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Evaluatie en herziening NIV kwaliteitsvisitatie

NIV

Herziening kwaliteitsvistaties dialysecentra

NIV

De kwaliteitsvisitatie vormt een essentieel onderdeel van het
kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). De
kwaliteitsvisitatie is een instrument om vakgroepen interne geneeskunde te
toetsen op functioneren. De afronding van de laatste herziening van de
huidige visitatiesystematiek vond plaats in 2014. Inmiddels zijn we vijf jaar
verder en zijn alle instellingen volgens deze systematiek gevisiteerd. Op
basis van de opgedane ervaring en kennis acht de NIV-visitatiecommissie
het van belang om de huidige systematiek te evalueren en te herzien.
Tijdige evaluatie en herziening is nodig om continue kwaliteitsverbetering
aan de hand van visitatie te blijven optimaliseren.
Nederlandse dialysecentra participeren in een kwaliteitssysteem. Dat is
gebaseerd op 2 pijlers:
1.toetsing door een externe certificerende Instelling op basis van de HKZnorm voor dialysecentra 2016.
2.toetsing door een visitatiecommissie ad hoc (samengesteld internistnefrologen en dialyseverpleegkundigen uit de Plenaire Visitatie Commissie
(PVC) op basis van visitatiestellingen. Deze beroepsinhoudelijke normen
zijn door beroepsorganisaties van nefrologen en dialyseverpleegkundigen
vastgelegd en worden periodiek herzien.
Beide vormen van toetsing vinden gelijktijdig plaats in een driejarige cyclus.
De roep om administratieve lastenverlichting, de wens tot integratie van
kwaliteitssystemen en de versterking van de positie van het
patiëntenperspectief bij de kwaliteitsborging, leiden ertoe dat de
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) het systeem wil herzien.

Ontwikkeling medical audit bij multidisciplinaire
richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

NVKG

Ontwikkeling medical audits LRS, Parkinson, MS,
KNF en Polyneuropathie

NVN

Op weg naar digitaal visiteren

NVNG

Doorontwikkeling kwaliteitsvisitatie NVvH

NVVH

Op weg naar digitaal visiteren

NVVN

Doorontwikkeling kwaliteitsvisitatie psychiaters

NVvPsy

In toenemende mate worden richtlijnen ontwikkeld die minder klassiek
ziektegericht maar meer probleemgericht, multidisciplinair en
organisatorisch van aard zijn. Het “succes” van zo’n richtlijn – en daarmee
voor het effect op de kwaliteit van zorg – hangt af van de
implementatiegraad ervan. Implementatie van deze richtlijnen is complex
omdat ze 1) discipline-overstijgend zijn, 2) ketenzorgaspecten een
belangrijke rol spelen en 3) financiële afwegingen een rol spelen om de
zorgactiviteiten te prioriteren (lees: wel of niet uit te voeren) en 4)
zorgorganisatorische aspecten een rol spelen (bijvoorbeeld worden de
“windows of opportunity” voldoende benut; hoe is de toegankelijkheid voor
een bepaalde voorziening, wordt er voldoende multidisciplinair
samengewerkt?). Succesvolle implementatie is te bevorderen door gebruik
te maken van medical audits. Daarom wil de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Geriatrie (NVKG) een medical audit ontwikkelen bij de
multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.
Het volgen of beargumenteerd afwijken van door de wetenschappelijke
vereniging geautoriseerde richtlijnen is de basis van het medischspecialistisch kwaliteitsbeleid. Ter voorbereiding op de kwaliteitsvisitatie
ontvangen gevisiteerde vakgroepen medical audits. Met medical audits
kunnen de visiteurs, en ook vakgroepen zelf, beoordelen in hoeverre
richtlijnen zijn gevolgd. Het is daarmee een hulpmiddel ten bate van de
implementatie van richtlijnen. Het arsenaal aan medical audits binnen de
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is momenteel zeer beperkt
en is ook niet meer up-to-date, dat wil zeggen: niet meer gebaseerd op de
meest recente richtlijn. Het ontbreken van medical audits voor belangrijke
neurologische aandoeningen ervaren vakgroepen en het kwaliteitsbeleid
van de NVN als een groot gemis. Daarnaast is er een verouderde medical
audit Polyneuropathie. Met dit project worden een viertal nieuwe medical
audits ontwikkeld, namelijk Ziekte van Parkinson (ZvP), Multiple Sclerose
(MS), Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) en Klinische Neuro
Fysiologie (KNF). Verder vindt er een update plaats voor Polyneuropathie.
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Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Dialyse en
Nefrologie
Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Nefrovisie, kwaliteitsinstituut voor de Nefrologie
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Verenso, Vereniging van specialisten Ouderengeneeskunde en
sociaal geriaters
Kennisinstituut Medisch Specialisten
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Kennisinstituut Medisch Specialisten

