) als nieuwe directeur/bestuurder 
van het NIAZ. 

Ellen Joan van Vliet: “Laten we van elkaar leren!”



NIAZ is gaan buitenspelen
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Toen Van Dun begon, werkte het NIAZ met de NIAZ Kwali-

teitsnorm Zorginstellingen 2.0. Daarop volgde NIAZ Qmentum 

en binnenkort Qmentum Global. “Een wereld van verschil”, 

benadrukt Van Dun. “De zorg is fundamenteel veranderd en 

het NIAZ verandert mee. Kwaliteitszorg is uit de kamers van de 

Raad van Bestuur gehaald en naar de professional gebracht. 

Met Qmentum Global verankeren we de betrokkenheid van de 

patiënt/cliënt structureel in het accreditatietraject. Dat sluit aan 

bij de groeiende rol van de patiënt in de zorg. De komende ja-

ren zullen we die rol verder vorm zien krijgen. Ik juich dat toe.” 

Opruimen!
Maar daar blijft het niet bij. “We zijn steeds beter gaan beseffen 

dat accreditatie geen doel is, maar een van de middelen om 

de kwaliteit te verbeteren. En het gaat bij accreditatie al lang 

niet meer over ‘kwaliteit op papier’, maar over ‘kwaliteit in de 

praktijk’. We vragen voor een audit 75% minder documenten 

op dan bij de NIAZ Kwaliteitsnorm 2.0 en toetsen de praktijk 

van zorg aan de hand van tracers. Wat ons betreft vervan-

gen zorginstellingen afvinklijstjes zoveel mogelijk door korte 

dagelijkse evaluaties. Sterker nog: een accreditatietraject kan 

helpen bij het opruimen van nutteloze regels en protocollen”, 

vindt Van Dun. Dat wil niet zeggen dat het niet beter kan; 

Van Dun heeft alle begrip voor de schrapsessies in de zorg. 

“Voor zover administratieve belasting met NIAZ-accreditatie te 

maken heeft, dragen we graag bij aan verbetering. We hebben 

zorginstellingen gevraagd ons te vertellen hoe wij het beter 

kunnen doen. En daar gaat het NIAZ mee aan de slag.”  

Spannender
De senior adviseurs van het NIAZ helpen de zorginstellingen 

daar graag bij. “Ook hun rol is sterk veranderd”, zegt Van 

Dun. “Vroeger werkte de adviseur veelal vanuit kantoor en 

ondersteunde hij/zij de auditoren. Nu is de adviseur vaak bij 

de zorginstelling op bezoek; we zijn gaan buitenspelen. Van 

de 48 maanden die een accreditatiecyclus omvat, staat de 

adviseur de zorginstellingen 47 maanden bij. En de audit duurt 

een week.” Die audit is geen theoretische exercitie meer; de 

auditoren gaan de zorginstelling door en doen organisatie- en 

patiënttracers. “Het is veel spannender geworden; je weet niet 

van tevoren wat je kunt verwachten. Dat was ook wennen 

voor de auditoren, ook al omdat ze niet meer in duo’s maar 

zelfstandig door de zorginstelling trokken. Ze hebben dat 

fantastisch opgepakt.” Van Dun is blij met de ontwikkeling van 

het auditorenbestand: de mix is evenwichtiger dan vroeger, er 

zitten veel meer professionals bij en de gemiddelde leeftijd is 

sterk gedaald. “We hopen dat in de nabije toekomst ook 

patiënten/cliënten auditor worden.” Ook de instellingscontact-

personen hebben een nieuwe rol: van uitvoerder van kwali-

teitsbeleid zijn ze veel meer coördinator en coach geworden. 

“Ik heb respect voor de wijze waarop de ICP’s dit hebben 

opgepakt!”, zegt Van Dun. Hij benadrukt dat de ICP’s altijd te 

rade kunnen gaan bij de adviseurs. “Durf te vragen!”

