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Verleden

Uitgangspunt: afspraken in CBO richtlijn 2006

Daarop toetsingskader gebaseerd

Samenwerking intensivisten en IC verpleegkundigen in NKIC

Begeleiding door 1 ambtelijk secretaris

Beperkte digitalisering



• 1 ambtelijk secretaris -> diverse ambtelijk secretarissen Qualicura

• Feb 2021: ALV NVIC update visitatiereglement

Wat gebeurde er onderweg?

CBO richtlijn 2006
Kwaliteitsstandaard 

IC

• Normendocument 
2020

Checklist 
zorgbeleidsplan

• 'blauwdruk' 2017

• Revisie blauwdruk 2021



Maart 2020 – lege straten



Maart 2020 – overvolle IC’s



Wekelijkse persconferenties



Allerlei nieuwe BN-ers



Visitaties opgeschort

• Vanaf eerste piek visitaties opgeschort

• totdat overbelasting daalt

• Uitzonderingspositie van IC’s benadrukt

• Bewust niet digitaal visiteren

• visitatie brengt veel werk met zich mee

• in tijden van crisis niet verder overbelasten 



• Nieuwe normenkader verwerkt in nieuw digitaal 

visitatiesysteem Exata van Compusense

• Visitatiereglement gereviseerd

• ALV NVIC februari 2021 vastgesteld

• Draaiboek tijdspad visitatie inclusief 

reactietermijnen nader uitgewerkt

• Opvolging van visitaties pre-COVID wel door laten 

lopen

• inclusief coulance op termijnen

NKIC heeft niet stil gezeten



Ook tijd voor bezinning en reflectie



• Reactietermijnen over en weer niet gerespecteerd

• Geen controle op proces follow up van visitatie

• Beperkte betrokkenheid van visitatiecommissie ad hoc bij follow up

• Voorwaarden en zwaarwegende adviezen komen voort uit incompleet 

aangeleverd visitatie dossier

• Formulering voorwaarden en (zwaarwegende) adviezen niet altijd smart

Bezinning en reflectie



Bezinning en reflectie

• NKIC

• Nauwelijks continuïteit in begeleiding door ambtelijk secretarissen

• Variatie in uitgedeelde voorwaarden en zwaarwegende adviezen

• Focus op vastgesteld toetsingskader

• Intensive Cares

• Toename fusies waardoor wijzigingen in werkwijze en concentratie van IC zorg



Focus op aanlevering compleet dossier voorafgaand aan visitatie

• niet compleet betekent geen visitatie (visitatiereglement artikel 7c)

Tijdens visitatie meer tijd voor andere aspecten dan het 
normatieve kader

• focus op best practice, pareltjes, waar ben je trots op

• van elkaar lerende organisatie 

• van vinken naar vonken

Kan het ook anders/beter? Ja zeker!



IC’s van 1 organisatie met meerdere locaties worden op één dag 
gevisiteerd, mits minimaal voldaan aan ‘Pre-scan NKIC 
kwaliteitsvisitatie van 1 IC-organisatie op 2/meer locaties’

• visitatiereglement artikel 7d

• commissie NKIC is te allen tijde bevoegd om anders te besluiten

• visitatiecommissie ad hoc bepaalt op welke wijze (bv. aangepast tijdschema)

Kan het ook anders/beter? Ja zeker!



Pre-scan

• Uitwisseling intensivisten, IC-verpleegkundigen, IC-artsen

• Exposure in de breedte op peil

• Uitwisseling protocollen, werkwijzen etc.

• Gemeenschappelijke werkgroepen

• Reistijd tussen locaties max 30 minuten

• Kengetallen en formatie per locatie aan leveren

• Inlog mogelijk op alle locaties en vanaf alle locaties

• afspraken m.b.t. consultatie in het geval van lateralisatie van medisch specialismen

• leiding van de locaties in één hand (1 medisch- en 1 verpleegkundig hoofd/manager)

Kan het ook anders/beter? Ja zeker!



Meer uniformiteit in beoordeling en opvolging van visitaties onderling

• Werken met vaste ambtelijk secretaris(sen)

• Meer betrokkenheid gedurende gehele proces van visitatiecommissies ad hoc

• Meer brede betrokkenheid van commissieleden NKIC

• Smart formulering van voorwaarden en (zwaarwegende) adviezen

Kan het ook anders/beter? Ja zeker!



