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Inleiding 
 

Qmentum Global is een internationaal assessmentprogramma dat is ontwikkeld op basis van uitgebreid 
onderzoek en ervaringen op het terrein van assessment in de gezondheidszorg. Het uitgangspunt van het 
programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak in 
zorgorganisaties. Dit betekent dat medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie op één of andere 
wijze betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering en het assessmentproces. Het gaat dus zowel om 
bestuurders, artsen, verpleegkundigen, staffunctionarissen, medewerkers van ondersteunende diensten, 
managers en verzorgenden. Het programma biedt zorgorganisaties een kwaliteitskader en instrumenten 
om de eigen organisatie aan het kwaliteitskader te toetsen.   
 
Qmentum Global doorloopt een assessmentcyclus die start met de aanmelding door de instelling bij het 
programma. Vervolgens wordt de instelling begeleid bij het voorbereiden en uitzetten van de 
zelfevaluatievragenlijsten in de organisatie. De zelfevaluatie leert de instelling waar acties nodig zijn.  
Met het actieplan gaat de instelling aan de slag, waarna de interne audits en het externe auditbezoek 
plaatsvinden. Vervolgens ontvangt de instelling het auditverslag en assessmentbesluit en laat de instelling 
zien hoe acties zijn opgepakt en wat daarvan de resultaten zijn. 
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1. Samenvatting 

Dit verslag geeft weer wat de bevindingen zijn van de auditoren bij het toetsen van de criteria op basis van 
het internationale assessmentprogramma Qmentum Global.  
 
In de geldende assessmentprocedure is vastgelegd dat Qualicor Europe bij een audit voor het behalen van 
een accreditatie verschillende eisen stelt aan een instelling. 
 

1.1 Auditinformatie 

Het auditbezoek in Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft plaatsgevonden van 29 maart tot en met 1 april 2022. 
 

Auditteam 
De heer W. Vandeneede, voorzitter van het auditteam 
Mevrouw E. De Volder 
Mevrouw drs. C.A.N. Desticker 
Mevrouw drs. A.R.J. de Bakker 
 

Surveymanager 
Mevrouw J.A. Tuijnder-Benschop 
De heer P. Mens 
 
Aanvullende informatie 
De directie van Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft een aanvraag bij Qualicor Europe gedaan voor een 
standaardaudit voor accreditatie, op basis van de kwaliteitsnorm Qmentum Global. De toetsing en 
accreditatie is aangevraagd op niveau goud. De audit is uitgevoerd conform de assessmentprocedure 
2021-2022. Dit is de tweede Qualicor Europe-accreditatie voor deze instelling.  
 
De auditoren hebben de audit volledig ter plekke kunnen uitvoeren. De afdelingen zijn fysiek bezocht en 
de auditoren zijn mee geweest op ronde.  
 

De directie van Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft voorafgaand aan het auditbezoek verklaard dat er geen 
werkeenheden zijn met problemen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en veiligheid van zorg en 
waarvan het auditteam op de hoogte moet zijn. 
 
De instellingsbrede accreditatie betreft alle afdelingen van het Wit-Gele Kruis Antwerpen in de provincie 
Antwerpen. De auditoren hebben het provinciaal secretariaat in Herentals en de thuiszorgafdelingen in 
Herentals, Antwerpen, Mol, Mortsel, Boom, Turnhout, Westerlo, Kalmthout, Rijkevorsel, Mechelen, 
Westerlo, Heist-op-den-Berg, Lier, Geel en Merksem bezocht. 
 
De bevindingen van de auditoren per criterium gelden voor alle afdelingen, eventuele uitzonderingen 
staan bij de samenvatting van de kritische processen beschreven. 
 
De volgende onderdelen behoren niet tot de accreditatie, zoals vastgesteld tijdens het intakegesprek: 

 Gezinszorg (Beter thuis) 

 Personenalarmsysteem (aparte vzw: ‘Gerust’) 
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Normensets 
Tijdens het auditbezoek zijn de volgende normensets en kritische processen gebruikt om de diensten en 
procedures van Wit-Gele Kruis Antwerpen te toetsen: 

Normensets (gouden criteria en VIR’s op alle niveaus) 
- Leiderschap 
- Governance 
- Excellente zorg 
- Infectiepreventie en -bestrijding voor maatschappelijke instellingen  
- Medicatiebeheer voor maatschappelijke instellingen 
 
Zorgspecifieke normensets (gouden criteria en VIR’s op alle niveaus) 
- Thuiszorg/thuisverpleging 
 
Noodzakelijke criteria voor veilige zorg 
- 6 criteria Excellente zorg: 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 10.4 
- 1 criterium geïntegreerd kwaliteitsmanagement: 12.2 
- Thuiszorg/thuisverpleging:3.5, 4.5, 5.5 
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Samenvatting bevindingen  
 

Standaard audit, niveau goud Resultaat Eis 

Hoeveel procent van de nalevingstesten van alle VIR’s is 
behaald? 

100%  95% 

Is per normenset aan het vereiste aandeel gouden criteria 
met hoge prioriteit (criteria met uitroeptekens) voldaan? 

Ja 90% per 

normenset 

Aan hoeveel procent van alle gouden criteria over alle 
relevante normensets voldoet de instelling? 

99% 81% 

Aan hoeveel procent van alle noodzakelijke criteria voor 
veilige zorg op niveau platina en diamant, zoals beschreven 
in de bijlage van de ‘Assessmentprocedure 2021-2022’ over 
alle relevante normensets voldoet de instelling? 

100% 81% 
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1.2 Conclusies auditteam 

 

Algemene bevindingen 
Het Wit-Gele Kruis Antwerpen is een organisatie die verpleegkundige zorg in de thuissituatie biedt in de 
gehele provincie Antwerpen. Het Wit-Gele Kruis Antwerpen telde in 2020 1200 medewerkers, onder wie 
927 verpleegkundigen en zorgkundigen. Deze medewerkers werken in één van de 15 afdelingen verspreid 
over de provincie of op het provinciaal secretariaat in Herentals.  
De verpleegkundigen en zorgkundigen verzorgen maandelijks 11.750 unieke patiënten.  
 

Sfeer: 
Het was voor het Wit-Gele Kruis Antwerpen de tweede instellingsbrede accreditatie. In 2021 heeft een 
proefaudit plaatsgevonden.  
De audit verliep in een open sfeer. Op bezoek gaan bij de patiënten thuis is bijzonder. De patiënten en hun 
mantelzorgers waren goed voorbereid en er was naar hun toestemming gevraagd. 
Ook de auditgesprekken in het centrale gebouw in Herentals verliepen vlot. De auditees hadden zich goed 
voorbereid op de gesprekken en konden snel de gevraagde documenten tonen via Kruisnet (intranet). 
De organisatie was klaar voor de audit en wilde de gemaakte vorderingen tonen. Zo werd de optimalisatie 
met betrekking tot de aandachtpunten uit de vorige audits met fierheid getoond. 
Herhaaldelijk werd vermeld dat het audittraject, dat gestart werd in 2017, hen enorm geholpen had om de 
uitdagingen tijdens de coronaperiode aan te gaan.  
De algemeen directeur gaf aan dat er geen bijzondere situaties spelen die de continuïteit of veiligheid van 
patiënten in gevaar brengen. De organisatie blijft wel geconfronteerd met de personeelskrapte inzake 
verpleegkundigen. De organisatie zet zich extra in door middel van acties in om nieuwe medewerkers aan 
te trekken. 
 

Cultuur: 
Er heerst in de organisatie een open cultuur. Auditoren stelden vast dat een no blame cultuur verworven 
is in de organisatie. 
De fierheid van medewerkers om bij het Wit-Gele Kruis  Antwerpen te werken valt op. Er zijn zeer korte 
lijnen tussen directie, staf en medewerkers. Er wordt eerder ondersteunend gestuurd met veel respect 
voor de medewerkers. 
De organisatie legt naast de “warme zorg” meer en meer nadruk op “professionele zorg”. Men blijft, 
ondanks de krappe arbeidsmarkt, de lat hoog leggen bij de aanwervingen, en eens aangeworven worden 
veel vormingsmogelijkheden en ondersteuning geboden. Deze inspanningen worden geapprecieerd 
door de personeelsleden. 
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Overzicht complimenten 
 

HRM 
 

- Uitdragen van de organisatiecultuur, startend bij nieuwe medewerkers  
- Onthaal en inscholingstraject (OENI Implementatie van verschillende 

methodieken en gebruik maken van ervaringen van medewerkers in het 
voorkomen van agressie en geweld 

- Aandacht voor de deskundigheid van medewerkers  
o Leiderschapsontwikkeling en doorgroei mogelijkheden voor 

medewerkers 
o Continue aandacht voor vormingen op verschillende terreinen 

- Medewerkers zijn trots om bij het Wit-Gele Kruis Antwerpen te werken 

Persoonsgerichte 
zorg 

- Indicator continuïteit van zorg: niet meer dan drie of vier verpleegkundigen bij 
de patiënt 

- Patiëntinterviews: 
o input  voor verbeteren van processen en zorgaanbod 
o input bij ontwikkeling van de functiekaarten 

Leiderschap  Consequente communicatie naar patiënten over zorgaanbod, zorgvisie 
(professionele zorg) en verbeterprojecten (communicatie) 

Thuisverpleging Inzet op expertise voor specifieke patiëntengroepen zoals diabeteszorg, 
wondzorg, stomazorg, palliatieve zorg, GGZ en dementie 

 

 
Overzicht uitdagingen 
 

 Uitdaging Normenset Criterium VIR of ! Niveau 

1 Iedere cliënt wordt geobserveerd 
met het oog op mogelijke 
patiëntveiligheidsincidenten 
waarbij medicatie in het geding is. 

Medicatiebeheer 19.3 ! Goud 
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Intern toetsingssysteem 
 
Het intern toetsingssysteem van Wit-Gele Kruis Antwerpen voldoet aan de ‘Assessmentprocedure 2021-
2022 Qmentum’.  
 

Criteria interne toetsingssysteem Voldaan/niet voldaan 

Qualicor Europe stelt als voorwaarde dat de instelling beschikt over een 
adequaat functionerend toetsingssysteem. Het interne toetsingssysteem kan 
in diverse vormen voorkomen. Voorbeelden van interne toetsing zijn: interne 
audits (per afdeling of dienst; per (zorg)proces, met of zonder gebruikmaking 
van tracermethodiek); inspecties; veiligheidsrondes; hygiëne audits; Arbo 
audits; etc. 

Voldaan 

Het intern toetsingssysteem toont aan dat de gehele organisatie, en in het 
bijzonder de medische staf/medische raad, actief betrokken is bij het 
kwaliteits- en veiligheidsbeleid van de instelling.  

Voldaan 

De instelling heeft risicovolle afdelingen en/of processen aangemerkt op 
basis van een risicoanalyse. Deze risicovolle afdelingen en/of processen 
worden minimaal eenmaal per twee jaar intern getoetst. 

Voldaan 

De instelling kan interne toetsingen uitvoeren op basis van zorg- of 
werkprocessen of onderdelen daarvan en toetst daar waar mogelijk is aan de 
hand van het normenkader Qmentum Global. 

Voldaan 

Indien de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en 
Veiligheid of de Vlaamse Zorginspectie specifieke richtlijnen heeft opgesteld 
voor risicovolle afdelingen/ processen, zijn deze aantoonbaar binnen het 
interne toetsingssysteem op implementatie/ borging getoetst. 

n.v.t. 

Veldnormen zijn aantoonbaar binnen het interne toetsingssysteem op 
implementatie/borging getoetst. Een veldnorm is een norm voor kwaliteit 
zoals kwaliteitskaders, professionele normen en kwaliteitsindicatoren voor 
verantwoorde zorg. Een veldnorm bevat regels die na een zorgvuldige 
procedure door professionals (beroepsgroep) zijn aanvaard op basis van 
gezamenlijk opgestelde waarden. 

Voldaan 

 
 
Persoonsgerichte zorg 
 

Criteria persoonsgerichte zorg Voldaan/niet voldaan 

De instelling beschouwt persoonsgerichte zorg als een leidend principe Voldaan  

De instelling heeft een plan voor de ontwikkeling en effectieve implementatie 
van initiatieven persoonsgerichte zorg 
- Het plan bevat initiatieven om cliënten en familie als partner te betrekken bij 
de zorg op macro-, meso- en microniveau 
- Het plan bevat initiatieven om cliënten en familie als partner te betrekken bij 
de observatie en evaluatie van zorg op macro-, meso- en microniveau 

Voldaan  

De instelling heeft aandacht voor de randvoorwaarden bij de ontwikkeling van 
persoonsgerichte zorg 

Voldaan  

De instelling biedt ondersteuning aan teams bij het tot stand brengen van 
partnerschappen met de cliënt en familie zoals communicatievaardigheden en 
vaardigheden op het gebied van veranderingsmanagement 

Voldaan  
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Noodzakelijke voorwaarden 
 
De auditoren hebben ten aanzien van de noodzakelijke voorwaarden, zoals vermeld in de geldende 
assessmentprocedure, de volgende bevindingen. 
 
