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Over ons 

Op 8 augustus 2008 is Qualicura officieel opgericht door 
Vincent Krones. Hij zag destijds dat er steeds meer van 
medisch specialisten werd gevraagd en dat zij veel tijd kwijt 
waren aan randzaken, zoals het uitvoeren van visitaties. De 
eerste jaren focuste Vincent Krones zich hoofdzakelijk op de 
ondersteuning van visitaties voor drie wetenschappelijke 
verenigingen. In 2013 is Qualicura door de groei omgevormd 
naar een B.V. en op dit moment zijn er 13 medewerkers 
werkzaam. Naast het ondersteunen van jaarlijks ongeveer 
180 visitaties verzorgt Qualicura de bureauwerkzaamheden 
van wetenschappelijke verenigingen en ondersteunt zij bij 
richtlijn- en normontwikkeling en implementatieprojecten. 
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1. Voorwoord 

 

Het jaar 2018 stond in het teken van continuering van de werkzaamheden en het verder 

uitbreiden van de diensten van Qualicura naast de visitaties. De focus, de visie en de 

verschillende aan te bieden diensten zijn opnieuw bediscussieerd en vastgesteld. Een mijlpaal in 

2018 was natuurlijk het 10-jarig bestaan van Qualicura, hier is feestelijk bij stil gestaan. 
 

Uitbreiding diensten 

Qualicura heeft het afgelopen jaar haar bedrijfsstructuur aangepast waardoor zij de vertrouwde 

kwaliteit kan beiden bij visitaties en bureauwerkzaamheden, maar daarnaast ook een zichtbare en 

betrouwbare partner is bij richtlijn- en normenontwikkeling en implementatieprojecten. De afgelopen 

jaren heeft Qualicura al ervaring opgedaan in deze gebieden en zij maakt zich klaar om deze kennis 

structureel in te zetten.  

 

Continuering en professionalisering 

Op het gebied van kwaliteits- en opleidingsvisitaties zijn de bestaande samenwerkingen met de 

wetenschappelijke verenigingen gecontinueerd. In 2018 heeft Qualicura 175 visitaties ondersteund. 

Binnen Qualicura is een professionaliseringsslag gemaakt. 

 

Bureauwerkzaamheden 

Qualicura heeft ook in 2018 de financiële administratieve en het volledige secretariaat verzorgd voor de 

Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) en de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire 

Geneeskunde (NVNG). Per 1 januari 2019 zal de NVvA overgaan tot de Nederlandse Vereniging voor 

Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI), waarmee de werkzaamheden voor dit bureau verder 

uitgebreid zullen worden. Daarnaast is in 2018 het contract met de Nederlandse Vereniging voor 

Neurochirurgie (NVvN) getekend voor het ondersteunen van de bureauwerkzaamheden vanaf 2019.  

 

Personeel 

Twee medewerkers hebben in 2018 het bedrijf verlaten. Hier zijn vijf nieuwe medewerkers voor in de 

plaats gekomen. Daarnaast zijn functieprofielen ontwikkeld om het bedrijf een stap verder naar 

professionalisering te brengen en is een stappenplan voor kennisontwikkeling ontwikkeld om 

medewerkers een expert op hun aandachtsgebied te laten worden. 

 

Website  

Samen met de vernieuwde focus en visie en de uitbreiding van diensten is een nieuwe website 

gelanceerd. Hierdoor is het voor partners en nieuwe klanten eenvoudiger om informatie op te zoeken 

ten aanzien van de diensten van Qualicura en haar huidige medewerkers van Qualicura.  

 

In 2019 zal de nieuwe visie met de bijbehorende diensten verder uitgedragen worden en zal Qualicura 

zich nog verder ontwikkelen op deze takken. 

