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Voorwoord

Iedere patiënt altijd veilig. Eigenlijk zou dat al vanzelfsprekend moeten zijn. Elke dag opnieuw  werken we  
met z’n allen keihard om onze patiënten de beste en veiligste zorg te bieden. Waarom dan nog een Patiëntveilig-
heidsprogramma UMC St Radboud? 

Veiligheid is nooit ‘klaar’. Patiëntveiligheid maakt onderdeel uit van onze professionele houding. Maar in  
de hectiek van alledag komt het er niet altijd van de discipline voor bijvoorbeeld handhygiëne op te brengen.  
Door gezamenlijk protocollen af te spreken en ons daaraan te houden, beperken we de kans op vermijdbare 
schade aan patiënten. De interventies en indicatoren zijn landelijk vastgesteld in het VMS Veiligheidsprogramma. 
Meerdere professionals uit ons UMC hebben daarvoor hun deskundige input geleverd. Sterker nog, op een  
aantal terreinen liepen we al voorop, bijvoorbeeld bij de implementatie van de thema’s ‘vroege herkenning van 
de vitaal bedreigde patiënt’, ‘lijnsepsis’ en ‘decentraal incidenten melden’. 

Veiligheid is iets wat we met z’n allen moeten doen. Medisch specialisten, verpleegkundigen, voedingsassistenten, 
schoonmakers en mensen achter de receptie en balies. Van ontvangst tot en met ontslag of - op de poli - van de 
voorbereiding thuis tot en met het vertrek uit het ziekenhuis: we staan er gezamenlijk voor. Een patiënt voelt 
zich pas veilig wanneer hij vertrouwen heeft in de hele keten. En dat vertrouwen moet de patiënt al hebben als 
hij het ziekenhuis waar dan ook binnenloopt. 

Veilige zorg kan pas gegeven worden als medewerkers zich veilig voelen. Een verpleegkundige moet een arts 
durven aanspreken op zijn handelen. Of bijvoorbeeld een coassistent de verpleegkundige. Als Raad van Bestuur 
hebben wij de verantwoordelijkheid om een cultuur te stimuleren en borgen waarin medewerkers elkaar op  
gelijkwaardige basis durven aanspreken. Ook daarmee waarborgen we veilige zorg.

Sinds de start van het Patiëntveiligheidsprogramma zijn in het UMC St Radboud vele verbetertrajecten door-
gevoerd. In dit boekje vindt u goede voorbeelden van wat er in huis al is gedaan om de patiëntveiligheid te ver-
beteren. Er zijn tools ontwikkeld voor de thema’s en de VMS-onderwerpen van het patiëntveiligheidsprogramma. 
Meerdere afdelingen hebben meegedaan aan pilots om de zorg veiliger te maken. Geweldig! Laten we vooral  
leren van elkaar door de goede voorbeelden met elkaar te delen en de implementatie stevig door te zetten. 

Als UMC St Radboud hebben we ons gecommitteerd aan de doelstellingen van het landelijke VMS Veiligheids-
programma. Omdat het moet, maar vooral ook omdat we dat willen en omdat onze patiënten dat verdienen.  
We kunnen patiëntveiligheid benaderen vanuit de techniek, maar uiteindelijk gaat het om mensen, om patiënten 
en om zorg- en serviceverleners. Als portefeuillehouder van patiëntveiligheid zal ik er alles aan doen om ervoor 
te zorgen dat de patiënt zich veilig voelt in ons ziekenhuis. Dat we ons ziekenhuisbreed verbonden voelen met 
dit thema. Iedere patiënt altijd veilig. Daar staan we met z’n allen voor!

mw. drs. Cathy van Beek MCM
lid Raad van Bestuur, Patiëntenzorg
UMC St Radboud
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Het UMC-brede Patiëntveiligheidsprogramma van het UMC St Radboud is opgesteld en ingericht in opdracht 
van de Raad van Bestuur. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met Stafconvent, VAR,  
Adviesgroep Procesverbetering en Innovatie, IWKV en IQ Healthcare.

fasering
Het Patiëntveiligheidsprogramma is verdeeld in een aantal fases. Hieronder de fasering en de belangrijkste  
activiteiten die per fase plaatsvinden en reeds hebben plaatsgevonden:

Periode Belangrijkste activiteiten

Eerste halfjaar 2010 -  Inrichten van het Patiëntveiligheidsprogramma (themaleiders, regiehouders, regiegroepen,  
expertteams, ondersteunende mensen en middelen)

-  Informeren van afdelingshoofden, bedrijfsleiders en andere leidinggevenden

Tweede halfjaar 2010 
- eerste halfjaar 2011

-  Ontwikkelen van praktische tools door de expert- en regiegroepen, op basis van de landelijke  
doelstellingen van het VMS Veiligheidsprogramma

-  Uitvoeren van pilots met de tools op afdelingen
-  Organiseren van UMC-brede weken rond specifieke thema’s (pijn, vitaal bedreigde patiënt, high risk 

medicatie, kwetsbare ouderen)
-  Meenemen van Patiëntveiligheid als agendapunt in de kwartaalgesprekken, veiligheids rondes en 

interne audits

Tweede halfjaar 2011 -  Vervolg geven aan de implementatie van de tools op afdelingen
- Ontwikkelen van stuurinformatie

Jaar 2012 - Completeren van de implementatie 
- Meten en verbeteren van de resultaten
- Bewaken van de voortgang door de Raad van Bestuur

December 2012 - Voor alle thema’s zijn de landelijke doelstellingen gerealiseerd

Speerpuntthema’s
Het Patiëntveiligheidsprogramma kent voor elke afdeling een aantal relevante thema’s die moeten worden in-
gevoerd in de praktijk. Vijf UMC-brede thema’s zijn aanvullend door de Raad van Bestuur tot speerpunt benoemd. 
Dit betekent dat alle afdelingen prioriteit geven aan de realisatie daarvan. In overleg met de themaleiders zijn 
ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de volgende thema’s:
• Pijn
• Decubitus
• Delier (onderdeel van het thema Kwetsbare Ouderen)
• Medicatieveiligheid (high risk medicatie)
• Postoperatieve wondinfecties (POWI)

landelijke afspraken
Voor de inhoudelijke thema’s zijn in handzame praktijkgidsen concrete landelijke structuur-, proces- en uitkomst-
indicatoren vastgesteld. Of het UMC St Radboud aan deze indicatoren voldoet, wordt getoetst door de landelijke 
VMS-Veiligheidsorganisatie. Zij vraagt periodiek de resultaten van het UMC St Radboud op, ten behoeve van een 
geanonimiseerde totaalrapportage van de implementatie in nederland aan de Minister. Op de UMC-brede VMS- 
onderwerpen is de nTA-norm 8009:2011 (nederlands Technische Afspraak) van toepassing.