Noodzakelijke voorwaarde: verbetercultuur (de cultuur is gericht op voortdurende verbetering van de kwaliteit 
alsmede op borging van de doorgevoerde verbeteringen) 
 
Het audittraject is binnen de organisatie algemeen aanvaard en medewerkers putten er energie uit om 
mee te werken aan de voortdurende verbetering van de organisatie. Medewerkers worden ondersteund 
en successen worden binnen de organisatie gevierd.  
Planning en kwaliteitsmanagement heeft een vaste plaats in de organisatie, waarbij de leiding van de 
organisatie een belangrijke rol vervult en het voorbeeld geeft.  
Het Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft een duidelijke overlegstructuur. De leiding van de organisatie 
formuleert een kader waarbij de medewerkers uitgenodigd worden om mee te denken en dit kader samen 
in te vullen. Afdelingen behouden een ruime autonomie om binnen het uitgewerkte kader specifieke 
accenten te leggen. Het ritme en de diversiteit van de afdelingen worden gerespecteerd.  
De vormingsinspanningen en de nadruk op “professionele zorg” geven een boost aan de organisatie. 
Kwaliteitsverbetering en verbeteringen met betrekking tot patiëntveiligheid zijn geïntegreerd in het 
strategisch beleid.  
Op basis van interne audits worden verbetertrajecten gedefinieerd. Deze trajecten worden opgevolgd en 
leiden tot daadwerkelijke optimalisatie van de werking in functie van professionele zorg voor patiënten. 
Tijdens de tracers op de afdelingen verwezen de auditees naar hun kwaliteitsbord, waarop 
verbeterprojecten staan aangeduid. 
Het auditteam stelt vast dat de PDCA-cyclus is ingebed in de organisatie. 
Het Wit-Gele Kruis Antwerpen beschikt over een incidentmeldsysteem. Prisma-analyses worden 
uitgevoerd bij ernstige incidenten. Acties worden geformuleerd en opgevolgd. Het Wit-Gele Kruis 
Antwerpen maakt op een gestructureerde wijze gebruik van de opgevolgde indicatoren, de uitkomsten 
van de interne audits en incidentanalyse.  
 
Noodzakelijke voorwaarde: verantwoorde zorg (de besturing en organisatie van de (zorg)processen zijn zo 
ingericht dat zij redelijkerwijs en reproduceerbaar leiden tot verantwoorde zorg) 
 
Governance en leiderschap zijn in het Wit-Gele Kruis Antwerpen goed ontwikkeld.  
Tijdens de audit is een duidelijke congruentie vastgesteld tussen het kwaliteitsbeleid van de Raad van 
Bestuur, de kwaliteitsaansturing vanwege de directie en de concrete werkzaamheden van de diverse 
afdelingen en de verpleegkundigen. Deze congruentie toont dat er in het Wit-Gele Kruis Antwerpen hard 
gewerkt wordt aan een gedragen kwaliteitssysteem dat leidt tot verantwoorde zorg. 
 
Door het systeem van de ‘versterkte afdelingsteams’ (afdelingshoofd, hoofd zorg en kwaliteitsbegeleider) 
is er heel wat ondersteuning voor de verpleegkundigen op de afdelingen; wordt er sterk gewerkt aan het 
optimaliseren van de zorgprocessen en hebben de verpleegkundigen de ervaring steeds bij iemand 
terecht te kunnen. 
 
Doelstellingen worden opgevolgd op basis van indicatoren. Het Wit-Gele Kruis Antwerpen beschikt over 
een Business Intelligencetool voor het inzichtelijk maken en opvolgen van de indicatoren. Er wordt op 
basis van deze informatie duidelijk gestuurd.  
Het Wit-Gele Kruis Antwerpen beschikt over een gedocumenteerd kwaliteitssysteem ‘Kruisnet’ met 
daarin het documentbeheersysteem met procedures, richtlijnen, processen, verslagen preventief 
onderhoud, verslaggeving kwaliteitsoverleg enz. 
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Het documentbeheerssysteem garandeert het beheer van de kwaliteitsdocumenten en is in het Wit-Gele 
Kruis Antwerpen gekoppeld aan het elektronisch verpleegdossier. Elke verpleegkundige beschikt over een 
tablet met het elektronisch verpleegdossier. Daardoor kunnen verpleegkundigen op ronde de 
kwaliteitsdocumenten raadplegen.  Tijdens de audit werd vastgesteld dat er een korte en open 
communicatielijn is tussen de afdelingen en de centrale diensten.  
 
Noodzakelijke voorwaarde: veiligheid (de veiligheid van patiënten/cliënten, medewerkers, bezoekers en 
omgeving is naar behoren geborgd) 
 
De auditoren hebben gezien dat het Wit-Gele Kruis in de loop van het accreditatieproces na elke audit 
verder investeerde in het optimaliseren van de veiligheid. Het EVD (elektronisch verpleegdossier), het 
incidentmeldsysteem, het opvolgen van indicatoren, kortom een geheel van managementinstrumenten 
gekoppeld aan korte en directe lijnen binnen een no blame cultuur, met een respectvolle ondersteunde 
sturing, maken dat veilige zorg geboden wordt. 
 
Het Wit-Gele Kruis Antwerpen voldoet aan de wettelijke vereisten inzake informatieveiligheid. Het 
verpleegdossier van het Wit-Gele Kruis Antwerpen werd gehomologeerd door de Federale overheid.  
 
Er werden tijdens de audit geen inbreuken vastgesteld op de wetgeving inzake de veiligheid van 
gebouwen. Het Wit-Gele Kruis Antwerpen neemt de nodige maatregelen om de risico’s die gepaard gaan 
met uitval van nutsvoorzieningen te voorkomen.  
 
Het Wit-Gele Kruis Antwerpen biedt uitgebreide mogelijkheden tot vorming aan alle medewerkers.  
 

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen dient intraveneus geconcentreerde elektrolyten toe. Op de lijst met hoog-
risicomedicatie zijn de geconcentreerde elektrolyten niet opgenomen. Er is geen risicoanalyse uitgevoerd 
voorafgaand aan het toedienen van de geconcentreerde elektrolyten (Medicatiebeheer 19.3). 
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1.3 Overzicht per normenset 

De normensets van het internationaal assessmentprogramma Qmentum Global benoemen procedures en 
methoden die bijdragen tot zorg van hoge kwaliteit, die veilig is en op een effectieve manier wordt 
bestuurd. Elke norm bestaat uit een aantal criteria die iets zeggen over wat er precies nodig is om aan de 
norm te voldoen. Elk criterium heeft een bepaald niveau (goud, platina, diamant) om de instelling op die 
manier een stapsgewijze methode te bieden hun kwaliteitssysteem te verbeteren. 
 Goud heeft betrekking op basisstructuren en -processen die verband houden met de fundamentele 

elementen van veiligheids- en kwaliteitsverbetering. 
 Platina bouwt voort op deze elementen van kwaliteit en veiligheid, maar benadrukt ook 

cliëntgerichte zorg, waarbij consistentie in de zorgverlening wordt nagestreefd door middel van 
standaardprocedures en door het betrekken van cliënten en medewerkers bij de besluitvorming. 

 Diamant richt zich op het realiseren van kwaliteit door het controleren van resultaten, 
gebruikmakend van praktijkervaring en best practices om diensten te verbeteren, en door het 
vergelijken van eigen resultaten met die van collega-instellingen om tot verbeteringen op 
systeemniveau te komen. 

 

Gouden Criteria 

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) gouden criteria dat is aangemerkt als 
‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘n.v.t.’ tijdens het auditbezoek.  

 
 
 
 
Normen 

Criteria met hoge prioriteit 
(Goud) 

Andere criteria 
(Goud) 

Alle criteria 
(Goud) 

Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt Voldaan 

Niet 
voldaan 

Nvt Voldaan 
Niet 

voldaan 
Nvt 

Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal Aantal (%) Aantal (%) Aantal Aantal  
(%) 

Aantal (%) Aantal 

Instellingsbrede normen 

Excellente 
zorgverlening 

9 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

16 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

25 

(100%) 

0 

(0%) 
1 

Governance 
29 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

13 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

42 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Infectie-
preventie en 
-bestrijding 
voor maat-
schappelijke 
instellingen 

18 

(100%) 

0 

(0%) 
15 

21 

(100%) 

0 

(0%) 
7 

39 

(100%) 

0 

(0%) 
22 

Medicatie-
beheer voor 
maatschap-
pelijke 
instellingen 

16 

(94,1%) 

1 

(5,9%) 
6 

10 

(100%) 

0 

(0%) 
8 

26 

(96,3%) 

1 

(3,7%) 
14 

Zorgspecifieke normen 

Leiderschap 
21 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

35 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

56 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Thuiszorg/ 
thuisver-
pleging 

7 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

7 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

14 

(100%) 

0 

(0%) 
0 

Totaal 
100 

(99%) 

1 

(1%) 
21 

102 

(100%) 

0 

(0%) 
16 

202 

(99,5%) 

1 

(0,5%) 
37 
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1.4 Overzicht per vereiste instellingsrichtlijn (VIR) 

Vereiste instellingsrichtlijnen (VIR’s) zijn criteria die gaan over cruciale aspecten in de zorg- en 
dienstverlening van - met name - patiëntveiligheid. Aan deze eisen moet een instelling voldoen om voor 
accreditatie in aanmerking te komen. Elke VIR heeft een niveau op goud, platina of diamant en daaraan 
gekoppelde nalevingstest(s). Deze nalevingstest(s) moeten allemaal als ‘voldaan’ worden aangemerkt 
voordat de VIR als geheel als ‘voldaan’ kan worden beoordeeld. 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal (en percentage) VIR’s dat is aangemerkt als ‘voldaan’ 
of ‘niet voldaan’ tijdens het auditbezoek.  
 

 
 
 
 

  

Wit-Gele Kruis van Antwerpen

Aantal 

NLTs in 

matrix

Voldaan
Niet 

voldaan
Totaal Voldaan

Niet 

voldaan
Totaal

%

Voldaan

1 Cliëntenidentificatie 1 0 1 1 1 0 1 100,0%

2 Overdracht van informatie op 

overdrachtsmomenten 
1 0 1 5 5 0 5 100,0%

3 Medicatieverificatie als strategische 

prioriteit 
1 0 1 5 5 0 5 100,0%

4 Hoogrisico medicatie 1 0 1 8 8 0 8 100,0%

5 Veilig gebruik van infuuspompen 1 0 1 6 6 0 6 100,0%

6 Preventief onderhoudsprogramma 1 0 1 4 4 0 4 100,0%

7 Training en scholing op het gebied van 

patiëntveiligheid 
1 0 1 1 1 0 1 100,0%

8 Cliëntveiligheidsplan 1 0 1 4 4 0 4 100,0%

9 Preventie van geweld en agressie op de 

werkplek 
1 0 1 8 8 0 8 100,0%

10 Voorlichting over handhygiëne 1 0 1 1 1 0 1 100,0%

11 Naleving van handhygiëne 1 0 1 3 3 0 3 100,0%

12 Aantallen infecties 1 0 1 3 3 0 3 100,0%

13 Kwartaalrapportages cliëntveiligheid 1 0 1 3 3 0 3 100,0%

14 Beheer van ongewenste voorvallen 1 0 1 7 7 0 7 100,0%

15 Openbaarmaking van ongewenste 

voorvallen
1 0 1 6 6 0 6 100,0%

16 Verantwoordelijkheid dragen voor 

kwaliteit
1 0 1 6 6 0 6 100,0%

17 Gevaarlijke afkortingen 1 0 1 7 7 0 7 100,0%

18 Medicatieverificatie bij zorgoverdracht – 

Thuiszorg 
1 0 1 4 4 0 4 100,0%

19 Risicobeoordeling van veiligheid thuis 1 0 1 5 5 0 5 100,0%

20 Huid-en wondverzorging 1 0 1 8 8 0 8 100,0%

Totaal 20 0 20 95 0 95

Totaal % 100,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Binnen hoeveel kritische processen 

zijn deze VIR’s getoetst 
Score nalevingstesten
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2. Overzicht beoordelingen op niveau goud 

Dit hoofdstuk geeft de beoordeling door het auditteam weer van de criteria op niveau goud. 
Voor de niet-behaalde criteria is een onderbouwing van de beoordeling gegeven. 
 

2.1 Vereiste instellingsrichtlijnen 

Op niveau goud zijn alle VIR’s als voldaan beoordeeld. 
 

2.2 Normensets 

In deze tabel ziet u de gouden criteria die als ‘niet voldaan’ zijn beoordeeld. De criteria met hoge prioriteit 
zijn aangeduid met een uitroepteken.  
 

