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Qualicor Europe: kwaliteit met het hart in 
de zorg

• Kwaliteit is altijd in ontwikkeling. Wij maken groei mogelijk 
naar een nieuw niveau van kwaliteitsmanagement en –
beleving

• Internationaal Qmentum Global Accreditatieprogramma

• Wereldwijd in 28 landen toegepast

• In Nederland en België >130 Qualicor Europe zorginstellingen

• Normensets voor het hele zorgspectrum

• Uitgangspunt: people-poweredhealth

• Audits: tracermethodiek, praktijkgericht, auditoren volgen 
patiënt



Qualicor Europe: Word steeds beter

https://www.wordsteedsbeter.eu/ 



Ruimte, Houvast, Vertrouwen 



Van verantwoorden naar voortdurend verbeteren

• Ons keurmerk is duurzaam en ingebed in eigen kwaliteitscyclus

• Onze focus is kijken wat goed gaat en wat beter kan

• Audits: waarderend auditen, vanuit de bedoeling van de norm

• Wij vergroten concrete kwaliteitskennis bij zorgmedewerkers

• Wij werken op basis van meer vertrouwen en minder documentatie

• Maatwerk: aanbod van assessments en academy dat past bij de ambities en 
leefwereld van de zorginstelling



Toepassing in de praktijk 

• De letter van de norm versus de geest van de norm

• “Pas toe of leg uit”, met aandacht voor risicobewustzijn, 
veiligheid, uitvoerbaarheid, toetsbaarheid

• Als iets alleen “moet van Qualicor” is het waarschijnlijk
een criterium voor een schrapsessie…  



GOVERNANCE

POSITIVE CLIENT 
EXPERIENCE

• Ambulante zorg

• Diagnostische beeldvorming

• Oncologische zorg

• Revalidatiezorg

• Transfusiediensten

• Biomedisch laboratorium*

• Laboratorium en bloed*

Acute ZorgOpenbare gezondheidszorg

• Openbare gezondheidszorg

• Dierenwelzijn en 

voedselveiligheid*

• Ambulante Zorg

• Diagnostische beeldvorming

• Eerstelijnszorg

• Excellente zorgverlening

• Geestelijke gezondheidszorg

• Intramurale zorg

• Kritieke zorg

• Middelenmisbruik en 

probleemgokken

• Oncologische zorg

• Peri-operatieve zorg en invasieve 

procedures

• Reiniging en sterilisatie

• Revalidatie

• Spoedeisende hulp

• Transfusiediensten

• Verloskundige zorg

• Voorbereid zijn op noodsituaties en 

rampen

• Zelfstandige instellingen voor 

medisch-specialistische zorg

• Biomedisch laboratorium*

• Grensoverschrijdende

(internationale) zorg*

• Laboratorium en bloed*

• Medisch-geassisteerde

voortplantingstechnieken*

Ambulante Zorg

• Diagnostische beeldvorming

• Eerstelijnsgez.zorg

• Transfusiediensten

• Biomedisch  laboratorium*

• Laboratorium en bloed*

• Mondzorg*

Eerstelijns gezondheidszorg

• Excellente zorgverlening

• Geestelijke gezondheidszorg

• Hospicezorg, palliatieve zorg en 

zorg rond het levenseinde

• Infectiepreventie (maatsch. 

Instellingen)

• Langdurige zorg en dagopvang

• Medicatiebeheer (maatsch. 

instellingen)

• Middelenmisbruik en 

probleemgokken

• Thuiszorg en 

thuisverpleging

• Ontwikkelingsstoornissen*

• Populaties met chronische 

ziektes*

Zelfstandig laboratorium

• Transfusiediensten

• Biomedisch laboratorium*

Zorg & samenleving

• Excellente 

zorgverlening (criteria 

die voorheen in alle 

zorgspecifieke 

normensets zaten)

• Intramurale zorg 

(voorheen Medische 

(niet- chirurgische) 

zorg)

