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Per 1 januari 2013 dient het VMS-zorg thema High Risk 
Medicatie geïmplementeerd te zijn in de Isala klinieken. Het 
klaarmaken en toedienen van parenterale medicatie moet 
worden uitgevoerd volgens de richtlijn Voor Toediening 
Gereed Maken en toedienen van parenteralia.

Uit de audit (van 2010) bleek de uitgangssituatie ver verwijderd van het vereiste 
niveau. Er zijn 1500 verpleegkundigen die zich de nieuwe werkwijze eigen moeten 
maken. We hebben ervoor gekozen op elke afdeling 2 VTGM verpleegkundigen en een 
leidinggevende te trainen en verantwoordelijk te maken voor de uitrol op de eigen 
afdeling. Het expertteam heeft materiaal aangeleverd, zoals: protocollen, posters, 
instructiefilm, lesmateriaal, rekentoets, etc. Deze werkwijze is ons erg goed beval-
len en maakt de uitrol ‘behapbaar’, niet in de laatste plaats door het enthousiasme 
en doorzettingsvermogen van de VTGM-verpleegkun digen. We hebben wel gemerkt 
dat we er met de uitrol van de bundel nog niet zijn. Door de uitrol zijn verpleegkun-
digen veel bewuster bezig met alle handelingen rond het bereiden en toedienen van 
parenteralia. Dit resulteert in een gestaagde stroom detailvragen over de precieze 
uitvoering van de bereiding en toediening. Zoals; over het gebruik van filternaalden 
of hoe lang van te voren spuiten mogen worden klaargemaakt. Soms is binnen de 
Isala klinieken nog geen standpunt ingenomen, in andere gevallen is deze informatie 
niet beschikbaar in het handboek parenteralia of in protocollen. We zijn dus goed op 
weg, maar er moet nog veel gebeuren voordat alle bereidingen en toediening op een 
veilige manier te laten plaatsvinden.

Column Gerben Veen

juni 2012

Nieuwsberichten VMS-zorg

Extra prikkel invoering VMS door verzekeraar Achmea
Achmea is de eerste verzekeraar die consequenties verbindt aan de invoering van 
een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in de ziekenhuizen. Achmea verlangt van 
ziekenhuizen dat zij per 2013 een geaccrediteerd VMS hebben. 

Dit werd op 23 mei bekend gemaakt op de Achmea Zorgveiligheid- en Goede 
Praktijkendag. In een onlangs gehouden inventarisatie van het VMS Veiligheids-
programma blijkt dat 96% van de ziekenhuizen verwacht aan het eind van het jaar 
een geaccrediteerd of gecertificeerd VMS te hebben.

Op dit moment geeft de VMS thermometer aan dat 42 ziekenhuizen in het bezit zijn 
van een geaccrediteerd of gecertificeerd VMS. Dit houdt in dat zij het VMS door een 
externe partij hebben laten toetsen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de basiseisen 
van een VMS zoals die zijn opgesteld in de NTA 8009:2007*. De bekendste hiervan is 
de NIAZ accreditatie. 
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Ziekenhuizen hebben met de deelname 
aan het VMS Veiligheidsprogramma zich 
ten doel gesteld voor 31 december 2012 een 
geaccrediteerd/gecertificeerd veiligheids-
managementsysteem (VMS) te hebben 
ingevoerd. De uitspraak van Achmea kan 
een extra prikkel zijn om deze doelstelling 
te halen. 

Marjolein Verstappen, directeur Zorg-
inkoop van Achmea gaf op 23 mei aan dat 
zij als zorgverzekeraar een rol hebben in 
het verbeteren van de patiëntveiligheid. In 
dat kader heeft Achmea met de Neder-
landse Patiënten Consumenten Federatie 
(NPCF) een overeenkomst patiëntveilig-
heid getekend.
*De NTA 8009:2007 is een veldnorm dat 
door ruim 60 veldpartijen is ontwikkeld 
waarmee patiëntveiligheid in zieken-
huizen transparant en toetsbaar wordt 
gemaakt.