Instellingsbrede normen  

Gouden criteria (niet voldaan) 
Criteria met hoge 

prioriteit 
Opmerkingen auditoren 

Medicatiebeheer voor maatschappelijke instellingen 

 
19.3 Iedere cliënt wordt geobserveerd 
met het oog op mogelijke 
patiëntveiligheidsincidenten waarbij 
medicatie in het geding is. 

 

De auditor heeft vastgesteld dat binnen de afdeling 
Zoersel tijdens het toetsen van de tracer ‘patiënt met 
een infuus’ Magnesiumsulfaat en Neurobion via een 
infuus worden toegediend bij een patiënt in de 
thuissituatie. Magnesiumsulfaat is niet opgenomen 
in de lijst met hoog-risicomedicatie. De medicatie 
wordt toegediend zonder infuuspomp of dial-o-flo. 
De inloopsnelheid is niet geteld door de 
verpleegkundige. De verpleegkundige vertelt dat de 
afspraak is dat de mantelzorger (moeder van de 
patiënt) naar de afdeling belt als zich een probleem 
voordoet, of als het infuus bijna ingelopen is. Een 
verpleegkundige komt dan om het infuus af te 
koppelen. Het afdelingshoofd en hoofd zorg van de 
afdeling Zoersel bevestigen de werkwijze en geven 
aan dat wanneer er geen verpleegkundige naar het 
adres kan gaan, zij zelf binnen tien minuten aanwezig 
zijn om het infuus af te koppelen. 
De stafmedewerker medicatiebeleid en de adjunct-
directeur zorgbeleid bevestigen dat 
Magnesiumsulfaat niet is opgenomen in de lijst van 
hoog-risicomedicatie en dat op deze zorgvraag geen 
risicoanalyse is uitgevoerd. De adjunct-directeur 
zorgbeleid vertelt dat Magnesiumsulfaat meer en 
meer in de thuissituatie wordt toegediend en in 
hogere doseringen. Aan de 'denktank medicatie', 
waarin een vertegenwoordiging zit van de vijf Wit-
Gele Kruis verenigingen en deskundigen van de 
universiteit, een huisarts en een apotheker, is door 
de directeur zorgbeleid  advies gevraagd om het 
beleid hieromtrent te evalueren en zonodig bij te 
sturen in functie van de patiëntveiligheid. 
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3. Overzicht beoordelingen op niveau platina 

Dit hoofdstuk geeft de beoordeling door het auditteam weer van de criteria op niveau platina. 
Voor de niet-behaalde criteria is een onderbouwing van de beoordeling weergegeven. 
 

3.1 Vereiste instellingsrichtlijnen 

Op niveau platina zijn alle VIR’s als voldaan beoordeeld. 
 

3.2 Normensets 

Op niveau platina zijn alle getoetste criteria als voldaan beoordeeld. 

 
 

4. Overzicht beoordelingen op niveau diamant 

 
Dit hoofdstuk geeft de beoordeling door het auditteam weer van de criteria op niveau diamant. 
Voor de niet-behaalde criteria is een onderbouwing van de beoordeling weergegeven. 
 

4.1 Vereiste instellingsrichtlijnen 

Op niveau diamant zijn alle VIR’s als voldaan beoordeeld. 

 

4.2 Normensets 

Op niveau diamant zijn alle getoetste criteria als voldaan beoordeeld.  
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5. Kritische processen: beoordelingen van auditoren 

Kritische processen zijn risicovolle gebieden of systemen die een grote impact hebben op de kwaliteit en 
veiligheid. Zij bieden een ander perspectief dan dat voortkomend uit normensets, en de resultaten zijn 
gegroepeerd in thema’s die horizontaal door afdelingen, diensten en teams gaan. 
Tijdens het auditbezoek beoordelen de auditoren de criteria die deel uitmaken van een kritisch proces, 
geven een reden voor hun beoordeling en vatten elk kritisch proces samen. Deze samenvattende 
opmerkingen worden hieronder weergegeven en zijn een nuttige aanvulling op de resultaten uit de 
eerdere hoofdstukken van dit verslag. 

5.1 Beoordelingen van instellingsbrede normen 

De beoordelingen worden hier eerst weergeven per kritisch proces, dan per normenset. Sommige 
kritische processen in deze paragraaf hebben ook betrekking op zorgspecifieke normen. 
 

Kritisch proces Omschrijving 

Planning en 
kwaliteitsmanagement 

Ontwikkelen en implementeren van de infrastructuur, programma's en 
diensten om tegemoet te komen aan behoeften van de gemeenschap en 

doelgroepen. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft tijdens het toetsen van het kritisch proces 'Planning en kwaliteitsmanagement' bevestigd 
gekregen dat het Wit-Gele Kruis Antwerpen voldoet aan de gestelde criteria. De auditor sprak met de 

directeur en adjunct-directeur zorgbeleid, met een stafmedewerker, met de directeur kwaliteit en projecten 

en de projectmedewerker kwaliteit en met leidinggevenden van de afdelingen Zoersel en Kalmthout. 

De waarden van de organisatie zijn door het Wit-Gele Kruis Antwerpen beschreven. De vertaling van de 

waarden is in de organisatie aanwezig. Een voorbeeld daarvan zijn de functiebeschrijvingen zoals 

beschreven in ‘Mijn functiekaart’. De organisatie zorgt ervoor dat reeds vanaf de selectie van medewerkers 

de waarden van de organisatie mede sturend zijn. De leiding van het Wit-Gele Kruis Antwerpen leeft de 

waarden voor en draagt de waarden uit. Er wordt eerder ondersteunend dan hiërarchisch gestuurd. Op alle 

niveaus in de organisatie is merkbaar dat de medewerkers van het Wit-Gele Kruis Antwerpen gedreven 

werken in functie van kwaliteitsvolle zorg voor hun patiënten. Medewerkers zijn blij daartoe ruimte te 

krijgen. 

Via denkdagen, ondersteund door externe consultancy, werken de leden van de Raad van Bestuur, directie 

en medewerkers aan de actualisering van missie, visie en de strategische planning. De auditor kon de 

verslagen van de denkdagen inzien.  

Het huidige strategische plan is doorvertaald naar jaaractieplannen. Middelen en verantwoordelijkheden 

staan bij de doelstellingen vermeld. In het jaaractieplan 2022 'kwaliteit en projecten’ zijn acties opgenomen 

met betrekking tot patiëntenparticipatie, het voortdurend verbeteren van het incidentmeldsysteem en de 

risicoanalyse, alsook met betrekking tot de arbeidsorganisatie en zorginnovatie.  

Voor alle bedrijfsvoeringsactiviteiten is beleid vastgelegd dat wordt opgevolgd en geactualiseerd. Het Wit-
Gele Kruis Antwerpen heeft korte lijnen tussen directie, staf en medewerkers. De aansturing van de 

organisatie laat een ondersteunende en respectvolle leiderschapsstijl zien, gericht op de voortdurende 

verbetering van de organisatie in functie van kwaliteitsvolle zorg aan de patiënten.  

Op de afdelingen zijn operationele jaarplannen beschikbaar. De auditees van de afdelingen Kalmthout en 

Zoersel bevestigen het werken met een operationeel jaarplan voor hun afdeling. In het jaarplan staan een 

drietal doelstellingen die in een PDCA-document zijn beschreven. De auditor heeft voor de afdeling 

Kalmthout de PDCA-documenten 'financieel’ (afdeling Kalmthout is niet rendabel)', 'personeel’ 

(functioneringsgesprekken zijn in 2021 niet doorgegaan zoals gepland)', en 'kwaliteitsbevorderend traject’ 

(handhygiëne op een correct manier toepassen)' gezien. Op het kwaliteitsbord hangt onder andere de 
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financiële PDCA en een PDCA over wondzorg waarbij de referentieverpleegkundige wondzorg input had 

gegeven met welke items de afdeling aan de slag kan.  

De afdelingsleiding kan naast de thema’s uit het instellingsbrede jaarplan eigen thema’s aan het 
afdelingsjaarplan toevoegen. De auditees in Kalmthout en Zoersel vertellen dat de extra thema's in hun 

jaarplan voortkomen uit een denkdag met de regiomanager, gebaseerd op resultaten uit afdelings- en 

interne audits. De auditor heeft de PDCA-documenten in het jaarplan voor de afdeling Zoersel ingezien voor 

het jaar 2022 over de volgende onderwerpen: 'diabetesdossier', 'marktwerking versus recrutering', 

'voorschriften' en 'observaties'. 

 

Zorgverlening en 
besluitvorming op basis 
van principes 

Identificeren van en besluiten nemen met het oog op ethische dilemma's en 

problemen. 

Leiderschap 
 

Opmerkingen: 

De criteria rondom ‘Zorgverlening en besluitvorming op basis van principes’ zijn getoetst in gesprekken met 

de algemeen directeur, de directeur zorgbeleid en de stafmedewerker zorg die lid is van de ethische 

commissie. Daarnaast is het ethisch beleid getoetst bij referentieverpleegkundigen palliatieve zorg.  

Het ethisch beleid is door de auditor ingezien op het Kruisnet. Vanuit het Wit-Gele Kruis Antwerpen 
participeert de stafmedewerker zorg in een federale ethiekcommissie.  

Het beleid rondom palliatieve zorg is bekend bij de referentieverpleegkundigen palliatieve zorg. 

Door het complexer worden van de zorg thuis, ontstaan nieuwe vragen bij medewerkers. Daarom is in de 

kaderopleiding voor afdelingshoofden en hoofden zorg een vormingsdag over ethiek opgenomen.  

In het tweewekelijks patiëntenoverleg dat gehouden wordt binnen elk team, kunnen zorgmedewerkers 
vragen en dilemma’s bespreken. Patiënten met palliatieve zorg worden standaard in het patiëntenoverleg 

besproken. De auditor heeft de betreffende documenten ingezien op het Kruisnet. 

Bij de vraag aan verpleegkundigen en zorgkundigen waar zij afspraken en beleid over palliatieve zorg of 

ethische aspecten kunnen vinden, antwoorden zij in zo’n geval te bellen naar de referentieverpleegkundigen 

of het afdelingshoofd of hoofd zorg. De verpleegkundigen weten dat de documenten via de tablet op 

Kruisnet beschikbaar zijn maar zeggen over het algemeen te bellen.  

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen participeert in wetenschappelijke onderzoeken. Het gaat daarbij vaak om 
meewerken en uitvoeren van onderzoeken, of het beschikbaar stellen van patiëntgegevens. De 

onderzoeken zijn dan al in de ethische commissies van de betrokken onderzoekers zoals het Universitair 

Ziekenhuis Antwerpen (UZA) besproken en goedgekeurd. 

Elke aanvraag voor deelname aan een onderzoek wordt besproken in de directieraad en in het stafoverleg 

zorg. De procedure en criteria om deel te nemen zijn beschreven in het ‘Ethisch kader wetenschappelijk 

onderzoek’.  

In ‘Vinger aan de Pols’ 2019-2021, een wijd verspreide uitgave van het Wit-Gele Kruis Antwerpen voor 

patiënten, stakeholders en medewerkers, wordt verslag gedaan van de uitgevoerde onderzoeken en 

resultaten.  

Binnen het Wit-Gele Kruis Antwerpen is een gedragscode voor medewerkers. De gedragscode is 

gedocumenteerd in verschillende documenten, zoals het ‘Arbeidsreglement’, de ‘Functiekaarten’ en 

patiëntenfolders. In de door de auditor gevoerde gesprekken met zorgkundigen en verpleegkundigen 

konden auditees aangeven welk gedrag er van hen verwacht wordt vanuit de gedragscode.  

In patiënteninterviews zijn aspecten uit de gedragscode bevraagd, zoals de attitude van verpleegkundigen. 
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Cliëntgerichte zorg Samenwerken met cliënten en hun familie om zorg te plannen en te verlenen 

die respectvol, meelevend, cultureel veilig en competent is, en ernaar te 

streven dat deze zorg voortdurend wordt verbeterd. 

Governance 

Thuiszorg/thuisverpleging 

Leiderschap 

Excellente zorgverlening 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft tijdens het toetsen van het kritisch proces 'Cliëntgerichte zorg’ bevestigd gekregen dat het 

Wit-Gele Kruis Antwerpen voldoet aan de gestelde criteria. Gesproken is met de algemeen directeur, de 

directeur kwaliteit en projecten, de directeur zorgbeleid en de adjunct-directeur zorgbeleid. De afdelingen 

Rijkevorsel en Mol zijn door de auditor bezocht. Op de afdelingen is gesproken met de afdelingshoofden, de 

hoofden zorg en de kwaliteitsbegeleiders.  

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen wordt momenteel geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt. Het is 
moeilijk om alle zorgvragen te beantwoorden. De auditees geven aan dat ze erin slagen alle zorgvragen te 

beantwoorden of deze te verwijzen naar passende hulp. Daarbij wordt een beroep gedaan op andere 

aanbieders van thuisverpleging. Deze problematiek wordt voortdurend gemonitord.  