De meeste wetenschappelijke verenigingen voeren tegenwoordig
kwaliteitsvisitaties uit met ondersteuning van een digitaal systeem, maar de
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) voert dit nog
uit op papier. Daarom willen we het digitaliseren van de visitaties van de
NVNG faciliteren. Hierbij kijken we ook of/en welke (nieuwe) visitatieinstrumenten (bijvoorbeeld Medical Audit of Quickscan) waardevol zijn om
te implementeren in de visitatiecyclus. Het digitaliseren zorgt voor minder
administratieve lasten voor zowel de bureaumedewerker, de gevisiteerde
vakgroep als de visitatiecommissie. Daarnaast geeft digitalisering de
mogelijkheid om een duidelijke koppeling te genereren tussen de
instrumenten of documenten en bijbehorende normen- en
waarderingssystematiek. Tot slot biedt het een overzichtelijk
documentbeheersysteem.
Dit project van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) bestaat
uit twee, elkaar deels overlappende, gedeelten: eerst kijken we in het kader
van (Ont)regel de zorg, of er vragen(lijsten) zijn die we kunnen schrappen
uit de kwaliteitsvisitatie zoals we die nu kennen. Daarnaast nemen we de
gehele systematiek onder de loep, met de uitgangsvraag of de manier
waarop we de vragenlijsten nu gebruiken nog voldoet aan de huidige
normen die gesteld worden aan de kwaliteitsvisitatie. We kijken hierbij naar
het hele visitatieproces: van voorbereiding door de vakgroep tot afronding
door de visitatiecommissie ad hoc met het visitatierapport, en alles wat zich
daartussen afspeelt.
De meeste wetenschappelijke verenigingen voeren tegenwoordig
Qualicura
kwaliteitsvisitaties uit met ondersteuning van een digitaal systeem. Bij de
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) geschieden de
kwaliteitsvisitaties nog op papier. Dit project heeft als doel om de visitaties
van de NVvN te digitaliseren. Met de overstap naar een digitaal proces
kijken we ook of/en welke (nieuwe) visitatieinstrumenten (bijvoorbeeld
Medical Audit of QuickScan) waardevol zijn om te implementeren in de
visitatiecyclus. Het digitaliseren zorgt voor minder administratieve lasten
voor zowel de bureaumedewerker, de gevisiteerde vakgroep als de
visitatiecommissie. Daarnaast geeft het een kwaliteitsslag op de
kwaliteitsvisitatie. Digitalisering geeft tot slot ook de mogelijkheid om een
duidelijke koppeling te genereren tussen de instrumenten of documenten.
Sinds 2009 voert de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
kwaliteitsvisitaties uit volgens een visitatiemethodiek. De instrumenten zijn
onder andere vragenlijsten, medical audit en normenkader. Uit evaluaties
van gevisiteerden en uit het Actieplan (Ont)regel de zorg blijkt dat de
visitatiemethodiek niet goed is afgestemd op het werkverband de
psychiater. We onderscheiden vijf werkverbanden: in loondienst binnen een
ggz-instelling, ZGP-er-, in een ziekenhuis/UMC, als ZZP-er en werkzaam in
aanpalende sectoren. Ieder werkverband kent zijn eigen dynamiek en heeft
een eigen visitatiemethodiek nodig met aangepaste instrumenten. De NVvP
wil de visitatiemethodiek laten aansluiten bij het werkverband. Eindresultaat
van dit project is dat er per werkverband een methodiek is waarmee
kwaliteitsvisitatie word uitgevoerd.
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Voorstel aanpassing kwaliteitsvisitatie psychiatrie

NVvPsy

Integratie kwaliteitsvisitaties NVvR & NVNG

NVvR

De kwaliteitsvisitatie in de psychiatrie sluit steeds minder goed aan bij de
werkverbanden waarbinnen psychiaters opereren en houdt nog geen
rekening met de verplichting van de specialist om te voldoen aan IFMS.
Psychiaters ervaren de visitatie steeds vaker als een knellende verplichting
in plaats van als een goede leerervaring. Het blijkt steeds moeilijker
voldoende visiteurs te vinden. Gevolg is dat de visitatie onder druk staat en
de uitkomsten van een kwaliteitsvisitatie niet altijd bijdragen aan het
optimaal functioneren van de psychiater in zijn werkverband. Via dit project
wil de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) knelpunten
analyseren en prioriteren en ervoor zorgen dat er een voorstel komt voor
aanpassing van het systeem van kwaliteitsvisitatie met een daarbij passend
implementatieplan.
In het afgelopen decennium zijn de radiologie en de nucleaire geneeskunde Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
in toenemende mate naar elkaar toegegroeid. Per 1 juli 2015 zijn de
opleiding tot radioloog en de opleiding tot nucleair geneeskundige
gefuseerd tot één opleiding en in steeds meer ziekenhuizen gaan beide
afdelingen samen. De kwaliteitsvisitaties van de Nederlandse Vereniging
voor Radiologie (NVvR) en de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire
Geneeskunde (NVNG) worden tot op heden echter afzonderlijk van elkaar
uitgevoerd. Om verdere integratie tussen de specialismen te bevorderen,
en visitatie van (toekomstig) gefuseerde afdelingen efficiënter te maken,
ontwikkelen we in dit project een nieuwe geïntegreerde normen- en
waarderingssystematiek en visitatiemethodiek, zodat het mogelijk wordt om
gezamenlijke kwaliteitsvisitaties uit te voeren. Dit resulteert onder meer in
een uniformer kwaliteitsbeleid.
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