
“Bij de vorige visitatie van de vereniging 
Samenwerkende Topklinische opleidings-
Zieken-huizen (STZ) zijn onvolkomenheden 
geconstateerd en is gerapporteerd waar-
aan we moeten werken”, vertelt Jørgen van 
Overbeek, directeur van de HagaAcademie 
en coördinator STZ-hervisitatie. “Daarnaast 
zijn de criteria om de STZ-status te behou-

den, verzwaard.” Er moet dus een inhaal-
slag worden gemaakt naar aanleiding van 
de vorige visitatie én er is een algemene 
niveauverhoging van kwaliteitseisen voor 
alle STZ-criteria.
“Wat eerder een zwaarwegend advies was, is 
nu een voorwaarde geworden”, stelt  
Jørgen. “Ons werk moet op orde zijn, willen 
we onze positie als topklinisch opleidings-
ziekenhuis continueren.” Het HagaZiekenhuis 
dient minimaal twaalf medische vervolgop-
leidingen te bieden en daarnaast een goed 
functionerend leerhuis en wetenschaps-
beleid te hebben. “Aan deze twee primaire, 
doorslaggevende criteria moeten we in ieder 
geval voldoen. We zijn niet voor niets een 
opleidingsziekenhuis”, aldus Jørgen.

Diversiteit behouden
“We hebben er belang bij het STZ-lidmaat-
schap voort te zetten”, meent Jørgen. “Het 
maakt ons een serieuze samenwerkings-
partner, waarnaar wordt doorverwezen 
voor complexere ingrepen, omdat we de 
kennis en apparatuur in huis hebben. Als 

STZ-ziekenhuis vervullen we ook een regi-
onale functie en zijn we een aantrekkelijke 
werkgever voor zowel specialisten als ver-
pleegkundigen.” In de afgelopen jaren is er 
veel moeite gedaan om het kennisniveau te 
verhogen en dit te gebruiken in de patiën-
tenzorg. Die kennis wordt nu overgedragen 
in medische opleidingen. Jørgen: “Wan-
neer je meer weet, kun je ook meer bieden. 

Gecombineerd met de juiste technische 
infrastructuur krijgen we automatisch de 
bijbehorende patiënten. En dit maakt het 
ziekenhuis ook geschikter voor (promotie-) 
onderzoek.” De ontwikkelde specialisaties 
stralen eveneens af op verpleegkundigen, 
die kunnen bijscholen en doorgroeien tot 
specialistisch verpleegkundigen, research 
nurses of physician assistants. “In een alge-
meen ziekenhuis is dit veel minder aan de 
orde”, aldus Jørgen. “De rol van werkgever 
die diversiteit aanbiedt, willen we behou-
den. En de kennis en het type patiënten die 
de afwisseling vergroten, willen de mede-
werkers ook niet kwijt.”

Lat hoger leggen
“Het keurmerk van het Nederlands Instituut 
voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) werkt 

Als lerende, zichzelf ontwikkelende zorgorganisatie heeft het HagaZiekenhuis eerder 
gekozen voor toetsing door deskundigen van buiten het ziekenhuis. Door aan de toet-
singcriteria van de STZ en het NIAZ te voldoen, verkreeg het ziekenhuis de STZ-status 
en het NIAZ-kwaliteitskeurmerk voor bepaalde tijd. Het jaar 2012 staat in het teken 
van periodieke toetsing om beide kwaliteitslabels te behouden. Een grote opgave 
waarvoor de voorbereidingen dit jaar starten.

Kwaliteitslabels behouden

(Lees verder op pagina 2) 

NIAZ
Eerdere NIAZ-accreditatie
November 2008

NIAZ-accreditatie-bewijs
20 maart 2009

Verkregen tot
20 maart 2013

Toetsing
Elke vier jaar

Heraccreditatie
November 2012

STZ
Eerdere STZ-visitatie
April 2007

STZ-lidmaatschap
Sinds 1998

Verkregen tot
2012

Toetsing
Elke vijf jaar

Hervisitatie
Maart 2012

Twee toetsingen
in 2012

&
M E I  2011

NIAZ   STZ



als een uithangbord”, zegt Marloes van der 
Laan, manager van de afdeling Beleids-
ontwikkeling en Kwaliteit en projectleider 
NIAZ. “Je laat hiermee zien dat de cultuur is 
gericht op voortdurende kwaliteitsverbete-
ring, er sprake is van verantwoorde zorg en 
de veiligheid van patiënten, medewerkers 
en bezoekers is gewaarborgd.” Patiënten, 
zorgverzekeraars en samenwerkingspart-
ners bepalen hun keuze steeds meer op 
basis van de aanwezigheid van keurmerken. 
Daarom is het van belang om het instel-
lingsbrede NIAZ-accreditatiebewijs te conti-
nueren. “Een periodieke toetsing inspireert 
en motiveert het HagaZiekenhuis ook om 
de lat hoger te leggen voor de kwaliteit, 
veiligheid en organisatie van de zorg”, aldus 
Marloes. “De zwaardere eisen van het NIAZ 