Adequate opvolging na visitatie

• Procesbewaking via secretariaat

• Gebruik van draaiboek ten aanzien van reactietermijnen

• Benoemen van reactietermijnen in correspondentie

• tijdig opschalen van contactpersoon naar eindverantwoordelijke in ziekenhuis 
(RvB)

• Vaker e-mail overleg commissie NKIC buiten geplande vergaderingen om

• Meer nadruk op smart formuleringen in correspondentie NKIC naar gevisiteerde

Kan het ook anders/beter? Ja zeker!



Uiteindelijke doel
minder vinken (vooraf) 

meer vonken

Kan het ook anders/beter? Ja zeker!



• Opstarten kost 6 maanden doordat voorbereiding 

ziekenhuizen nodig is

• Gestart in juni met planning

• December eerste visitaties

• Opgelopen achterstanden worden niet ingelopen

• Vertraging van 1-2 jaar opgelopen

Inmiddels weer opgestart



• IGJ geïnformeerd

• potentiele veiligheidsrisico's afgedekt

• Overleg met RGS over verplichte deelname visitatie bij herregistratie

• RGS zal vanaf herstart visitaties rekening houden en waar mogelijk met coulance 

besluiten.

• Planning van visitaties is met RGS gedeeld en bij besluit leidend

Consequenties vertraging 1-2 jaar



Doorkijkje naar toekomst

Uitdiepen aantal aspecten huidige standaard/normenkader

Focus op prestatie in regionaal samenwerkingsverband

Vinkjes vooraf in beeld via zelfevaluatie traject

• Exata beter uitnutten

PDCA cyclus rond maken



Doorkijkje naar toekomst

Toekomstvisie NKIC op visiteren

• Meer aandacht voor best practice, leren van elkaar, innovatieve aspecten 

• Meer nadruk op toekomst en visie dan op terugblik (positionering)

• Investeren in (visiteur) professionalisering

• Introductie van feedback van gevisiteerde

Van momentopname naar continu dashboard



Doorkijkje naar toekomst

Herziening kwaliteitsstandaard

• NKIC zal participeren in evaluatie van 
huidige standaard

• ‘meelezen’ met nieuwe concept



Doorkijkje naar toekomst

Implementatie FMS-visiedocument op visitatie

• Individuele patiënt-participatie niet haalbaar geacht

• Samenwerken (toekomstvisie) met patiënt-belangen organisaties:

• Patiënten Federatie Nederland

• Family Centred Intensive Care

• IC-Connect

Aandacht voor patiënt-perspectief



Doorkijkje naar toekomst

Nazorg voor de post-IC patiënt (en/of zijn familie)

Post-IC poli Herdenkingsbijeenkomst
Gezamenlijke patiënten-

terugkomdagen

Aandacht voor patiënt-perspectief



Doorkijkje naar toekomst

Leren van de IC-patiënt en zijn familie

Spiegelgesprekken Aandacht voor hospitality
Structurele tevredenheids-

analyses

Aandacht voor patiënt-perspectief



Doorkijkje naar toekomst

Ketenzorg en onderlinge afstemming

Contact met huisartsen, 
leren van elkaar

Contact met 
revalidatieartsen

Contact met verwijzers 
(orgaan)specialisten uit 

het ziekenhuis

Aandacht voor patiënt-perspectief



Exploreren 
van 

gedeeltelijk 
thematisch 

visiteren

Patiënt-
perspectief

Samen 
beslissen

Uitkomst-
gerichte en 

waarde 
gedreven 

zorg

…

Doorkijkje naar verdere toekomst



Maar eerst weer eens beginnen!

14 december eerste 

visitatie na COVID-19

Wij hebben 

er zin in!



Segun Ayodeji

bestuurslid NKIC

30

Proces & werkafspraken



Proces en werkafspraken, waartoe?

FORMELE DOELSTELLING

De kwaliteit van de IC geneeskunde en diens IC zorgverlening te inventariseren 

en waar mogelijk te bevorderen door middels een systeem van 

kwaliteitsvisitaties van IC-afdelingen. De ALV’s van de NVIC en V&VN 

mandateren ons.



Proces en werkafspraken, waartoe?