Het nederlands Instituut voor de Accreditatie van Zorginstellingen (nIAZ) heeft de VMS-onderwerpen op een 
aantal afdelingen al getoetst tijdens de auditweek in juni 2011. Daarnaast beoordeelt de Inspectie voor de  
Gezondheidszorg (IGZ) jaarlijks op de thema’s die in het IGZ-handhavingskader zijn opgenomen.

prof. dr. Hans van der Hoeven,  
ambassadeur Patiëntveiligheidsprogramma UMC St Radboud:

	 “	Het	zou	toch	fantastisch	zijn	als	we	straks		
kunnen	zeggen	dat	wij	het	veiligste	ziekenhuis	
van	Nederland	zijn!”

Patiëntveiligheidsprogramma
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Themaleider:	dr.	Wim	Schreurs,	Orthopedisch chirurg

Doelstelling
Doel is om de Post operatieve Wond Infecties (PoWI) voor een aantal  
geselecteerde indi cator operaties tot onder de norm van het 25ste  
percentiel (referentie   cijfers PREZIES, 2007) terug te dringen.  
Het 25ste percentiel betekent dat 25% van de ziekenhuizen een  
infectiepercentage had lager dan deze waarde.

Vier effectieve maatregelen
Het thema Post Operatieve Wond Infecties (POWI) heeft betrekking op alle ‘snijdende’ afdelingen van het  
UMC St Radboud. Om het aantal postoperatieve wondinfecties omlaag te krijgen, zijn een viertal eenvoudige  
maatregelen op gesteld, waarvan is bewezen dat ze effectief zijn:

1. Voorkom onnodig veel in- en uitlopen tijdens een operatie
2. Beperk het preoperatief scheren, en indien toch nodig, gebruik een tondeuse
3. Geef op tijd preventieve antibiotica
4. Voorkom afkoeling tijdens een operatie

Het deuren-dicht beleid van de afdeling Orthopedie
Om het aantal postoperatieve wondinfecties te reduceren in de primaire heupprothesiologie en primaire knie-
prothesiologie heeft de afdeling Orthopedie samen met de afdeling Anesthesie eind 2009 het ‘Deuren Dicht’-
beleid ingevoerd op de OK-afdeling. De OK-deuren zijn voorzien van doorgeefluiken en er zijn speciale karren 
aangeschaft, zodat de benodigde implantaten al op de OK-afdeling aanwezig zijn. Daarnaast worden er  
ouderejaarsassistenten in opleiding of ervaren anesthesieverpleegkundigen ingezet, zodat de anesthesioloog 
minder vaak op de OK aanwezig hoeft te zijn. Door alle genoemde stappen is de invoering van het ‘Deuren 
Dicht’-beleid vanaf het begin succesvol geweest; bij meer dan 90% van deze ingrepen bleef de deur dicht  
tijdens de gehele ingreep. Inmiddels zijn ook de andere maatregelen uit de POWI-bundel ingevoerd. In het 
eerste kwartaal van 2011 bleek uit een meting dat dit bij 94% van de patiënten gelukt is. 

In het nieuwe OK complex zijn de voorzieningen zodanig ingericht dat bij alle patiënten die voor een operatie  
komen, al deze vier maatregelen zorgvuldig en aantoonbaar worden toegepast. Daardoor neemt het risico op 
een wondinfectie na de operatie af.

Postoperatieve wondinfecties

Wim Schreurs, themaleider: 

	 “	We	willen	er	álles	aan	doen	om	infecties		
te	voorkomen!	De	POWI-bundel	is	daarbij		
concreet	én	haalbaar.”
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Themaleider:	prof.	dr.	Thijs	Merkx,	Mond-, Kaak-, Aangezichtschirurg

Doelstelling
Het aantal verwisselingen van patiënt, plaats, zijde én interventie moet 
dalen: bij electieve ingrepen wordt gestreefd naar nul verwisselingen:
•  Voor december 2012 vindt een systematische identificatie van de  

patiënt en verificatie van de gegevens tijdens de verschillende fasen 
van het operatieve proces plaats om verwisseling van en bij patiënten te voorkomen.

•  Voor december 2012 vindt voor de start van de anesthesie tenminste bij alle electieve  
interventies een gezamenlijk time-outmoment plaats.

De Groene Golf
Vóór, tijdens en na een operatie kan er van alles misgaan. Daarom is het belangrijk om op vaste momenten te 
controleren of alles in én op orde is. Bij operaties werkt het UMC St Radboud daarom volgens de Groene Golf: 
zeven vaste stop- en checkmomenten vóór, tijdens en na de operatie.

De helft van onze patiënten komt naar het UMC St Radboud voor een operatie. Bij deze groep worden de meeste 
fouten gemaakt. Om de patiënt zo veilig mogelijk door het hele operatieve proces te laten gaan, werken alle 
snijdende specialismen met de Groene Golf. Wanneer een patiënt geopereerd wordt, zijn er veel overdrachts-
momenten, zoals de time-out voor de operatie. Merkx: “Het hele OK-team checkt dan: is het de juiste patiënt, 
de juiste ingreep, de juiste medicatie? Om te voorkomen dat bijvoorbeeld de verkeerde zijde wordt geopereerd. 
Of dat de patiënt te laat antibiotica krijgt ter voorkoming van wondinfecties.” Ook wordt met behulp van de 
Groene Golf het aantal sterfgevallen teruggebracht. Op dit moment overlijdt 1,85 op de 100 operatie patiënten, 
aldus landelijk onderzoek. “Door te werken met checklists, zoals de Groene Golf, kan dit fors dalen”, zegt  
anesthesioloog André Wolff, regiehouder perioperatieve veiligheid. “Onderzoek toont bovendien aan dat  
daardoor bij een operatie 50% minder mensen sterven en 30% minder complicaties optreden.”

‘De Groene Golf is, net als het thema voorkómen van wondinfecties, een onderdeel van het perioperatieve  
veiligheidsprogramma ‘STAP’. STAP staat voor Standaardisatie,Teamwerk, elkaar Aanspreken en Patiëntgericht-
heid op het pad van de operatiepatiënt.’

Verwisseling van en bij  
patiënten: de Groene Golf

Thijs Merkx, themaleider: 

	 “	In	de	hele	routing	-	van	poli,	naar	OK,	naar		
verkoeverkamer,	naar	verpleegafdeling	-	zijn	er	
zeven	cruciale	momenten	waarop	gecheckt	
moet	worden	of	álles	op	orde	is.	Pas	als	dat	het	
geval	is,	is	er	groen	licht	om	verder	te	gaan.”
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Lijnsepsis

Themaleider:	drs.	Jan	Pompe,	Chirurg-intensivist

Doelstelling
De hoofddoelstelling van het thema lijnsepsis is om het aantal  
lijnsepsisgevallen te verminderen tot minder dan 3 gevallen per  
1000 katheterdagen.

Vier tot twintig procent van de patiënten met een lijnsepsis op de  
Intensive Care overleeft dat niet. En van de patiënten met lijnsepsis liggen 
de overlevenden gemiddeld 24 dagen langer in het ziekenhuis. Het moge duidelijk zijn: het voorkomen van lijn-
sepsis heeft de hoogste prioriteit en het blijkt mogelijk de incidentie van lijnsepsis aanzienlijk te reduceren door 
het nauwkeurig toepassen van bewezen interventies. Dr. Jan Pompe, chirurg-intensivist, is ziekenhuisbreed the-
maleider op dit onderwerp, dat voor meerdere afdelingen relevant is.