Doelstelling veiligheids-
managementsysteem

Uit de inventarisatie onder deelnemende 
ziekenhuizen geeft 96% van de zieken-
huizen aan eind 2012 een gecertificeerd / 
geaccrediteerd VMS te hebben. Daarnaast 
geeft 95% van de deelnemende zieken-
huizen aan momenteel met alle 10 thema’s 
actief aan de slag te zijn.

Per 1 mei is het aantal geaccre-
diteerde ziekenhuizen 42.

Het VMS Veiligheidsprogramma 
feliciteert elke maand een zie-
kenhuis die op enigerwijze de 
accreditatie behalen of conti-
nueren. In de maand april is de 
Isala klinieken gefeliciteerd door 
het VMS Veiligheidsprogramma.

Het VMS Veiligheidsprogramma 
heeft naast de eigen inventarisatie het on-
derzoeks-instituut EMGO/NIVEL gevraagd 
als onafhankelijke partij te onderzoeken 
welke resultaten de ziekenhuizen op de 
thema’s halen. Dit onderzoek is gestart in 
september 2011 en loopt tot en met decem-
ber 2012. De resultaten van dit onderzoek 
worden voorjaar 2013 verwacht. 

Veiligheidskranten VMS 
veiligheidsprogramma

De Veiligheidskrant van het VMS veilig-
heidsprogramma verschijnt 2 keer per jaar.
De Veiligheidskrant behandelt onder-
werpen gerelateerd aan het VMS Veilig-
heidsprogramma en wordt verspreid 
onder medewerkers van de deelnemende 
ziekenhuizen. 

Maandag 4 juni 2012 zal de 8e editie van 
de Veiligheidskrant verschijnen. Op de 
website van het VMS veiligheidsprogram-
ma kunt u alle verschenen edities van de 
krant bekijken; www.vmszorg.nl. Ook zijn 
alle edities digitaal op te vragen via het 
secretariaat van Kwaliteit en Veiligheid.

Uitgelicht

Proeftoets medisch rekenen met 
antwoorden
Het blijkt dat er te veel fouten worden 
gemaakt bij het berekenen van oplos-
singen en verdunningen in ziekenhuizen. 
In het Medisch Centrum Haaglanden is 
in samenwerking met het Landsteiner 
instituut gestart met het project ‘Medisch 
en verpleegkundig rekenen’. 
Via de website van het Landsteiner 
 Instituut kun je oefenen met medisch 
rekenen. Tevens is via de website van VMS 
zorg een gratis oefentoets met antwoor-
den te downloaden, helaas zijn de ant-
woorden niet uitgewerkt. De oefentoets 
zal toegevoegd worden bij de webpagina 
van High Risk medicatie op Iris.

Actueel nieuws expertteam

Inmiddels is op alle klinische afdelingen, 
dagbehandeling, kinderafdelingen en 
specialistische afdelingen 2 verpleegkun-
digen en een leidinggevende getraind 
tot VTGM practioner en zijn gestart met 
implementatie. De resultaten van de 1e 
analyse van procesmetingen worden ook 
in deze nieuwsbrief getoond. Vanaf juni 
2012 zal de uitrol voor poliklinieken en 
overige afdelingen, de verpleegkundigen 
die via IFlex werken en Holding/Recovery 
plaatsvinden. De medisch specialisten zul-
len geïnformeerd worden via de medische 
staf.

Voor het thema is diverse informatie en materialen, zoals presentaties, posters, turflijstje richtlijn, artikelen en de 
instructiefilm High Risk medicatie, te vinden op Iris. Zoek via de webpagina van Kwaliteit en Veiligheid op inhoudelijke 
thema’s en dan naar de pagina van High Risk medicatie.