FORMELE DOELSTELLING

De kwaliteit van de IC geneeskunde en diens IC zorgverlening te inventariseren 

en waar mogelijk te bevorderen door middels een systeem van 

kwaliteitsvisitaties van IC-afdelingen. De ALV’s van de NVIC en V&VN 

mandateren ons.

IN KLARE TAAL

Namens de NVIC en V&VN onze Nederlandse IC afdelingen helpen kwaliteit 

verbeteren.



Welke proces en werkafspraken?

▪ Elementen

▪ Documenten: werkdocumenten en normdocumenten

▪ Ad hoc commissie en centrale commissie

▪ Stappen

▪ Voorbereiding

▪ Visitatie

▪ Verwerking tot definitief verslag

▪ Processen

▪ Doorlooptijden



Hoe visiteren wij?



De functie van de Commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie IC

Reglement – art.6:

▪ Ontwikkeling van het toetsingskader

▪ Uitvoering van het visitatieprogramma en de visitatieprocedure

▪ Werving en scholing visiteurs en samenstelling ad hoc commissies

▪ Vaststelling definitieve visitatierapporten en visitatietermijn

▪ Archivering definitieve visitatierapporten en onderliggende stukken

▪ Informeren NVIC en V&VN over ontwikkelingen mbt visitatie incl

harmonisatie



Resultaat van visitatie

Oordeel Betekenis

Streefnorm Voorbeeldig

Basisnorm Goed

Aanbeveling Kan beter

Zwaarwegend advies Nog tijdelijk acceptabel

Voorwaarde Ernstige tekortkoming

Overige adviezen Ad hoc aanvullingen



Complimenten

Oordeel Betekenis

Streefnorm Voorbeeldig

Basisnorm Goed

Aanbeveling Kan beter

Zwaarwegend advies Nog tijdelijk acceptabel

Voorwaarde Ernstige tekortkoming

Overige adviezen Ad hoc aanvullingen



Verbeterpunten

Oordeel Betekenis

Streefnorm Voorbeeldig

Basisnorm Goed

Aanbeveling Kan beter

Zwaarwegend advies Nog tijdelijk acceptabel

Voorwaarde Ernstige tekortkoming

Overige adviezen Ad hoc aanvullingen



Resultaat van visitatie

Oordeel Betekenis

Streefnorm Voorbeeldig

Basisnorm Goed

Aanbeveling Kan beter

Zwaarwegend advies Nog tijdelijk acceptabel

Voorwaarde Ernstige tekortkoming

Overige adviezen Ad hoc aanvullingen



De gevolgen

Categorie Max† reparatie
Termijn

Hervisitatie
Termijn

Aanbeveling Kan beter 5 jaar

Zwaarwegend advies Kan net 12 Maanden Hierbuiten 5 jaar

Voorwaarde Ernstige tekortkoming 6 Maanden 1 jaar*

* Na 1 mnd plan van aanpak en na 6 mnd voortgangsverslag
† Naar inzicht van de ad hoc cie



Ons doel: consequent beoordelen

Cave…

▪ Variatie in gehanteerde normen

▪ Variatie in classificatie van bevindingen

▪ Variatie in formulering van adviezen

▪ Variatie in administratieve afhandeling



Onze taak: variatie minimaliseren

“Noise” Daniel Kahnemann (mei ‘21)

Mensen maken ongewenste variatie:

▪ Bias: veel beschreven, logisch

▪ Noise: ongekend, onlogisch

Oplossing o.a.:

▪ Mechanische beslissingen

▪ Onafhankelijke beoordelingen middelen

▪ Gestructureerde interviews



Onze ruis dempers

▪ Mechanische beslissingen

▪ Richtlijnen: het normendocument

▪ Onafhankelijke beoordelingen

▪ Diverse gesprekspartners tijdens de visitatie, ad hoc cie & NKIC

▪ Gestructureerde interviews

▪ Agenda’s, normendocument en Exata (domeinen en punten)



Ruis demper 1: Mechanische beslissingen

3 Vragen

Wat zijn het? Beslissingen o.b.v. algoritmes (regels/protocol/software)

Wat zijn de voordelen? Minder ruis en minder individuele bias

Wat zijn de nadelen? Algoritmes roepen weerstand op (hebben geen goodwill)