Zes effectieve maatregelen
Om het aantal gevallen van lijnsepsis te verminderen, zijn zes eenvoudige maatregelen mogelijk,  
die bewezen effectief zijn:

• het kiezen van de juiste katheter inbrengplaats
• desinfectie van de huid met chloorhexidine
• handhygiëne toepassen
• voorzorgsmaatregelen toepassen bij inbrengen van de katheter
• de dagelijkse controle op (blijvende) juistheid van de indicatie
• het controleren van de insteekopening op ontstekingsverschijnselen

Nul lijninfecties op de Intensive Care
Een intensivist en een intensive care-verpleegkundige, ondersteund door adviseurs op het gebied van  
kwaliteit en veiligheid, infectiepreventie en assortimentsbeheer, zijn in 2009 met deze maatregelen aan de 
slag gegaan. Hun eerste focus was de registratie van lijnsepsis: de incidenten moesten aan het licht komen. 
Daarna werden alle zorgverleners getraind: alle interventies werden besproken en de protocollen werden 
aangepast. De zorgverleners moesten elkaar aanspreken en zelfs procedures stoppen wanneer er van de  
afspraken werd afgeweken. Ook werden de medewerkers erbij betrokken. Zij dachten mee bij custom-made 
inbrengpakketten, die verdere standaardisatie mogelijk maakten. En dat alles leidde tot nul procent lijn-
sepsis in het eerste kwartaal 2009! Sindsdien is het steeds gelukt om het aantal lijnsepsisgevallen per  
duizend katheterdagen onder de drie te houden, de norm die landelijk geldt voor “excellente zorg”. 

Jan Pompe, themaleider:

	 “	Geen	lijnsepis:	wij	weten	dat	het	kan	en	dragen	
graag	aan	andere	afdelingen	onze	ervaring	en		
deskundigheid	over.”

14 15Iedere patiënt altijd veilig Iedere patiënt altijd veilig



Themaleider:	dr.	Bernard	Fikkers, Anesthesioloog-intensivist

Themaleider:	prof.	dr.	Peter	Pickkers,	Internist-intensivist

Doelstelling
Het implementeren van een ‘Spoed Interventie Systeem’ heeft tot doel 
dat vitaal bedreigde patienten eerder worden herkend en behandeld. 
Door het toepassen van de resuscitatie- en managementbundel, zal  
landelijk een reductie van 15% ziekenhuissterfte aan ernstige sepsis 
plaatsvinden.

Het MEWS-kaartje
Hoe herken je als zorgverlener vroegtijdig dat een patiënt ernstig  
verslechtert? Het MEWS-kaartje, een initiatief van de afdeling Intensive 
Care, is hét hulpmiddel hiervoor. 

Lage bloeddruk, hoge hartslag, koorts. Het zijn allemaal signalen dat de vitale functies van een patiënt  
verslechteren. Maar wanneer is er sprake van ernstige achteruitgang? “Met behulp van het MEWS-kaartje 
kan elke arts of verpleegkundige dit vroegtijdig vaststellen”, vertelt intensivist Bernard Fikkers. MEWS staat 
voor Modified Early Warning Score. Dit is een samengestelde score van onder meer de bloeddruk, hartslag, 
ademfrequentie en temperatuur. Wanneer de MEWS-score 6 of hoger is, dan moet de verpleegkundige aan 
de bel trekken bij de arts. Deze zet de juiste behandeling in of waarschuwt, bij ernstige achteruitgang,  
meteen het Medical Emergency Team. Door het MEWS-kaartje wordt ook eerder de juiste behandeling  
ingezet bij vitaal bedreigde patiënten of sepsis. “Dat levert veel winst op”, aldus Bernard Fikkers. “Naar  
verwachting leidt dit ook tot minder lang durige IC-opnamen, minder reanimaties en minder sterfgevallen.”

Ernstige sepsis
De MEWS-kaartjes zijn verspreid over de afdelingen. De kaartjes zijn aangepast aan de actuele richtlijnen, met 
daarin andere VMS-thema’s opgenomen, zoals pijn, delirium en sepsis. “Dit laatste komt vaak voor bij ernstige 
verslechtering”, aldus Peter Pickkers. “Op het kaartje staat ook hoe je ernstige sepsis vroeg herkent.” Door het 
snel toepassen van een serie maatregelen, zoals bloedkweken, toedienen van antibiotica en het bepalen van 
lactaat, is het mogelijk om te voorkomen dat de septische patiënt verder verslechtert en in een levensbedreigende 
situatie terechtkomt.

Vroege herkenning van de  
vitaal bedreigde patiënt

Behandeling van ernstige  
sepsis 

Bernard Fikkers, themaleider:

	 “	Vroeger	was	het	vaak	onduidelijk	wanneer		
iemands	toestand	alarmerend	was.	Nu		weten	
alle	zorgverleners,	dankzij	het	MEWS-kaartje,	
precies	wat	ze	moeten	doen.”
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Medicatieverificatie

Themaleider:	dr.	Stephanie	Natsch,	Senior Ziekenhuisapotheker

Doelstelling
Bij iedere patiënt vindt bij opname en ontslag medicatieverificatie 
plaats, zodat een optimaal medicatieoverzicht ontstaat.

Sinds het begin van dit jaar is de landelijke richtlijn “Overdracht van  
medicatiegegevens in de keten” van kracht. De richtlijn stelt dat bij elk 
voorschrijfmoment in de zorgketen een actueel medicatieoverzicht  
beschikbaar moet zijn, om zo de veiligheid voor de patiënt te vergroten. Daarvoor zijn medicatiegegevens uit  
verschillende bronnen (thuisapotheek, huisarts, dossier) noodzakelijk én hoort een geschoolde medewerker 
een medicatiegesprek met de patiënt te voeren.

Het medicatiegesprek
Wanneer patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis is een goed inzicht in het actuele medicijngebruik 
van essentieel belang voor de veiligheid van de patiënt. Onderzoek van de afdelingen Heelkunde en Apo-
theek wijst uit dat een medicatiegesprek hiervoor de beste methode is.

De directe aanleiding voor het onderzoek was de ontevredenheid onder de patiënten, vertelt chirurg  
Michiel Warlé. “Patiënten moesten meerdere keren vertellen welke medicijnen zij gebruikten. Zowel aan de 
verpleegkundige op de poli, als aan de anesthesioloog en de chirurg. Steeds moesten zij hetzelfde verhaal 
vertellen. Daarop hebben wij in samenwerking met de afdeling Apotheek het medicatiegesprek opgezet.” 
Een medicatiegesprek houdt in dat een apothekersassistent van de afdeling Apotheek eerst bij de thuis-
apotheek van de patiënt opvraagt welke medicijnen de patiënt gebruikt. De lijst met medicijnen neemt de 
apothekersassistent vervolgens eenmalig met de patiënt door om na te gaan of het actuele medicijngebruik 
nog overeenkomt met wat op die lijst staat.