Groei en ontwikkeling
Het NIAZ is sterk gegroeid in Vlaanderen, van 2 naar 53 

Kees van Dun over 6 jaar NIAZ

“Het NIAZ is gaan 
buitenspelen” 
Op 1 januari 2012 startte Kees van Dun 
als directeur/bestuurder van het NIAZ. 
In zes jaar tijd is er veel veranderd; het 
normenkader, de betrokkenheid van pro-
fessionals in zorginstellingen, de begelei-
ding door de NIAZ senior adviseurs en de 
achtergrond van auditoren. Het NIAZ is 
gegroeid in Vlaanderen, werkt toe naar ke-
tenaccreditatie en naar regio-accreditatie. 
“De zorg verandert en het NIAZ verandert 
mee”, zegt Van Dun.

Kees van Dun (Foto: NIAZ)
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zorginstellingen. In Nederland daalde door fusies het aantal 

aangesloten zorginstellingen van 90 naar 73. Een klein aantal 

zorginstellingen verkoos JCI, dat zich in 2014 meldde in Ne-

derland en Vlaanderen. Maar het NIAZ groeide ook buiten de 

ziekenhuissector. In Nederland sloot bijvoorbeeld de radiothe-

rapie aan, in Vlaanderen de thuisverpleging en de GGZ. Het 

NIAZ is er ook klaar voor om regionale netwerken van zieken-

huizen te accrediteren en ketens van zorg. De eerste pilots zijn 

al ingezet. “Als NIAZ leren we daar veel van. Die kennis vloeit 

weer terug naar de sector doordat wij het ‘Leren van Elkaar’ 

hoog in het vaandel hebben. Tijdens NIAZ Netwerkdagen en 

NIAZ Auditorendagen wordt veel kennis uitgewisseld. De se-

nior adviseurs zijn voor zorginstellingen een bron van informatie 

en brengen zorginstellingen ook met elkaar in contact. En we 

verzorgen opleidingen en brengen informatieve magazines uit. 

Ook organiseren we de NIAZ Jaarprijs, waar zorginstellingen 

laten zien hoe zij de zorg elke dag weer een beetje beter ma-

ken voor de patiënt. Ik geloof enorm in de kracht van het delen 

van kennis. Ik ben blij dat ik daar via het NIAZ een steentje aan 

bij heb kunnen dragen.” 

1. Van doel naar tool

2. Van ‘moeten’ naar ‘willen’

3. Van ‘kwaliteit op papier’ naar 

‘kwaliteit in de praktijk’

4. Van professional naar patiënt

5. Van instelling naar keten, van 

keten naar regio

6. Van opschrijven naar dagelijkse 

evaluatie

7. Naar het opruimen van regels

8. Van nationaal naar internationaal

9. Van ‘audit’ naar ‘begeleiden en 

toetsen’

10. Accreditatie: van doel naar 

gevolg

Accreditatie van TOEN naar NU



NIAZ kennismaken
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Drie fasen

Het model laat zien dat veiligheid drie 

fasen doorloopt. “Eerst bouw je veilige 

auto’s, dan verschuift de focus naar 

de besturingssystemen en ten slotte 

leggen we het vergrootglas op het 

gedrag van de bestuurder zelf: gordel 

om, niet drinken en niet appen, om 

maar eens iets te noemen.” Dit model 

is ook van toepassing op de zorg. “We 

hebben de technologie en de kennis 

om veilig te werken en we hebben een 

kwaliteitsmanagementsysteem. Nu 

komt het aan op gedrag: we moeten 

een cultuur scheppen waarin we de 

techniek en het management optimaal 

benutten voor veilige zorg. Dat houdt 

onder andere in dat we onveilig gedrag 

herkennen en elkaar erop aanspre-

ken.”

Inzetten op cultuur

Die derde fase is niet de kers op de 

taart, maar een essentieel onderdeel 

van veilige zorg. “Twintig procent van 

de ongelukken op de weg komen door 

alcoholgebruik en dertig procent door 

snelheidsovertredingen, vertelde Leis-

tikow. Deze fase doet er dus echt toe.” 

Zorginstellingen moeten nu inzetten 

op de culturele aspecten van veilig-

heid en kwaliteit, benadrukt Van Dun. 

“Het gaat niet meer om ‘de techniek’ 

en ‘het management’. Regels en indi-

catoren waren ooit een oplossing, nu 

zijn ze een probleem. Meer protocollen 

dragen niet meer bij aan een verdere 

reductie van ongelukken. Wat wel 

helpt, is aandacht voor het gedrag 

van het individu en voor een leer- en 

ontwikkelcultuur.” Het NIAZ zal die 

ontwikkeling volgen.