Doelen expertteam 2012
 x Opschonen ‘oude’ protocollen en werk-

instructies in IDoc  
Afronding medio september

 x Beoordelen addenda voor plaatsing in 
IDoc  
Afronding medio september

 x Zoekresultaat van de 2 protocollen in 
IDoc verbeteren  
Afronding medio juni

 x Beoordelen e-learning module High 
Risk Medicatie  
Beschikbaar medio september via Isala 
Academie

 x Voorbereiden thema-audit als onder-
deel van de audit 10 thema’s, tevens 
benchmark thema-audit van 2010 
Planning medio september

 x Afronding implementatie thema High 
Risk Medicatie  
31 december 2012
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1. Wat is een veiligheidsmanagementsysteem (VMS)? 
Als je patiëntschade wilt verminderen, moet je eerst zicht hebben op de risico’s die er zijn.  
Een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is een stelsel van concrete maatregelen waarmee je de risico’s  
kunt signaleren. Maar ook verbeteringen kunt doorvoeren en beleid kunt vastleggen, evalueren en aanpassen.  
Door bij allerlei basisonderwerpen (zie kader 2) stil te staan bij de mogelijke risico’s op schade,  
is patiëntveiligheid verankerd in de dagelijkse praktijk.

2. Naar welke onderwerpen wordt bij een VMS gekeken? 

1. Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur 
2. Leiderschap 
3. Communicatie 
4. Medewerkers 
5. Management van derden 
6. Patiëntenparticipatie 
7. Prospectieve risico-inventarisatie 

8. Beheersmaatregelen 
9. Beheren en beheersen van veranderingen 
10. Melden van incidenten en retrospectieve-inventarisatie (Isala 

klinieken: DAM methodiek)
11. Monitoren van uitkomsten en rapportage 
12. Verbeteren van de veiligheid van de zorgverlening 
13. Cultuur 

Kijk op www.vmszorg.nl voor meer informatie over de onderwerpen.

3. Wat is de landelijke doelstelling van ziekenhuizen? 
Alle aan het VMS Veiligheidsprogramma deelnemende ziekenhuizen hebben voor 31 december 2012 een geaccrediteerd/gecertifi-
ceerd VMS geïmplementeerd dat voldoet aan de basiseisen uit de NTA 8009:2007. De Isala klinieken is één van de deelnemende 
ziekenhuizen.

4. Wat is de NTA 8009:2007? 
De basiseisen waaraan een VMS moet voldoen, zijn vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak 8009-2007 ‘Veiligheidsmanage-
mentsysteem voor zieken¬huizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’. Voor ons ziekenhuis is de NTA een onderlegger/een 
kapstok waarmee wij een VMS vorm geven. Met het VMS richt wij ons op het beheersen van risico’s voor de patiënt en het verminde-
ren van schade aan de patiënt.

5. Wie houdt toezicht op de voortgang van implementatie? 
Jaarlijks controleert de Inspectie voor de Gezondheidszorg met een steekproef in ca. twintig ziekenhuizen het functioneren van het 
VMS. De resultaten hiervan worden jaarlijks in juni openbaar gemaakt (zie www.igz.nl).

Wat moet ik weten over de certificatie of accreditatie van mijn VMS? 
1. Een ziekenhuis mag zelf weten door welke certificerende instantie zij zich laten toetsen. 
2. Pas als een ziekenhuis een certificaat of accreditatie heeft behaald (voor 31 december 2012) voldoen zij aan de doelstelling (zie 

kader 3). Een intentieverklaring hebben, is onvoldoende.

De Isala klinieken heeft per april 2012 de accreditatie behaald.

Veel informatie via Kwaliteit en Veiligheid
Opzoek naar informatie, praktische tools, illustraties of ervaringen binnen ons eigen ziekenhuis of andere zieken¬huizen? Via 
 Kwaliteit en Veiligheid kunt je van alles vinden wat je kan helpen bij het imple¬menteren van de onderwerpen van het  veiligheids-
managementsysteem. Dit kan via de webpagina’s op Iris, maar ook via de diverse themaverantwoordelijke medewerkers van de 
afdeling.
Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat van Kwaliteit en Veiligheid via 3026.

