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4 Jaarplanning. 

4.1 Algemeen 

Het bestuur is er alles aan gelegen om het in eigen beheer zijnde kwaliteit systeem continue te blijven verbeteren. Signalen 

welke voort komen vanuit de eigen organisatie en vanuit de omgeving worden direct opgepakt en gelden als een evaluatie 

van de eigen visie en beleid om zodanig te komen tot continue verbetering van de eigen organisatie. Het bestuur bepaalt de 

koers van de SCH, dat neergelegd wordt in dit jaarplan en geeft hierbij de acceptabele grenswaarden van de 

kwaliteitsindicatoren aan. 

4.2 Jaarplan: doelstellingen en kwaliteitsplanning 2015-2017 

4.2.1 Algemeen 
Vanuit 2005 is de SCH uitgegroeid tot een professionele polikliniek cardiologie met een goede naam en contacten naar 

verwijzers en grotere centra voor invasieve diagnostiek en behandeling. Het beleid van de SCH is er op gericht voortdurend 

te werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit, waarvan de details hieronder uitgewerkt zijn. Gezien de kwetsbaarheid 

van een kleine organisatie zullen in 2015/2016 de mogelijkheden van strategische samenwerkingsverbanden onderzocht 

worden. Voorts zal na gegaan worden of we het volume kunnen vergroten door naast de basis verzekerde zorg met een 

budgettair plafond kunnen uitbreiden door meer activiteiten binnen de niet-verzekerde zorg te verrichten. 

4.2.2 Documentatie kwaliteitssysteem 
Implementatie van de aanbevelingen van de auditors van KIWA van de afgelopen jaren; de laatste audit heeft februari 2015 

plaats gevonden. 

4.2.3 Kwaliteit en veiligheid met in 2015 update EPD 
Dit is tot speerpunt gemaakt in 2014 als PRi binnen het VMS. De resultaten zullen verder uitgewerkt worden in 2015. 

4.2.4 Audit ziekenhuis hygiënist 
Op basis van de ZKN audit in 2013 heeft een audit door een ziekenhuis hygiënist plaats gevonden, waarbij alles in orde 

bevonden werd. Het advies was om gezien het ontbreken van invasieve activiteiten met een lage frequentie vervolg audits te 

laten plaats vinden, in afstemming met de auditor van KIWA voor het ZKN certificaat. 

4.2.5 Audit apotheker 
Jaarlijkse controle van de medicatie en de opslag daarvan door mevr. J.A.M. van der Hoeven-Zijderveld, apotheker. 

4.2.6 Controle plan apparatuur 
Voor alle medische apparatuur en de noodverlichting bestaan onderhoudscontracten met daarin opgenomen jaarlijkse 

controles. 
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4.2.7 Kwaliteit management cardiologen 
In 2014 werd het IFMS in het verlengde van de visitatie van 2013 ingevoerd; in het laatste kwartaal van 2015 zullen weer 

KISZ lijsten en QuickScan ingevuld worden door beide cardiologen. In 2014 is hiervan afgezien, omdat de bevindingen bij 

de IFMS grotendeels overeenkwamen met de bevindingen bij het invullen van deze lijsten voor visitatie in 2013 en er geen 

nieuwe gezichtspunten verwacht werden. Over 2 jaar zal een nieuwe IFMS audit plaatsvinden, in 2018 naar verwachting een 

nieuwe kwaliteitsvisitatie van de NVvC. 

4.2.8 Patiënten tevredenheidsonderzoek 
Jaarlijkse uitvoering van patiënten tevredenheidsonderzoek door het externe bureau Bosgra volgens ZKN richtlijnen met 

bespreking van de bevindingen en oppakken verbeterpunten. Dit zal elk jaar in het Kwaliteitsjaarverslag opgenomen 

worden. 

4.2.9 VMS 

4.2.9.1 Algemeen	

In 2013 is het VMS succesvol geïmplementeerd binnen de SCH. Dit heeft duidelijk geleid tot verbeteringen in de dagelijkse 

bedrijfsvoering op het gebied van kwaliteit van zorg en patiënt veiligheid. Hierdoor wordt dit beleid gedragen door alle 

medewerkers van de organisatie.  

4.2.9.2 PRi’s	

Er zijn twee PRi’s uitgewerkt in 2014, te weten: 

PRi 1: In 2014 zijn de veiligheid van het EPD met onderliggende ICT beheer structuur betreffende de risico’s op dataverlies 

en toegang van onbevoegden nader als PRi uit gewerkt. Gezien het belang van dit aspect en de invoering van ons nieuwe 

EPD, dat uitgesteld is naar 2015, is besloten om de PRi in 2015 verder te vervolgen.  

PRi 2: In feite geldt dat ook voor de tweede PRi betreffende de antistolling bij AF. De richtlijnen worden steeds strikter en 

maken het vervolgen van deze groep patiënten steeds belangrijker.  Uit enkele onderzoeken van de afgelopen jaren komt 

naar voren dat er nog al wat patiënten met atrium fibrilleren wat betreft hun antistolling onder behandeld worden en een 

grotere kans lopen op het krijgen van een hersen infarct (CVA). Begin 2014 heeft de American College of Cardiology 

(ACC) de strengere Europese richtlijnen overgenomen toen duidelijk geworden was dat het volgen van deze richtlijnen een 

duidelijke reductie van het aantal hersen infarcten gaf. Hierop heeft de NVvC het advies gegeven de CHADS-2VASC 

scores in het EPD te implementeren volgens de richtlijnen van de ESC, NVVC, en nu ook ACC. In feite heeft de NVvC de 

PRi uitgevoerd en implementeren alle cardiologen van Nederland op basis van deze gegevens deze kennis in hun dagelijkse 

praktijk. 

In 2015 zijn twee PRi’s uitgewerkt, te weten de processen bij ergometrie (PRi 2015-1) en echocardiografie (PRi 2015-2) 

zoals boven beschreven. 
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4.2.9.3 VIM	

Binnen de SCH bestaat een positieve houding ten opzichte van het melden van VIM’s, zeker omdat er in de praktijk direct 

wat mee gedaan wordt. Dit beleid wordt gecontinueerd, waarbij bij alle vergaderingen aandacht besteed wordt of er nog 

recente meldingen hebben plaats gevonden. Voorts worden op regelmatige basis VMS vergaderingen gehouden 

	 	