Kwaliteit is een auto
In mei 2018 vond het International Forum on Quality & Safety in Healthcare (IHI) plaats in 
Amsterdam. Eén van de sprekers was Ian Leistikow, bijzonder hoogleraar Overheidstoezicht 
op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
“Leistikow trok een parallel tussen veiligheid in het verkeer en in de zorg”, vat NIAZ-direc-
teur Kees van Dun samen. “Hij baseerde zich daarbij op een model van Shell.” 

Illustratie uit IHI-presentatie Ian Leistikow



De zorg verandert en het NIAZ verandert mee. De betrokken-

heid en de rol van de patiënt en de familie nemen toe en dat 

komt terug in het normenkader Qmentum Global. Zo biedt 

het NIAZ zorginstellingen een normenkader waarin betrok-

kenheid van de patiënt/cliënt structureel verankerd is. NIAZ 

senior adviseur Jorien Soethout: “Qmentum Global gaat 

onder andere over hoe de zorginstelling de patiënt/cliënt bij 

zijn behandeling betrekt: weet de patiënt wat er waarom, hoe 

en wanneer gedaan wordt? Is hij volledig geïnformeerd? Heeft 

hij de informatie goed begrepen? Wordt er gevraagd naar zijn 

mening en wordt daar ook iets mee gedaan? Kan de patiënt 

zelf een actieve rol spelen bij zijn behandeling? In de praktijk 

zien we daar al talloze voorbeelden van, het is goed dat het 

normenmateriaal daarop aansluit zodat we ze ook kunnen 

toetsen.”

Systeem van patiëntenparticipatie
Qmentum Global vraagt om een systeem van patiëntenparti-

cipatie. “Het gaat niet om ‘losse’ instrumenten, maar om een 

kader waarin oog is voor de fase en de context”, aldus Soet-

hout. De fase geeft aan dat niet alleen in de directe patiën-

tenzorg participatie mogelijk is, maar ook vóór en ná de zorg. 

Soethout benoemt vier fasen: Ontwerp, Plan, Implementatie 

en Evaluatie. “Bij Ontwerp gaat het over visie en beleid, bij 

Plan over het inrichten van processen of de fysieke omgeving, 

bij Implementatie over informatie en besluitvorming bij directe 

zorgverlening en bij Evaluatie gaat het over tevredenheidson-

derzoek, spiegelgesprekken en de analyse van incidenten.” 

Bij context of plaats gaat het over de typen patiënt die betrok-

ken zijn. Zo wordt in de spreekkamer het gesprek gevoerd 

met de patiënt, op de afdeling met de vertegenwoordiging

van een patiëntengroep, op organisatieniveau met de 

Qmentum Global

Focus op de patiënt
De introductie van Qmentum Global ligt 
op schema. Al 50 zorginstellingen zijn er 
mee aan de slag. Inmiddels is de preview 
van de nieuwe interne audittool beschik-
baar en enthousiast ontvangen. Ook wordt 
er hard gewerkt aan zaken als conver-
sietabellen en unieke nummers. Vanaf 1 
januari 2020 zullen alle audits dan ook 
plaatsvinden met Qmentum Global, het 
nieuwe normenkader met de focus op de 
patiënt.
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Wat verandert er?

Algemeen
l  De teksten van de criteria in QG zijn concreter;
l  In de criteria en de VIR’s is de rol van de patiënt en zijn/haar 

familie toegenomen;
l  De normenset Medische (niet-chirurgische) zorg heet nu 

‘Intramurale zorg’ en bevat criteria over zorg aan kinderen 

en oudere patiënten;
l  De nalevingstests van de VIR’s zijn uitgebreid, beter te 

begrijpen en te toetsen.

Nieuwe VIR’s
l  Patiëntenstroom;
l  Preventie van geweld en agressie op de werkplek;
l  Huid- en wondverzorging (thuiszorg);
l  Verantwoordelijkheid dragen voor kwaliteit;
l  Rapportage van ongewenste voorvallen.

