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Eigenaar : Kwaliteitscoördinator 
 
1. DOEL  
 
Het doel van dit document is een volledige beschrijving te geven hoe de documentatie van het 
kwaliteitsmanagementsysteem is samengesteld, alsmede een beschrijving te geven van de wijze 
van beheren en beheersing van de documentatie. Tevens wordt weergegeven hoe Het 
Robertshuis ervoor zorgdraagt dat eventuele herzieningen op een eenduidige manier kunnen 
plaatsvinden. 

 
2. DEFINITIE 
 
Documentatie  Alle documenten die in het kwaliteitshandboek zijn opgenomen. 

 
Procedure  Een op schrift gestelde weergave van werkafspraken. 

 
Protocol  
 

Regels van formele (procedurele) of materiële (inhoudelijke) aard, die 
voorschrijven hoe (welke handelingen in welke volgorde) met 
betrekking tot een bepaalde situatie gehandeld moet worden. 
 

Eigenaar 
 

Functionaris verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten en de  
actualiteit van een proces of protocol. 
 

 
3. TOEPASSINGSGEBIED 
 

Deze procedure heeft betrekking op de wijze van beheren en beheersing van alle  
tot het kwaliteitsmanagementsysteem behorende documentatie. 
 
Het Robertshuis beschikt over een eigen kwaliteitshandboek. Hierin wordt de wijze 
beschreven waarop Het Robertshuis de kwaliteit van haar dienst- en zorgverlening zeker 
stelt. 
 
Het kwaliteitshandboek is opgebouwd uit de volgende delen: 
 
Deel 1 
 
Beleid en beheer bevat een beschrijving van het kwaliteitsbeleid, de organisatie en 
overlegstructuur, alsmede de wijze waarop het kwaliteitsmanagementsysteem wordt 
beheerd en periodiek op doeltreffendheid wordt getoetst. 
 
Deel 2 
 
Dit deel bevat de algemene procedures die de voorwaarden inhouden, waaraan per groep 
van activiteiten moet worden voldaan om het totaal aan (kwaliteits)activiteiten tot een 
goede uitvoering te brengen; een omschrijving van de te volgen methodes en 
handelingen, te gebruiken apparatuur en middelen en hiermee verbonden 
verantwoordelijkheden. 
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Deel 3 
 

Dit deel bevat protocollen, d.w.z. regels van formele (procedurele) of materiële 

(inhoudelijke) aard, die voorschrijven hoe (welke handelingen in welke volgorde) met 

betrekking tot een bepaalde situatie gehandeld moet worden. 
 
Deel 4 
 
Dit deel bevat de bij de uit te voeren werkzaamheden benodigde formulieren. 
 
Deel 5 
 
Dit deel bevat de bij de uit te voeren werkzaamheden benodigde formats. 
 

Deel 6 
 
Dit deel bevat de uitgevoerde procesrisicoanalyses. 
 
Lay-out/ opmaak 

 

Alle documenten van het kwaliteitsmanagementsysteem hebben een uniforme lay-out. De 
bladspiegel ziet er als volgt uit: 

 

I 
II  

VI 

Titel: 
Revisie: 

III 
V 

Document: 
Uitgifte datum: 

IV 
VII 

 
Eigenaar:  Functionaris belast met het inhoudelijk beheer van het betreffende 

document 
 
I : Logo 
II : Aanduiding van het handboek 
III : Hoofdstukaanduiding 
IV : Hoofdstuknummer 
V : Revisienummer 
VI : Pagina-aanduiding 
VII : Datum van uitgifte 
 
Opbouw 

 
De volgende items behoren (indien van toepassing) opgenomen te worden in een procedure: 
1. Doel 
2. Definitie 
3. Toepassingsgebied 
4. Werkwijzen 
5. Registratie 
6. Gebruikte formulieren 
7. Formats 
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ad 1. Hier wordt de doelstelling van de procedure uiteen gezet. 
ad 2. Hier worden eventuele specifieke begrippen nader omschreven. 
ad 3. Hier wordt een toelichting gegeven op de procedure. 
ad 4. Een beschrijving van alle handelingen en werkzaamheden. 
ad 5. Hier worden de te bewaren documenten weergegeven, alsmede de tijdsperiode en de 

plaats waar deze documenten zich bevinden. Tevens is aangegeven welke 
medewerker verantwoordelijk is voor de identificatie, het opslaan, de bescherming, het 
terugvinden, de bewaartermijn en de vernietiging van de betreffende registraties. 

ad 6. Een opsomming van de formulieren benodigd bij de uitvoering van de in item 4 
beschreven werkwijze. 

ad 7. Een opsomming van de formats benodigd bij de uitvoering van de in item 4 beschreven 
werkwijze. 

 
Beheer 

 
1. Het kwaliteitsmanagementsysteem is gedocumenteerd in een kwaliteitshandboek. 

 
2. De kwaliteitscoördinator beheert alle originelen van het kwaliteitshandboek. Beheer, 

instandhouding en wijziging geschiedt onder verantwoordelijkheid van de kwaliteitscoördinator.  
De documenten worden pas in gebruik genomen nadat ze door de directeur zijn  
gefiatteerd. Dit gebeurt met behulp van een parafeerlijst. 
 