vragen hier ook om. Op het gebied van kwa-
liteit zien we deze vooral terug in de aan-
gescherpte criteria voor patiëntgerichtheid, 
medische techniek, scholing, en werving en 
behoud van personeel. Ook is de NTA-norm 
met het veiligheidsmanagementsysteem 
(VMS) geïntegreerd in de NIAZ-criteria, 
wordt de informatiebeveiliging (NEN 7510) 
getoetst en zijn er nieuwe criteria rondom 
de financiële processen.”

Ondersteuning voor afdelingen
“In 2010 heeft het NIAZ de 26 verbeterpun-
ten uit de externe audit van 2008 opnieuw 
getoetst”, vertelt Marloes. “Daaruit kwamen 
aantoonbare verbeteringen naar voren die 
aangaven dat we goed op weg zijn om de 
onvolkomenheden op te lossen. Onder meer 
bij het onderhoud en de vrijgave van appara-

tuur, de time-out procedure op de OK en het 
veilig incident melden. Er is dus voldoende 
voortgang om de aankomende accreditatie 
met vertrouwen tegemoet te zien.”
De verbeterpunten zitten vooral in de dub-
bele documenten in het documentbeheer-
systeem, het trainen van verpleegkundigen 
rondom voorbehouden handelingen en 
de aanwezigheid van een actueel ontrui-
mingsplan per afdeling. Daarnaast wordt 
van elke afdeling verwacht dat zij in 2011 
en 2012 acht acties realiseren ter voorbe-
reiding op de heraccreditatie van het NIAZ. 
“Maar de afdelingen staan er niet alleen 
voor”, geeft Marloes aan. “Ook al zijn zij de 
inhoudsdeskundigen, NIAZ-trekkers en docu-
mentgebiedbeheerders. Ze krijgen hierbij 
ondersteuning en begeleiding van de  
afdeling Beleidsontwikkeling en Kwaliteit.”

(Vervolg van pagina1)

Uit een inventarisatie bleek dat de NIAZ-
criteria en STZ-criteria elkaar inhoudelijk 
nauwelijks overlappen. Het samenvallen 
van criteria is slechts aanwezig bij enkele 

STZ-criteria uit het onderdeel ‘Kwaliteits-
bewaking’. Vandaar dat is besloten om 
vooral op activiteitenniveau aansluiting 
te zoeken. Bijvoorbeeld bij communica-
tiemomenten en -activiteiten. Denk aan 
gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten, 
gecombineerde voortgangsrapportages, 
artikelen in HagaActueel en speciale  
themabijlagen over dit onderwerp. Ook zal 
de deadline voor de realisatie van de over-
lappende verbeterpunten worden gelijk-
getrokken in het eerste kwartaal van 2012.

Gezamenlijk doel
“Door de communicatie en aansluiting op 
elkaar af te stemmen, blijven we bij elkaar 
betrokken, weten we van elkaar wat er 
speelt en belasten we de medewerkers niet 
dubbelop met informatie of activiteiten”, 
zegt Marloes. “Ons gezamenlijk doel is dat 
de kwaliteit en de organisatie van de zorg 
op orde moeten zijn. Het is overigens niet 

alleen een ‘moeten’, het is ook uitdagend 
en leerzaam om hiermee bezig te zijn. Voor 
de patiënten levert het uiteindelijk betere 
zorg op en voor het personeel worden de 
omstandigheden waaronder je werkt beter.”
“Het is een voordeel dat onze kwaliteit 
wordt getoetst door twee verschillende 
instanties”, vult Jørgen aan. “We willen beide 
kwaliteitslabels verkrijgen en behouden, 
want dit heeft een enorm positieve uitstra-
ling naar de buitenwereld en een positief 
effect op onszelf.”

Op verzoek van de Raad van Bestuur is door Marloes van der Laan, projectleider NIAZ, en 
Jørgen van Overbeek, coördinator STZ, gekeken op welke punten de voor bereidingen van 
de ziekenhuisbrede hervisitatie en heraccreditatie kunnen worden samengevoegd.