Nieuwe normensets

Modulaire structuur van Qmentum Global

MEDICATIEBEHEER

LEIDERSCHAP

INFECTIEPREVENTIE

LEIDERSCHAP



Toetsing patiëntparticipatie bij eerste QG audit

Visie/ beleid

doelen stellen 
en plannen

uitvoeren

resultaten 
evalueren

bijstellen

Patiënt 
participatie

Actieplan 
opgesteld

Onderdeel van het 
strategisch beleid

Instrumenten bepaald

Gestart zijn met de 
implementatie van 
acties 



Persoonsgerichte zorg op verschillende niveaus

• Spreekkamer: individu en familie/naasten (“in samenspraak met…”)

• Afdeling/proces: vertegenwoordiging specifieke patiëntengroep

• Organisatie: cliëntenraad

• Systeem/regio: koepelorganisatie/patiëntenfederatie

De focus van de patiënt verschuift van de eigen situatie naar het opkomen voor de 
belangen van anderen. 



Nieuwe formats

• Assessment formats duurzaam met een passend aanbod 
in iedere fase (https://www.qualicor.eu/assessments/) 

• Opstapmodel

• Proefaudit

• IBA 

• IBVA eenmaal per vier jaar

• OA ter overbrugging: aanloop naar 3 sequentials

• 3 sequentials in een periode van vijf jaar

https://www.qualicor.eu/assessments/


Academy 

• Trainingen 

• ‘Op maat’ 

• Waarderend auditen 

• Zie ook de website www.qualicor.eu/academy

• Leren van elkaar, interactieve werkvorm 

• Evidence based

http://www.qualicor.eu/academy


Kennismaking Dhr. Syb Beeksma

• Introductie 

• Vraagstelling 
‘Wat is de relatie met het normenkader 
Qmentum Global versus SFERD handboek?’

• Werkwijze

• Resultaat 



Qmentum Global: kwaliteit is geen toeval

• Wetenschappelijk onderbouwde (inter)nationale criteria, erkend door de ISQua

• Ervaren en opgeleide (externe) auditoren  (b.b. 200) uit de dagelijkse praktijk  

• Door middel van patiënt- of organisatietracers toetsen van het (integrale) beleid 
instellingsbreed

Bijv. een patiënttracer van een SEH naar de  MDL afdeling inclusief scopie

• Werking van je kwaliteit- en veiligheidsbeleid en het risicobewustzijn 



Integreren QG 

• In- en externe toetsingen (o.a. SFERD,wetenschappelijke vereniging, IGJ e.a.)

• PDCA-cyclus (opvolging / borging) 

• Voldoen aan criteria betekent voldoen aan normenkader van bijv. de NVMDL

• Hygiëne- en infectiepreventie is een zorginstellingsbrede normenset en is  altijd 
onderdeel van de toetsingscyclus

T1 QG audit

T1+2 jaar: visitatie
NVMDL

T1+4? jaar: QG 
audit



Vereiste Instellingsrichtlijn (VIR) instellingsbreed

• Essentiële voorwaarden voor veiligheid in de patiëntenzorg

• Alle VIR’s voldoen aan 95% van de (meerdere) nalevingstests

Er wordt een preventief onderhoudsprogramma voor medische apparatuur, medische hulpmiddelen
en medische technologie geïmplementeerd. (Leiderschap)

Er wordt een patiëntveiligheidsplan voor de instelling ontwikkeld en geïmplementeerd. (Leiderschap)

Training en scholing op het gebied van patiëntveiligheid die zich richt op specifieke aandachtsgebieden van patiëntveiligheid, worden 
minimaal jaarlijks gegeven aan het management, medewerkers en vrijwilligers (Leiderschap) 

Er wordt een managementsysteem voor patiëntveiligheidsincidenten geïmplementeerd ter ondersteuning van rapportage en 
leerproces. (Leiderschap)