VMS in de Isala klinieken
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Nieuws uit Intervisie

Intervisie is reflecteren op het eigen pro-
fessioneel denken en handelen. De focus 
ligt op een vraagstuk of probleemsituatie 
binnen het thema High Risk medicatie of 
ook wel VTGM. Met behulp van adviezen 
van collega’s wordt gezocht naar een op-
lossing voor het vraagstuk met als doel de 
eigen professionaliteit of die van het team 
te vergroten. 
De intervisie wordt georganiseerd volgens 
een vaste methodiek, ook worden pe-
riodieke resultaten en analyse met de 
deelnemers gedeeld. 

Het team ‘High Risk medicatie’ heeft dit 
voorjaar elke maand 2 bijeenkomsten in-
tervisie georganiseerd op locaties Sophia 
en Weezenlanden. Voor de zomer vindt 
nog één maal twee bijeenkomsten plaats 
in juni, voor het najaar zijn opnieuw bijeenkomsten gepland. Hierboven een overzicht van data.

Tips van de afdelingen  
 x Dubbelcheck maatjes 

bij aanvang dienst naast toewijzing patiënten, afspreken wie elkaars parenteralia controleert bij klaarmaken en toedienen.
 x Procesmeting als instrument voor intercollegiale toetsing 

medewerkers uit eigen team toetsen de richtlijn m.b.v. het ‘turflijstje VTGM’. Tip om de procesmeting te koppelen aan scholingsmoment 
(kennisoverdracht na nulmeting)

 x Organiseer (tijdstippen) toedienen parenteralia  
denk aan lunchpauze, structurele piekdrukte afdeling of een vaste (‘dedicated’) medewerker die de parenteralia klaarmaakt (bijvoor-
beeld dag-/zorgcoördinator)

 x Maak gebruik van de dagborden (ILeanprogramma) voor juist toepassen richtlijn VTGM 
vast punt op de dagevaluatie; zijn medewerkers tevreden of ontevreden hoe ze die dag de richtlijn hebben toegepast en benoem even-
tuele knelpunten op de afdeling

 x Informeer de afdeling  
Koppel regelmatig de voortgang terug aan de afdeling, blijf ook na implementatie open staan voor feedback en geef eens een compli-
ment over wat wel goed gaat

 x Een vast aandachtspunt 
Maak dit thema (of in combinatie met de andere thema’s uit het veiligheidsprogramma) een vast agendapunt op de werkbespreking/
afdelingsoverleg of bespreekpunt tijdens jaargesprek

 x introduceer kant-en-klaar producten parenteralia 
Bekijk of sommige veel voorkomende parenteralia op voorraad klaargemaakt kan worden door de apotheek (zie hiervoor de over-
zichtslijst in deze nieuwsbrief)

Als je recentelijk of alweer een tijdje geleden getraind bent voor VTGM 
 practioner. Als je graag meer wilt leren over het thema ‘High Risk medicatie’ en 
de manier waarop jij of je team dit uitvoert. En als je graag iets bijdraagt aan 
de ontwikkeling van je collega’s. Dan is deze intervisie iets voor jou.

Datum Locatie, zaal en tijdstip

Maandag 11 juni 2012 SZ K004a: 10.30 - 12.00 uur 
WL Pers. flat zaal H:  14.00 - 15.30 uur

Maandag 24 september 2012 SZ K004a: 10.30 - 12.00 uur 
WL Transitorium kelder U01.013: 14.00 - 15.30 uur

Maandag 29 oktober 2012 SZ K004a: 10.30 - 12.00 uur 
WL Transitorium kelder U01.013: 14.00 - 15.30 uur

Maandag 26 november 2012 SZ K004a: 10.30 - 12.00 uur 
WL Transitorium kelder U01.013: 14.00 - 15.30 uur