 

 

Vincent Krones 

Adviseur en eigenaar Qualicura 



 

Jaarverslag Qualicura 2018   4 

 

Ons team 

 

 
 

 
         

Uit dienst: 
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2. Qualicura  
 

Qualicura draagt bij aan het continu verbeteren van de kwaliteit in de curatieve zorg. Dit kan 

worden afgeleid uit de bedrijfsnaam die bestaat uit een samenvoeging van twee woorden, 

namelijk Quality en Curative Care. 

 

 

2.1. Bedrijfsprofiel Qualicura 
In Nederland is Qualicura uitgegroeid tot een bekende speler op het gebied van visiteren in de 

curatieve zorg. Daarnaast heeft Qualicura haar diensten de afgelopen jaren uitgebreid naar andere 

ondersteuningsvormen zoals bureauwerkzaamheden en de ontwikkeling van kwaliteitsnormen en 

richtlijnen.  

 

 

2.2. Dienstverlening Qualicura 
Qualicura is gespecialiseerd in vijf unieke programma’s (figuur 1) die herleid zijn vanuit de PDCA-cyclus:  

1) Richtlijn- en normenontwikkeling  

2) Implementatieprojecten  

3) Ondersteunen van kwaliteits-, opleidings-, en instellingsvisitaties; 

4) Evalueren van zorgprocessen en opstellen beleidsadvies;  

5) Bureau wetenschappelijke vereniging.  

Meer informatie over deze diensten vindt u op de website: www.qualicura.nl.  

 

 

2.3. Mission statement 
De missie van Qualicura is: 

‘Samen met zorgprofessionals werken wij aan een continue 

kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg’ 

 

Deze missie is ontstaan vanuit het streven om medisch specialisten zoveel mogelijk te ondersteunen 

en adviseren zodat zij meer tijd kunnen besteden aan de zorg. Qualicura is het afgelopen jaar een 

dusdanige transitie doorgemaakt dat de verschillende programma’s nu opgezet zijn rond de Plan, Do, 

Check en Act cyclus (figuur 1).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. PDCA-cyclus van Qualicura. 
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3. Terugblik op 2018  

 
In het jaar 2018 is hard gewerkt om zorgverleners zo goed mogelijk te ondersteunen  en te 

adviseren. Daarnaast is veel aandacht geweest voor de toekomst van Qualicura. De meest 

belangrijke veranderingen en hoogtepunten van het jaar 2018 zijn hieronder kort samengevat. 

 

 

3.1. Qualicura algemeen 
 

Feest! 

In augustus bestond Qualicura 10 jaar. Hier is die dag uitgebreid bij stilgestaan en gevierd met alle 

medewerkers. 

 

Professionalisering personeel 

Qualicura wordt steeds meer een belangrijke speler in de markt van de gezondheidszorg. De vraag naar 

onze diensten is gestegen waardoor het noodzakelijk was om meer structuur te bieden voor 

werknemers om efficiënter en effectiever te kunnen werken. Deze structuur is gecreëerd door meer 

werknemers in dienst te nemen die de adviseurs konden ondersteunen en aandacht besteden aan zaken 

die vaak bleven liggen door de drukte. Daarnaast is een onderscheid gemaakt in verschillende functies. 

De functies van programmamanager en projectondersteuner visitaties zijn toegevoegd. De 

projectondersteuner visitaties ondersteunt de adviseur en de programmamanager houdt het overzicht 

en maakt de planning. Door het aanstellen van programmamanagers heeft de directeur de mogelijkheid 

om zich meer met hoofdzaken bezig te houden. 

 

Professionalisering processen 

In de bedrijfsprocessen is ook meer structuur vormgegeven. Begin 2018 is een gezamenlijke planning 

gemaakt in plaats van een individuele planning per werknemer. Hierdoor konden visitaties beter 

verdeeld worden onder de adviseurs. Daarnaast is ook gestart met een urenregistratiesysteem 

waardoor gewerkte uren beter gemonitord kunnen worden. Er was nauwelijks inzicht in de 

daadwerkelijke uren besteed aan het uitwerken van een visitatie in vergelijking met de contractuele 

uren. Na de eerste analyses bleek dat te weinig uren werden door gefactureerd naar de klant. Met deze 

kennis is de urenbesteding besproken met de klant. Als gevolg hiervan zijn de contracten uitgebreid of 

zijn werkzaamheden komen te vervallen. Tevens is een nieuwe IT-voorziening ingevoerd zodat 

bestanden beter beveiligd zijn. Voor het uitvoeren van bureau werkzaamheden zijn de eerste oriëntaties 

geweest voor meer digitalisering en het uniformeren van werkzaamheden. 