Samenwerking zoeken in voorbereiding
Overlappende NIAZ- en STZ-criteria 
■■ klachtenprocedure
■■ patiënttevredenheidsonderzoek
■■ corporate governance code
■■ veiligheidsmanagementsysteem
■■ onderwijs voor verpleegkundigen
■■ melden, analyseren en bespreken  

van incidenten, calamiteiten en  
complicaties

■■ intercollegiale toetsing medisch  
specialisten

“Het HagaZiekenhuis is een mooi voorbeeld 
van een topklinisch ziekenhuis. Met het Hart-
centrum, de neurochirurgie, de afdeling voor 
hematologische intensive care, het Juliana 
Kinderziekenhuis, multidisciplinaire opleidingen 
en een schat aan patiëntenzorgkennis in com-
binatie met onderzoek. Voor de medische staf 
betekent dit - vergeleken met een algemeen 
ziekenhuis - een wetenschappelijk hoger ambi-
tieniveau, omdat onderzoek en onderwijs inte-
graal onderdeel kunnen zijn van je vak. Deze 
aspecten maken het werk leuk en uit dagend. 
En het trekt enthousiaste, jonge collega’s aan 

die je scherp houden. Door op te leiden en 
wetenschappelijke interesse verbetert je eigen 
functioneren, evenals de kwaliteit van de zorg. 
Patiënten herkennen dit ook als zodanig.  
De STZ-accreditatie is de motor om onderwijs 
en onderzoek beter én ziekenhuisbreed te 
faciliteren. Het HagaZiekenhuis biedt die ruimte 
en structuur. Deze toetsing dwingt ons na te 
denken over hoe we dit optimaal organiseren 
en zichtbaar maken. Daar wil de hele staf zijn 
schouders onder zetten.”

Martin Schipperus, voorzitter medische staf

“Voor de Centrale OpleidingsCommissie bete-
kent de STZ-hervisitatie dat we laten zien dat 
we als ziekenhuis in alle opzichten top-klinisch 
zijn. Dat we naast uitstekende patiëntenzorg 
en wetenschappelijk onderzoek ook een uitste-
kende opleiding hebben. Een opleiding die zich 
kenmerkt door hoge kwaliteit en die zich houdt 
aan de vereiste standaard. Of dat ook zo is, zal 
blijken na externe beoordeling. Een professio-
nele buitenstaander zal kritischer te werk gaan 
dan wijzelf geneigd zijn. Voor de HagaAcademie 
is het belangrijk dat zij kan laten zien dat ze de 
opleiders actief bijstaat. Visitaties dwingen ons 

alles op papier te zetten en na te gaan of dat 
wat op papier staat ook zo wordt uitgevoerd. 
Daarbij blijft het de kunst niet in zinloze bureau-
cratie te vervallen. Het gaat er uiteindelijk  
om dat we zeggen wat we doen en doen wat 
we zeggen. Dat klinkt simpel, maar dat is het 
allerminst.”

Theo van Woerkom, decaan HagaAcademie

“Aan onszelf en aan de buitenwereld willen we 
tonen dat de kwaliteit van ons werk op orde is. 
Door externe toetsing kunnen we het kwaliteits-
keurmerk van het NIAZ en de STZ-status conti-
nueren, zodat we weten dat we aan de gestelde 
criteria voldoen en naar die maatstaven hande-
len. Kwaliteit en veiligheid leveren is niet iets 
wat je erbij doet, het is het vertrekpunt van wat 
je doet. Dit maakt dat je er niet van gaat zuch-
ten, ook al vergt het veel tijd en is het nooit 
klaar. Het gaat om de intrinsieke opvatting je 
werk goed te doen, jezelf te ontwikkelen en dit 
met trots en enthousiasme over te brengen. 

Ons werk blijft altijd risicovol, maar door er 
goed mee om te gaan, ervan te leren en te  
verbeteren, kunnen we vertrouwen uitstralen. 
Naar de patiënten en bezoekers, maar ook naar 
elkaar, omdat we gezamenlijk een keten voor 
verantwoorde en goede zorg vormen.”