In de directe zorgverlening vindt tussen de medewerkers van het Wit-Gele Kruis Antwerpen en de patiënt 

continue afstemming plaats over de zorgvraag en de wijze waarop de zorgvraag, passend bij de patiënt, 

ingevuld kan worden. Bij wijzigingen in de gezondheidstoestand van de patiënt is laagdrempelig contact 

mogelijk met de huisarts. Bij opname in het ziekenhuis wordt bij een naderend ontslag door een 

thuisverpleegkundige van de afdeling een bezoek gebracht aan de patiënt in het ziekenhuis om de zorg 

thuis voor te bereiden.  

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft met groepen patiënten interviews uitgevoerd. In totaal is met meer dan 

150 patiënten gesproken. Met de patiëntengroepen zijn verschillende onderwerpen besproken waaronder 

de attitude van de verpleegkundigen. Bij het ontwikkelen van de functiekaarten is de input van de patiënten 

verwerkt. Voorbeelden van thema’s uit de functiekaart van de verpleegkundigen zijn: ‘ik heb een 

professionele attitude’, ‘ik ben en blijf vakkundig op verpleegtechnisch gebied, en ‘ik ben in staat om goed te 

communiceren’.  

Nieuwe teamleden worden geïntroduceerd door middel van een onthaal en inscholingstraject (OENI) met 
ondersteuning van de versterkte teams (afdelingshoofd, hoofd zorg en kwaliteitsbegeleider) binnen de 

afdelingen.  

Patiënten krijgen informatie via de infobrochure ‘Wegwijs in de thuisverpleging, een praktische gids voor 

patiënten en mantelzorger’. Naast deze brochure zijn er talrijke specifieke thematische folders en 

brochures, zowel met betrekking tot specifieke aandoeningen als met betrekking tot hulpmiddelen.  

De auditor stelde vast dat het communicatieplan voorziet dat belangrijke informatie en mededelingen aan 

patiënten en mantelzorgers via diverse kanalen worden gezonden. Zo zijn er de talrijke folders, maar ook de 

bijlagen bij de maandelijkse facturatie waarin actuele informatie staat. De website van het Wit-Gele Kruis 

Antwerpen is overzichtelijk en bevat de nodige informatie naar de samenleving en stakeholders. 

 

Management van 
middelen 

Monitoren, bijhouden en integreren van activiteiten die te maken hebben 

met de toewijzing en het gebruik van bronnen. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft tijdens het toetsen van het kritisch proces 'Management van middelen' bevestigd gekregen 
dat het Wit-Gele Kruis Antwerpen voldoet aan de gestelde criteria. Gesproken is met de algemeen directeur, 
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de revisor en de verantwoordelijken van de versterkte teams (afdelingshoofd, hoofd zorg en 

praktijkbegeleider), van de afdelingen Mol en Rijkevorsel. De versterkte teams ondersteunen de 

verpleegkundigen in hun dagelijks werk.  

Jaarlijks wordt een exploitatie- en kapitaalbegroting opgesteld. Deze begroting wordt goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur. Via maandelijkse rapporten wordt de uitvoering van de begroting opgevolgd. 

Opdrachten worden aan leveranciers gegund conform de regelgeving voor overheidsopdrachten. 

De auditor stelt vast dat het Wit-Gele Kruis Antwerpen inkomsten en uitgaven maandelijks opvolgt en 

bijstuurt op basis van gedetailleerde uitvoeringsrapporten. 

De revisor verklaarde dat de boekhouding die gevoerd werd met betrekking tot het jaar 2020 beantwoordt 

aan de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Tijdens de audit is de revisorcontrole voor het 

boekjaar 2021 lopende.  

De auditor stelt vast dat kritische financiële items, zoals het personeelsbudget en de inkomsten uit 

prestaties gedetailleerd worden opgevolgd. De inkomsten laten toe om sterk te investeren in vorming, 

kwaliteit en ondersteunende processen zoals Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en 

communicatie.  

 

Menselijk kapitaal (HRM) Ontwikkelen van human resourcecapaciteit om veilige zorg van hoge 

kwaliteit te leveren aan cliënten. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft het kritisch proces ‘HRM’ getoetst in gesprekken met de directeur personeelsbeleid, de 

regiomanagers, de adjunct-directeur zorgbeleid, nieuwe medewerkers en leidinggevenden van de 

afdelingen die door de auditor zijn bezocht. De auditor heeft de tracer gevolgd van een nieuwe medewerker.  

De auditor heeft het operationeel jaarplan personeelsbeleid 2022 ingezien. De directeur personeelsbeleid 

bevestigt aan de hand van de PDCA-cyclus hoe vanuit het strategisch plan tot het operationeel jaarplan 

personeelsbeleid is gekomen. In het operationeel jaarplan personeelsbeleid zijn de volgende onderwerpen 

opgenomen die jaarlijks terugkomen: voldoende personeel (recrutering), onthaal en inscholing, opleiding , 

welzijn van de medewerkers en personeelsbeheer.  

De directeur personeelsbeleid benoemt uit het medewerkertevredenheidsonderzoek de volgende sterke 
punten: een goede band met de patiënt, grote autonomie, veel kansen in ontwikkeling, erkenning en 

herkenning en een stabiel beleid. De auditor heeft het gegeven van de autonomie in diverse gesprekken met 

de directie, de regiomanagers en de adjunct-directeur zorgbeleid bevestigd gekregen. Een nieuwe 

medewerker die sinds september 2021 werkt bij het Wit-Gele Kruis Antwerpen bevestigt dat de goede band 

met de patiënt een sterke troef is in het werk als verpleegkundige in deze organisatie. 

De auditor heeft het ‘VTO-jaarplan 2021’ ingezien waarin voor zorgfuncties, voor niet-zorg functies en voor 
leidinggevenden een jaarlijks vormingsaanbod is beschreven. Er zijn verplichte provinciale vormingen en 

afdelingsvormingen. Voor de praktijktrainingen is een skills lab aanwezig. Medewerkers krijgen de kans om 

jaarlijks specifieke vorming te volgen om mee te zijn in evoluties binnen zijn/haar vakgebied en zo de 

kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren. De auditor heeft een opsomming van alle initiatieven, 

waaronder trainingen en scholingen op het gebied van patiëntveiligheid, kunnen vaststellen in het ‘VTO-

jaarplan 2021’.  

Het onthaal en -inscholingstraject (OENI) voor nieuwe medewerkers bevat naast de praktische inscholing op 

de afdeling een EVD-opleiding en vier inhoudelijke inscholingsmiddagen waarbij het traject voor elke functie 

gespecifieerd is. Een voorbeeld is dat het VTO-beleid voorziet in vormingen rond communicatie en 

leiderschapsvaardigheden voor nieuwe afdelingsleiding. OENI bevat  na drie maanden een evaluatiegesprek 

en eindigt met een evaluatie na zes maanden. Daarna volgt om de twee jaar een functioneringsgesprek.  

Een verpleegkundige van afdeling Zoersel die recent in dienst is getreden bevestigt het onthaal en -
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inscholingstraject (OENI). De auditor heeft de formele gesprekken na drie en zes maanden van de laatst 

bijgekomen nieuwe medewerker in de afdeling Kalmthout ingezien. De auditees van de afdelingen 

Kalmthout en Zoersel bevestigen dat functioneringsgesprekken tweejaarlijks gebeuren, maar omwille van 

de Covid-19-pandemie op hun afdelingen vertraagd zijn.  

Voor de functioneringsgesprekken is een standaardsjabloon beschikbaar waarin de bespreking van 

doelstellingen aan de hand van de functiekaart en de vijf A's is opgenomen: arbeidsinhoud, 

arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie, arbeidsrelaties. De auditor heeft het 

sjabloon voor de functioneringsgesprekken ingezien. Auditees  bevestigen dat de gedragscode mee 

opgenomen is in de functiekaart en voor bijvoorbeeld kledijvoorschriften en dergelijke in het 

arbeidsreglement. Bij niet navolgen van gedragscode en bijvoorbeeld de kledijvoorschriften volgt een één-

op-één-gesprek met de leidinggevende om de verwachtingen te bespreken. Wanneer verbetering uitblijft 

wordt een verbetertraject opgezet.  

De organisatie kiest voor interne doorgroei van medewerkers en biedt doorgroeimogelijkheden binnen een 
opleidingstraject. De selectieprocedure voor het volgen van het opleidingstraject omvat een gesprek met de 

leidinggevende en een extern assessment, waarna op basis van het rapport verder gebouwd wordt in 

gesprekken. Een individueel traject wordt uitgewerkt voor de nieuwe leidinggevende in zijn/haar functie 

samen met het externe assessmentbureau, om te komen tot een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De 

directeur personeelsbeleid vertelt dat het Wit-Gele Kruis Antwerpen ook zelf een kaderopleiding heeft 

ontwikkeld op maat van de organisatie om de leidinggevenden te ondersteunen in hun rol. De auditor heeft 

de brochure 'Kaderopleiding 2021-2023 , WGKA' ingezien waarin de verschillende onderdelen worden 

toegelicht. De onderwerpen in de kaderopleiding zijn: 'hardware of change' over omgevingsanalyse en 

vertaling daarvan in missie, visie en strategie en de implementatie en opvolging daarvan; focussen op hoe in 

een snel evoluerende sector het primair zorgproces maximaal te ondersteunen;  'software of change' of 

meer concreet persoonlijk leiderschap en samenwerking; ethiek vanuit een juridisch kader bekeken; 

zorginnovatie en een toelichting bij de lopende de transmurale projecten.  

De afdelingshoofden en hoofden zorg van de afdelingen Kalmthout en Zoersel bevestigen het traject 
leiderschapsontwikkeling met de bewuste insteek om medewerkers intern te laten groeien. Het 

afdelingshoofd en hoofd zorg van de afdeling Zoersel volgen beiden momenteel de interne kaderopleiding. 

De directeur personeelsbeleid schetst dat voor elke functie een functiekaart is ontwikkeld die 15 
doelstellingen bevat, waaronder een item aangaande de gedragscode: ‘ik heb een professionele attitude’. 

De functiekaart is voor elke functie op eenzelfde manier opgebouwd en vormt de basis voor formele 

gespreksmomenten tussen de medewerker en de leidinggevende. De referentieverpleegkundigen 

diabeteszorg bevestigen dat er een functiekaart is voor hun functie. De functiekaart wordt gebruikt als 

leidraad voor het functioneringsgesprek waarbij zowel prestatie als gedrag aan bod komt. 

De directeur personeelsbeleid licht het projectplan digitalisering toe. De doelstelling is om het gebruik van 
papier te vermijden en efficiëntie te verhogen, zodat er goed overzicht is van de personeelsprocessen in een 

eigen administratief beheerssysteem. In het projectplan staan de documenten beschreven die voor elke 

medewerker in het digitale dossier moeten zitten. De digitalisering van de personeelsdossiers is sinds één 

jaar gestart, aldus auditee. De auditor heeft samen met de directeur personeelsbeleid het 

medewerkersdossier van twee nieuwe medewerkers ingezien wat betreft het administratieve dossier. In 

beide dossiers waren alle documenten opgenomen. Andere deelprojecten bevatten een digitaal 

opvolgsysteem voor vormingen en performance (functioneringsgesprekken). Het digitaal opvolgsysteem 

voor vormingen en performance wordt in 2022 en 2023 uitgerold.  

De auditor heeft het beleid aangaande het voorkomen van agressie en geweld ingezien in de documenten  

'Omgaan met agressie - procedure (versie 2)' welke gekoppeld is aan andere procedures 'Omgaan met 

schokkende gebeurtenissen', 'Ongewenste omgangsvormen en agressie melden', 'Incidenten melden' en de 

beleidsnota 'Incidenten meldsysteem'. Naast een continue sensibilisatie en vorming bij onthaal en 

inscholing, is voor het thema agressie samengewerkt met het trainingsbureau Crime Control om het breder 

geheel van schokkende gebeurtenissen - zowel bij patiënten thuis als op het werk maar niet bij patiënten - 

vorm te geven. Medewerkers worden getraind in het herkennen van het soort agressie en het reageren 

daarop. De directeur personeelsbeleid vertelt dat een e-learning module is ontwikkeld rond het thema 
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omgaan met agressie, volledig op maat van de organisatie. Voorkomen van agressie en geweld is een 

structureel terugkerend item in het VTO-plan. Samen met Crime Control werden met medewerkers die 

reeds te maken hadden met agressie, ervaringen uitgewerkt in filmpjes die ingebouwd zijn in de e-learning 

modules. In kleine groepjes worden casussen uit het werkveld gespeeld tijdens workshops, om te leren hoe 

agressie te voorkomen en hoe je met agressie omgaat. De auditor heeft gezien dat in de procedure 

'Omgaan met agressie' de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld. De adjunct-directeur 

zorgbeleid vertelt dat de rapportage over incidenten rond agressie halfjaarlijks naar de Raad van Bestuur 

gaat.  