 

Personeel 

Corine Teeuwisse en Laszlo Leensvaart, beide adviseur, zijn per 1 juni en 1 september respectievelijk uit 

dienst gegaan. In september zijn drie nieuwe medewerkers aangenomen: Lydia Welling 

(programmamanager richtlijnen en kwaliteitsprojecten), Mary-ann Wagijo (beleidsmedewerker) en 

Lysanne van Venetiën (adviseur).  
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3.2. Visitaties 
De samenwerking op het gebied van visitaties met de wetenschappelijke verenigingen die al klant waren 

van Qualicura is voortgezet. Qualicura begeleidt en ondersteunt het traject van kwaliteits- en 

opleidingsvisitaties bij verschillende wetenschappelijke verenigingen. Het betreft hier de volgende 

wetenschappelijke verenigingen:  

 

• de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)  

• de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)  

• de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) 

• Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)  

• de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NKIC)  

• de Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)  

• de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) 

• de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 

• de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) 

• de Nederlandse Vereniging Internisten (NIV)  

• de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) 

• de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)  

• de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) 

 

In tabel 1 is per vereniging weergegeven welke visitaties Qualicura ondersteunt.  

VERENIGING SPECIALISME VANAF VISITATIE 

NVNG  Nucleaire geneeskunde 2009 Kwaliteit 

NIV Interne geneeskunde 2009 Opleiding 

NVvA Allergologie 2011 Kwaliteit 

NVvR/CORONA Radiologie 2013 Opleiding 

NVVC Cardiologie 2013 Opleiding 

NVvR  Radiologie 2014 Kwaliteit 

NIV Interne geneeskunde 2014 Kwaliteit 

VvZG Ziekenhuisgeneeskunde 2014 Opleiding 

NVK  Kindergeneeskunde 2015 Kwaliteit 

NKIC Intensive care 2015 Kwaliteit 

NIV Interne geneeskunde 2016 Differentiaties 

VKGN  Klinische genetica 2016 Opleiding 

NVKG Klinische geriatrie 2016 Opleiding  

NVDV Dermatologie 2016 Opleiding  

VRA Revalidatiegeneeskunde 2016 Opleiding 

NVvN Neurochirurgie 2017 Kwaliteit 

NVvN Neurochirurgie 2017 Opleiding 

RGS Registratiecommissie 

Geneeskundig Specialisten 

2014 Instelling 

Tabel 1: Overzicht wetenschappelijke verenigingen/instellingen die door Qualicura worden ondersteund.  
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Figuur 2. Aantal visitaties per jaar tot en met 2018. 

 

Figuur 3. Verdeling van het aantal visitaties per maand in 2018.  

 

 

3.3. Bureau wetenschappelijke vereniging 
Qualicura verzorgt de bureauwerkzaamheden voor de volgende wetenschappelijke verenigingen:  

• de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG); 

• de Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA). 

 

Voor de NVNG en de NVvA verzorgt Qualicura verschillende beleids-, financiële-, administratieve- en 

secretariële taken. Dit omvat het bijhouden van de ledenadministratie, organisatie van congressen, 

ondersteuning van bestuur en commissies, bijhouden van de financiële administratie en boekhouding, 

onderhouden van contacten met donateurs en afhandelen sponsorverzoeken. De bureaus zijn het 

eerste aanspreekpunt voor de leden, donateurs en externe partijen met vragen over het werkveld 

nucleaire geneeskunde of allergologie.  
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Daarnaast verzorgt Qualicura alle bureauwerkzaamheden omtrent de kwaliteitsvisitaties voor de 

NVNG en de NVvA, zoals de organisatie van de visitaties, het samenstellen van de visitatiecommissies 

ad hoc, de notulering van vergaderingen van de plenaire visitatiecommissie en de financiële 

afwikkeling van de visitaties. 