Maandag 17 december 2012 SZ K004a: 10.30 - 12.00 uur 
WL Transitorium kelder U01.013: 14.00 - 15.30 uur
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Tip en trucs van het thema
Kernpunten zijn: wees zichtbaar, standaardiseer zoveel mogelijk en wees alert

 x Zorg dat het handboek parenteralia op elke afdeling direct voor handen is op de plaats waar parenterale 
geneesmiddelen worden klaar gemaakt. Bij voorkeur in digitale vorm.

 x Vermijd het gebruik van afkortingen op het toedienetiket, waardoor verkeerde interpretaties de kans op 
fouten vergroot.

 x Maak zoveel mogelijk gebruik van rekensjablonen en/of toedientabellen uit het handboek parenteralia 
om berekeningen uit te voeren en neem contact op met de apotheek wanneer je niet zeker bent van de 
berekening: ‘meer dan 3, bel de farmacie’.

 x Zorg dat je zichtbaar bent als bereider, dit kan bijvoorbeeld door het dragen van een gekleurd hesje 
met de tekst ‘niet storen’ of voer het bereiden van parenteralia bij voorkeur uit op een rustige, daarvoor 
ingerichte werkplek zonder fysieke of telefonische storingen in het proces.

 x Uniformeer de inrichting van medicatiekasten, deellijsten en toedientijden en voer dit zoveel mogelijk ziekenhuisbreed in.
 x Om verwisselingen te voorkomen rond klaarmaakhandelingen telkens volledig af en werk niet gelijktijdig aan het klaarmaken van 

parenteralia met meerdere mensen aan hetzelfde werkblad.
 x Maak gebruik van de juiste spuit bij het optrekken van parenteralia en maak gebruik van een vaste lijnopbouw, inclusief de 

controle van adequate toegang.
 x Maak lokaal (per afdeling of RVE) afspraken voor het op een vaste manier klaarleggen en vervangen van perfusoren.
 x Neem de tijd voor patiëntidentificatie; introduceer het gebruik van barcodescanning of een vaste werkwijze voor identificatie.
 x Denk aan de mogelijkheid bij toediening van een time-out procedure of maak gebruik van closed-loop communicatie (bijvoorbeeld 

bij acute situaties).
 x verricht in het geval van het gebruik van een pomp bij iedere dienstwissel een check op het juist instellen van de pompsnelheid en 

het goed openstaan van de kranen.
 x Zorg voor onderwijs en toetsing van kennis op het gebied van klaarmaken en toedienen van parenteralia en over de werking en 

bijwerking van parenteralia die frequent worden gegeven.
 x Train nieuwe medewerkers in de klaarmaak- en toedienprocedure, de kritische momenten en leg uit waarom de geldende 

afspraken zijn gemaakt.

Van turflijstjes naar analyse
Veel afdelingen hebben een (of meerdere) procesmeting(-en) uitgevoerd op de afdeling, dit is dus letterlijk turven per processtap of 
deze juist is toegepast of niet. De resultaten zijn te vinden in de tabel ‘1e analyse van resultaten’, met hieronder kort beschreven de 
belangrijkste conclusies.

Processtap Toelichting
Klaarmaken van parenteralia  x De meeste processtappen scoren goed: 97% tot 100% juist uitvoeren van de handelingen

 x Desinfecteren handen en werkblad is een aandachtpunt met 83% van medewerkers voeren 
handelingen juist uit

 � betreft vooral de desinfectie van het werkblad

Toedienen van parenteralia  x Scoren de processtappen minder goed; van 67% tot 100% juist uitvoeren van de handelingen, 
waarbij de meeste processtappen duidelijk lager scoren

 x Aandachtspunten zijn patiëntidentificatie (83%: vooral patiënt is bekend), desinfecteren van 
de handen (79%), evaluatie van de patiënt na gift parenteralia (67%: veelal een onbewuste 
handeling) en controle door 2e persoon (66%: lastig bij drukte/in nachtdienst)
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Algemeen
 x Waar kan ik de richtlijn klaarmaken en toedienen van parenteralia vinden? 