De auditor heeft de procedure 'Afhandeling en registratie van klachten' ingezien. De leidinggevenden van de 

afdeling Kalmthout geven aan dat de medewerker laagdrempelig in gesprek gaat met de leiding over gelijk 

welke klacht. Medewerkers die een klacht ontvangen, kunnen deze registreren via Kruisnet in het formulier 

'Meld een klacht'. De auditees van de afdeling Kalmthout geven aan dat klachten direct en vlot worden 

besproken en aangepakt.  

 

Geïntegreerd 
kwaliteitsmanagement 

Voortdurend, proactief en systematisch proces om kwaliteit vanuit een 

systeemomvattend perspectief te begrijpen, managen en communiceren om 

zo doelen en oogmerken te realiseren. 

Leiderschap 
 

Opmerkingen: 

De auditor heeft tijdens het toetsen van het kritisch proces 'Geïntegreerd kwaliteitsmanagement' bevestigd 

gekregen dat het Wit-Gele Kruis Antwerpen voldoet aan de gestelde criteria. Gesproken is met de algemeen 

directeur, de stafmedewerker zorgbeleid, de directeur kwaliteit en projecten en projectmedewerker 

kwaliteit. 

De afdelingen Mol en Rijkevorsel zijn bezocht. Daar werd telkens gesproken met het afdelingshoofd, het 

hoofd zorg en de kwaliteitsbegeleider. 

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen ontwikkelt en realiseert haar kwaliteitsbeleid via ondersteuning op 

stafniveau, doch ook met wat men de ‘versterkte teams’ noemt. In elke afdeling werkt er naast het 

afdelingshoofd een hoofd zorg en een kwaliteitsbegeleider. 

Er zijn operationele jaarplannen ontwikkeld waarin de kwaliteitsverbeterprojecten zijn beschreven. 

Verantwoordelijken, timing en middelen staan per actie vermeld in de jaarplannen. 

De organisatie legt de lat hoog bij de aanwerving van nieuwe medewerkers en investeert in vorming. Het 

Wit-Gele Kruis legt een financiële reserve aan om de overuren, als gevolg van de vormingsinspanningen, te 

vergoeden. 

Via de onthaalbrochure voor patiënten ‘Wegwijs in thuisverpleging, een praktische gids voor patiënt en 

mantelzorger’ worden de patiënt en de familie op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om een klacht te 

formuleren. Tijdens de intake wordt de brochure met de patiënt overlopen. De klachtenprocedure is 

eenvoudig en helder. Klachten worden op het laagst mogelijke niveau behandeld. De klager kan de klacht 

escaleren naar de centrale ombudsdienst, die de klacht dan opneemt.  

Risico’s van de organisatie zijn op een uniforme wijze in kaart gebracht. Diverse informatiestromen vanuit 

medewerkers, patiënten en familie zijn in de risicoanalyse geïntegreerd. De risico’s zijn gerangschikt volgens 

ernst en impact. Acties zijn gedefinieerd, gepland en worden opgevolgd. 

De preventieadviseur voert de wettelijk verplichte risicoanalyses uit. De analyses en actieplannen worden 

opgevolgd door het comité voor preventie en  bescherming op het werk. De auditor heeft deze documenten 

ingezien.  

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen beschikt over een digitaal incidentmeldsysteem. De opvolging van 

incidenten loopt via de afdelingen. De afdelingshoofden bespreken de incidenten tijdens de 

teamvergaderingen.  Voor een goede opvolging vertrouwt de instellingsleiding in eerste instantie op de 

afdelingshoofden. De voortgang van de afhandeling wordt in het meldsysteem centraal door directie en 
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stafmedewerkers opgevolgd.  

De auditor stelde vast dat een open cultuur aanwezig is tussen enerzijds de afdelingen en anderzijds de 

directie en de stafmedewerkers. Verschillende auditees bevestigen de no blame cultuur van de organisatie. 

Op basis van vastgelegde criteria wordt een incident al dan niet als ernstig gedefinieerd. Van ernstige 

incidenten wordt een prisma-analyse gemaakt. De directie en de Raad van Bestuur beschikken over een 

algemene rapportage inzake incidenten en klachten. Ernstige incidenten worden besproken met de Raad 

van Bestuur. De rapportages over de geformuleerde  acties worden opgevolgd. Er is steeds terugkoppeling 

naar de bij het incident betrokken personen. Medewerkers worden hiertoe opgeleid en er is aandacht voor 

de betrokken patiënt en zijn familie. De auditor kon vaststellen dat de terugkoppeling vermeld is in het 

incidentmeldsysteem. Het systeem is geëvalueerd en bijgestuurd. 

Ook de openbaarmaking van incidenten is geëvalueerd en bijgestuurd. Patiënten zijn bij de evaluatie 

betrokken en zijn geïnformeerd over de resultaten.  

Het verbeteren van de patiëntveiligheid wordt planmatig aangepakt. De doelen worden gedefinieerd en 
middelen worden verbonden aan de geformuleerde acties. Patiëntveiligheid is een strategische prioriteit.  

De auditor kon de procedure voor medicatieverificatie inzien. De taken en verantwoordelijkheden zijn in de 
procedure vastgesteld. De auditor heeft gezien dat alle betrokken medewerkers gevormd en geïnformeerd 

zijn. Ook patiënten en hun familie zijn geïnformeerd en betrokken bij de medicatieverificatie. 

Medicatieverificatie is een vast item tijdens de interne audits en in kwaliteitsprojecten.  

De afspraken voor het intern toetsingssysteem van het Wit-Gele Kruis Antwerpen zijn in de ‘Beleidsnota 

intern toetsingssysteem’ beschreven. De beleidsnota beschrijft onder andere de soorten audits, de rollen 

van de verschillende betrokken medewerkers en afspraken voor de uitvoering van interne audits en 

opvolging van verbeteracties. Het Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft op basis van een Strengths, Weaknesses, 

Opportunities en Threats (SWOT)-analyse en prospectieve - en retrospectieve analyses de risico’s in beeld. 

Om in een geïntegreerde aanpak te voorzien hebben de afdelingshoofden met de regioverantwoordelijken 

de risico’s voor de eigen afdeling geïnventariseerd. De resultaten van de afdelingen zijn samengebracht om 

vanuit de directie en de stuurgroep kwaliteit de instellingsbrede risico’s te definiëren. De instellingsbrede 

risico’s zijn sturend voor de planning van de interne audits. Voorbeelden van risico’s die in de auditplanning 

zijn opgenomen zijn de zorgplanning, medicatie en medicatievoorschriften, diabeteszorg, wondzorg en het 

EVD. De auditor heeft gezien dat de risicovolle onderwerpen in een cyclus van minimaal eenmaal per twee 

jaar zijn getoetst. Het risicomanagementsysteem is recent geëvalueerd en uitgebreid naar een evaluatie van 

de risico’s voor medewerkers, waar vroeger de focus alleen op de patiënt lag. Op deze manier wil het Wit-

Gele Kruis Antwerpen ook risico’s voor de medewerkers meenemen in de interne toetsing.  

Het intern toetsingssysteem bestaat uit veiligheidsrondes, interne audits, afdelingsrondes, dossiercontroles 

en document reviews. De projectmedewerker kwaliteit toont de planning en resultaten van de voorbije 

interne audits waaruit blijkt dat alle afdelingen elk kwartaal getoetst zijn, wisselend in een interne audit of 

een afdelingsaudit. Tijdens de Covid-19 pandemie is het Wit-Gele Kruis Antwerpen interne audits blijven 

uitvoeren, maar zijn de observaties bij de patiënt stopgezet. Als vervanging van de observaties bij de patiënt 

is extra ingezet op afdelingsaudits met als speerpunt de deskundigheid van de medewerkers.  

Nieuwe interne auditoren worden geselecteerd op bekwaamheid en motivatie voor de rol als interne 

auditor. Voor de interne auditoren is een ‘Gedragscode interne auditors’ beschikbaar. Het Wit-Gele Kruis 

Antwerpen voorziet in een training om als intern auditor van start mogen te gaan. Voor het uitvoeren van 

interne audits zijn vragenlijsten opgesteld op basis van het Qmentum Global normenkader. De 

projectmedewerker kwaliteit maakt een jaarlijkse planning wanneer welke audit uitgevoerd wordt en op 

welke afdelingen, rekening houdend met de afdelingen en processen met een verhoogd risico. Het 

directiecomité beoordeelt de planning en geeft goedkeuring voor het uitvoeren van de geplande interne 

audits.  

Na elke audit worden de auditresultaten gerapporteerd. De resultaten zijn beschikbaar voor de 

leidinggevende van de afdeling en op afdelings- en provinciaal niveau. De resultaten worden zowel op 

niveau van directie als op niveau van de afdelingen opgevolgd. De afdelingshoofden gaan met de 

verbeteracties aan de slag die binnen de afdeling vallen zonodig met ondersteuning van de 
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regioverantwoordelijken. Instellingsbrede onderwerpen worden in het directieteam besproken en 

geïmplementeerd en geborgd door de stuurgroep kwaliteit en de directie. 

 

Communicatie Communicatie tussen verschillende lagen van de organisatie en met externe 

betrokkenen. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft tijdens het toetsen van het kritisch proces 'Communicatie' bevestigd gekregen dat het Wit-

Gele Kruis Antwerpen voldoet aan de gestelde criteria. Gesproken is met de algemeen directeur, de 

communicatieverantwoordelijke, het hoofd van de ICT-dienst en de assistent Data Protection Officer (DPO). 

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen beschikt over een communicatieplan. Communicatie wordt gebruik als een  

ondersteunend instrument in tal van processen. ‘Vinger aan de pols’ 2019-2021, is een recente uitgave voor 

patiënten, stakeholders en medewerkers waarin de evaluatie en bijsturing van de processen op basis van 

onderzoek en andere metingen zijn beschreven. Items hierin zijn: ‘Wat vertellen bestaande en potentiële en 

mantelzorgers ons’, ‘Wat vertellen andere zorgprofessionals ons’, ‘Wat vertellen bestaande en potentiële 

medewerkers ons’, ‘Wat leren interne observaties en registraties ons’ en ‘Wat nemen we mee naar de 

toekomst’. Wat opvalt is dat open gecommuniceerd wordt over de resultaten van de indicatoren. Zowel de 

positieve als de negatieve reflecties staan vermeld in deze ruim verspreide publicatie. 

De auditor stelde vast dat het Wit-Gele Kruis Antwerpen de patiënten en familieleden informeert over hun 
rechten. De folder ‘(On-)tevreden, laat het ons weten’, welke onder meer te vinden is op website van het 

Wit-Gele Kruis Antwerpen, beschrijft waar men terecht kan bij klachten. 

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft een EVD (elektronisch verpleegdossier) ontwikkeld en 
geïmplementeerd, dat gehomologeerd is door het e-healthplatform van de Federale overheid. Via deze 

homologatie is de informatieveiligheid van het systeem afgedekt. De auditoren stelden vast dat het EVD 

accuraat wordt bijgehouden. 

Op basis van een evaluatie van het huidige EVD is besloten om te starten met de ontwikkeling van een 

nieuw EVD. Deze ontwikkeling verloopt in samenwerking met het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. 

In het kader van GDPR (General Data Protection Regulation) is een externe DPO en een interne assistent 
DPO aangesteld.  Aan de GDPR-verplichting om een verwerkingsregister te realiseren is voldaan. Voor alle 

datasystemen werden verwerkingsovereenkomsten afgesloten.  

De auditor zag geen inbreuken tegen de vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens.  

De data van de elektronische informatiesystemen worden bewaard op twee fysiek van elkaar gescheiden 
servers. Er worden back-ups genomen van de gegevens. Risico’s ten gevolge van stroomuitval zijn 

geïnventariseerd en oplossingen zijn geïmplementeerd. Externe expertise werd daarbij betrokken. 

Op elke afdeling is door de preventie-adviseur een risicoanalyse uitgevoerd. De rapportage bevat de nodige 

preventiemaatregelen en adviezen. De preventiemaatregelen worden opgevolgd door de preventie-

adviseur. De auditor heeft de rapportage daarvan ingezien.  

 

Fysieke omgeving Verlenen van geschikte en veilige structuren en faciliteiten voor het succesvol 

uitvoeren van missie, visie en doelstellingen. 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft tijdens het toetsen van het kritisch proces 'Fysieke omgeving' bevestigd gekregen dat het 
Wit-Gele Kruis Antwerpen voldoet aan de gestelde criteria. Gesproken is met het afdelingshoofd, het hoofd  

zorg en de kwaliteitsbegeleider van de afdelingen Mol en Rijkevorsel. Beide afdelingsgebouwen werden 
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door de auditor bezocht.  

De auditor heeft tijdens de audit geen inbreuken vastgesteld op de wetgeving inzake veiligheid van 

gebouwen. Nooduitgangen en vluchtroutes zijn met uniform toegepaste symbolen aangeduid. De 

brandbestrijdingsmiddelen zijn correct onderhouden en gekeurd. 

 

Voorbereid zijn op 
noodsituaties 

Omgaan met noodgevallen en andere aspecten van openbare veiligheid. 

