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Algemeen 

De normen van Joint Commission International (JCI) zijn een belangrijke kapstok geworden voor het 

kwaliteitsdenken in VieCuri. In 2017 behaalde VieCuri het JCI keurmerk. De implementatie en borging van 

de JCI-normen levert een belangrijke bijdrage aan een verdere verbetering en professionalisering van 

onze zorgverlening. Grote winst is dat onze professionals bewuster bezig zijn met wát ze doen en hóe ze 

dat doen. Dankzij ziekenhuis brede afspraken is er vooral meer structuur en uniformiteit gebracht in de 

zorgprocessen. Hiervan profiteert ook de patiënt: door een meer systematische werkwijze is er immers 

minder kans op fouten. Continue aandacht is nodig om dit kwaliteitsniveau vast te houden en continu op 

zoek te blijven naar verbetermogelijkheden. 

 De visie op kwaliteit van VieCuri is dat elke patiënt de medisch specialistische zorg krijgt die is 

afgestemd op diens reële zorgbehoefte conform de professionele standaard. Die zorg is veilig, effectief, 

efficiënt, patiëntgericht, tijdig, toegankelijk en verantwoord. Aan de uitvoering van het nieuwe beleid 

liggen de volgende doelstellingen ten grondslag: 

 continu verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg; 

 voldoen aan de wetgevende kaders op het gebied van kwaliteit en veiligheid; 

 borging kwaliteit en veiligheid door inrichting van een kwaliteitssysteem conform de JCI-normen; 

 transparant zijn over geleverde kwaliteit van zorg en daarover verantwoording afleggen en;  

 het bevorderen van een veiligheidscultuur.  

Veiligheidscultuur en risicomanagement 

Veiligheid is een belangrijk onderdeel in ons kwaliteitsdenken. Veiligheid is een belangrijk onderwerp in 

onze tracers, ieder kwartaal wordt een groot deel van onze afdelingen bezocht om te beoordelen in 

hoeverre de gemaakte afspraken worden nageleefd. In VieCuri willen we leren van wat er fout en goed 

gaat en spreken we elkaar daar op aan. We hechten hierbij veel waarde aan transparantie. We 

communiceren open met patiënten en hun familie over wat er mis is gegaan en hoe VieCuri hiervan kan 

leren. 

kvloer worden klachten en incidenten achteraf 

geanalyseerd, niet om elkaar hierop af te rekenen, maar om hiervan te leren.  

Er vindt terugkoppeling plaats per afdeling (VE) maar ook via de Centrale VIM commissie.  

De trendanalyses die worden gemaakt worden besproken in de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, die 

onder  leiding staat  van de Raad van Bestuur.  Ook worden calamiteiten gedeeld in het VE-beraad: de 

onderzoeksleider deelt zijn bevindingen en aanbevelingen met alle medisch leiders en VE-managers. 

Openheid, de bereidheid om te leren en het creëren van bewustzijn; dat is waar het om draait. 

herinrichting van zorgprocessen of bij het invoeren van nieuwe methodes en technieken. Ook bij 

belangrijke testen zoals noodstroom, of netwerk worden vooraf uitgebreide risicoanalyses uitgevoerd. 
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Prestatieindicatoren   

In 2019 heeft VieCuri aan diverse uitvragende partijen verantwoordingsinformatie aangeleverd, 

waaronder met name de gebruikelijke Basis set prestatieindicatoren aan de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en jeugd (IGj). Daarnaast zijn indicatoren aangeleverd aan de Transparantiekalender van 

het Zorginstituut (ZIN) als inkoopinformatie voor zorgverzekeraars en keuze-informatie voor patiënten. 

Verder zijn ook indicatoren aangeleverd over oncologische ingrepen bij SONCOS  

De resultaten hiervan zijn in te zien op www.ziekenhuischeck.nl.  

Patiënttevredenheid  

In 2019 is op een groot aantal afdelingen wederom patiëntervaringsonderzoek volgens de CQI-methodiek 

(Consumer Quality Index) uitgevoerd. De CQI is een vragenlijst voor patiënten, waarin het meten van de 

patiëntervaring centraal staat. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door bureau MediQuest en 

voldoet aan de actuele richtlijnen op dit gebied.  