Normenset Excellente Zorg

Vier hoofdstukken

1. Investeren in hoogwaardige zorg;

2. Een voorbereid en bekwaam team vormen;

3. Voorzien in toegankelijke en efficiënte 

informatievoorzieningen;

4. De kwaliteit bewaken en positieve resultaten bereiken.

Jorien Soethout: “Qmentum Global vraagt om een systeem 

van patiëntenparticipatie” (Foto: NIAZ)



NIAZ Qmentum Global
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Meerdere niveaus en voorbeelden van patiëntenparticipatie gevat in de Karolinskamatrix. 

Bron: Intervisiebijeenkomst Q-consult 26 april 2018

cliëntenraad en in een regio met koepelorganisaties. Het 

Karolinska Instituut bracht de fase en de context bijeen in een 

matrix door deelnemers uit verschillende instellingen. Tijdens 

een intervisiebijeenkomst bij Q-consult werd de matrix gevuld 

met praktijkvoorbeelden van patiëntparticipatie (zie illustratie 1).

Efficiencyslag
Qmentum Global is niet alleen patiënt- en cliëntgericht, maar 

er is ook een efficiencyslag gemaakt: voorheen zat er veel 

overlap in zorgspecifieke normensets. Die is er grotendeels 

uitgehaald door één aparte normenset  Excellente Zorgver-

lening te introduceren. Ook zijn de VIR’s eenduidiger opge-

schreven. Ten slotte is er een nieuwe portal, [e]volve, die beter 

aansluit bij de gebruikersbehoeften. Instellingen die zich voor-

bereiden op Qmentum Global gaan werken in deze nieuwe 

portal. De huidige portal blijft als ‘alleen lezen’ beschikbaar.
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“Alle landen die ik bezoek streven naar 

‘patient integrated healthcare’”, bena-

drukt Leslee Thompson. “Er is echt een 

beweging gaande, ondersteund door de 

WHO, om de zorg te veranderen ten bate 

van de patiënt. Als we de patiënt echt een 

stem kunnen geven, combineren we de 

expertise van de zorgprofessional met de 

ervaringsdeskundigheid van het individu. 

Zo bereiken we betere en op de patiënt 

toegesneden resultaten. Dit streven is 

in iedere cultuur relevant. En het is altijd 

mogelijk.”

Qmentum Global

HSO is warm voorstander van ‘patient fo-

cused healthcare’. Het Qmentum Global-

normenkader weerspiegelt dat: in alle 

normen van Qmentum Global is aandacht 

voor de rol van de patiënt, de cliënt en 

diens familie. Dit past bij de ‘People Po-

wered Health’-filosofie van HSO. Leslee 

Thompson: “We omarmen drie principes 

met betrekking tot patiëntparticipatie: (1) 

We werken samen met cliënten en hun 

families, (2) We zorgen voor effectieve en 

tijdige uitwisseling van informatie en (3) 

We gaan effectieve partnerschappen aan. 

Bij de audits besteden we veel aandacht 

aan patiënttracers. Ook gaan we audito-

ren inzetten die zelf patiënt zijn.”

Gamechangers

NIAZ heeft drie ‘gamechangers’ aange-

wezen op het gebied van patiëntpartici-

patie. De eerste is dat patiënten dagelijks 

hun ervaringen kunnen opschrijven in 

het patiëntendossier. “Dit ondersteunen 

we met onze normenset Excellente 

Zorgverlening”, aldus Thompson. “We 

hebben criteria en richtlijnen die hier vorm 

en inhoud aan geven, zoals 6.0, 6.1 en 

6.5.” Hetzelfde geldt, min of meer, voor de 

gamechanger ‘Overdracht aan het bed’. 

“Dan gaat het over de Vereiste Instellings-

richtlijn op het gebied van informatieover-

dracht bij zorgtransities en over de criteria 

7.0 en 7.1 van de normenset Intramurale 

Zorg.” Gamechanger 3 is de deelname 

van patiënten aan interne audits bij zorg-

instellingen. “Dit valt onder de normenset 

voor Leiderschap, om precies te zijn de 

criteria 2.2, 2.3 en 3.4.” Leslee Thompson 

is benieuwd naar de ervaringen van het 

NIAZ op deze drie focusgebieden. “Ik 

zou graag weten hoe je dit het best kunt 

meten, en of het bijdraagt aan betere zorg 

in de praktijk.”

Valkuilen

Thompson is duidelijk over de valkuilen 

op het gebied van patiëntparticipatie. 