Infectiepreventie en -bestrijding voor maatschappelijke instellingen 

Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft in het provinciaal secretariaat het kritisch proces 'Voorbereid zijn op noodsituaties' getoetst 
aan de hand van gesprekken met de verantwoordelijke gebouwenbeheer & intern preventie-adviseur, een 

regioverantwoordelijke, de verantwoordelijke en medewerkers van de zorgcentrale, de verantwoordelijke 

voor de communicatie en de IT-manager. Op de afdelingen heeft de auditor gesproken met de 

verantwoordelijken onthaal, afdelingshoofden, hoofden zorg en kwaliteitsbegeleiders.  

In het kader van de noodplanning ligt de focus op drie pijlers: 
- Het niet kunnen uitvoeren van de zorg bij de patiënt thuis; 

- Noodsituaties met betrekking tot de ondersteuning van de verpleegkundigen/zorgkundigen (EVD, 

materiaal, vervoer); 

- Noodsituaties in de gebouwen van het Wit-Gele Kruis Antwerpen waar medewerkers tewerkgesteld zijn of 

een beperkt aantal patiënten langskomt voor ambulante zorg.  

Op basis van een risicoanalyse zijn vier noodplanscenario’s uitgewerkt: 

- Uitval ICT met impact op het EVD; 

- Uitval van de zorgcentrale; 

- Acuut tekort aan verpleegkundigen; 

- Brand/explosie in één van de gebouwen van het Wit-Gele Kruis Antwerpen. 

De auditor heeft de beleidsnota ‘intern noodplan’ inclusief instructiekaarten voor de vier noodplanscenario’s 

kunnen inkijken. Er worden training en vorming aangeboden op de vier scenario’s. Per noodscenario is er 

een back-up plan uitgewerkt om veilige redundantie/continuïteit te kunnen waarborgen. 

Per noodsituatie reageert het crisiscomité op de actuele crisis. In de ‘herstelfase’ vindt een  debriefing plaats 

om de verbeterpunten te detecteren. 

De auditor heeft vastgesteld dat de vier instructiekaarten in het provinciaal secretariaat in Herentals en op 

de afdelingskantoren aanwezig zijn. Vanuit gesprekken met de medewerkers op de afdelingen heeft de 

auditor bevestigd gekregen dat zij bekend zijn met de inhoud van de instructiekaarten. 

De instructiekaarten zijn opgenomen in Kruisnet. De medewerkers zijn over de veiligheidskaarten 

geïnformeerd via de ‘Nieuwsbrief Kwaliteit veiligheid en continuïteit – 20220328 – Intern noodplan’.  

Tijdens een crisis wordt gestuurd op het concept van de ‘Gouden Driehoek’ waarbij, naast het verzamelen 

van info en het sturen op de crisis, veel belang gehecht wordt aan eenduidige, geruststellende informatie en 

communicatie.  De behoefte aan deze eenduidige, tijdige communicatie kwam sterk naar boven ten tijde 

van de Covid-19 pandemie.  Medewerkers waren gerustgesteld door de communicatie vanuit het crisisteam 

en zien dit als een houvast, waar steeds naar uitgekeken werd.  De gestructureerde communicatielijn tussen 

het provinciaal secretariaat (met dagelijks overleg) en de operationele werking op de afdelingen zorgt voor 

rust en een veilig gevoel, aldus de auditees.  

Tijdens de Covid-19 periode is het scenario ‘acuut tekort aan verpleegkundigen’ verder uitgewerkt naar een 

praktisch toepasbaar scenario. Er zijn meerdere oefeningen uitgevoerd hoe bij een grote uitval van 

verpleegkundigen binnen een team, medewerkers van een ander team of afdeling ingeschakeld kunnen 

worden om de zorg op peil te houden. Om een structureel antwoord te bieden op het tekort aan 

verpleegkundigen is samen met de dienst ICT gekeken hoe in noodsituaties de zorg op veilige en 
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verantwoorde wijze kan afgeschaald worden naar een weekendbestaffing. 

Bij een recente uitval van de ICT / EVD zijn er lessen getrokken om de communicatie tijdig op te starten. 

Terwijl het crisisteam oorzaken en oplossingen aan het onderzoeken is, kwamen meerdere oproepen binnen 

op het hoofdkantoor. Uit deze casus heeft het crisiscomité geleerd om in de toekomst direct vanaf de 

‘meldingsfase/ontdekkingsfase’ een eerste communicatie uit te sturen dat het probleem bekend is en dat 

men eerst tijd nodig heeft om de oorzaak te achterhalen en een oplossing aan te bieden voor men met meer 

info komt. 

 

Medische instrumenten en 
apparatuur 

Apparatuur en technologieën bedoeld voor hulp bij diagnose en behandeling 
van medische problemen. 

Infectiepreventie en -bestrijding voor maatschappelijke instellingen 
Leiderschap 

 

Opmerkingen: 

De auditoren hebben tijdens het toetsen van het kritisch proces ‘Medische instrumenten en apparatuur’ 
bevestigd gekregen dat de organisatie voldoet aan de gestelde criteria. 

De auditoren hebben gesproken met verpleegkundigen van verschillende afdelingen, met 

afdelingshoofden, hoofden zorg en kwaliteitsbegeleiders, de directeur en adjunct-directeur zorgbeleid en 

met de stafmedewerker zorgbeleid. De auditor bezocht de afdelingen Mol en Rijkevorsel.  

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen beschikt over een procedure voor de aanschaf van medische instrumenten en 

apparatuur en over een lijst met medische middelen en materialen. In deze lijst zijn elektronische linken 

gelegd naar de onderhoudsrapporten en de opvolging daarvan. Aan de hand van deze lijst stelt de auditor 

vast dat preventief onderhoud tijdig en grondig wordt uitgevoerd. Onderhoudsrapporten zijn ingezien. De 

opvolging van de onderhoudsrapporten is door de auditees aangetoond. 

De auditees toonden aan dat medewerkers getraind zijn in het hanteren van medische apparaten en 

hulpmiddelen. 

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft geen infuuspompen in eigen beheer. Verpleegkundigen werken met 

verschillende soorten infuuspompen. Het Wit-Gele Kruis Antwerpen voorziet in scholing voor het gebruik 

van deze infuuspompen en beschikt over voldoende opgeleide verpleegkundigen per type, zodat steeds een 

voor het desbetreffende toestel opgeleide verpleegkundige kan worden ingezet.  

De materialen worden gereinigd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Tijdens de bezoeken aan de 

afdelingen Rijkevorsel en Mol stelde de auditor vast dat het beleid correct geïmplementeerd is op de 

afdelingen.  

De auditoren hebben tijdens het meelopen met verpleegkundigen tijdens de rondes gezien dat de afspraken 
zoals in het beleid en procedures rond infectiepreventie zijn vastgelegd, worden nagevolgd.  

De auditor stelde vast dat incidenten met betrekking tot medische materialen en hulpmiddelen gemeld 

worden in het incidentmeldsysteem en zoals andere meldingen vanuit dit systeem worden opgevolgd.  

De auditor stelde vast dat de directeur en adjunct-directeur zorgbeleid en de stafmedewerker zorgbeleid 

goed op de hoogte zijn van alle details met betrekking tot de aanschaf en het onderhoud van de apparatuur. 

Ze houden maandelijks een overleg en jaarlijks is er een algemeen overleg over het preventief onderhoud 

van de apparatuur en materialen. De auditor kon de verslaggeving daarvan inzien. De auditor kon 

vaststellen dat ook via dit overleg incidenten en de daaraan verbonden acties worden opgevolgd. 
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Kritisch proces Omschrijving 

Governance Optimaal functioneren van het toezichtsorgaan. 

Governance 

 

Opmerkingen: 

De auditor heeft tijdens het toetsen van het kritisch proces 'Governance' bevestigd gekregen dat het Wit-
Gele Kruis Antwerpen voldoet aan de gestelde criteria. Gesproken is met de voorzitter en twee leden van de 

Raad van Bestuur. De auditor heeft verslagen van de Raad van Bestuur ingezien.  

De Raad van Bestuur beschikt over een reglement van inwendige orde met een gedragscode voor de leden. 
In het reglement is beschreven hoe een lid zich moet gedragen bij belangenverstrengeling. Er is recent 

gestart met de ontwikkeling van een nieuw strategisch plan. Hierbij zijn zowel de Raad van Bestuur, de 

leiding van de organisatie als een vertegenwoordiging van de afdelingen betrokken. Externe expertise is 

ingehuurd om de ontwikkeling van het nieuwe strategisch plan te ondersteunen. 

Tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt de voortgang van de strategische planning 

opgevolgd. De nodige middelen zijn ter beschikking gesteld. De algemeen directeur wordt gesteund in zijn 

professionele ontwikkeling.  

Ernstige veiligheidsincidenten worden gerapporteerd aan en opgevolgd door de directie en de Raad van 

Bestuur. De kwartaalrapportage 'kwaliteit' wordt besproken in de vergadering van de Raad van Bestuur.  

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen beschikt over een communicatieplan. Dit plan wordt opgevolgd en 

bijgestuurd.  

De organisatie beschikt over een jaarverslag. 

Uit de gesprekken met de auditees bleek een congruentie tussen het beleid van de Raad van Bestuur, de 

aansturing van de directie en de werkzaamheden op de diverse afdelingen. Op alle niveaus werd spontaan 

wederzijdse waardering uitgesproken. 
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5.2 Beoordelingen van zorgspecifieke normen 

De beoordelingen worden hier eerst weergeven per normenset, dan per kritisch proces. 
 
5.2.1 Excellente zorgverlening 

Kritisch proces Omschrijving 

Competentie Ontwikkelen van een zeer competent interdisciplinair team met de kennis, 
vaardigheden en mogelijkheden om effectieve en efficiënte programma's, 

diensten en zorg te ontwikkelen, managen en leveren.   

Opmerkingen: 

Binnen het Wit-Gele Kruis Antwerpen zijn de criteria voor ‘Excellente zorg’ getoetst tijdens de rondes bij 

verpleegkundigen, zorgkundigen, referentieverpleegkundigen, afdelingshoofden, hoofden zorg en 

kwaliteitsbegeleiders. De rondes vonden plaats in Lier, Mortsel, Merksem, Herentals en Boom. Daarnaast 

zijn gesprekken gevoerd met de directeur personeelsbeleid en medewerkers van de personeelsdienst, de 

directeur zorgbeleid en stafmedewerkers.  

De auditor heeft een overzicht van de vormingen gezien. Op basis van casussen van medewerkers zijn de 

vormingen aangepast. Zo is in de kaderopleiding voor leidinggevenden een dag over ethiek opgenomen 

omdat in de praktijk blijkt dat medewerkers door de complexe zorg met steeds meer ethische dilemma’s te 

maken krijgen. Ook de informatie uit de patiënteninterviews is als input gebruikt voor de scholingen. 

De vereiste scholingen zijn vastgelegd per functie.  

Het beleid rondom infuuspompen is gedocumenteerd in Kruisnet, de auditor heeft de documenten ingezien. 
In de praktijk is het beleid voor het omgaan met de infuuspompen bevraagd bij een 

referentieverpleegkundige palliatieve zorg en verpleegkundigen. De werkwijze komt overeen met het 

beleid.  

Voor alle functies zijn functiekaarten beschikbaar. In de functiekaarten staan de taken en bevoegdheden 

beschreven. In de functiekaart van de verpleegkundigen zijn reacties uit de patiënteninterviews verwerkt 

zoals ‘ik maak gebruik van moderne technologie’ en ‘ik kan de problemen van de patiënt en de zorgcontext 

onderzoeken’.  

Voor middelen en materialen zijn afspraken gemaakt met één hoofdleverancier. In geval er verwacht wordt 

dat een tekort aan materialen kan ontstaan, worden afspraken gemaakt met de leverancier dat zij voor het 

Wit-Gele Kruis Antwerpen een voorraad beschikbaar hebben voor drie maanden. Het Wit-Gele Kruis 

Antwerpen heeft mede hierdoor geen tekorten gehad aan persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de 

Covid-19 pandemie. Indien voorzien wordt dat de hoofdleverancier niet (voldoende) kan leveren, kan een 

beroep gedaan worden op een tweede leverancier.  

Informatie over maatschappelijke voorzieningen zoals palliatieve zorg en zorg rondom levenseinde is 

bekend bij de medewerkers. Op verschillende plaatsen heeft de auditor voorlichtingsmateriaal daarover 

aangetroffen, ook bij een palliatieve patiënt thuis. 

Bij aankomst bij de patiënt wordt de patiënt consequent geïdentificeerd aan de hand van de identiteitskaart. 

Deze moet in het EVD ingelezen worden als patiëntidentificatie. Dit werd consequent gedaan in bijzijn van 

auditoren. De schermen van de EVD’s staan zo afgesteld dat zij niet lang ongebruikt open blijven staan. Een 

van de auditees sloot het scherm zelf als ze een patiënt ging verzorgen en EVD onbeheerd bleef liggen. 