 

Tot slot worden de subsidieaanvragen voor de SKMS-gelden (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch 

Specialisten) voor de NVvA begeleid. 

 

 

3.4. Kwaliteits- en implementatieprojecten 
Qualicura verzorgt de ondersteuning van implementatieprojecten voor de volgende wetenschappelijke 

verenigingen:  

• de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV); 

• Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). 

 

Project STeRK Invoering van verenigingsbrede 

kwaliteitsvisitaties voor de Klinische Fysica 

NVDV 

 

NVKF 

1 november 2017 tot 1 november 2019 

 

1 april 2017 tot 31 mei 2019 

Herzien normen- en waarderingsstelsel Het implementeren van de kwaliteitscriteria 

Klinisch Fysica binnen de kwaliteitsvisitatie 

 

Status: Met elke vereniging is een start gemaakt 

met de kwaliteitscyclus ten aanzien van 

kwaliteitsvisitaties. In 2019 zal dit verder 

opgepakt worden. Tevens zal een start gemaakt 

worden met het herzien van het normen- en 

waarderingsstelsel van de verschillende 

verenigingen. 

 

Status: De eerste proefvisitaties zullen begin 

2019 plaatsvinden. 

 

 

3.5. Richtlijn- en normenontwikkeling  
Qualicura verzorgt de ondersteuning van richtlijnontwikkeling voor de volgende wetenschappelijke 

verenigingen:  

• de Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA); 

• de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV); 

• de European Reference Network for rare and/or complex craniofacial anomalies and ear, nose 

and throat (ENT) disorders (ERN-CRANIO). 

 

 

 



 

Jaarverslag Qualicura 2018   11 

 

Richtlijn Craniofaciale microsomie 

 

Richtlijn Immunotherapie 

ERN-CRANIO 

 

NVvA 

1 januari 2019 tot 31 december 2020 

 

1 september 2018 tot 31 augustus 2020 

Het ontwikkelen van een richtlijn voor 

patiënten met Craniofaciale microsomie 

Het ontwikkelen van een richtlijn voor 

immunotherapie voor inhalatie allergenen 

voor de bovenste luchtwegen. 

 

Status: De voorbereiding voor dit project 

zijn gestart. 

Status: De knelpuntenanalyse is uitgevoerd 

en de internationale richtlijn is vertaald. 

Ethische overwegingen – een integraal 

onderdeel in richtlijnen 

NVDV 

 

1 september 2017 tot 1 september 2019 

 

Het ontwikkelen van een handleiding en 

een advies ten aanzien van de werkwijze bij 

medische vraagstukken waarin ethiek een 

grote rol speelt bij de overwegingen binnen 

de richtlijn. 

 

Status: De eerste analyse fase is afgerond 

 

 

     
Figuur 4. Kerncijfers van Qualicura  in 2018.  
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4. Gerealiseerde doelstellingen  
 

Begin 2018 zijn doelstellingen geformuleerd om duidelijke kaders voor het jaar 2018 op te 

zetten. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de doelstellingen te realiseren.  In de tabel is per 

beschreven doelstelling te zien in hoeverre deze is behaald. 

 

STRATEGISCH 
THEMA 

2018 DOELSTELLING  STATUS 2019 

Visitaties Het aantal vaste opdrachtgevers van twaalf 
wetenschappelijke verenigingen behouden en 
het aantal visitaties stabiel houden met circa 
140 visitaties per jaar.  

Behaald: Het aantal visitaties zijn 

gestegen naar 175 voor het jaar 

2018 

 Een gemiddelde doorlooptijd behalen van ≤10 

werkdagen voor het opstellen en versturen 
van het eerste concept van het 
visitatieverslag. 