“Wat je nooit moet doen, is op een te laat 

moment de inbreng van de patiënt en 

zijn familie vragen. Doe het meteen aan 

het begin van het zorgproces. Denk ook 

nooit dat het te ingewikkeld of irrelevant 

is; samen kunnen patiënt en professional 

problemen oplossen die een arts niet 

in zijn eentje kan tackelen.” Ten slotte: 

omarm patiëntparticipatie écht, doe 

niet alsof. “We kunnen leren van onze 

patiënten en moeten ook echt iets doen 

met hun inbreng. Als we onszelf tevreden 

stellen met het opzetten van adviesraden 

en geen echte actie ondernemen, devalu-

eren we de inbreng en frustreren we onze 

patiënten. Dan kun je echt beter gewoon 

helemaal niets doen.”
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Leslee Thompson, CEO HSO

“Er is een beweging op 
gang gekomen”
CEO Leslee Thompson van de Health Standards Organization 
(HSO) constateert dat er wereldwijd commitment is om de 
patiënt te betrekken bij de zorg. “HSO is actief in 32 landen. In 
al die landen probeert men patiënten en hun 
families een rol te geven in de organisatie van de zorg. Patiënt-
participatie is in elke cultuur relevant en altijd mogelijk.”

“Kees is een visionair”
Sinds Leslee Thompson in februari 2016 benoemd werd tot CEO van HSO heeft ze 

regelmatig contact gehad met het NIAZ en Kees van Dun in het bijzonder. “Kees is 

een visionair geweest. Hij heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de 

samenwerking met HSO”, zegt ze. “Hij heeft zowel in het Nederlands taalgebied 

als op internationaal niveau zijn stempel op accreditatie gedrukt. Hij was een warm 

pleitbezorger voor het betrekken van zorgverleners en patiënten bij het Qmentum 

Accreditatieprogramma en bij HSO. Kees verdient complimenten voor het bouwen aan een 

mondiaal model om de zorg te toetsen, samen met Accreditation Canada en anderen en 

onder de HSO-paraplu.”

Leslee Thompson (Foto: HSO)



“We zijn eigenaar van ons eigen leven 

en dat willen we zo houden tot de dood. 

Maar in zorginstellingen is daarvoor 

weinig ruimte. Het gaat om protocollen 

en om systemen. De cliënt past zich 

aan de zorgorganisatie aan en niet an-

dersom.” Marika Biacsics van de NCZ 

maakt zich sterk voor cliëntenraden in 

de zorg. “We verbinden cliëntenraden, 

bevorderen hun kennispositie en behar-

tigen hun belangen. Dat doen we sinds 

2000. Eerst als ‘Netwerk Cliëntenraden 

Ziekenhuizen, inmiddels als Netwerk 

Cliëntenraden in de Zorg.” 

wetgeving

Het gaat de goede kant op, constateert 

ze. “De invloed van cliënten en cliënten-

raden in zorginstellingen groeit en we 

zien een verschuiving van inspraak naar 

invloed. De wetgeving beweegt mee; 

de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen, die nu bij de Tweede 

Kamer ligt, versterkt de rol van de cliën-

tenraad en geeft deze meer invloed. Zo 

krijgt de cliëntenraad instemmingsrecht 

en is de facilitering van de cliëntenraad 

beter geregeld. Dat is wel nodig ook; 

cliëntenraden hebben nu soms amper 

middelen om hun taken goed uit te 

voeren. Dat illustreert het (vaak geringe) 

belang dat de zorg hecht aan de in-

breng van patiënten/cliënten.”

Cliëntperspectief leidend

Het is haar missie om daar verandering 

in te brengen. “Het cliëntenperspectief 

moet leidend worden in de zorg. We 

moeten steeds door de bril van de 

patiënt kijken en daar de zorg op enten. 

Daarbij gaat het niet alleen om techniek, 

maar ook om bejegening, om informatie, 

om nazorg. Alles wat er gebeurt in een 

zorginstelling heeft effect op de cliënt. 

Dat geldt ook voor een verbouwing of 

een fusie. Daarom zou bijvoorbeeld een 

patiënt-effect-rapportage een vast gege-

ven moeten zijn bij beleidsvoornemens.” 

