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Kwaliteitssysteem

 De verzameling werkafspraken die wij 

gemaakt hebben om te verzekeren 

dat de diensten die de organisatie 

levert van goede en constante 

kwaliteit zijn.



Kwaliteitssysteem

NIET 

om mensen aan 
te sturen of te 
superviseren



Kwaliteitssysteem

WEL :

mogelijk  maken

samen goed 
werk leveren



Waarom moet dat nou ?

We doen het toch goed !?



Waarom kwaliteitssysteem

 Behoefte

• bij afnemer

• bij organisatie zelf

 Verplichting

• door overheid

• door klant

• concurrentie



Waarom kwaliteitssysteem

 Werk makkelijker, sneller en vlotter

+ inwerken met-zonder voorschriften

+ aparaatprobleem met-zonder logboek

+ duidelijkheid taken en bevoegdheden

+ Verbeteren procesgang / doorlooptijden

 Tool voor directie en leiding

+ beheersbaarheid processen vergoot



Kwaliteitssysteem

Werkafspraken:

gemaakt zodat aan de norm voldaan wordt

beschreven in kwaliteitsdocumentatie

• kwaliteitshandboek

• voorschriften, logboeken, ...



Werkafspraken vastleggen

 Niet vastschrijven

• mate van detail van voorschriften

• individualiteit mag

 Flexibiliteit

• geen eenheidsworst

• norm laat flexibiliteit toe



Werkafspraken vastleggen

 Werkbare afspraken maken !

• Houd werkbaarheid in de gaten

• Mensen die ermee werken betrekken!!!!

 Eigen systeem werken meenemen

• kennis en ervaring niet weggooien

• kennis en ervaring opnemen in kwaliteitssysteem



Werkbare afspraken



Papierwerk beheersen



Norm

Norm geeft:

+ Verstikkend?

+ Referentiekader

NORM



Misvatting over externe audit

Geauditeerde

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Geauditeerde

Geauditeerde

Geauditeerde

Geauditeerde

Geauditeerde

Geauditeerde

Auditor

Auditor

NIAZ

Accreditatie



Realtie norm - werkafspraken

WAT

HOE Gemaakte werkafspraken (zelf invullen)

Praktijk, realiteit

Norm

+

Toetsen aan elkaar /

audit



Invoering kwaliteitssysteem

 Maatwerk voor elke organisatie

 Geen toverwoord



Invoering kwaliteitssysteem

 Kijken naar de normen

• éénmaal lezen en in de kast??

• kijken naar de buurman??

+ Norm = basis voor bouwen KS

• bouwen is flink karwei

• langdurig proces

• consequent aan werken



Invoering kwaliteitssysteem

 Heeft invloed op de organisatie

• niet even tussendoor

• deining

 Foute inschatting hoeveelheid werk

• onderschatting hoog in lijn

• overschatting laag in lijn



Maar dit kost toch enorm veel geld?



Kwaliteit kost geld

+ Investering in tijd en menskracht
+ Invoeren systeem

+ Onderhouden systeem

+ Uitvoeren registraties 

+ Uitvoeren analyses van registraties

Met een werkend kwaliteitssysteem wordt de 
investering ruim terugverdiend.



Kwaliteit levert geld op

+ Op termijn worden investeringen 
terugverdiend

+ Reductie faalkosten

+ Vlottere procesgang

+ Betere werkplekinrichting

+ Gewoon lekker je werk kunnen doen



Kwaliteit levert geld op

+ Tenminste, op voorwaarde dat
+ Leren van fouten

+ Iets doen met informatie uit registraties: CHECK en 
ACT

+ Resultaten zichtbaar maken 

+ Iedereen erbij betrekken

+ Kijken naar processen

+ Met elkaar praten over processen



Kijken naar processen

De geldautomaat



Ervaringen CSD

 Reductie netten

 Assortiment: reductie voorraden door 
standaardisering

 Sterilisatie scopen: reductie infecties

 Voorraadbeheer steriele artikelen binnen het 
ziekenhuis



Ervaringen ziekenhuis

 Case cardiologie

 Case DBC-registratie

 Case dagopname

 Beheer kritische apparatuur



Voor accreditatie



Na accreditatie