Duidelijke normen

▪ 2016 ZIN Kwaliteitstandaard IC & bijlage (jul)

▪ 2016 NVIC ALV (okt)

▪ 2017 NVIC Blauwdruk checklist ZBP

▪ Blauw kwaliteitstandaard, groen bijlage k.s. & oranje: NVIC standpunt

▪ 2021 Normendocument



Het normendocument

▪ Versies: 1.0 (12 09 19) & 1.1 (ALV 22 06 21), ZA = 1 jaar

▪ Werking: mechanisch beslissen

▪ Duidt de norm en het streven

▪ Kwalificeert afwijking van de norm

▪ Werking: SMART en consequente doelstelling

▪ Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch & Tijdgebonden

▪ Bondig & controleerbaar



Het normendocument, hoe ziet het eruit



Het normendocument, de toepassing

▪ Voor de visitatie

▪ Bepaal welke punten a priori vastgesteld kunnen worden

▪ Bepaal welke punten extra aandacht behoeven

▪ Tijdens de visitatie

▪ Houd bij welke punten (meer) aandacht behoeven

▪ Na de visitatie

▪ Neem formulering basisnorm over (incl. PDCA e.d.)

▪ SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden)

▪ Benadrukken: constructief commentaar



Ruis demper 2: Onafhankelijke beoordelingen

▪ Gesprekspartners gevisiteerden

▪ Vragen liggen voor bij de diverse gremia

▪ Ad hoc synthetiseert hieruit een voorlopig oordeel

▪ Leden van de ad hoc visitatiecommissie

▪ Elk vooraf een oordeel vormen

▪ Samenspraak tijdens de visitatie tbv data acquisitie

▪ Achteraf consensus tot oordeel



Beschrijving ad hoc commissie

Visitatiereglement 2021- art.9

▪ Bereidt de visitatie voor a.h.v. de ingevulde vragenlijst en overige doc’s

▪ Inventariseert de omstandigheden van de IC zorg ter plaatse

▪ Doet aanbevelingen voor kwaliteit verbetering

▪ Becommentarieert en accordeert het voorlopige visitatierapport

▪ Adviseert de commissie NKIC over de toe te kennen (her)visitatietermijn



Beschrijving ad hoc commissie

Commissie

▪ Voorzitter (intensivist)

▪ 3 Anderen

▪ Streef 2 medisch

▪ Streef 2 verpleegkundig

▪ Ambtelijk secretaris

Rol commissie

▪ Voorbereiden

▪ Beoordelen

▪ Verifiëren

▪ Concluderen

▪ Rapporteren

▪ Na traject



Beschrijving ad hoc commissie

Commissie

▪ Voorzitter (intensivist)

▪ 3 Anderen

▪ Streef 2 medisch

▪ Streef 2 verpleegkundig

▪ Ambtelijk secretaris

Rol voorzitter

▪ Bewaakt procedure

▪ Leidt gesprekken / delegeert 

dat

▪ Ziet toe op taakverdeling

▪ Verifieert uitvoering

▪ Licht voorlopig rapport toe

▪ Handelt traject na definitief 
rapport af



Beschrijving ad hoc commissie

Commissie

▪ Voorzitter (intensivist)

▪ 3 Anderen

▪ Streef 2 medisch

▪ Streef 2 verpleegkundig

▪ Ambtelijk secretaris

Rol ambtelijk secretaris

• Gesprekken opnemen

• Gespreksverslagen

• Uitwerken & bijwerken

• Voorlopig rapport

• Produceren & toelichten

Seriële correspondentie: vertraging



De taken van de gevisiteerde IC

▪ Door NKIC voor visitatie uitgenodigd

▪ Aanleveren van de benodigde gegevens & documenten

▪ Aanleveren van de benodigde contact personen & hun responsen

▪ Verzorgen van de logistiek (ruimten en gesprekken)

▪ Controle van het voorlopig  visitatie rapport op feitelijke onjuistheden

▪ Schrijven van een plan van aanpak

▪ Schrijven van een rapportage



Advies t.a.v. de visitatiedag

▪ Spreek onderling af dat elk nav voorbereiding dossier:

▪ Overzicht van aandachtspunten mee neemt

▪ Overzicht van nog te beantwoorden normen mee neemt

▪ Beide aan gesprekken koppelt

▪ Zoom vooraf of spreek iets eerder af dan de (strakke) agenda begint

▪ Presentie, taken en rollen

▪ Overlegtijd: 10m bij start, 15m na rondleiding, ZH bestuur en IC bestuur   

▪ Wisseltijden zijn 5 minuten en de lunch is tijdens een gesprek

▪ Voor de rondleiding bespreken wie wat controleert

▪ Nabespreking: benadruk dat de conclusies voorlopig zijn en waarom



Wat gebeurt er na de visitatiedag

▪ Ambtelijk secretaris levert een concept voorlopig rapport aan

▪ Ambtelijk secretaris verifieert of alle gesprekspartners dit herkennen

▪ Ad hoc cie controleert op feitelijke onjuistheden

▪ Ambtelijk secretaris stelt het voorlopig rapport op

▪ Ad hoc vz en ambtelijk secretaris presenteren NKIC het voorlopig rapport

▪ NKIC stelt het definitief rapport vast en zendt dit naar de IC

▪ De IC schrijft z.n. een PVA en een rapportage

▪ Ad hoc cie reageert op PVA en een rapportage

▪ NKIC past de reactie evt aan en stelt die reactie vast



Doorlooptijden kwaliteitsvisitatie 

34 stappen

▪ Stap 1 (T-26): start

▪ Stap 11 (T-4): stopmoment dossier

▪ Stap 13 (T-4): dossier klaar @ah

▪ Stap 14 (T0): visitatiedag

▪ Stap 15 (T+2): eerste concept @ah

▪ Stap 19 (T+9): laatste concept @NKIC

▪ Stap 20 (T+11): NKIC bespreking verslag

▪ Stap 21 (T+12): NKIC definitief verslag

▪ Stap 34 (T+34): Reactie rapportage 
versturen



Overige documenten

De agenda Declaratie form.

nvic.nl/kwaliteitsvisitatie

Prescan locaties



Specifieke pitfalls: de basis

Het aantal bedden waarvoor de IC gevisiteerd wenst te worden

▪ Soms zijn er in de praktijk al enige tijd minder bedden, bv door personeelstekort

▪ Termen als warme, koude, boss en acute bedden verwarren. Hou vast aan het 
aantal te visiteren bedden.

▪ Harmonica, MC en CCU bedden tellen niet mee.

Het type bedden waarvoor de IC gevisiteerd wenst te worden: IC

▪ Geen CCU harmonica

▪ Geen MC harmonica

▪ Geen SEH harmonica

▪ Deze geven aansluitende dwaling m.b.t. high care verpleging



Specifieke pitfalls

A5 Verpleegkundig kwaliteitsregister

▪ Alle IC-verpleegkundigen staan in het V&VN-IC kwaliteitsregister of iets vergelijkbaars 

lokaal



Specifieke pitfalls

A12 Het aantal daarvoor verantwoordelijke IC verpleegkundigen

▪ Alleen het aantal gecertificeerde IC verpleegkundigen

▪ Exclusief leerlingen, highcare, …

▪ Onderliggend is de span of control, IC-Verpleegkundige : bedden

▪ Dag 1: 1,5

▪ Avond 1: 1,75

▪ Nacht 1: 2,0



Specifieke pitfalls

B1 Vakgroep beoordeelt het functioneren periodiek (geborgde PDCA)

▪ Het groepsfunctioneren met Quickscan (oid) en GFMS

▪ Het individueel functioneren met IFMS



Specifieke pitfalls

C1 De IC-afdeling werkt met een integraal kwaliteitssysteem

▪ Verzamelt centraal KPI’s, analyseert, rapporteert en bevat een geborgde PDCA



De A12 = opletten

▪ Norm: 3,5-4,2 fte/bed

▪ Het idee: blauwdruk

▪ De norm in de praktijk: 3,5

▪ De uitzondering:

▪ Als geen andere V of ZA

▪ en resultaten zijn goed

▪ (NICE, KPI, klachten e.d.) 

▪ Dan wordt A12 afgeschaald

▪ Het wordt dan een 

Aanbeveling

NVIC ALV 27 mrt 2017 



Vragen over proces en werk afspraken?