Een ander goed idee is om in elke Raad 

van Bestuur of Raad van Toezicht een 

vertegenwoordiger van de cliëntenraad 

op te nemen. “We hebben in 2014 ge-

zegd dat we dat binnen tien jaar wilden 

realiseren. Dat kan nog. Dus, beste 

zorgbestuurders, zet eens een stap naar 

de cliënt toe en maak er werk van!”

Geen heilige huisjes

Met het NIAZ onderzoekt het NCZ hoe 

het cliëntenperspectief onderdeel kan 

worden van de accreditatie. “We gaan 

kijken hoe we dat in Qmentum Global 

kunnen inpassen. Dat betekent ook dat 

we de vraag moeten durven stellen: ‘En 

wat levert dit de patiënt op? Heeft hij er 

iets aan dat de medisch specialist dit 

formulier invult?’. Wat ons betreft zijn 

er geen heilige huisjes. Het is goed dat 

het NIAZ patiëntparticipatie hoog op de 

agenda zet. Wat ons betreft had het al 

eerder gemogen!”

NIAZ cliëntenraden
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Marika Biacsics: “Wat ons betreft zijn er 

geen heilige huisjes”

Foto NCZ

Marika Biacsics, voorzitter Netwerk Cliëntenraden in de Zorg

“Systeem moet zich aanpas-
sen aan cliënt, niet andersom”
“Hoe kan het dat we nú pas het cliëntenperspectief mee gaan 
nemen in de zorg? Waarom is dat niet al lang geregeld? De 
cliënt betaalt; het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat zijn 
wensen en behoeften centraal staan. Dat geldt toch ook voor 
andere diensten die je als consument inkoopt?!” Aan het 
woord is Marika Biacsics, voorzitter van het Netwerk Cliën-
tenraden in de Zorg (NCZ).

“Beste 
zorgbestuurder, 

zet eens een stap 
naar de cliënt toe!”
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Simon Malfait, UZ Gent en UGent

“Patiëntparticipatie doe je 
er niet ‘even bij’” 

Eén van de hoofddoelen van de overdracht aan bed is het verbe-

teren van de communicatie tussen verpleegkundigen en patiën-

ten. Dit moet patiëntparticipatie faciliteren en de patiëntveiligheid 

verhogen. “Patiëntparticipatie is het overkoepelende concept, de 

overdracht aan bed een instrument”, vertelt Malfait. Hij onder-

zocht beide in een onderzoek bij veertien verpleegafdelingen in 

acht Vlaamse ziekenhuizen. Ook deed hij literatuuronderzoek. 

Bijkomende veranderingen en benodigde vaardigheden

Wat bleek? “Ten eerste slagen veel verpleegafdelingen er niet 

in om de overdracht aan het bed als de nieuwe standaard te 

implementeren en te borgen. Dat komt niet omdat overdracht 

aan bed moeilijk is, want dat is het niet. Het gaat alleen om méér 

dan het introduceren van een nieuw overdrachtsproces, er zijn 

bijkomende veranderingen en interventies nodig. Die betreffen 

zowel de individuele verpleegkundige als de zorgorganisatie van 

de afdeling en de processen in het ziekenhuis.” 

Daarnaast zijn sommige verpleegkundigen terughoudend. Enkele 

verpleegkundigen vermijden zelfs actief situaties waarin de patiënt 

zich zou kunnen uitspreken. “Dit zou kunnen verklaren waarom 

de mogelijke schending van de vertrouwelijkheid van de patiënt 

zo vaak wordt ingeroepen als reden om het ‘bedside shift report’ 

niet uit te voeren. Verpleegkundigen moeten beschikken over de 

juiste vaardigheden en houding ten opzichte van patiënten, zodat 

ze de patiënt echt betrekken bij de zorg.” 

Effecten

Een derde constatering is dat er, behalve toegenomen patiëntpar-

ticipatie en een daling van het aantal werkonderbrekingen, bijna 

geen te veralgemenen effecten optreden voor verpleegkundigen 

en patiënten, iets wat vaak beweerd wordt in de literatuur. Op 

het niveau van de individuele afdeling werden echter wél meer 

positieve effecten bemerkt. Ten vierde bleek dat op sommige 

afdelingen de overdracht extra 

tijd vroeg, en op andere 

afdelingen juist minder. Malfait: 

“Het tijdsgebruik hangt af van 

kenmerken van de afdeling en 

is daarom dus variabel. Wel 

is het zo dat het contact met 

de patiënt altijd toeneemt. Het 

implementeren van de over-

dracht aan bed louter als een 

middel om tijdwinst te boeken, 

blijkt dus geen goede keuze.” 