Omdat de CQI landelijk uniform wordt uitgevraagd, is het mogelijk de resultaten van VieCuri te 

vergelijken met die van andere ziekenhuizen. In totaal zijn in 2019  zijn 13.505 patiënten benaderd, 

waarvan 3.918 patiënten de vragenlijst hebben ingevuld. De resultaten worden tot op vraagniveau en per 

afdeling gerapporteerd. De resultaten bevatten een totaalcijfer en de Net Promotor Score (NPS). De NPS 

geeft het percentage patiënten weer dat VieCuri aanbeveelt bij familie of vrienden minus het percentage 

patiënten dat VieCuri afraadt. Dit percentage wordt als maat gebruikt voor de meting/waardering van de 

patiënttevredenheid. 

Zowel de totaalcijfers voor de kliniek als voor de polikliniek zijn dit jaar significant verbeterd ten opzichte 

van 2018. Hierin zien we onder andere dat de ontvangst, de inrichting van de polikliniek, de uitleg bij 

behandeling en de inhoud van het opnamegesprek significant verbeterd zijn. Aandachtspunten zijn 

informatie over medicatie in de polikliniek en kamer en verblijf in de kliniek.  

De NPS-score voor VieCuri is verbeterd ten opzichte van 2018. Voor de polikliniek scoren we nu gelijk 

aan de benchmark en voor de kliniek nog iets lager dan de benchmark. Daarbij moet wel vermeld worden 

dat de groep ziekenhuizen wat deelneemt aan dit onderzoek steeds kleiner wordt. Ook VieCuri zal 

volgend jaar op een andere manier de patiënttevredenheid gaan meten.      

  

http://www.ziekenhuischeck.nl/
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Calamiteiten   

In 2019 werden 9 meldingen gedaan van mogelijke calamiteiten bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGj).  Hiervan bleken bij nader onderzoek 7 meldingen daadwerkelijk een 

calamiteit te zijn. 2 onderzoeken lopen nog ten tijde van het schrijven van dit document. Voor alle 

onderzoeken is de patiënt en/of zijn familie uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In vrijwel 

alle gevallen werd hier ook gehoor aan gegeven. 

De onderzoeken hebben geleid tot het implementeren van diverse verbetermaatregelen, o.a. op het 

gebied van: 

 - communicatie en dossiervoering 

 - aanvraagprocedures onderzoek 

 - communicatie over uitslagen onderzoek 

 -  

Naast de meldingen aan de IGJ werden er in 2019 ook 6 vooronderzoeken gedaan om te beoordelen of er 

sprake was van een mogelijke calamiteit. In 4 gevallen bleek er geen sprake van een mogelijke calamiteit, 

2 onderzoeken lopen nog ten tijde van het schrijven van dit document.     

 

Het meest actuele cijfer dat beschikbaar is, is de voorlopige HSMR van 2018. Voor VieCuri is de HSMR 

van 2018 101, dit is niet significant afwijkend van het landelijk gemiddelde. VieCuri heeft de voorlopige 

HSMR cijfers geanalyseerd.  Zo zagen we een hogere sterfte binnen het diagnose

kwetsbare ouderen (70 plus) betrof met 

longontsteking, COPD  en griep in de maanden januari, februari en maart.  

Toelichting op de berekening 

In de berekening van de voorlopige HSMR 2018 worden de werkelijke (waargenomen) sterftecijfers van 

een ziekenhuis voor het jaar 2018 afgezet tegen de verwachte sterftecijfers die berekend zijn aan de 

hand van de landelijke sterfte in 2017. Het CBS heeft de verwachte sterfte over 2017 berekend, waarbij 

is gecorrigeerd voor factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden. Het resultaat van deze modelberekening 

2017 is door DHD gebruikt om de voorlopige HSMR 2018 te berekenen. Dit gebeurt direct na het 

afsluiten van het registratiejaar 2018, voordat het CBS het nieuwe HSMR-model 2018 heeft berekend. 

Bij de definitieve HSMR wordt de modelberekening gebaseerd op de landelijke data van 2018. Daarom 

zal deze definitieve HSMR naar verwachting afwijken van de voorlopige HSMR. 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

Thematisch toezicht 

In 2019 is VieCuri door de Inspectie bezocht in het kader van thematisch toezicht op  basis van het 

 tijdens de bevalling .  Van dit bezoek is een voorlopig rapport 

ontvangen. 