?
Noise | Daniel Kahnemann | mei ‘21



Colette Ram

bestuurslid NKIC

Visitatie – voorbereiden – uitvoeren - rapporteren



Ga naar: https://nvic.exata.nl

Vul gebruikersnaam en wachtwoord in.

Op Enter drukken of op “Inloggen” klikken.

Kies de optie “visiteur”

Openingsscherm/homepagina

Inloggen en selecteren visitatie

https://nvic.exata.nl/


De bestanden zijn onderverdeeld in:

1. Verplicht te verstrekken documenten

2. Facultatief te verstrekken documenten

3. Oude NKIC visitatierapporten

4. Oude GIC visitatierapporten

5. Agenda visitatie

Voorbereiden van de visitatie (documenten)



• In het tabblad ‘Enquêtes’ staan alle vragenlijsten en voortgang welke binnen deze 

visitatie te zien zijn.

Voorbereiden van de visitatie (vragenlijsten)



• Afzonderlijke vragenlijsten kunnen worden afgedrukt, ingezien. 

• Ook is het mogelijk een lege vragenlijst te selecteren.  

Voorbereiden van de visitatie (vragenlijsten)



• Afzonderlijke vragenlijsten af te drukken of door ‘Alle vragenlijsten (volledig)’ te 

selecteren en op ‘Afdrukken’ te klikken, krijgt u een overzicht van alle  gegeven 

antwoorden.

Voorbereiden van de visitatie (vragenlijsten)



• Verplichte NKIC-visitatiebestanden zijn te vinden onder de tab “Bestanden”

• Voorafgaand aan de daadwerkelijke visitatie kan de volledig ingevulde vragenlijsten (zonder conclusie &

aanbevelingen) kan als rapport worden gegenereerd, door onder het tabblad ‘Eigenschappen’ op ‘Rapport

afdrukken’ te klikken.

Voorbereiden van de visitatie (documenten)



• Er bestaat de mogelijkheid om commentaar te geven op de beantwoording van vragen in de vragenlijsten;

• Dit commentaar zal voor al uw mede-visiteurs zichtbaar zijn.

• Voor een complete overzicht van alle gegevens en selecteert u “Overzicht commentaren”. 

Voorbereiden van de visitatie  (communicatie mede visiteur(s))



• Voorafgaand aan de feitelijke visitatie kunt u communiceren met uw mede-visiteur(s) 

door het versturen van berichten.

Voorbereiden van de visitatie  (communicatie mede visiteur(s))



• Behalve als notulist, kunt u ook als visiteur verslagen/aantekeningen aanmaken van 

de gesprekken die u gevoerd heeft met de verschillende medewerkers van de 

afdeling IC en de overige gesprekspartners (o.a. Raad van Bestuur, aanpalende 

specialisten, etc.). Deze verslagen zijn ook voor uw mede-visiteur(s) en de notulist in

te zien.

• In het gespreksverslag geeft u de functie en naam van de gesprekspartner(s) aan en

voert u uw notulen in.

Tijdens de visitatie exata gebruiken 



• Beschouwingen en (voorlopige) conclusies zijn zichtbaar in de  ‘Visiteursvragenlijsten’ in het 

overzichtsscherm.

• Door te klikken op (‘Beschouwing en (voorlopige) conclusies') en daarna op ‘Bekijken’ komt u in het 
overzicht van de 5 kwaliteitsdomeinen, die verschillende onderdelen bevatten 

Tijdens de visitatie exata gebruiken 



Tijdens de visitatie exata gebruiken 

De opmerkingen en conclusies worden in het definitieve visitatierapport verwerkt.

Via het vakje ‘Opmerkingen 

visitatiecommissie’ hebben de 

leden van de visitatiecommissie 

de mogelijkheid om commentaar 

te geven (dan wel een vinkje bij 

‘Geen opmerkingen’). 



• De ambtelijk secretaris zal het voorlopige verslag van de visitatie uitwerken 

en voorleggen aan de ad hoc commissie

• Het communiceren via Exata met u mede visiteurs gaat ook hier door het 

versturen van berichten en / of e-mails 

• Dit  doet u door op het tabblad ‘Visiteurs’ te klikken binnen een visitatie.

Een uitgebreide handleiding over het 

gebruik van Exata is opgenomen in de 
webapplicatie.

Afronden visitatie