Geen quick fix

Beginnen met de overdracht 

aan bed op een verpleegafde-

ling is niet iets wat zomaar 

snel ingevoerd moet worden, benadrukt Malfait. “Het is geen 

‘quick fix’ voor het verhogen van patiëntenparticipatie en het 

verbeteren van de communicatie tussen verpleegkundigen. Het is 

een methode die een meer patiëntgerichte organisatie afdwingt, 

nieuwe vaardigheden en attitudes van verpleegkundigen vereist 

en organisatorische veranderingen en interventies nodig heeft.”

Bewuste keuze

De overdracht aan bed is een geschikte interventie voor de ver-

pleegkundige praktijk, die de voorkeur geniet boven overdracht 

zonder de patiënt, stelt Malfait. “Het is een keuze voor patiëntge-

richtheid die positief kan uitpakken voor patiënten en verpleeg-

kundigen en kan bijdragen aan betere klinische en financiële uit-

komsten. Tegelijkertijd waarschuwen we voor een oppervlakkige 

en snelle implementatie van de methode, gefixeerd op meetbare 

en korte termijneffecten, beïnvloed door de nieuwheid van de 

methode. Wie kiest voor snelheid en voorbij gaat aan de ware 

betekenis van patiëntgerichtheid, bereikt geen patiëntparticipatie. 

Sterker nog, de uitkomst kan negatief zijn: disempowerment van 

de patiënt.” Bottom line: de overdracht aan bed is een geschikte 

interventie voor wie bewust kiest voor patiëntparticipatie en bereid 

is de organisatie erop aan te passen. 

Simon Malfait is bij UZ Gent verbonden aan de Strategische 

beleidscel en bij de Universiteit Gent aan het Universitair Centrum 

voor Verpleegkunde en Vroedkunde

Simon Malfait: “Overdracht 

aan bed is geen ‘quick fix’ 

voor het verhogen van patiënt-

participatie” (Foto S. Malfait)

Elke zorginstelling wil aan de slag met pa-
tiëntparticipatie, of is daar al mee gestart. 
Een wetenschappelijke onderbouwing van 
initiatieven ontbreekt echter, constateert 
Simon Malfait, onderzoeker aan het Univer-
sitair Ziekenhuis Gent. Hij promoveert bin-
nenkort op een veel voorkomende vorm van 
patiëntparticipatie op verpleegafdelingen; 
de overdracht aan bed. 
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20 juni

Symposium Patiëntparticipatie 
en Qmentum Global
Op 20 juni jl. gaf het NIAZ het officiële startschot voor 
Qmentum Global; een nieuwe stap op het gebied van 
patiëntparticipatie en accreditatie. Ter gelegenheid hiervan 
organiseerde het NIAZ een symposium. Ca. 160 bezoekers 
lieten zich inspireren door bevlogen sprekers uit binnen- en 
buitenland. Tijdens de middag nam Kees van Dun afscheid 
als directeur/bestuurder van het NIAZ. Hij blikte terug op 
ruim zes jaar accreditatie onder zijn leiding. Ellen Joan van 
Vliet stelde zich voor als de nieuwe CEO van het NIAZ. Vanaf 
1 juli staat zij aan het hoofd van de organisatie. 

De aula van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis was ‘uitverkocht’. Voorzitter van de Raad van 
Toezicht Guy Peeters toonde 
zich een volleerd dagvoorzitter.

Senior adviseur Jorien Soethout 
gaf een presentatie over 
Qmentum Global.

Patiëntparticipatie  is een uiterst actueel thema.

Scheidend NIAZ-directeur 
Kees van Dun ging in op de 
ontwikkeling die accreditatie in de 
ruim zes jaar die hij aan het roer 
staat heeft doorgemaakt.
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Qmentum Global integreert de patiënt en cliënt in 
accreditatie.