“Dat blijkt vaak niet zo te zijn”, weet ziekenhuisapotheker Hein van Onzenoort. “Bij 60% van de 75 patiën-
ten met wie we zo’n medicatiegesprek hielden, bleek de lijst niet overeen te komen met het daadwerkelijk 
gebruik. Gemiddeld waren er twee verschillen per patiënt. Vaak ontbraken er zelfzorgmedicijnen of medicij-
nen van een andere apotheek. Ook gebruikten patiënten vaak niet de dosis zoals vermeld op de lijst van de 
thuisapotheek of werd een medicijn helemaal niet meer gebruikt, terwijl het medicijn wel nog op de lijst 
stond. Anderzijds geeft alleen een gesprek met de patiënt ook geen goed inzicht. Bij een vervolgmeting 
bleek dat patiënten tal van medicijnen vergaten te noemen.” Warlé: “Het eenmalige medicatiegesprek op 
basis van de door de thuisapotheek aangeleverde gegevens is ook veel prettiger voor de patiënt. De patiënt 
hoeft maar één keer zijn verhaal te doen. Het medicatiegesprek geeft ook het meest betrouwbare inzicht in 
het actuele medicijngebruik van de patiënt. Dat laatste is natuurlijk van belang voor de veiligheid en de ge-
zondheid van de patiënt. Als een patiënt geopereerd wordt, is het van belang dat de anesthesioloog precies 
weet welke medicijnen de patiënt gebruikt en in welke hoeveelheden de patiënt de medicijnen gebruikt. En 
na de operatie moet de patiënt weer zijn gebruikelijke medicijnen krijgen en in de dosis die hij gewend is.” 

Stephanie Natsch, themaleider:

	 “	Met	medicatieverificatie	voorkomen	we		
dat	patiënten	ziek	worden	van	medicatie.”
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High Risk Medicatie

Themaleider:	Jacco	van	Hulst,	Hoofdverpleegkundige Orthopedie

Doelstelling
Het reduceren van medicatiefouten bij het proces van klaarmaken en 
toedienen van parenterale geneesmiddelen, waardoor schade aan de 
patiënt wordt voorkomen.

Bij High Risk Medicatie gaat het om het veilig klaarmaken en toedienen 
van medicatie per infuus (parenteralia). Hiervoor is een landelijke richtlijn 
opgesteld waaraan alle ziekenhuizen vanaf 2012 moeten voldoen. Themaleider Jacco van Hulst, hoofdverpleeg-
kundige Orthopedie, heeft het interne protocol verbeterd samen met verpleegkundigen van onder andere de  
IC-afdeling, de verkoeverkamer, kindergeneeskunde en interne en chirurgische afdelingen. Bovendien was de 
apotheek vertegenwoordigd als expert. Op deze manier zijn alle invalshoeken belicht.

Het gele hesje
Het klaarmaken en het uitdelen van medicatie vraagt om alle aandacht. Wanneer je hierbij wordt gestoord, kunnen 
er fouten ontstaan. “Wij wilden dit graag verbeteren”, vertelt Merle Lobeek, seniorverpleegkundige Nierziekten. 
“Daarom draagt degene die bij ons de medicijnen klaarmaakt en uitdeelt een geel hesje, met daarop de tekst: 
‘medicijnronde, niet storen’, zodat hij of zij niet gestoord wordt en de kans op fouten dus kleiner wordt.” Dit project 
vermindert het aantal fouten bij het delen en het klaarmaken van de medicatie en bovendien stimuleert het de  
bewustwording bij verpleegkundigen dat het werken met medicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid vraagt.

Jacco van Hulst, themaleider:

	 “	Zowel	het	bereiden	als	het	toedienen	van		
High	Risk	Medicatie	moet	zeer	zorgvuldig		
gebeuren.	Daardoor	kunnen	we	ernstige		
medicatiefouten	voorkómen.”
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Kwetsbare ouderen

Themaleider:	prof.	dr.	Marcel	OldeRikkert,	Klinisch geriater

Doelstelling
Alle klinische patiënten van 70 jaar en ouder worden gescreend op  
delirium, vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen. ook worden op  
alle geconstateerde risico’s preventieve- en behandelinterventies ingezet, 
met als uiteindelijk doel te voorkomen dat bij patiënten van 70 jaar en  
ouder door een ziekenhuisopname (vermijdbaar) functie verlies optreedt.

Toegenomen kwetsbaarheid 
“Kwetsbare ouderen” onderscheiden zich van andere ouderen door hun verminderde zelfredzaamheid, meervou-
dige ziektelast én achteruitgang van het fysiek, mentaal en/of sociaal functioneren. Het meest recente rapport 
van het Sociaal Cultureel Planbureau (2011) toont aan dat er momenteel 700.000 kwetsbare ouderen zijn en het 
aantal kwetsbare ouderen binnen 20 jaar toeneemt naar één miljoen nederlanders. En dat maakt de kwetsbare 
ouderen tot de grootverbruikers van de zorg. Deze kwetsbaarheid leidt er toe dat bij opname vaak snel functionele 
achteruitgang optreedt, dat er vaker complicaties, zoals valpartijen, delier, infecties en geneesmiddelbijwerkingen 
optreden en dat genezing en functioneel herstel trager verlopen.

De snelle screening
Inmiddels is het formulier ‘Kwetsbare ouderen’ beschikbaar, dat een eerste snelle screening op kwetsbaarheid 
mogelijk maakt. De afdelingen Cardiothoracale Chirurgie, Algemeen Interne Geneeskunde, Heelkunde en 
Longziekten zijn onder leiding van experts uit de afdeling Geriatrie gestart met een project om de negatieve 
zorguitkomsten bij oudere patiënten te verminderen en te voorkomen.

Marcel Olde Rikkert: “En wanneer we kijken naar de toekomst dan hangen de kwaliteit én de kosten van  
de zorg samen met een goede selectie van de vele behandelingen bij een patiënt met een combinatie van 
aandoeningen. Niet-kwetsbare ouderen kunnen de gangbare richtlijnenzorg krijgen, terwijl bij kwetsbare 
ouderen met co-morbiditeit aanpassing van de zorg noodzakelijk is. Het kan zelfs zo zijn dat van een  
behandeling moet worden afgezien. Met als doel de vaak als zwaar, vermoeiend en lastig ervaren zorg  
voor ouderen te veranderen in gemakkelijke en interessante zorg.” 

Marcel Olde Rikkert, themaleider: 

	 “	Met	het	ziekenhuisbreed	screenen	op	de		
risico’s	en	het	inzetten	van	gepaste	zorg		
willen	we	samen	ouderen	veilig	door	het		
UMC	St	Radboud	gidsen.”
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Vroege herkenning en  
behandeling van pijn

Themaleider:	prof.	dr.	Kris	Vissers,	Anesthesioloog, pijn en  
palliatieve geneeskunde

Kris Vissers, themaleider:

	 “	Pijn	is	een	thema	waaraan	niet	altijd	de		
aandacht	wordt	geschonken	die	het	verdient.	
Zorgverleners	kunnen	meer	naar	de	pijnscore	
vragen,	opdat	patiënten	minder	pijn	ervaren.”