Deels behaald: Er is gestreefd naar 

het behalen van de doelstelling, 

helaas is het niet altijd bijhouden 

en zijn geen cijfers bekend. Met 

het nieuwe 

urenregistratieprogramma per 

2019 is deze doelstelling beter te 

monitoren. 

 Bij minimaal 75% van de visitaties het eerste 
conceptverslag binnen de deadline versturen. 

Richtlijn- en 

normenontwikkeling  

De mogelijkheden onderzoeken om 
richtlijnontwikkeling binnen Qualicura te 

versterken. 

Behaald: In 2018 is het huidige 

team uitgebreid en werknemers 

hebben cursussen gevolgd om hun 

kwaliteiten te verbeteren. 

Subsidies zijn aangevraagd om 

twee nieuwe richtlijnen op te 

starten. Qualicura ondersteund dit 

proces.  

Innovatie en 

kwaliteitsprojecten  

Een kwaliteitsproject initiëren ter opvolging 

van het project ‘Gezamenlijke implementatie 

van de normen- en waarderingssystematiek 

binnen de kwaliteitsvisitaties’. 

 

Niet behaald: Dit is helaas niet 

gelukt, het project wordt in de loop 

van 2019 afgerond. 

 Richtlijn met betrekking tot ‘Standaardisatie 

receptuur en doseerschema’ voortzetten en 

afronden. 

 

Behaald: De richtlijn is afgerond. 

Secretariaat  De financiële en administratieve 

werkzaamheden voor wetenschappelijke 

verenigingen uitvoeren.  

 

Behaald: De werkzaamheden zijn 

naar verwachting uitgevoerd. 

Algemeen Qualicura wil zich meer gaan richten op 
projecten. Om dit te kunnen realiseren zal 

hiervoor in tijd en in personeel geïnvesteerd 
gaan worden. 
 

Behaald: In september is één 

programmamanager aangenomen 

die zich specifiek richt op de 

richtlijn- en normenontwikkeling 

en de kwaliteitsprojecten. 
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5. Qualicura in 2019 

 

Qualicura draagt bij aan het continu verbeteren van de kwaliteit in de curatieve zorg. En dit 

blijven we doen. Het jaar 2019 staat in het teken van professionalisering en het aanbrengen van 

structuur. Hierdoor kunnen wij de zorgverleners nog beter ondersteunen.  

 

5.1. Blik op de toekomst 
Qualicura wil haar huidige transformatie ten aanzien van professionalisering doorzetten in 2019. In 2019 

zal er gestreefd worden naar een evenwichtige verdeling tussen enerzijds de visitaties en anderzijds de 

projecten. Het aantal visitaties zal naar verwachting gelijk blijven en per wetenschappelijke vereniging 

zullen de nieuw gemaakte afspraken in praktijk worden gebracht. De richtlijnontwikkeling zal zich voort 

zetten en nieuwe aanvragen zullen worden ingediend, net zoals nieuwe aanvragen voor 

kwaliteitsprojecten. Tevens zal het eerste evaluatieproject opgezet gaan worden. Het secretariaat zal 

een kwaliteitsslag ondergaan ten aanzien van digitalisering waardoor zij hun expertise beter kunnen 

inzetten op het ondersteunen van de wetenschappelijke verenigingen ten aanzien van de bureau 

werkzaamheden.  

Er zal in 2019 worden ingezet op het vergroten van kennis en ontwikkeling van de Qualicura-

werknemers. Werknemers krijgen meer specifieke taken en daarop gerichte cursussen waardoor zij de 

gelegenheid hebben om een expert op hun eigen gebied te worden. De kennisontwikkeling van 

medewerkers wordt hierdoor beter geborgd. Programmamanagers krijgen een steeds duidelijkere rol 

binnen de organisatie. Een nieuw urenregistratiesysteem zal worden geïmplementeerd om uren en 

projecten beter te monitoren. Ook zal er meer aandacht worden besteed aan het profileren van 

Qualicura op social media en door het plaatsen van nieuwsberichten op onze website.  