De praktijkgids ‘High Risk Medicatie’ van het VMS veiligheidsprogramma is te vinden op de website van Kwaliteit en Veiligheid (via 
patiëntveiligheid naar de inhoudelijke thema’s). De uitwerking van de richtlijn is beschreven in 2 protocollen die beschikbaar is via 
iDoc voor alle zorgprofessionals; door de term VTGM te googlen komen deze 2 protocollen bovenaan te staan. 
Ook is het mogelijk om de protocollen als favoriet in je afdelingsportal van iDoc te plaatsen.

 x Zijn de strips ‘klaarmaken’ en ‘toedienen’ ook beschikbaar als poster? En is er nog meer materiaal beschikbaar die ik kan gebruiken 
bij de implementatie? 
Alle materiaal is te vinden op de website van Kwaliteit en Veiligheid (via patiëntveiligheid naar de inhoudelijke thema’s > High Risk 
Medicatie > links naar poster/strips, instructiefilm, artikelen, kennistoets, etc.).

 x Wie draagt zorg voor het implementeren van de richtlijn op mijn afdeling? 
Speciaal voor het implementeren zijn 1 á 2 verpleegkundigen en een leidinggevende getraind tot VTGM practioner. Zij beschikken 
over alle informatie van de richtlijn, hebben de afdeling ingericht om de richtlijn juist uit te kunnen voeren en houden regelmatig 
procesmetingen om te zien of de eigen collega’s al bekend zijn met de richtlijn en/of juist toepassen. De leidinggevende van je afde-
ling kan je vertellen wie de VTGM practioners zijn.

 x Waar kan ik terecht met vragen, klachten, knelpunten of goede ideeën die te maken hebben met de richtlijn klaarmaken en toedie-
nen van parenteralia? 
Hiervoor kun je terecht bij de VTGM practioners van je eigen afdeling, daarnaast is er voor alle 10 thema’s van het veiligheidspro-
gramma een expertteam beschikbaar. Voorzitter expertteam High Risk Medicatie is Gerben Veen (ziekenhuisapotheker) en project-
begeleider is Elles Wessels (adviseur Kwaliteit en Veiligheid). 

 x Is er een deadline voor implementatie van de richtlijn? 
Het VMS veiligheidsprogramma dient bij alle ziekenhuizen uiterlijk 31 december 2012 geïmplementeerd te zijn, dit is ook het streven 
voor het thema High Risk Medicatie. Het is wel voorstelbaar dat de richtlijn voor die datum nog niet optimaal geïmplementeerd is. 
Hiervoor zal in het najaar afgesproken worden in het expertteam hoe deze afdelingen optimaal te ondersteunen.

 x Waar kan ik het handboek Parenteralia vinden? 
Het handboek Parenteralia is te vinden op de afdelingsportal van iDoc of via Iris (service > handboek Enteralia en  Parenteralia)

FAQ High Risk Medicatie

Lila = stappen van klaarmaken 
Paars = stappen van toedienen
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1e analyse procesmeting VTGM



Nieuwsbrief 2012 • nummer 1 • pagina 7

Er is besloten te kiezen voor de BRAUN 
Space spuitenpomp. 
De spuitenpomp Braun Space is een 
pomp voor de toekomst, het systeem laat 
zien vooruit te denken aan de eisen die 
gesteld worden aan een buitengewoon 
veiligheidsconcept. De spuitenpomp 
kan bijvoorbeeld in een dockingstation 

Nieuwsbericht assortiment; spuitpompen

 gekoppeld worden met PDMS (patiënt 
data management systeem) en beschikt 
over de mogelijkheid van een genees-
middelenbibliotheek. Voor de relatie met 
het thema High Risk medicatie is er de 
toepassing doseercalculatie; de spuiten-
pomp kan automatisch de toediensnel-
heid en/of hoeveelheden berekenen.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de spuitenpompen, een gedeelte 
van de oude spuitenpompen Perfusor FM zijn namelijk aan vervanging toe. 
Hierover volgt later meer informatie.