Marjolein Tasche, lid Raad van Bestuur

De schouders eronder

Vertrouwen uitstralen

Doen wat we zeggen

Marloes van der Laan en Jørgen van Overbeek trekken 
samen op voor de kwaliteitslabels van NIAZ en STZ
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■■ Realisatie verbeter-
punten uit voorgaande 
audit NIAZ
■■ Bijscholen interne 

auditoren NIAZ
■■ Training pilot-

afdelingen iTask  
voor NIAZ

28 J U N I  2011

■■ Voorlichtings-
bijeenkomst STZ  
en NIAZ

AU G U S T U S  2011

■■ Ziekenhuisbrede 
1-meting en opstellen 
verbeterplan NIAZ
■■ Training pilot-

afdelingen iProcess 
voor NIAZ
■■ Voortgangsrappor-

tage verbeterpunten 
STZ
■■ Realisatie verbeter-

punten wetenschap  
en beleid STZ

N O v E M B E R  2011

■■ Evalueren en actu-
aliseren intern audit-
systeem
■■ Laatste voortgangs-

meting STZ
■■ Bijeenkomst belang-

hebbende partijen STZ
■■ Aanvraag hervisi-

tatie STZ

D E c E M B E R  2011

■■ Voorbereiden aan-
vraag heraccreditatie 
NIAZ
■■ Einddatum inrichten 

afdelingsspecifieke 
portalpagina’s in  
iDocument voor NIAZ
■■ Deadline dubbele 

documenten uit  
iDocument voor NIAZ
■■ Opstellen visitatie-

rapport STZ

J A N UA R I  2012

■■ Aanvraag heraccre-
ditatie NIAZ
■■ Voortgangsrappor-

tage NIAZ
■■ Realisatie verbeter-

punten STZ
■■ Inleveren visitatie-

rapport STZ

F E B R UA R I  2012

■■ Voorbereiden  
visitatie STZ

M A A R T  2012

■■ Realisatie verbeter-
punten uit ziekenhuis-
brede 1-meting NIAZ
■■ Actualisatie zieken-

huisbrede documenten 
in iDocument  
voor NIAZ
■■ Hervisitatie- 

 bezoek STZ

J U N I  2012

■■ Opstellen en ver-
zenden zelfevaluatie-
rapport NIAZ
■■ Bijscholen en oplei-

den interne auditoren 
NIAZ

S E p T E M B E R  2012

■■ Ziekenhuisbrede  
bijeenkomst over 
heraudit NIAZ
■■ Verstrekken aanvul-

lende informatie aan 
auditteam NIAZ

O k TO B E R  2012

■■ Voorbereiden audit-
bezoek NIAZ

N O v E M B E R  2012

■■ Auditbezoek NIAZ

Tijdlijn van de STZ- en NIAZ-processen
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“Het NIAZ zorgt ervoor dat we zorgvuldig-
heid blijven betrachten. Want wanneer je 
hier langer werkt, ontstaan er blinde vlek-
ken. Door de waan van de dag schieten er 

soms dingen bij in. Dan staat de dossierkar 
met privacygevoelige informatie op de 
gang of dragen verpleegkundigen sieraden. 
Het gaat erom dat iedereen scherp blijft, 
met de neus dezelfde kant op staat en die 
blinde vlekken ziet.”
Volgens Bregje is kwaliteit een continuüm, 
dat moet worden ingeslepen in elke vezel 
van iedere medewerker. “Je moet het incor-
poreren, je eigen maken. Het is niet iets voor 
af en toe. En iedereen is daarin complemen-
tair, want het is essentieel dat we elkaar 
aanvullen. Zo vindt de ene verpleegkundige 
het belangrijk dat de patiënten er goed ver-
zorgd uitzien en de andere verpleegkundige 
is beter in het schoonmaken van spullen of 
het opruimen van kasten. We proberen het 
met elkaar zo goed mogelijk te doen.”

checks uitvoeren
Op rustige momenten pakt Bregje de con-
trolelijst van het NIAZ, die haar herinnert 
aan de checks die ze moeten uitvoeren. 

Denk aan documentenbeheer, kledingvoor-
schriften, onderhoud van apparatuur en het 
ontruimingsplan. “Zo blijven we ons bewust 
van de normen waaraan we moeten vol-
doen. Iedere medewerker is een schakel in 
de zorgketting. Iedereen is even waardevol 
en heeft een aandeel en verantwoordelijk-
heid. Het NIAZ zorgt ervoor dat we die ket-
ting oppoetsen en onderhouden. Niet door 
theoretisch, maar door praktisch bezig te 
zijn. We moeten het NIAZ vertalen in prakti-
sche kwaliteitsverbetering, dat is de bedoe-
ling en het doel.” Een ander voorbeeld is de 
VIM-commissie, waarin een multidisciplinair 
team de foutmeldingen bespreekt. “Een 
goed klimaat scheppen voor een systeem 
van kwaliteitverbetering is belangrijker dan 
de foutmelding op zich”, vindt Bregje. “Het 
gaat erom hoe we het de volgende keer 
beter kunnen doen.”
Fatsoenlijk met elkaar communiceren bin-
nen en buiten de afdeling ziet Bregje als de 
‘zachte’ kant van het NIAZ. “Het is belangrijk 
om naar elkaar te luisteren en elkaar feed-
back te geven. Naast de afdelingsverga-
dering en het vaste medewerkeroverleg is 
onze maandelijkse, digitale nieuwsbrief een 
goed instrument om elkaar te informeren. 
Het is belangrijk open te staan voor advie-
zen en elkaar, ook ziekenhuisbreed,  
te helpen.