In het EVD is een tabblad ‘incidenten’. Er is een systeem om incidenten te verzamelen en analyseren. Op de 

patiëntenbespreking in afdeling Westerlo is in bijzijn van een auditor een incident besproken. Op basis van 

de bespreking wordt in het EVD van de patiënt een formulier ingevuld om het incident te melden.  

Het dossier van de patiënt is verdeeld in een digitaal EVD en een deel op papier in de woning van de patiënt. 

In het document ‘(Elektronisch) verpleegkundig dossier en Klasseren’ is aangegeven dat het papieren dossier 

en het EVD samen het volledige dossier vormen. Het is de bedoeling dat het papieren dossier volledig 

geïntegreerd wordt in het EVD. Tijdens de audit zijn beide dossiers nog in gebruik. In het papieren dossier 

wordt het blad ‘zorgverstrekking’ gebruikt als overzicht waarop actuele informatie uit het EVD gemakkelijk 

is in te zien. Bij een vergelijking van het EVD en het blad ‘zorgverstrekking’ heeft de auditor geen 

tegenstrijdigheden waargenomen. 
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5.2.2 Infectiepreventie en -bestrijding voor maatschappelijke instellingen 

Kritisch proces Omschrijving 

Infectiepreventie en 
 -bestrijding voor 
maatschappelijke 
instellingen 

Maatregelen door medisch personeel in gezondheidsinstellingen om het 

overdragen en oplopen van infectieverwekkers te verminderen.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft het kritisch proces ‘Infectiepreventie en –bestrijding’ getoetst aan de hand van gesprekken 

met de directeur zorgbeleid, een stafmedewerker zorgbeleid,  zes verpleegkundigen, zestien patiënten, 

twee mantelzorgers, twee afdelingshoofden, vier hoofden zorg, vier kwaliteitsbegeleiders en twee 

verantwoordelijken onthaal en administratie. De auditor bezocht op twee afdelingen het dispensarium en 

deed observaties tijdens vijftien huisbezoeken. 

De auditor heeft tijdens de rondes met de verpleegkundigen in afdelingen Geel, Heist op den Berg, Westerlo 

en Turnhout gezien dat de afspraken zoals in het beleid en procedures rond infectiepreventie zijn 

vastgelegd, worden nageleefd.  

De stafmedewerker zorgbeleid heeft samen met de directeur zorgbeleid het actieplan infectiebeheersing 
toegelicht en geeft aan dat er voldoende middelen zijn om het infectiebeleid uit te voeren en up-to-date te 

houden. De auditor heeft de risicoanalyses uit 2017 en 2019 ingekeken, waarin ook de risicoanalyse op 

activiteiten met verhoogd risico op spreiding van infecties is opgenomen. De auditor heeft het verslag van 

de rondgang van een ziekenhuishygiënist in 2021 en de veiligheidsrondes met de focus op infectiepreventie 

ingekeken.  

Bij het plannen en uitvoeren van verbouwingswerken of nieuwbouw wordt aandacht besteed aan veilige en 

optimale omgevingsomstandigheden: er is aandacht voor licht, lucht, temperatuur en vochtigheid.  

Medewerkers in nieuwe afdelingsgebouwen geven aan dat hier effectief aandacht aan wordt besteed en dat 

het er fijn werken is. Op oudere locaties kijken medewerkers uit naar de geplande verhuis (bijvoorbeeld 

Heist-op-den-Berg eind 2022). 

Qua onderhoud zijn er twee werkwijzen: sommige afdelingen worden gereinigd door een extern 

schoonmaakbedrijf: ISS Facility Services NV (contractueel vastgelegd met controlepunten); op andere 

locaties wordt nog gereinigd door een poetsdame in loondienst van het Wit-Gele Kruis Antwerpen.  Er is een 

beleid beschreven rond de reiniging op niveau van ‘huishoudschoon’ en ‘smetschoon: wie doet wat met 

welke frequentie. Om te kunnen sturen op de schoonmaak zijn er lijsten waarop de medewerkers de 

werkzaamheden vastleggen.  

De auditor heeft het protocol ingekeken hoe de medewerkers moeten omgaan met schorten en ander 
(vervuild) linnen. Tijdens de patiëntenrondes heeft de auditor gezien dat deze afspraken correct worden 

nageleefd: voorraad propere schorten (op de afdeling en in de wagen), het aan- en uitdoen van de schort op 

elke locatie, het opbergen van de schort in de verpleegtas, het stockeren van een vuil schort in de wagen, 

alsook het verwijderen van vuile schorten in de linnenzakken op de afdelingen.  

Er is beleid hoe de medewerkers moeten omgaan met de opslag, het klaarzetten en voorraadbeheer van 

(steriel) zorgmateriaal, met duidelijke scheiding tussen het propere en vuile circuit. De auditor heeft 

vastgesteld dat dit zo geregeld is in de bergingen van afdelingen, maar ook in de wagens en in de 

zorgentassen van de verpleegkundigen. De afspraken worden consistent gevolgd.  

Het meeste materiaal in het Wit-Gele Kruis Antwerpen is single use.  Er is slechts beperkt materiaal 
(bijvoorbeeld een bloedddrukmeter, nageltang, raizer, thermometer, saturatiemeter) dat na een 

patiëntencontact dient gereinigd of ontsmet te worden, met de hiervoor voorziene Clinell-doekjes. De 

methodiek staat genoteerd in de procedure ‘Herbruikbaar materiaal ontsmetting’ en de auditor heeft tijdens 

de observatiemomenten vastgesteld  dat de methodiek correct wordt opgevolgd.  

Medewerkers worden bij hun introductie, volgens het OENI-programma, en nadien op regelmatige basis 
geïnformeerd over het infectiebeheersingsbeleid van het Wit-Gele Kruis Antwerpen met thema’s als 

handhygiëne, herbruikbaar materiaal, infectie-richtlijnen, afvalbeleid, vaccinatie, ... 

De procedures en beleidslijnen voor hygiëne en infectiepreventie zijn opgenomen op het Kruisnet via de 
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tegel ‘Preventiebeleid’, waar ook de bijkomende mogelijkheid geboden wordt om vragen of 

onduidelijkheden te melden.  

De naleving van infectiepreventie wordt gecheckt via interne audits, veiligheidsrondes en via opvolging van 
indicatoren. Indicatoren zijn: basisvereisten handhygiëne (wanneer en hoe de handen worden gereinigd), 

observatie handhygiëne, verbruik alcogel, prikongevallen, kruisinfecties, nieuwe infecties, onbekende 

infecties bij opstart en de vaccinatiegraad bij medewerkers. 

De afdelingen kunnen de techniek rond handontsmetting oefenen en testen via de UV (ultra violet)-lamp. 

Op de vier bezochte afdelingen heeft het afdelingshoofd en/of hoofd zorg en/of de kwaliteitsbegeleider 

laten zien dat gewerkt wordt met een kwaliteitsbord en welke verbeteracties zijn geformuleerd en worden 

opgevolgd.  De teamleden zijn bekend met de verbeteracties.  

Tijdens de Covid-19 pandemie is door het Wit-Gele Kruis Antwerpen snel gehandeld om binnen de 

organisatie te kunnen sturen op de situatie. Kort voor de Covid-19 pandemie uitbrak was het noodplan 

bijgesteld waardoor het noodplan up to date was en aansloot op de actuele situatie. Vanuit een 

multidisciplinaire samenwerking en dagelijks overleg is er gestuurd op duidelijke communicatie en 

informatie rond de richtlijnen van de overheid (zowel naar de medewerkers als naar de patiënten), de 

organisatie van de zorg (inclusief bestaffing) en het beschikbaar stellen van voldoende beschermende 

materialen. Het Wit-Gele Kruis Antwerpen kon daarvoor op ondersteuning rekenen vanuit het team 

ziekenhuishygiëne van een naburig ziekenhuis.  

Beleid, procedures en opleiding omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
beschikbaar. Aan het begin van de Covid-19 pandemie hebben praktijksessies plaatsgevonden voor het 

gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. De auditor heeft gezien dat alle medewerkers 

consequent hun mond-neusmasker dragen. Naast de verpleegkundigen moeten ook alle patiënten en 

mantelzorgers een mondneus-masker dragen tijdens de zorgmomenten. In 80% van de observaties droegen 

de patiënten / mantelzorgers hun masker, of werd er gewacht om de zorg te verlenen tot de patiënt een 

mond-neusmasker opzette. In enkele gevallen (specifiek opgemerkt tijdens één patiëntenronde) heeft de 

verpleegkundige wel aandacht om de patiënt aan te moedigen een mondmasker te dragen, maar gaven 

meerdere patiënten geen gevolg aan de vraag.  

Tijdens het intakegesprek van nieuwe patiënten wordt gevraagd naar infectieziekten.  Dit wordt genoteerd 
in het EVD. Vanuit de intake wordt gekeken of en welke benodigde voorzorgsmaatregelen moeten voorzien 

worden in geval van besmettelijke ziekten. De auditor vind overzichtelijke procedures rond infectieziekten 

terug in het Kruisnet: bijvoorbeeld de richtlijnen voor scabiës, Meticilline -Resistente Staphylococcus Aureus 

(MRSA), Vancomycine Resistente Enterokok (VRE) en Clostridium difficile.  

In de voorbije jaren zijn er geen infectie-uitbraken geweest, met uitzondering van Covid-19.  Mocht er toch 

een uitbraak zijn, dan volgt het Wit-Gele Kruis Antwerpen de raadgevingen of richtlijnen van de overheid 

(Zorg en Gezondheid). Vanuit de registraties zijn er enkele kruisinfecties geregistreerd. Deze casussen zijn 

besproken en onderzocht op oorzaak.  Zo is een voorbeeld aangetoond van een kruisinfectie via een contact 

met een poetsbedrijf dat bij twee patiënten kwam poetsen.  

In het Wit-Gele Kruis Antwerpen wordt niet gewerkt met geleende of geleasde instrumenten. 

Er is een beleid rond het omgaan met scherpe voorwerpen en het voorkomen van prikongevallen. Elke 

verpleegkundige heeft een naaldcontainer bij zich in de zorgentas en een voorraad in de auto. Ook in de 

dispensaria staan naaldcontainers opgesteld. De auditor heeft nergens inbreuken vastgesteld waarbij 

scherpe voorwerpen op niet correcte wijze zijn verwijderd of waarbij overvolle naaldcontainers in gebruik 

zijn. De wijze hoe een volle naaldcontainer correct te verwijderen, is toegelicht door een verpleegkundige.  

Het gebruik van de alcogel is een indicator voor de consequente reiniging en desinfectie van de handen.  
De verpleegkundigen hebben in hun zorgentas alcogel voor desinfectie van de handen. 

Op één patiëntenronde wordt systematisch de alcogel achtergelaten bij de patiënt thuis. Door het 

achterlaten van de alcogel bestaat de kans op contaminatie omdat de alcogel ook gebruikt kan worden door 

de patiënt of de mantelzorger. 
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5.2.3 Medicatiebeheer voor maatschappelijke instellingen 

Kritisch proces Omschrijving 

Medicatiebeheer voor 
maatschappelijke 
instellingen 

Interdisciplinaire verlening van medicatie aan cliënten.   

Opmerkingen: 

De auditor heeft het kritisch proces ‘Medicatiebeheer’ getoetst in gesprekken met de adjunct-directeur 

zorgbeleid en de stafmedewerker voor het medicatiebeleid en leidinggevenden en verpleegkundigen op de 

verschillende afdelingen die de auditor bezocht heeft: Zoersel, Mechelen, Kalmthout en Antwerpen. Het 

kritisch proces is getoetst aan de hand van de tracers ‘patiënt met een infuus’, ‘patiënt met diabetes 

mellitus’ en ‘patiënt met high risk medicatie’.  

De adjunct-directeur zorgbeleid en stafmedewerker medicatiebeleid vertellen dat beleid en procedures zijn 

ontwikkeld en geïmplementeerd voor het medicatiebeleid. De auditor heeft de beleidsnota's 'Medicatiezorg 

- beleidsnota (versie4)' en 'Medicatiezorg toezicht - beleidsnota (versie4)' ingezien. Het medicatiebeleid is 

verder uitgewerkt in verschillende procedures zoals 'Medicatiezorg – opstart (versie 5)', 'Medicatie opslag en 

beheer in de thuissituatie - procedure (versie 4)', 'Medicatie opslag en beheer op de afdeling - procedure 

(versie 4)', 'Medicatie klaarzetten - procedure (versie 5)' , 'Medicatie toedienen op basis van 

medicatieschema - procedure (versie 5)', 'Medische toedienen op basis van voorschrift - procedure (versie 

4)', 'Medicatieschema - procedure (versie 4),'medicatiegebruik evaluatie - procedure (versie 5). De auditor 

heeft de procedures  ingezien. De procedures voor beheer en toediening van medicatie zijn beschikbaar op 

het Kruisnet. De medewerkers kunnen via het EVD de procedures inzien. 