Perfusor FM (Braun)

Braun Space perfusor

Tips van de afdelingen

 x Op veel afdelingen wordt al gebruikt gemaakt van alcoholpompjes, ze worden achter/bij het bed van de patiënt opgehangen om zo 
de handenhygiëne te stimuleren

 x Voor handmatige bolustoediening van antibiotica gedurende een vastgestelde tijd voor toediening de volgende tip, om de anti-
biotica via de infuuslijnconnector bovenin de luchtkamer bij te spuiten.  
Hierdoor kan je de tijdsduur van toedienen beter regelen dan handmatig. Dit betreft dan wel een infuus (vochttoediening of waak-
infuus) zonder andere toevoegingen

Vakinhoudelijk
 x Hoe pas ik de richtlijn correct toe bij Fraxiparine? 

Voor het dubbelchecken van Fraxiparine geldt: uitzetten door apotheek en daarna pakken door verpleegkundige en 2e controle door 
verpleegkundige = dubbele paraaf in de MVK. Er hoeft dus niet aanvullend een 2e controle bij toedienen plaats te vinden.

 x Geeft de richtlijn aan dat de naam van de patiënt vermeldt moet worden op het etiket? 
Historisch is in de Isala klinieken als wens aangegeven de naam van de patiënt te willen noteren op het etiket. Voor de richtlijn is 
het noteren van de medicatie op het etiket leidend, zodat ongeacht de patiënt de parenteralia gereed is voor toedienen. 

 x Wat is de afspraak in de Isala klinieken t.a.v. de dubbelcheck bij het toedienen van bolusinjecties? 
De afspraak is vastgesteld door het expertteam dat de controle door een 2e persoon bij toediening van bolusinjecties niet hoeft uit-
gevoerd. De voorzorgsmaatregelen bij klaarmaken en de tijdsduur tussen klaarmaken en toedienen zijn voorlopig voldoende. Wel 
wordt in de nieuwbouw opnieuw bekeken hoe deze toediening conform de richtlijn High Risk Medicatie uit te voeren.

 x Hoe lang is parenteralia houdbaar na klaarmaken? 
In de meeste gevallen geldt dat ze maximaal 8 uur van tevoren mogen worden klaargemaakt en 24 uur mogen aanhangen. Voor 
alle medicatie is in het handboek Parenteralia de houdbaarheid beschreven. Verder is van belang dat de houdbaarheid van de klaar-
gemaakte toediening op het etiket wordt genoteerd. De rode etiketten zijn hiervoor volledig conform richtlijn aangepast.

 x Hoe zit het met de diverse medicatie-etiketten die in omloop zijn?  
De rode etiketten voor parenteralia (lopende infusen) zijn volledig ontwikkeld conform de richtlijn (exclusief naam patiënt), de 
overige etiketten worden op dit moment geïnventariseerd door de apotheek (opdracht student) en later dit jaar volgt hieruit een 
advies voor standaardisatie en bijbehorend traject voor implementatie van de geldende etiketten.

 x In de praktijkgids wordt geadviseerd om handschoenen te dragen bij het klaarmaken en toedienen van parenteralia, wat is de 
bedoeling hiervan? 
De richtlijn adviseert om bij het bereiden van alle parenteralia handschoenen te dragen. Dus niet alleen bij antibiotica. Verpleeg-
kundigen hebben ook verplichtingen op gebied van Arbo, milieu en veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn het juist gebruiken van 
apparatuur, het verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften.