Doelstelling
‘Vroege herkenning en behandeling van pijn’ vermindert onnodige pijn 
bij patiënten in het ziekenhuis.

Week van de Pijn
De eerste UMC-brede Week van de Pijn vond plaats in februari 2011, de tweede Week van de Pijn eind oktober 
2011. Verpleegkundigen op de verpleegafdelingen vroegen driemaal daags aan elke patiënt of hij/zij pijn had en 
legden dit vast. Rianne van Boekel, verpleegkundig coördinator Acute Pijn Service, vertelt: “Er is veel bewust-
wording gecreëerd. Veel afdelingen hebben een medische en een verpleegkundige aandachtsvelder benoemd 
die zich specifiek met pijn bezighoudt, er zijn pijnmeetinstrumenten geïmplementeerd, waar nodig aangepast 
aan de specifieke situatie van een afdeling. En zo zijn er tal van andere initiatieven te noemen. Verpleegafdeling 
Kinderchirurgie heeft in de Week van de Pijn van februari de pijn het beste geregistreerd en won daarmee de 
wisselbokaal. Ook op radio en televisie heeft de UMC-brede Week van de Pijn in de belangstelling gestaan.  
Kortom, pijn is op de kaart gezet!”

Dagelijkse routine
Verpleegafdeling Orthopedie is als één van de eerste in het UMC St Radboud de pijn gaan meten. Expert-
verpleegkundige Ingrid Heijnen: “Bij een belronde langs patiënten op de dag na ontslag bleek dat veel  
patiënten langer pijn hadden dan wenselijk was. Voor de kwaliteit van zorg is het belangrijk dat pijnscores 
worden bijgehouden. Samen met het Pijnteam hebben we formulieren opgesteld om dat te kunnen doen.  
Nu is het registreren onze dagelijkse routine geworden.” Een digitaal formulier voor het registreren van pijn 
is inmiddels opgenomen in de Klinische Notities. Met als goed gevolg dat de patiënt geen pijn meer heeft  
na ontslag uit het ziekenhuis. 
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Decubitus

Erik de Laat, themaleider:

	 “	Deze	handschoen	pakken	we	op.	Wij	gaan	
UMC-breed	bewijzen	dat	wij	decubitus	tot	
maximaal	2%	kunnen	terugbrengen.”

Themaleider:	dr.	Erik	de	Laat,	Verpleegkundig Specialist

Doelstelling
We streven ernaar het aantal klinische patiënten dat decubitus of  
huidletsel door incontinentie heeft terug te brengen naar maximaal 2%. 
De inclusie- en exclusiecriteria zijn afgestemd en naar alle afdelingen 
gecommuniceerd.

Voorwaarden aanwezig
Ook in het UMC St Radboud heeft een aantal klinische patiënten decubitus, drukplekken of huidletsel door in-
continentie. Uit onderzoek en landelijke best practices weten we dat dit vaak voorkomen kan worden wanneer 
de juiste preventieve maatregelen op het juiste moment worden genomen. En dat dit voorkomen moet worden, 
blijkt wel uit het gegeven dat landelijk één op de zeven decubituspatiënten een wond krijgt die uiteindelijk leidt 
tot verminking of blijvende invaliditeit.

Als het gaat om decubitus en het effectief aanpakken ervan, dan zijn er meerdere voorzieningen aanwezig,  
onder andere: drukverlagende standaard ziekenhuismatrassen voor de patiënten, advisering door wond-
consulenten, bij- en nascholing van verpleegkundigen, speciale materialen. Decubitus is als extra thema  
aan het Patiëntveiligheidsprogramma UMC St Radboud toegevoegd.

Hoog risico, lage prevalentie
Het specialisme neurologie heeft een lage prevalentie van decubitus, ondanks het feit dat het risico bij  
de doelgroep relatief hoog is. Neurologische patiënten kennen vaak slikproblemen, waardoor de voedings-
toestand niet optimaal is. Bovendien zijn neurologische patiënten weinig mobiel. De volgende maatregelen 
leidden desondanks tot een gunstig prevalentiecijfer:

• actief voedingsbeleid (MUST, eiweittelling, snel starten sondevoeding, slikscreening)
• zeer actief mobilisatiebeleid
• wisselligging (dag en nacht per 3 tot 4 uur)

Prevalentiemeting
Op 8 november 2011 hebben de aandachtsvelders decubitus UMC-breed, op iedere afdeling, een prevalentie-
meting uitgevoerd. Hierbij werden zij ondersteund door mensen van het expertteam. De uitkomst was direct  
beschikbaar. Met als gevolg dat de prevalentiemeting voortaan viermaal per jaar wordt gehouden, om de  
effecten zichtbaar te maken en de doelstelling te kunnen meten.
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Themaleider:	drs.	Heleen	Dekker,	Radioloog

Doelstelling
De doelstelling van dit thema is het voorkomen van contrastnefropathie 
bij patiënten die onderzoek met jodiumhoudende contrastmiddelen  
ondergaan, door het identificeren van alle patiënten met een verhoogd 
risico op contrastnefropathie en het nemen van adequate maatregelen 
ter preventie van contrastnefropathie bij alle hoogrisicopatiënten.

Een nieuwe werkwijze
Er is een nieuwe UMC-brede werkinstructie ontwikkeld om contrastnefropathie bij intravasculair gebruik van  
jodiumhoudende contrastmiddelen te voorkomen. De nieuwe werkwijze is getest op de afdeling Urologie  
en beschrijft de aanvraagprocedure voor radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel.  
Met behulp van de nieuwe werkwijze kan een hoogrisicopatiënt geïdentificeerd worden en kunnen al vóór 
het onderzoek maatregelen ter preventie van schade aan de nieren worden genomen. Daarnaast is het ook 
mogelijk om de patiënt naar de ‘poli preventie contrastnefropathie’ door te verwijzen.

Contrastnefropathie is het ontwikkelen van een acute vermindering van de nierfunctie. Bij een kleine groep  
patiënten kan na toediening van intravasculair jodiumhoudend contrastmiddel een ernstige contrastnefropathie 
ontstaan. Dit kan leiden tot dialyse, een langere ziekenhuisopname of zelfs tot het overlijden van de patiënt. Het 
voorkomen van contrastnefropathie heeft daarom een hoge prioriteit. Om dit te realiseren is een werkinstructie 
opgesteld. Bij alle patiënten van 18 jaar en ouder, bij wie een onderzoek met intravasculair jodiumhoudend  
contrastmiddel plaatsvindt, dient eerst de nierfunctie bekeken te worden. Het vernieuwde radiologische aan-
vraagformulier geeft stapsgewijs aan welke patiënten ‘at risk’ zijn en welke maatregelen nodig zijn om het  
risico te minimaliseren. De aanvragend arts kan hiermee op praktische wijze zelf de risicopatiënten selecteren.  
De inschatting van het risico op contrastnefropathie vindt plaats op grond van de MDRD-GFR, in combinatie  
met andere risicofactoren. Afhankelijk van de MDRD-GFR, risicofactoren en medicatie worden er een aantal voor-
zorgsmaatregelen genomen. De belangrijkste maatregelen zijn:

•  het aanpassen/stoppen van bepaalde medicatie
•  pre- en posthydratie, volgens standaard hydratieschema’s
•  instructie van de patiënt, met name om voldoende te drinken
•  nazorg, met name bij patiënten met diabetes mellitus of een sterk verminderde MDRD-GFR

Nier insuffi ciëntie

Heleen Dekker, themaleider:

	 “	Als	radioloog	en	aanvrager	samen	de		
verantwoordelijkheid	dragen	voor	een		
correct	aanvraagbeleid,	verlagen	zij		
het	risico	op	contrastnefropathie	en		
verhogen	zij	de	patiëntveiligheid.”
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Acute Coronaire Syndromen

Themaleider:	prof.	dr.	Menko	Jan	de	Boer,	Cardioloog

Doelstelling
De doelstelling van het thema Acute Coronaire Syndomen is dat alle  
nederlandse ziekenhuizen werken volgens de European Society of  
Cardiology (ESC) richtlijnen:

•  Bij ten minste 90% van de patiënten met een acuut STEMI is binnen  
90 minuten na het eerste (para)medisch contact de PCI-behandeling in 
een PCI-centrum gestart.

•  Bij ten minste 90% van de patiënten met IAP/non-STEMI is de beleidsbeslissing op basis van risicostratificatie 
met behulp van de GRACE-, TIMI- of FRISC-score gedocumenteerd.

•  Ten minste 90% van de patiënten heeft de ‘gouden vijf’ medicijnen voorgeschreven gekregen bij ontslag.
•  Alle patiënten met een hartinfarct die in aanmerking komen voor hartrevalidatie volgen een revalidatie-

programma.

De cijfers van de IGZ 2006 laten zien dat de totale sterfte kort na een hartinfarct, namelijk tijdens de opname in 
het ziekenhuis of binnen 30 dagen, 5.8% bedraagt. De overlevingskans van een patiënt is afhankelijk van tijdige 
en juiste diagnose, behandeling en nazorg. Hoewel hierbij de gehele zorgketen (huisarts - ambulance - ziekenhuis / 
PCI centrum) een rol speelt, is ook de ziekenhuiszorg nog te optimaliseren.

Goede resultaten afdeling Cardiologie
In het UMC St Radboud slaagt de afdeling Cardiologie erin om op het gebied van Acute Coronaire Syndromen 
goede resultaten te behalen. Door het werken volgens de richtlijn neemt de door-to-needle-time - de tijd 
tussen aankomst in het ziekenhuis en de balloninflatie - gemiddeld slechts ca. 30 minuten in. Daarnaast 
wordt in ons eigen hartrevalidatiecentrum iedere patiënt die ervoor in aanmerking komt een state-of-the-art  
revalidatieprogramma aangeboden.

Menko Jan de Boer, themaleider: 

	 “	Snelheid	van	adequaat	handelen	bij		
(dreigend)	hartinfarct	is	van	levensbelang.”
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Sturen op Indicatoren

Regiehouder:	ir.	Ronald	Lolkema,	stafdirecteur  
Strategieontwikkeling

De Inspectie, de Zichtbare Zorg en de zorgverzekeraars; allemaal vragen 
ze zorginstellingen en dus ook het UMC St Radboud om de prestaties aan 
de hand van indicatoren inzichtelijk te maken. Op basis hiervan besluiten 
steeds meer zorgverzekeraars of ze wel of geen zorg inkopen. “Het is  
fantastisch dat zorgverzekeraars meer belang hechten aan kwaliteit en 
medische uitkomsten. Daar pleiten we al jaren voor”, zegt Ronald Lolkema. 
“Maar de indicatoren moeten wel goed gedefinieerd zijn. En dat is niet eenvoudig. Het risico bestaat namelijk 
dat er verkeerde conclusies worden getrokken. Bovendien willen wij onderscheidend zijn in kwaliteit. En dan 
moeten we dat vooral ook zélf benoemen en communiceren.”

Ook het UMC St Radboud houdt diverse indicatoren bij. Ter verantwoording aan de buitenwereld, om te  
benchmarken tussen specialismen of met andere ziekenhuizen, maar ook om intern de kwaliteit te verbeteren. 
In kwartaalgesprekken met de Raad van Bestuur komt aan bod hoe een afdeling presteert op de indicatoren en 
welke verbeteringen daarin worden geboekt. Bovendien gaan steeds meer artsen en verpleegkundigen de scores 
op indicatoren vastleggen én afleiden uit het EPD (elektronisch patiëntendossier). Dit gebeurt in de module  
Klinische notities.

Klinische notities
Op dit moment zijn er digitale registratieformulieren beschikbaar binnen de module Klinische notities voor:
• Pijn
• Ondervoeding
• Vitaal bedreigde patiënt/reanimatie
• De Groene Golf
• Kwetsbare Ouderen

Voor alle overige VMS-thema’s wordt onderzocht of een UMC-breed digitaal registratieformulier haalbaar is.  
De externe verantwoordingsplicht is hierin belangrijk en ook de kosten voor de aanpassingen aan de bestaande 
ICT-systemen. Bij een eventuele overgang naar een nieuw ziekenhuissysteem is deze afweging logisch.

Kwaliteitsmonitor
Het IWKV heeft een digitale kwaliteitsmonitor ontwikkeld, waarin afdelingen stuurinformatie gepresenteerd 
krijgen rond een toenemend aantal thema’s. Met de komst van de digitale kwaliteitsmonitor is informatie 
over ‘pijn’ en ‘overdrachten/de Groene Golf’ inmiddels beschikbaar.

Ronald Lolkema, regiehouder: 

	 “	Iedereen	moet	het	belang	van	indicatoren	gaan	
inzien.	Onze	attitude	is	vaak:	we	doen	het	toch	
goed,	het	is	allemaal	extra	werk	om	dat	te	regi-
streren.	Elke	zorgverlener	moet	ervan	door-
drongen	zijn	dat	je	kwaliteit	óók	moet	laten	zien.”
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Decentraal Incidenten Melden

Decentraal Incidenten Melden (DIM) is inmiddels UMC-breed ingeburgerd 
en vormt een vast onderdeel van de kwartaalgesprekken tussen Raad van 
Bestuur en afdelingsleiding. Het gaat hierbij vooral om het bespreken van 
verbeteracties en het signaleren van belangrijke incidenten of trends over 
meerdere kwartalen. Als er veel meldingen zijn, kan het betekenen dat 
het veiligheidsbewustzijn groot is.