Jaargesprek 

Op 24 oktober vond het Jaargesprek met de Inspectie plaats.  Het thema was dit 

. De Inspectie heeft gesproken met de Raad van  Bestuur, Het bestuur van de medische 

staf, leden van de Cliëntenraad, met een vertegenwoordiging van het Verpleegkundig stafbestuur en met 

twee verpleegkundigen en twee arts- assistenten.  De inspectie is van mening dat het ziekenhuis voldoet 

aan de basisvereisten van goede zorg. Het 

voldoende mate in beeld en de indicatoren duiden op het op orde hebben van de basis.  Het ziekenhuis 

toont aan als lerende organisatie verbetermaatregelen te treffen naar aanleiding van ongewenste 

uitkomsten en bereikt hiermee voldoende risicoreductie. 

Het ziekenhuis is in staat invulling en uitvoering te teven aan de toekomstvisie en draagt door 

samenwerking in netwerken bij aan het bieden van persoonsgerichte zorg. 

Voorafgaand aan het gesprek is een semi-onaangekondigd bezoek uitgevoerd op de afdelingen 

Neurologie en Chirurgie. De focus was beleid en verpleegkundige dossiervoering bij kwetsbare ouderen en 

vrijheidsbeperkende interventies. Op basis van de gesprekken en de inzage in protocollen en dossiers is 

gebleken dat de getoetste onderwerpen op de bezochte afdelingen ten tijd van het inspectiebezoek in 

voldoende mate werden toegepast en zijn geborgd in het kwaliteitssysteem. 

Klachtenbemiddeling   

Klachten kunnen binnen VieCuri op drie manieren kenbaar worden gemaakt. Eerste mogelijkheid is 

uiteraard dat de klager een klacht rechtstreeks met de betrokken zorgverlener of medewerker bespreekt. 

Daarnaast kan een klacht door een klachtenfunctionaris behandeld worden. Tot slot kan een klacht  via 

de klachtenfunctionaris  in samenspraak met de klager worden doorverwezen naar de 

Klachtenonderzoekscommissie. Deze zal een advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur, waarna deze 

een formele reactie zal geven. 

Meldingen bij klachtenfunctionaris 

Jaar  2013 2014 2015 2016   2017 2018 2019 

Aantal meldingen 684 612 596 591 598 537 468 

Figuur: Ontwikkeling aantal klachten 
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In 2019 zijn in totaal 468 meldingen ingediend bij de klachtenfunctionarissen. De zijn als volgt verdeeld 

over de diverse type meldingen: 

Aantal ontvangen meldingen klachtenfunctionarissen     

Type melding  2017 2018 2019 

       

Aansprakelijkheidsstellingen* 5  n.v.t. n.v.t. 

Adviezen klachtenfunctionarissen 29 26 23 

Bemiddeling zonder klacht* 31 n.v.t n.v.t. 

Compliment 46 36 25 

Klachten* 295 443 388 

Meldingen (onvrede)* 170 n.v.t n.v.t. 

Suggesties door patiënt/bezoeker 22 32 n.v.t. 

Tip n.v.t. n.v.t. 32 

Aantal meldingen 598 537 468 

*Klachten en meldingen:  
In 2017 werd er in de klachtenregistratie een verschil gemaakt tussen een actieve klachtenbemiddeling (klachten) en het alleen 

onder de aandacht brengen van een klacht bij de betrokkenen, geen actieve klachtenbemiddeling (melding).In de praktijk is 

gebleken dat het verschil tussen een klacht en een melding vaak niet duidelijk was voor de betrokkenen. Dit riep veel vragen op. 

In 2018 is daarom de beslissing genomen alleen nog de noemer klacht te gebruiken. Ook de aansprakelijkstellingen en de 

bemiddelingen zonder klacht worden niet meer apart geregistreerd maar onder de noemer klacht. 

Ook in 2019 zien we wederom een terugloop in het aantal meldingen. Dit is enerzijds te wijten aan een 

andere manier van registreren. Er is een procesoptimalisatie doorgevoerd waardoor er kritischer wordt 

gekeken wat er wordt geregistreerd. Voorheen werd voor ieder contact met een melder een volledige 

melding geregistreerd, ook wanneer er geen onvrede aan ten grondslag lag. Het overgrote merendeel aan 

meldingen wordt digitaal gedaan via de website. Momenteel wordt gewerkt aan een campagne om 

patiënten te stimuleren hun onvrede te bespreken of indien nodig te melden.  
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De afgehandelde klachten hadden betrekking op de aspecten weergegeven in de onderstaande tabel:  

Belangrijkste klachtaspecten   

  2017 2018 2019 

       

