
Procedure documentenbeheer 
 
Doel 
Beheersing van de interne werkafspraken via actuele en correcte kwaliteitsdocumenten. 
 
Werkwijze 
 
Beheer van kwaliteitsdocumenten 
Het handboek van St. Franciscus met alle kwaliteitsdocumenten zoals procedures, 
protocollen en formulieren, is digitaal gepubliceerd op Intranet en op de werkplek voor alle 
medewerkers te benaderen. 
St. Franciscus maakt gebruik van de verpleegtechnische protocollen die via Vilans worden 
aangeboden. Deze zijn alleen digitaal te benaderen en worden beheerd door Vilans. 
 
Ieder document bevat het logo in de koptekst en de volgende voettekst: 
 

Onderwerp: [titel document] 
Verantwoordelijk voor beheer: [naam en functie] 
Vastgesteld op: [datum] 
Vastgesteld door: [MT(lid) of commissie] 

Opgesteld door: [naam en functie] 
Gewijzigd in: [maand en jaar] 
Instemming OR/ CR: [datum of nvt] 
Evaluatiedatum: [maand en jaar] 

 
Werkwijze opstellen en wijzigen van documenten 
Kwaliteitsdocumenten kunnen door diverse medewerkers worden opgesteld. Elk 
kwaliteitsdocument wordt eerst in het MT, BOPZ-commissie of Arbo-overleg besproken. 
Nadat het MT akkoord is, gaat het protocol ter instemming naar de OR of Cliëntenraad (wat 
van toepassing is). 
Na vaststelling wordt het document door de secretaresse opgenomen in het 
kwaliteitshandboek en toegevoegd aan de evaluatielijst. 
Documenten kunnen tussentijds gewijzigd worden als de werkafspraken of bij verandering in 
wet- en regelgeving. 
  
Werkwijze evaluatie van documenten 
Een protocol of ander kwaliteitsdocument wordt jaarlijks of 2-jaarlijks geëvalueerd. Dit kan 
zijn door bijv. OR, Cliëntenraad, MT, BOPZ-commissie of Arbo-overleg. Dit staat in elk 
document vermeld. Ook zonder wijzigingen wordt er geëvalueerd en wordt het document 
opnieuw vastgesteld. Indien er geen wijzigingen zijn, gaat er bericht uit naar de 
OR/Cliëntenraad dat het document ongewijzigd is vastgesteld. 
Er is een evaluatielijst met daarop alle protocollen. Maandelijks krijgt de verantwoordelijke 
van de secretaresse door welke protocollen binnen 2 maanden geëvalueerd moeten worden. 
De aangepaste protocollen worden door de secretaresse opgeslagen in de map ‘protocollen’ 
en op intranet geplaatst. De checklist komt elke vergadering van de Arbowerkgroep op de 
agenda (4x per jaar). 
 
 