Voor een optimale patiëntveiligheid gelden preventieve acties en inter-
venties. Decentraal Incidenten Melden geldt als vangnet voor incidenten, 
bijna-incidenten en gevaarlijke situaties die ondanks de preventieve maatregelen toch nog konden plaatsvinden. 
Dit maakt DIM tot een belangrijke bron om structurele verbeteracties aan te verbinden. Zowel kleine acties om 
te voorkomen dat verpleegkundigen worden afgeleid bij het delen van medicatie als grote acties, zoals de in-
voering van het MEPD. Beide leiden tot minder incidenten. Het is aan te bevelen om naast de incidenten meer 
bijna-incidenten te melden. Via verschillende analysemethodieken worden de oorzaken zichtbaar die het begin 
van een oplossing kunnen zijn.

Patiëntveiligheidsprijs UMC St Radboud 2010
Twee afdelingen hebben naar aanleiding van de DIM-meldingen preventieve acties opgepakt en hiermee de  
Patiëntveiligheidsprijs UMC St Radboud 2010 in de wacht gesleept. De afdeling Urologie/Gynaecologie heeft  
de prijs in ontvangst mogen nemen voor de actie met het gele “niet-storen”-hesje en de gekleurde cupjes. De 
afdeling nierziekten heeft de prijs gekregen voor de medicatietoets.

DIM vervolg
Dat DIM inmiddels UMC-breed is ingeburgerd, blijkt wel uit de vele acties die door diverse afdelingen  
worden opgezet, onder andere:
•   De afdeling Verloskunde/Gynaecologie houdt halfjaarlijks een afdelingsbrede Kwaliteitsmiddag. Op één 

van deze interessante en succesvolle Kwaliteitsmiddagen heeft het onderwerp DIM centraal gestaan.
•   Via de DIM-teamsite kunnen alle DIM-commissieleden met elkaar contact leggen om goede voorbeelden te 

delen en elkaar tips en adviezen te geven. De teamsite maakt het uitwisselen van informatie heel gemakkelijk. 

Silvia van Gils, DIM-coördinator, is enthousiast  
over de interactie met de afdelingen: 

	 “	Op	sommige	afdelingen	worden	veel	meldingen	
vanuit	diverse	disciplines	gedaan.	De	inbreng		
van	alle	beroepsgroepen	is	essentieel	om	de		
beste	zorg	voor	de	patiënt	te	realiseren.”
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Prospectieve Risico  
Inventarisatie (PRI)

Regiehouder:	drs.	Eric	van	Leeuwen,	Internist-intensivist

Prospectief analyseren betekent dat ketens en afdelingen kijken naar  
wat er kan gebeuren, nog voordat zich een incident heeft voorgedaan. 
Welke risico’s lopen we bij nieuwe of bestaande processen en hoe kan  
het beter? De UMC-brede PRI-begeleiderspool biedt ondersteuning aan 
afdelingen en ketens die een PRI willen inzetten voor een nieuw of  
bestaand zorgpad of keten. Dit gebeurt in een multidisciplinair team vanuit de hele keten. In één tot twee sessies 
is de klus geklaard. Het verbeterplan met preventieve acties maakt de afdeling of de keten daarna zelf. 

Het doel van de PRI is het voorkomen, verminderen of snel en optimaal verhelpen van situaties die schadelijk  
kunnen zijn voor de patiënt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt dat elk ziekenhuis jaarlijks tenminste 
vier PRI’s moet uitvoeren. naast de PRI kan op afdelingsniveau ook van de PRI-scan gebruik worden gemaakt.

Een Prospectieve Risico Inventarisatie is sterk aan te bevelen in de volgende situaties:
• Een (relatief ) nieuw zorgpad of keten
• Een belangrijke wijziging in een bestaand zorgpad of keten (route van de patiënt)
• Een belangrijke wijziging in externe vereisten
• Een high risk doelgroep
• Het profileren van het UMC St Radboud met een specifieke keten
• Bijzondere situaties, bijvoorbeeld: veel problemen met onduidelijke oorzaken

Uit de praktijk: Hoe werkt PRI bij bloedtransfusie?
“We hebben er veel aan gehad”, aldus Annemarie van den Hoven en Edith van Elsen over de PRI. Analist  
Van den Hoven: “We werden ‘gedwongen’ in onze eigen spiegel te kijken. De uitkomst was verrassend.  
Het blijkt toch dat je nog steeds, met kleine of grote aanpassingen, het proces kunt verbeteren en risico’s 
kunt verkleinen. Ook collega Edith van Elsen, verantwoordelijk voor de uitgifte van bloed, kijkt positief terug. 
“Willen we verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het bloed, dan moeten we weten wat er met een 
bloedproduct gebeurt. Bloed producten die we uitgeven komen vaak ook weer bij ons terug. Bij hergebruik 
moeten we kunnen instaan voor de kwaliteit. Bloed is kwetsbaar. Zijn de bloedproducten optimaal bewaard, 
is de temperatuur van de producten niet te hoog geweest? ”

Eric van Leeuwen, regiehouder:
	 “	Als	er	in	de	praktijk	iets	mis	gaat,	dan	worden	we		

gedwongen	tijd	aan	de	oplossing	te	besteden.	Veel		
fouten	had	je	al	kunnen	onderscheppen,	als	je	tevoren	
al	een	dagdeel	efficiënt	met	elkaar	gezocht	had	naar	
potentiële	risico’s.	De	patiënt	is	hierbij	gebaat.”
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Patiëntenparticipatie

Regiehouder:	prof.	dr.	Jan	Kremer,	Gynaecoloog

Wanneer we met het vliegtuig op vakantie gaan, rekenen we erop dat  
het met de veiligheid aan boord van het vliegtuig wel snor zit. Het vlieg-
tuig zal ongetwijfeld goed onderhouden zijn en de piloot weet prima te 
handelen in onverwachte situaties. Toch zijn wij als passagiers mede-
verantwoordelijk voor onze veiligheid. We moeten ons identificeren, doen 
de riemen vast bij start en landing, krijgen instructies van vriendelijke 
stewardessen en op een geplastificeerde kaart lezen we waar de nood-
uitgangen zijn. 

Ook in een ziekenhuis zijn de patiënten medeverantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Zo worden er in het UMC 
St Radboud al instrumenten gebruikt waarmee de patiënt zelf een rol kan vervullen. Zowel voor, tijdens, als na 
het zorgproces. Denk aan informatieklappers, digitale poliklinieken, websites (www.dekeuzehulpverzameling.nl), 
opname-, ontslag- of spiegelgesprekken en digitale communities binnen www.mijnzorgnet.nl. De Cliëntenraad 
Academische Ziekenhuizen (CRAZ) speelt een belangrijke rol bij het versterken van de patiëntenparticipatie.

De patiënt doet mee
De patiënt heeft cruciale informatie over de eigen gezondheid en signaleert opvallende zaken tijdens diagnos-
tiek en behandeling. Juist daarom is het zo belangrijk dat de patiënt een actieve rol heeft. De patiënt kan met de 
zorgverlener in gesprek gaan en vragen stellen. 