 

5.2. Het team in 2019  
De programmamanagers krijgen een duidelijkere rol in de organisatie waardoor de directeur zich meer 

kan richten op hoofdzaken en bedrijfsvoering. Bij de werknemers wordt ook aangestuurd op meer 

zelfstandigheid en communicatie met de programmamanagers, in plaats van met de directeur. 

Qualicura hoopt in 2019 een programmamanagers voor Bureau wetenschappelijke verenigingen aan te 

stellen. In 2019 zal meer aandacht worden besteed aan human resource gerelateerde zaken, zodat 

personeelszaken efficiënter worden opgepakt’. 

 

5.3. Speerpunten 2019  
 

STRATEGISCH 
THEMA 

DOELSTELLING voor 2019 ACTIES voor 2019 

Qualicura Uitbreiding personeel en 
kantoorruimte 

- Vacatures uitzetten  
- Zoeken naar mogelijkheden 

bedrijfsruimte  
- Realisatie van aparte vergader-

/belruimte 
 Kennisontwikkeling personeel 

stimuleren 
- Nascholingsteam opzetten 
- Nascholingsmogelijkheden kenbaar 

maken 
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 Structureren van uren en taken - Monitoren van uren per takenpakket 
- Taken structuren, vastleggen en 

verdelen  
- Tussentijdse evaluaties houden voor 

urenuitputting 
 Visitatietrainingen organiseren - Mogelijkheden onderzoeken voor geven 

van trainingen  
- Onderwerpen bedenken voor trainingen  
- Pilot training organiseren 

 Profilering van Qualicura op social 
media 

- Social media team oprichten  
- Periodiek posten van berichten op social 

media  
- Website bijhouden met nieuwspagina  

Bureaus 
Wetenschappelijke 

Verenigingen  

NVvN werkzaamheden implementeren 
bij bureau werkzaamheden 
 

- Overdracht houden met NVvN  
- Structureren van taken binnen de NVvN  
- Inwerken van 3 medewerkers op 

verschillende gebieden  
- Back-ups inwerken voor de NVvN  

 ICT toepassingen en structuur 

werkzaamheden van de verschillende 
WV’s gelijktrekken en vernieuwen 

- Advies inwinnen m.b.t. mogelijkheden 

digitalisering taken  
- Opzet maken van mogelijkheden en 

benodigdheden automatisering  
- Werkzaamheden inventariseren, 

structureren en verdelen 
- Uitputting uren monitoren  

 Kennisdeling optimaliseren binnen het 
team 

- Nieuwe methodiek werkbespreking 
ontwikkelen 

- Back-ups voor personeel inwerken 

Projecten Realiseren Project Zorg continue beter 
 

- Dit project wordt opgezet naar 
aanleiding van de oude succesvolle 
Doorbraakprojecten vanuit het CBO 

 Ontwikkelen nieuwe QuickScan - Het gebruik van de huidige (verouderde) 
Quickscan evalueren met stakeholders 
en vernieuwen 

 Succesvol afronden STeRK - Het project uitbreiden, binnen de 
subsidietijd, met het onderzoek en 
concrete uitwerking van een 
terugkoppeling aan gesprekspartners en 
het verminderen van de administratieve 
last. 

Visitaties Efficiëntieslag  
 

- Goede rapportage binnen de 
vastgestelde tijd. Daarnaast worden 
projectondersteuners aangenomen 

zodat de adviseurs zich kunnen richten 
op visitaties. Daarnaast wordt gepoogd 
om in drukke periode een goede balans 
tussen opleidingsvisitaties en 
kwaliteitsvisitaties zodat de werkdruk bij 
de adviseurs gelijk blijft. 

 Het aantal visitaties blijft gelijk - Met dezelfde wetenschappelijke 
verenigingen houdt Qualicura de 
kwaliteit hoog en behoudt zij de 
visitaties. 
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