Om de status van topklinisch opleidings-
ziekenhuis te kunnen behouden, kijkt de 
STZ onder meer of de onderwijstaken 
in voldoende mate worden verzorgd en 
gefaciliteerd. “De rol van het ziekenhuis als 
stakeholder in de opleiding wordt steeds 
belangrijker, want deze profilering moet 
duidelijk zichtbaar zijn”, zegt Harry. “Naast 
andere STZ-criteria, zoals efficiënte zorg-
paden en verkorte wachttijden, is de oplei-
ding op de longafdeling goed georganiseerd. 
Onze professionaliteit heeft een grote ont-
wikkeling doorgemaakt. Door nieuwe regel-
geving, maar ook van binnenuit. Opleiden en 
patiëntenzorg staan voor ons op een gelijk 
niveau, ook al zijn de patiënten natuurlijk 
heel belangrijk. De opleiding houdt ons jong 
en actief, en geeft een positieve wending aan 
onze patiëntenzorg.”

Inspelen op ontwikkelingen
De opleiding tot longarts is niet alleen 
technisch, maar volgt ook de principes van 
‘het nieuwe opleiden’. Dat wil zeggen dat 
de medische vervolgopleiding is gericht 

op het verwerven van competenties en het 
geven en ontvangen van feedback. “Er is 
veel aandacht voor communicatie, omgaan 
met mensen, samenwerking en organisatie 
van zorg”, aldus Harry. “En voor discipline-
overstijgende aspecten, zoals maatschap-
pelijk verantwoorde zorg, bijvoorbeeld 
bij orgaandonaties of het kostenbewust 
voorschrijven van middelen. We blijven 
nadenken over wat we kunnen ontwikkelen, 
wat de assistenten beweegt en wat er in de 
markt speelt. Om de opleiding te behouden, 
moeten we dit bewaken en hierop inspelen. 
Daarom toetsen we de kwaliteit van de 
opleiding in een fase voor de visitatie van 
de opleiding, zodat we verbeteringen en 
aanbevelingen op voorhand kunnen imple-
menteren.”

Stimulerend onderwijs
Het ziekenhuis, de vakgroep en de opleiders 
hebben een gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid voor de kwaliteit van de 
opleiding. “Deze rollen moeten terug komen 
in een opleidingsplan”, vertelt Harry. “Want 

dat zetten we in de etalage. We willen  
stimulerend opleiden, voor meer dan vol-
doende opleidingsmomenten zorgen, ook 
onderwijs buitenshuis organiseren en laag-
drempelig zijn. Een veilig klimaat voor  
assistenten in opleiding en een open sfeer 
op de afdeling maakt dat mensen elkaar  
stimuleren en de onderlinge gunfactor 
hoog is. Dit komt de zorg altijd ten goede. 
Door een goede onderwijsomgeving en  
een wetenschappelijke atmosfeer kunnen 
assistenten tot verdieping en onderzoek 
komen. Ook daarin heeft het ziekenhuis  
een faciliterende functie, waarover de STZ 
een oordeel zal vellen.”

Bewust van kwaliteitsnormen

Opleiding in de etalage

Bregje Hendriks: “We moeten het NIAZ vertalen  
in praktische kwaliteitsverbetering”

Harry Heijerman: “Op de longafdeling staan opleiden 
en patiëntenzorg op gelijk niveau”

“Ik sta vierkant achter certificering als het gaat om de vergroting van kwaliteit. Daar leer 
je alleen maar van”, vertelt Bregje Hendriks, unithoofd Neurologie. “Het gaat dus niet 
om het halen van een papiertje. Ik zie het net zoals klachten van patiënten, dat zijn ook 
gratis adviezen.”

De afdeling Longziekten is, als één van de weinige afdelingen van het HagaZieken-
huis, verantwoordelijk voor een volledige opleiding. “De bevoegdheid om op te leiden 
tot longarts is best bijzonder”, vindt Harry Heijerman, longarts. “Maar het betekent 
ook een grote verantwoordelijkheid om specialisten op te leiden die in de toekomst 
elders gaan functioneren.”
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