Patiëntveiligheidskaart en film voor patiënten
Een pilot met een Patiëntveiligheidskaart, afgeleid van het format van de Nederlandse Patiënten- en Consu-
menten Federatie (NPCF), heeft op drie afdelingen succesvol gedraaid. Zowel de patiënten als de zorgverleners 
hebben de kaart bijzonder gewaardeerd. Met de patiëntveiligheidskaart ontvangen patiënten concrete tips 
en suggesties die zij in de communicatie met hun zorgverlener kunnen gebruiken. De Patiëntveiligheidskaart, 
met de titel ‘Wij gaan voor uw veiligheid. Helpt u mee?’, is UMC-breed geïntroduceerd. Alle afdelingen hebben 
een aantal exemplaren ontvangen. 

Het thema Patiëntenparticipatie wordt in een korte film geïntroduceerd op www.umcn.nl. Daarnaast kan 
elke afdeling de film vrij inzetten voor de eigen patiëntengroep, bijvoorbeeld door deze te vertonen in de 
wachtruimte.

Jan Kremer, regiehouder:
	 “	Ik	ben	ervan	overtuigd	dat	de	zorg	beter	wordt	wanneer	

de	patiënt	zelf	een	actieve	rol	neemt.	Maar	niet	alleen	
dat:	de	zorgvraag	neemt	in	de	toekomst	zozeer	toe,	dat	
participatie	noodzaak	is	om	kwaliteit	en	kwantiteit	van	
de	zorg	op	peil	te	houden.”
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Scholing

Regiehouder:	prof.	dr.	Johan	Damen,	Anesthesioloog-intensivist

Een Patiëntveiligheidsprogramma met nationaal en internationaal bewezen 
effectieve interventies vraagt om kwalitatieve scholing en training van alle 
medewerkers. Deels beschikken we al over de nodige kennis en diverse  
bestaande trainingen, scholingen en leergangen zijn hierop al ingericht. 
Maar er is ook veel nieuws onder de zon:

Introductiedagen voor A(n)IoS
Op de eerste introductiedag krijgen de A(n)IOS een introductie op patiëntveiligheid. De tweede dag worden  
specifieke veiligheidsthema’s besproken en getraind, zoals medicatieveiligheid en MEPD, infectiepreventie,  
de vroege herkenning van de vitaal bedreigde patiënt en het veiligheidsmanagementsysteem van het UMC  
St Radboud. En daarom nemen ook nieuwe medisch specialisten deel aan deze introductiedagen.

Praktijkgerichte training Patiëntveiligheid
Er is een praktijkgerichte training Patiëntveiligheid ontwikkeld, waarin een multidisciplinair team op de afdeling  
(of keten) zelf met veiligheidsprojecten aan de slag gaat. Op deze manier wordt het thema Patiëntveiligheid direct 
in de praktijk toegepast. Vanuit het idee: Patiëntveiligheid doe je er niet even bij, maar is geïntegreerd in de  
projectenportefeuille van de afdeling en in het handelen van alledag. De afdeling bepaalt zelf welke veiligheids-
elementen deel uitmaken van de training en hoe de uitrol op de afdeling verloopt.

Masterclasses Patiëntveiligheid
Masterclasses Patiëntveiligheid rond samenhangende VMS-thema’s zijn de volgende stap. Denk bij samenhangende 
thema’s aan: ‘infecties’, ‘medicatieveiligheid’, ‘perioperatieve veiligheid’ en ‘indicatoren en stuurinformatie’.  
Aansluitend op deze thema’s worden inspirerende workshops gegeven met nieuwe wetenschappelijke inzichten,  
gericht op de brede toepassing in de praktijk van het UMC St Radboud.

E-learningmodules
Het UMC St Radboud kent al enige tijd de e-learningmodule ‘infectiepreventie op de operatiekamer’. Recent zijn 
nieuwe e-learningmodules op de markt verschenen en ook wij zullen hier UMC-breed gebruik van maken. Ideaal 
om alle medewerkers te betrekken bij die VMS-thema’s die voor de goede uitoefening van de functie relevant zijn. 
E-learningmodules zijn flexibel en bieden de mogelijkheid de eigen kennis te toetsen.

Johan Damen, regiehouder: 

	 “	De	regiegroep	scholing	heeft	een	scholings-
programma	Patiëntveiligheid	ontwikkeld.		
De	doelstelling	van	dit	programma	is:		
beter	teamwork.”
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Cultuur “Iedere patiënt  
altijd veilig”

Regiehouder:	drs.	Cathy	van	Beek	MCM, lid Raad van Bestuur

Een mooi Patiëntveiligheidsprogramma is natuurlijk een goede start, 
maar uiteindelijk gaat het erom dat het hele UMC St Radboud een cultuur 
van veiligheid uitstraalt die verankerd is in de genen van alle medewer-
kers. Multidisciplinair samenwerken en continue verbetering vormen 
daarvoor de basis. Met het uiteindelijke doel dat iedere patiënt merkt dat 
we onze doelstelling ‘iedere patiënt altijd veilig’ werkelijk waarmaken. Enkele belangrijke hulpmiddelen die de  
cultuurontwikkeling ondersteunen, zijn: de muziektheatervoorstelling Dag en nacht, de veiligheidsronde,  
de week van de patiëntveiligheid en de weken rond specifieke thema’s.

Zo’n 1000 medewerkers hebben de indrukwekkende muziektheatervoorstelling Dag en nacht meegemaakt en 
bijna iedereen heeft tijd vrijgemaakt voor de nabespreking. De herkenbare elementen uit de praktijk die in de 
voorstelling terug kwamen, bleken zeer de moeite waard om te delen met elkaar. Voor het versterken van de  
veiligheidscultuur kun je de medewerkers een voorstelling aanbieden, maar uiteindelijk maken de teams de  
cultuur in de praktijk zelf waar. Elke dag opnieuw. Door scherp te blijven en de patiënt centraal te stellen en de 
verantwoordelijkheid te nemen en elkaar daarop aan te spreken.

Veiligheidsrondes
Veiligheidsrondes maken direct zichtbaar waar sterke en verbeterpunten liggen. Belangrijk hierbij is dat de  
rondes structureel en op iedere afdeling plaatsvinden. naar aanleiding van de veiligheidsrondes krijgen de  
medewerkers feedback en worden verbeterpunten genoemd.

Patiëntveiligheidsprijs
De Week van de Patiëntveiligheid geeft met allerlei activiteiten extra aandacht aan het Patiëntveiligheids-
programma op alle afdelingen. De Patiëntveiligheidsprijs UMC St Radboud is ingesteld om succesvolle  
projecten in het zonnetje te zetten en deze projecten UMC-breed te verspreiden.

De winnaars van de Patiëntveiligheidsprijs 2010:
•  Vroege herkenning en behandeling van de kritisch zieke patiënt – themaleider dr. Bernard Fikkers
•  Kennis van medicatie – afdelingen urologie / gynaecologie
•  Medicatieveiligheid – afdeling nierziekten

Cathy van Beek, regiehouder:
	 “	Feedback	via	veiligheidsrondes	is	één	ding;		

directe	feedback	op	elkaars	(mogelijk	onveilig)		
handelen	is	nóg	efficiënter.	Hoe	moeilijk	het	ook		
is	en	hoe	graag	je	het	ook	objectief	wilt	aantonen...	
Directe	feedback,	daar	word	je	zelf	ook	beter	van!”
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