Tijd voor de formele start 
van Qmentum Global! 
Kees van Dun, Leslee 
Thompson en Ellen Joan 
van Vliet tellen af: drie-
twee-één-GO!

Aan de hand van enkele beelden vertelde de nieuwe NIAZ-
directeur, Ellen Joan van Vliet, wat haar drijft in werk en privé.

Eenvoud en 
overzichtelijkheid, 
het goed 
managen van de 
verwachtingen en 
het oog houden 
voor de belangen 
van iedereen om 
samen verder 
te komen zijn 
belangrijke pijlers 
onder Ellen Joan’s 
benadering.

Guy Peeters interviewde Ellen Joan van Vliet.

Een bevlogen Leslee Thompson, 
CEO van HSO, ging in op 
patiëntparticipatie in Canada en 
wereldwijd.

Ze benadrukte dat er geen sprake 
is van participatie als de cliënt niet 
onderdeel uitmaakt van het team 
als gelijkwaardig teamlid.

Kees van Dun ontving een award voor zijn internationale 
voortrekkersrol op het gebied van accreditatie.

In het HSO-zonnetje gezet... de tekst op het 
certificaat wordt nog gecorrigeerd.



Het NIAZ ontving een award voor het 
stimuleren van een innovatieve en 
mensgerichte benadering van audits.

NIAZ symposium

14 NIAZ NIEuws



15

Marika Biacsics (NCZ) vertelde over de groeiende rol van patiënten en 
cliënten in de zorg. Logisch, want wie betaalt, moet ook bepalen, aldus 
Biacsics

Simon Malfait (UGent) 
zette de zaal weer met 
beide benen op de grond. 
Patiëntparticipatie doe je er 
niet ‘zomaar even bij’.

Anita Wydoodt, 
voorzitter van de NIAZ 
Participantenraad en 
lid van de Raad van 
Bestuur van het ETZ, 
vertelde boeiend over 
haar ervaringen in de 
Participantenraad.

Poppenspeler Armand 
Schreurs gaf een 
magnifieke samenvatting 
van de dag. Tijd voor de borrel.

We moeten het 
samen doen, aldus 
Ellen Joan van Vliet.



Zorg die elke dag een beetje beter wordt: daar 
streven we met z’n allen naar! Welke verbeteringen 
hebben de professionals in uw zorginstelling de 
afgelopen periode gerealiseerd? Op welke resultaten 
zijn ze zo trots dat ze die graag willen delen met hun 
collega’s in andere instellingen en met patiënten/
cliënten? 

Ook uw zorginstelling heeft een scala aan voorbeel-
den van verbeteringen die aantoonbaar bijdragen 
aan een hogere kwaliteit van zorg. Het NIAZ is warm 
voorstander van het delen van deze voorbeelden. 
Vanuit deze gedachte heeft het NIAZ de Jaarprijs in 
het leven geroepen. Doe ook mee! Lever vanaf 2 juli 
a.s. uw voorbeeld in via https://jaarprijs.niaz.nl!

Naar welke voorbeelden zijn we op zoek?
Hoofdcriterium:
• Een voorbeeld dat aantoonbaar bijdraagt aan 

betere zorg voor de patiënt/cliënt.
Subcriteria:
• Een voorbeeld dat in de praktijk gerealiseerd is;
• Een voorbeeld waar professionals enthousiast 

over zijn;
• Een voorbeeld dat toepasbaar is op andere afde-

lingen/in andere zorginstellingen.

Het NIAZ plaatst de ingezonden goede voorbeel-
den op de speciale Jaarprijs-website en vanaf 1 
september kan iedereen zijn stem uitbrengen op het 
voorbeeld van zijn/haar keuze. Dit leidt tot vijf genomi-
neerden. Ook de vakjury selecteert vijf voorbeelden. 

Tijdens de NIAZ Jaarprijsdag op 13 november wordt 
de winnaar gekozen. 

De winnaar ontvangt de NIAZ Jaarprijs 2018 én een 
cheque ter waarde van € 10.000,-.

NIAZ 
Jaarprijs 2018

De beste verbetering in de zorg Jaarprijs 2018

Door inspirerende voorbeelden te delen, leren we van elkaar. Samen worden we beter.

Dien uw voorbeeld vanaf 2 juli

in via https://jaarprijs.niaz.nl
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