
Grote verbeterslag uitgebleven
Het gaat steeds beter, maar de grote verbeterslag die de inspectie hoopte te zien, is vooralsnog uitgebleven. Er zijn particuliere 
klinieken die voldoen aan de normen en richtlijnen, maar veel klinieken blijven structureel achter. 
Dit jaar is rondom de thema’s ‘algemeen’, ‘kwetsbare groepen (zorgzwaarte)’, ‘zorg’, ‘infecties’ en ‘professionals’ beschreven wat
de belangrijkste bevindingen zijn die acties en maatregelen van de bestuurders, professionals en de inspectie vereisen. Vanwege de 
resultaten over 2015 en de aangetro� en bevindingen van de bezoeken gaat de inspectie door met geïntensiveerde toezicht.

Infecties

Het aantal klinieken dat 
structureel zijn postoperatieve wondinfecties 

registreert moet omhoog. 

 

De operationalisering 
van een systeem van jaargesprekken, kwaliteits-
visitatie, individueel functioneren (IFMS) en de regeling 
disfunctioneren voor medisch 
specialisten gaan steeds beter. 

        Professionals

Vijf resultaten uitgelicht 

Bron: Rapport HRT Particuliere Klinieken 2015. De inhoud van de kwaliteitsindicatoren is ontwikkeld in samenwerking met NVZ, 
NFU en de Federatie Medisch Specialisten.
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Basis voor risicogestuurd toezicht
Dit rapport is een jaarlijkse publicatie in de reeks ‘Het resultaat telt particuliere klinieken’ (HRT). Het bevat de resultaten van de 
analyse op de kwaliteitsindicatoren van de particuliere klinieken over het verslagjaar 2015.  In totaal hebben 429 klinieken (locaties) 
de indicatoren over het verslagjaar 2015 aan geleverd. De resultaten zijn de basis voor het risicogestuurd toezicht van de inspectie op 
de particuliere klinieken. 

Zorg

De registratie van implantaten en het gebruik van 
richtlijn of protocol Tromboseprofylaxe zijn verbeterd 
ten opzichte van 2014. Echter, aandacht 
is wederom nodig voor de time-out. 

Kwetsbare groepen (zorgzwaarte) 

Het aantal klinieken dat screent bij kwetsbare groepen 
(zorgzwaarte) neemt toe, maar wordt nog onvoldoende 

uitgevoerd.

Algemeen

Veel klinieken hebben geen 
afspraken met ziekenhuizen 
voor zorg, incidenten en 
complicaties die de se� ing 
van een particuliere kliniek overstijgen. 
Het beschikken over een kwaliteitscerti� caat en het meten 
van patiën� evredenheid moet meer aandacht krijgen.


