Nieuw als eis 3-4:
111.03

De actuele (beleids)visie geeft invulling aan de wettelijke verplichting tot het bieden van
verantwoorde zorg. Dat is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig
en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.
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De actuele (beleids)visie is gericht op continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid.
De instelling past de vigerende governancecode (NL) Hospital Governance (B) toe.
De instelling benut de (geaggregeerde) uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken,
jaargesprekken, verzuimregistratie, registratie van incidenten en risico-inventarisaties bij
het actualiseren van het (strategische) personeelsbeleid en veiligheidsbeleid.
De instelling heeft vastgelegd hoe de preventie, signalering, analyse en registratie van
gezondheids- en veiligheidsincidenten en risico’s die betrekking hebben op de
medewerkers plaatsvinden.
De instelling beschikt over een geldend risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met een
daarbij behorend plan van aanpak.
De instelling heeft preventieve maatregelen getroffen voor werksituaties die als minder
veilig worden beschouwd en/of ervaren.
De instelling heeft een recallprocedure voor materialen, hulp- en geneesmiddelen en
(medische)apparatuur.
De instelling voert een risicoanalyse uit aan het begin van het verwervingsproces van
(medische) apparatuur, waarbij zowel de technisch verantwoordelijke als de gebruikers
zijn betrokken.
Voorafgaand aan verbouwingen, renovaties en vervangingen van installaties worden de
veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en zonodig gereduceerd.
Op plaatsen met een verhoogd risico voor het opdoen van (ziekenhuis)infecties worden
geregeld hygiëne-audits uitgevoerd en metingen van de lucht- en waterkwaliteit verricht.
De instelling heeft de (zorg)processen zodanig ingericht en gestandaardiseerd dat de
veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers naar behoren is gewaarborgd. Hierbij
wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan die onderdelen van de zorgprocessen die
door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de instelling en/of de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (NL) Zorginspectie (B) als bijzonder risicovol zijn aangemerkt.
Voorafgaand aan het invoeren van een verandering van een (zorg)proces worden de
risico’s voor de veiligheid systematisch beoordeeld en zonodig gecorrigeerd.
Voorafgaand aan het invoeren van belangrijke technische, procedurele en
organisatorische veranderingen worden de risico’s voor de veiligheid systematisch
beoordeeld en zonodig gecorrigeerd.
De instelling voert prospectieve en retrospectieve risico-inventarisaties uit ter verbetering
van de (zorg)processen.
De instelling heeft een regeling voor het traceren en oproepen van patiënten voor het
geval aan de in de zorg gebruikte materialen, hulpmiddelen en (medische)apparatuur
tekortkomingen zijn geconstateerd die een risico voor de veiligheid van de patiënt zijn
(recall patiënten).
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De instelling hanteert een regeling voor proefopstellingen en ingebruikname van nieuwe
(medische) apparatuur, onder meer gericht op een verantwoorde vrijgave van het gebruik
hiervan, waarbij zowel de technisch verantwoordelijke als de gebruikers zijn betrokken.
De instelling heeft een registratie van incidenten die het mogelijk maakt dat met het
opgebouwde gegevensbestand inzicht kan worden verkregen in structurele
tekortkomingen in (de organisatie van) de (zorg)processen.
De instelling heeft een beoordelingskader m.b.t. incidenten waarvoor een wettelijke
meldingsplicht geldt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (NL) Zorginspectie (B).