Er wordt een gedocumenteerde en gecoördineerde aanpak geïmplementeerd voor de openbaarmaking van 
patiëntveiligheidsincidenten bij cliënten en hun familie, die de communicatie en een ondersteunende reactie stimuleert.
(Leiderschap)

De procedures voor de reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische instrumenten, hulpmiddelen en apparatuur worden 
gecontroleerd en er worden, waar nodig, verbeteringen doorgevoerd. (Infectiepreventie en –bestrijding) 



VIR’s zorginhoudelijk

Er wordt voorlichting gegeven over handhygiëne aan de teamleden en vrijwilligers. (Infectiepreventie en -beheersing)

De naleving van de ingevoerde handhygiënepraktijken wordt gemeten. (Infectiepreventie en -beheersing)

Zorggerelateerde infecties worden gevolgd, informatie wordt geanalyseerd om uitbraken en trends te signaleren en deze informatie 

wordt binnen de instelling gedeeld. (Infectiepreventie en –beheersing)

De informatie die relevant is voor de zorgverlening aan een cliënt, wordt effectief gecommuniceerd 
bij de zorgoverdracht. (Zorgverlening)

In overleg met de cliënten en hun familie worden er minimaal twee persoonsgebonden parameters 
gebruikt om te controleren of cliënten de zorg ontvangen die voor hen is bestemd. (Zorgverlening)

Ter voorkoming van valpartijen en ter vermindering van het risico op valletsels worden er universele voorzorgsmaatregelen 
geïmplementeerd, wordt er voorlichting en informatie verstrekt en worden de activiteiten geëvalueerd. (Zorgverlening)

Medicatieverificatie wordt uitgevoerd in overleg met de cliënten en hun familie om bij ambulante zorgbezoeken accurate en volledige 
informatie te verstrekken over medicatie, wanneer medicatiebeheer een belangrijke component van de zorg vormt. (Zorgverlening)

Vereiste Instellingsrichtlijn (VIR) zorginhoudelijk 

• Essentiële voorwaarden voor veiligheid in de patiëntenzorg

• Alle VIR’s voldoen aan 95% van de (meerdere) nalevingstests



Overeenkomsten / relatie

• Veiligheidsmanagementsysteem (IGJ) / patiëntveiligheid 

• Beleggen van taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden

• PDCA -cyclus 

• Risico-inventarisatie en –evaluatie 

• Evidence based (inter) nationaal 



Overeenkomsten / relatie

• Website https://www.niaz.nl/kwaliteitsnorm/qmentum-global

Verwijzing Qmentum Global matrix  toelichting in kolom  N met een link 
naar standaarden, veldnormen en wet- en regelgeving

KRIZ, WIP, NEN-ISO, Zorginstituut NL, KNMG e.v. 

RIVM, Rijksoverheid, VMS-zorg, IGJ, autoriteit persoonsgegevens e.v.

Kwaliteitshandboek Reiniging, Desinfectie Flexibele Endoscopen (RDFE) 

https://www.niaz.nl/kwaliteitsnorm/qmentum-global


Verschillen 

• SFERD = kwaliteitstandaard ontwikkeld door de beroepsverenigingen:

- Koepel Medische Technologie
- Sterilisatie Vereniging Nederland
- Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
- Vereniging voor Hygiëne- en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg 
- Vereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen Maag, Darm, Lever (V&VN)



Verschillen 

• SFERD kwaliteitshandboek = specifiek ontwikkeld voor endoscopieafdelingen

• SFERD kwaliteitshandboek = een specifieke veldnorm voor de toepassing van 
diagnostische en therapeutische endoscopen, reiniging en desinfectie

• SFERD kwaliteitshandboek = een veldnorm en niet vrijblijvend





Vragen? 



beeksma@casema.nl 

vanmierlo@qualicor.eu

Dank voor je aandacht en veel succes met 
je werk!

mailto:vanmierlo@qualicor.eu
mailto:vanmierlo@qualicor.eu