De verpleegkundigen bevestigen dat zij bekend zijn met de procedures met betrekking tot medicatie via de 

kwaliteitsnieuwsbrief, inscholing, provinciale vormingen en afdelingsvormingen.  

De adjunct-directeur zorgbeleid en de stafmedewerker medicatiebeleid vertellen dat het medicatiebeleid 
geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd wordt op basis van overleg met afdelingshoofden en hoofden zorg en 

naar aanleiding van incidenten of nieuwe inzichten. De laatste evaluatie van de procedures rond medicatie 

heeft plaatsgevonden in februari 2022. De auditor heeft het verslag van deze evaluatie ingezien. 

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft voor het medicatiebeleid kwaliteitsindicatoren benoemd. De auditor 

heeft de kwaliteitsindicatoren per kwartaal op afdelingsniveau ingezien: % volledige en correcte 

voorschriften voor medicatietoediening en het % correcte medicatieschema's. De norm, respectievelijk 

minimaal 70% voor de voorschriften en minimaal 90% voor de medicatieschema's wordt op provinciaal 

niveau nog niet behaald. Via interne audits wordt gestuurd op verbetering van de resultaten. 

De adjunct-directeur zorgbeleid en stafmedewerker medicatiebeleid geven aan dat de validatie van de 

medicatieschema’s door de artsen moeilijk is. De procedure 'Medicatieschema (versie 4)’ is ingezien door de 

auditor. In de procedure staat vermeld dat de schriftelijke validatie door de arts minstens dient te gebeuren 

bij de opstart van de medicatiezorg en na een ziekenhuisopname waarbij wijzigingen zijn aangebracht in het 

medicatieschema. De verpleegkundige dient maximale inspanningen te doen teneinde het validatieproces 

te faciliteren. Wanneer een medicatieschema niet gevalideerd is laat de verpleegkundige voor de huisarts 

een briefje achter op het medicatieschema met de vraag het schema te valideren of wordt door de 

verpleegkundigen telefonisch contact opgenomen met de huisarts.  

De auditor heeft de resultaten van de interne toetsing per afdeling op provinciaal niveau en op 
afdelingsniveau ingezien waarin medicatie op diverse onderwerpen is getoetst op de afdelingen. De 

volgende onderwerpen zijn opgenomen in de interne audits: opslag en bewaring van medicatie, klaarzetten 

van medicatie, toedienen van medicatie, evaluatie medicatie, hoog risico medicatie en medicatieschema.  

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft een procedure 'Niet te gebruiken afkortingen en schrijfwijzen - 

procedure (versie 1)'. De procedure beschrijft de afspraken voor het noteren van de medicatie op de  

medicatiefiche bij de patiënt. De verpleegkundigen zijn bekend met de afspraken voor het noteren van de 

medicatie op de medicatiefiche. De medicatiefiches die de auditor heeft ingezien voldoen aan de geldende 

afspraken. 
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De auditor heeft het de procedure 'Medicatie hoog risico - procedure (versie 6)' ingezien. In de procedure zijn 

vier categorieën als hoog-risicomedicatie aangeduid: antistollingsmiddelen, insulines, verdovende middelen 

en anti-kanker geneesmiddelen. Geconcentreerde elektrolyten staan niet op de lijst met hoog-

risicomedicatie. De adjunct-directeur zorgbeleid geeft aan dat toediening van geconcentreerde elektrolyten 

een toenemende zorgvraag is. Aan de ‘denktank medicatie’ is advies gevraagd om het beleid hieromtrent te 

evalueren en zonodig bij te sturen. De denktank bevat een vertegenwoordiging van de Wit-Gele Kruis 

Verenigingen uit de provincies en externe experts waaronder deskundigen van de universiteit, een huisarts 

en een apotheker.  

Naar aanleiding van een incident in de toediening van medicatie aan een kind is een analyse uitgevoerd op 

het voorschrijven en toedienen van medicatie aan kinderen. Voor de analyse werd data gebruikt uit de 

periode mei 2020 tot en met april 2021. Het aantal voorschriften voor de analyse bestond na de selectie op 

verschillende kenmerken waaronder de leeftijd 0-16 jaar uit 147 voorschriften. De auditor heeft de 'Analyse 

voorschriften pediatrische patiënten, dd. augustus 2021’, ingezien. In de analyse is vastgesteld dat meer dan 

75% van de voorschriften afkomstig is van een ziekenhuisarts en inhoudelijk in orde is of gepaard gaat met 

een bijkomend medicatieschema. Het aandeel correcte voorschriften is minder bij de voorschriften van 

huisartsen. De conclusie is dat in een aantal gevallen de medicatievoorschriften niet volledig zijn en het 

nodig is de arts om bijkomende informatie te vragen. Een aantal voorschriften vraagt van verpleegkundigen 

kennis van medisch rekenen en productkennis. De adjunct-directeur zorgbeleid geeft aan dat de resultaten 

van de analyse naar de afdelingsleiding zijn teruggekoppeld en dat vormingen zijn gegeven over veilige 

toediening van medicatie aan kinderen. Door de denktank medicatie zijn de medicatiefiches aangepast. 

De verpleegkundigen van de afdelingen Kalmthout, Zoersel en Mechelen zijn bekend met de procedure en 
de richtlijnen over dubbelcheck bij toediening van hoog-risicomedicatie. De auditor heeft tijdens de ronde in 

de afdeling Mechelen vastgesteld dat bij het toedienen van hoog-risicomedicatie de dubbelcheck door de 

verpleegkundige door zelfcontrole gebeurt, ook als er andere mogelijkheden voorhanden zijn zoals een 

mantelzorger die de dubbelcheck kan doen. 

Het Wit-Gele Kruis Antwerpen heeft geen infuuspompen in eigendom. Het ziekenhuis waar de patiënt was 

opgenomen, de medische firma of het palliatief netwerk selecteert het type pomp dat gebruikt wordt, 

waardoor standaardisatie in het gebruik van infuuspompen binnen de thuisverpleging niet mogelijk is. De 

beleidsnota 'Pompen veilig gebruik (versie 1)' beschrijft het kader waarbinnen de infuuspompen veilig 

gebruikt kunnen worden. De afdelingsleiding heeft een overzicht welke verpleegkundige bekwaam is om 

met welke pompen te werken. Indien een verpleegkundige in de laatste twee jaar geen opleiding heeft 

gekregen voor een specifieke pomp en in deze periode deze pomp ook niet heeft gebruikt, moet een 

opleiding gevolgd worden voordat men met het type pomp aan de slag gaat. Ook het verpleegtechnisch 

support team en referentieverpleegkundigen zijn deskundig om verpleegkundigen te scholen in het gebruik 

van infuuspompen. In de provinciale vormingen wordt regelmatig in vorming voorzien voor de veel 

voorkomende pompen. De handleidingen van de meest voorkomende pompen zijn beschikbaar op Kruisnet, 

alsook enkele instructiefilmpjes. 

De auditor heeft in afdeling Antwerpen een elastomeerpomp gezien waarvoor de verpleegkundige naar de 

patiënt ging om de pomp af te koppelen. De verpleegkundige heeft een opleiding gevolgd om deze pompen 

te kunnen en mogen gebruiken; 80-90% van de verpleegkundigen in Antwerpen hebben deze opleiding 

inmiddels gevolgd. 

 

 
 
  



Datum: 
25 april 2022 

Status: 
definitief 

Wit-Gele Kruis 
Antwerpen  

Qualicor Europe 

 
 

  32 

5.2.4 Thuiszorg/thuisverpleging 

Kritisch proces Omschrijving 

Zorgverlening Gezondheidsdiensten verleend voor een medisch probleem vanaf het eerste 

consult met een zorgverlener tot aan de afronding van het laatste consult met 

betrekking tot het probleem.   

Opmerkingen: 

Het kritisch proces ‘Thuisverpleging’ is getoetst door in  rondes mee te gaan met een zorgkundige, met 

verpleegkundigen en een referentieverpleegkundige wondzorg. Alle in verschillende teams in Boom, Lier, 

Mortsel, Herentals en Merksem. Ook zijn gesprekken gevoerd met referentieverpleegkundigen, 

stafmedewerkers, en afdelingshoofden en heeft de auditor met patiënten gesproken. De gevolgde tracers 

zijn: een geriatrische patiënt, een patiënt met wondzorg, een nieuwe patiënt in zorg en een verwarde 

patiënt.  

De meeste teams kunnen voldoen aan de zorgvraag. Indien een zorgvraag niet beantwoord kan worden, 
wordt er overlegd met de patiënt over eventueel later opstarten van de zorg of de patiënt wordt 

doorverwezen naar zelfstandige thuisverpleegkundigen.  

De patiënten geven toestemming voor de zorg. De huisarts schrijft voor de patiënt een verwijzing met de 

zorgvraag waarna patiënten zich aanmelden bij het Wit-Gele Kruis Antwerpen. Bij elk bezoek bieden de 

patiënten zelf hun ID-kaart aan. Dit zijn beide voorbeelden van impliciete toestemming. In de intake vraagt 

de verpleegkundige aan de patiënt een bevestiging van de gemaakte afspraken voor het verlenen van de 

zorg.  Dit wordt in het EVD genoteerd.  

Patiënten zijn op de hoogte van hun rechten en plichten. Op de rondes lagen vrijwel overal de 
identiteitskaarten en informatiemappen klaar. Tijdens de rondes in Boom, Lier, Mortsel, Herentals en 

Merksem droegen de  patiënten mondkapjes en waar relevant werd niet gerookt in bijzijn van 

zorgmedewerkers. Ook huisdieren waren niet in de kamer aanwezig. Op verschillende plaatsen is tijdens het 

huisbezoek door de auditor de informatiebrochure voor patiënten gezien. Patiënten konden toelichten wat 

ze kunnen doen bij een klacht of als de zorg verzet moet worden in verband met een andere afspraak. 

Patiënten vertellen het fijn te vinden dat er vooral vaste zorgkundigen of verpleegkundigen komen voor de 

zorg. De auditor heeft verslagen van patiënteninterviews en tevredenheidsonderzoek ingezien waarin 

patiënten aangeven het fijn te vinden dat er niet veel verschillende medewerkers komen. Ook medewerkers 

geven aan het fijn te vinden een vaste ronde te hebben en een band op te bouwen met de patiënten. 

De zorgmedewerkers volgen de aangeboden vormingen. Er is een overzicht wie welke vormingen heeft 
gevolgd. Scholingen worden aangepast aan casussen uit de praktijk, zoals bij omgaan met agressie en voor 

ethiek.  

Er bestaan korte lijnen binnen het Wit-Gele Kruis Antwerpen en met externen zoals de huisartsen. Bij 
onduidelijkheden of vragen over medicatie of behandeling kan de verpleegkundige laagdrempelig de 

huisarts bellen. Bij onduidelijkheden of vragen binnen het Wit-Gele Kruis Antwerpen bellen 

zorgmedewerkers het afdelingshoofd, het hoofd zorg of de referentieverpleegkundigen.  

Telefonische contacten worden veel genoemd als overdrachtsmiddel of om zaken na te vragen, ook al staat 

de informatie in het dossier en/of in Kruisnet. Een aantal auditees geeft aan dat dit nu eenmaal sneller werkt. 

In Antwerpen waren problemen met een chemopomp, daarover werd direct gebeld met het ziekenhuis.  

Het is wisselend of het EVD ingevuld wordt in aanwezigheid van de patiënt. In een aantal gevallen wordt 

dossier bijgewerkt bij de patiënt thuis. Andere medewerkers vullen het dossier in de auto in of zeggen thuis 

alle dossiers bij te werken. Bij een patiënt met wondzorg werd teruggekoppeld aan de patiënt wat de 

bevindingen van de referentieverpleegkundige wondzorg waren.  

De processen rondom palliatieve zorg, wondzorg en stomazorg zijn uitgewerkt in beleid en zorgpaden. 
De referentieverpleegkundigen hebben jaarlijks vormingen en bij palliatieve zorg ook intervisie.  

De referentieverpleegkundigen zijn voor de zorgmedewerkers makkelijk te consulteren. De wondzorg in het 

EVD is overzichtelijk en compleet met foto’s. De gesproken huisarts geeft aan het werken met de foto’s erg 

fijn te vinden. Zo kan op afstand de wondgenezing gevolgd worden. Er is nieuw landelijk beleid rondom 
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wondzorg, hier wordt binnen het Wit-Gele Kruis Antwerpen in een pilot mee geoefend. 

Wanneer een nieuwe patiënt in zorg komt wordt aangevinkt of de patiënt in staat is om zelf beslissingen te 

nemen over de zorgbehoefte. Bij inzagen van het EVD bij een mevrouw met dementie, bleek dat bij deze 

mevrouw in 2017 was aangevinkt dat ze in staat was zelf te beslissen. Inmiddels is dit niet meer het geval, 

maar de verpleegkundige kon dit niet meer aanpassen in het dossier. 

In het EVD is de toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens geregistreerd. 

 

 