Methodisch handelen 205 165 131 

Communicatie/Administratie 200 233 195 

Bejegening (voorheen relatie) 154 145 144 

Aanwezigheid voorzieningen 90 61 28 

Wachten 61 63 66 

Onvrede nota's 37 20 37 

Voorlichting 18 37 29 

Privacy en informatieveiligheid n.v.t. 18 16 

Vallen 1 2 0 

Overige aspecten 74 50 97 

 Aantal aspecten 840 794 743 

 

Klachtenonderzoekscommissie 

De Klachtenonderzoekscommissie heeft in 2019 acht klachtbrieven ontvangen, waarvan een klachtbrief 

is opgesplitst in twee klachten. Verder is er in deze periode één klacht ingetrokken en is in acht klachten 

uitspraak gedaan (advies gegeven). Deze acht klachten bevatten in totaal zestien klachtaspecten, 

waarvan er vier gegrond en twaalf ongegrond zijn verklaard.  

 

Jaar  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal klachtbrieven  19 12 15 12 7 8 

Figuur: Ontwikkeling klachtbrieven 
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Veilig Incident Melden (VIM) 

VieCuri beschikt over een digitaal systeem waarin medewerkers op een eenvoudige manier dicht bij de 

werkvloer incidenten kunnen melden. Het melden van incidenten wordt aangemoedigd met als doel 

hiervan te leren.  Incidenten worden decentraal afgehandeld door VIM coördinatoren binnen de 

afdelingen. Daarnaast is er een centrale VIM commissie die incidenten met een ziekenhuisbrede impact 

bespreekt en die adviseert aan Clustermanagement en de Raad van Bestuur over verbetermaatregelen.  

 

In 2019 zijn 2838 incidenten gemeld in de patiëntenzorg en 1583 meldingen voor diagnostiek. In 2018 

waren dit er nog 3428 in de patiëntenzorsmeeg en 1716 voor diagnostiek. De verklaring voor de afname 

in het aantal incidenten wordt momenteel onderzocht door middel van een enquête die is uitgezet door 

de VIM commissie aan de afdelingen. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven door afdelingen dat bij hoge 

werkdruk de tijd niet wordt genomen om te melden, dat kleine zaken niet meer gemeld worden maar 

direct opgelost en dat er de afgelopen jaren ook heel veel verbeteringen zijn doorgevoerd.  

Net als vorig jaar had het leeuwendeel van de meldingen namelijk 24,2% betrekking op de categorie 

Medicatie. De categorie Communicatie/overdracht komt met 15.5%  op de tweede plaats.  

De groep Administratie/registratie staat op de derde plaats met 11.3%.  In 6,2% van de meldingen was er 

sprake van letsel.   
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Risicoclassificatie van de meldingen  

 

Alle meldingen worden ook geclassificeerd naar risico (kans x ernst).  In bovenstaande grafiek is te zien 

dat 7% van de meldingen een hoog tot zeer hoog risico had. Het grootste deel van de meldingen had een 

gemiddeld of laag risico en kan decentraal worden afgehandeld.   

Transmuraal Incident Melden (TIM) 

TIM staat voor transmuraal incident melden. Vooralsnog in gebruik voor Cohesie, de Zorggroep, 

Ambulancezorg Limburg-Noord (per december 2019) en VieCuri. Er bestaan wel plannen om dit verder 

uit te breiden. 

Transmurale incidenten kunnen gemeld worden door: 

 Cohesie, alleen huisarts 

 De zorggroep, specialisten ouderengeneeskunde, basisartsen en verpleegkundig specialisten 

 Ambulancezorg Limburg-Noord 

 VieCuri, alle medisch specialisten 

59% 

34% 

7% 

0% 

Laag risico

Gemiddeld risico

Hoog risico

Zeer hoog risico



 

 

 
Jaarverslag Zorg 2019 - onderdeel Kwaliteit en Veiligheid  
 

9 

  

Er waren in 2019 49 TIM meldingen. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. Dit is te 

verklaren door: 

- het opnieuw onder de aandacht brengen van de mogelijkheid om te Timmen in alle 

organisaties 

- de structuur en werkwijze van de TIM organisatie is aangepast, waarbij alle 

deelnemende organisaties een eigen TIM coördinator hebben aangesteld. Tevens is het 

reglement van de TIM commissie aangepast. 

- het meldformulier is beschikbaar gemaakt op de MCC PX zorg website 

 

Alle 49 meldingen zijn door de Centrale TIM Commissie behandeld. Veruit de meeste incidenten betroffen 

de routing van patiënten en communicatie.  

 

Kwartaal 1
2019

Kwartaal 2
2019

Kwartaal 3
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TIM meldingen 12 14 11 12
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