3. De uitvoerenden zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de procedures, protocollen, 
formulieren en formats. Verbeteringen en wijzigingen kunnen aan de orde zijn. Indien daartoe 
aanleiding bestaat, dient de constateerder dit via de in de procedure Kwaliteitsbeheersing 
(“KAR-procedure”) beschreven werkwijze kenbaar te maken.  
 

4. Alle procedures, protocollen, formulieren en formats van het 
kwaliteitsmanagementsysteem of wijzigingen hierin dienen te worden beoordeeld door  
de kwaliteitscoördinator. 
 
Documenten van Beleid en Beheer of wijzigingen hierin kunnen worden opgesteld  
door de directie en de kwaliteitscoördinator. Fiattering vindt plaats door de directie. 
 
Procedures en wijzigingen hierin kunnen mede worden opgesteld door de uitvoerenden.  
Na de beoordeling van de (wijzigingen in de) procedure door de documenteigenaar vindt 
fiattering plaats door de directie. 
 
 

5. Indien een document uit Beleid en Beheer of een procedure van het 
kwaliteitsmanagementsysteem is gefiatteerd, houdt dit automatisch in dat ook de 
bijbehorende formulieren en formats zijn gefiatteerd. 
 

6. De documenteigenaar dan wel de kwaliteitscoördinator draagt zorg voor de communicatie over 
de actualisatie van documenten.  
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Wijziging 
 

1. Wijzigingen in de documentatie kunnen geïnitieerd worden zoals beschreven bij punt 
drie en vier van BEHEER. 
 

2. De onderstaande beschreven werkwijze is hierop van toepassing: 
- Na initiatie dient de nieuw opgestelde procedure of protocol te worden 
 ingeleverd bij de kwaliteitscoördinator. 
- De kwaliteitscoördinator brengt de opmaak conform de in dit hoofdstuk 
 beschreven wijze aan, waarna distributie van de gewijzigde document(en) naar de  
 betrokken medewerkers volgt. 
- Een ieder die een concept-procedure ontvangen heeft, geeft zijn eventuele op- en  
 aanmerkingen binnen de aangegeven termijn weer. 
- Indien iedere betrokkene akkoord gaat met de wijziging zal de kwaliteitscoördinator 
 zorgdragen voor de verdere afhandeling (zie punt 2, 4, en 5 van BEHEER). 
 

3. Bij wijzigingen van documentatie wordt een revisienummer toegevoegd in de vorm van een 
cijfer. Dit cijfer wordt toegevoegd aan de ‘kop’ van iedere pagina, op de daarvoor 
gereserveerde ruimte. 
 
Tevens dient het gewijzigde tekstdeel cursief en grijs gearceerd weergegeven te 
worden. 
 

4. Het zelfstandig aanbrengen van wijzigingen in de documentatie is niet toegestaan  
zonder het doorlopen van de beschreven stappen. 
 

5. Uitvoerenden maken gebruik van de meest recente procedures, protocollen, formulieren  
en formats. Zij beschikken over een zogenaamd beheerd exemplaar van het  
kwaliteitsmanagementsysteem. Indien kopieën worden uitgegeven aan derden,  
gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de directie. Deze kopieën zijn herkenbaar  
aan de stempel “KOPIE”, en gelden als eenmalige uitgave en zijn derhalve niet-beheerd. 
Deze uitgave aan derden van niet-beheerde exemplaren worden door de  
kwaliteitscoördinator geregistreerd op het formulier distributielijst “beheerd/onbeheerd”.  
 

6. De kwaliteitscoördinator draagt zorg voor de verspreiding van de actuele documentatie. 
De uitgifte wordt geregistreerd op het formulier distributielijst “beheerd/onbeheerd”  
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Afkortingen 

 
R: Revisienummer 
BB: Beleid en Beheer 
PH: Procedure Handboek 
PR: Protocollen 
RA: Risicoanalyse 
F: Formulieren 
FM: Formats 

 
Lijst van gebruikte symbolen 

 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de gebruikte symbolen in de procesflows (voor zover 
van toepassing). 
 
 
 
 
 

Processtap  Start of stop 

 
 
 
 

Keuze-
moment 

 Connector (verwijzing naar 
volgende pagina) 

 
 
 
 

Document  Verwijzing naar andere 
procesbeschrijving 

 
 
 
 

Product  Databestand  
 

 
Beheer externe documenten 

 
De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de registratie van externe 
documenten (wetten, regelgeving, CAO, voorwaarden en normen).  
Deze worden geregistreerd op de lijst externe documenten. Bij audits wordt de  
actualiteit van deze documenten geverifieerd. 
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5. REGISTRATIE 
 

Document Verantwoordelijke Bewaarplaats Bewaartermijn 
 

Oude, gewijzigde 
documenten 
 

Kwaliteitscoördinator Kwaliteitsdossier 3 jaar 

Parafeerlijst(en) Kwaliteitscoördinator  
 

Kwaliteitsdossier Zolang actueel 

Distributielijst beheerd 
 

Kwaliteitscoördinator Kwaliteitsdossier Zolang actueel 

Distributielijst 
onbeheerd 
 

Kwaliteitscoördinator Kwaliteitsdossier Zolang actueel 

Lijst externe 
documenten 
 

Kwaliteitscoördinator Kwaliteitsdossier Zolang actueel 

 
6. GEBRUIKTE FORMULIEREN 
 
F-08 Distributielijst beheerd 
F-09 Distributielijst onbeheerd 
F-10 Lijst externe documenten 
F-11 Parafeerlijst 