 x De poster ‘Toedienen parenteralia’ suggereert dat parenterale medicatie door 1 persoon toegediend/aangesloten mag worden. Wat 
is de richtlijn?  
Er behoort bij het klaarmaken en toedienen van parenteralia altijd een dubbelcheck gedaan te worden door een 2e persoon. De 
volgende (in opleiding zijnde) zorgprofessionals kunnen hieraan voldoen: verpleegkundige, arts, OK-assistent(e), radiodiagnostisch 
laborant, medewerker Recovery en verloskundige.
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Collega beïnvloedt handhygiëne 
verpleegkundige

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Vicki 
Erasmus, gedragwetenschapper aan het 
Erasmus MC, waarop zij morgen promo-
veert. Ze deed onderzoek in 24 Nederland-
se ziekenhuizen en observeerde artsen en 
verpleegkundigen in het naleven van de 
richtlijnen voor handhygiëne.

Sociale norm voor ver-
pleegkundigen

Volgens Erasmus is er geen significant 
verschil in de handhygiëne van artsen 
en verpleegkundigen. Wel is er onder-
scheid in het gedrag. ‘Bij artsen ontbreekt 
het vaak aan voldoende kennis van de 
richtlijnen. Bij verpleegkundigen is de 
sociale norm van belang. Zij hebben wel 
de kennis van de richtlijn, maar laten zich 
beïnvloeden door collega’s die ook niet de 
gewoonte hebben hun handen te wassen’, 
zegt Erasmus. 

In gesprek 
Erasmus pleit er daarom voor dat er meer 
aandacht komt voor het sociale proces, 
bijvoorbeeld in de vorm van trainingen 
voor een verpleegkundig team. ‘Het is 
belangrijk dat je als team afspreekt wat je 
wilt bereiken op het gebied van hand-
hygiëne. Welke regels zijn er al en hoe 
spreek je elkaar aan op de naleving van 
die regels? Nu weten alle verpleegkundi-
gen dat handhygiëne belangrijk is, maar 
niemand gaat erover in gesprek. Maak het 
bespreekbaar in je team! Daarbij helpt het 
om de omgeving zo optimaal mogelijk in 
te richten, bijvoorbeeld door te zorgen dat 
handalcohol dispensers altijd gemakkelijk 
voorhanden zijn.’

(bron: redactie Nursing, Marloes Oelen 24 april 2012 op www.nursing.nl

De richtlijnen voor handhygiëne in het ziekenhuis worden nog altijd niet goed 
nageleefd. Slechts in 20 procent van de situaties, waarbij handen grondig 
gewassen moeten worden, gebeurt dat ook. Verpleegkundigen laten zich hier-
bij beïnvloeden door collega’s die hun handen niet wassen.

Interventiepakket
Als onderdeel van haar onderzoek ontwik-
kelde Erasmus een interventiepakket 
genaamd ACCOMPLISH (Actively Crea-
ting COMpliance Saving Health) dat het 
naleven van de handhygiëneregels in 
ziekenhuizen moet bevorderen. Concreet 
gaat het om verbetering van de kennis 
van de richtlijnen van handhygiëne, het 
vergroten van eigen effectiviteit door het 
formuleren van actieplannen, het verbete-
ren van het gebruiksgemak en de toegan-
kelijkheid van hand-alcoholdispensers, de 
verbetering van sociale normen en de be-
wustwording van het (groeps)gedrag. Het 
project is in september 2011 gestart in 16 
Nederlandse ziekenhuizen en zal nog tot 
eind dit jaar lopen. Meer informatie vind 
je op www.accomplish-handhygiene.nl.

Andere conclusies uit het  onderzoek:
 x De handhygiëneregels worden in 

academische ziekenhuizen minder 
goed nageleefd dan in de algemene 
ziekenhuizen

 x De handhygiëne op de Intensive Care 
is lager dan die op bijvoorbeeld een 
chirurgische afdeling

 x Verpleegkundigen wassen hun han-
den vooral niet vóór contact met de 
patiënt.

Opmerkelijk uit het onderzoek:
 x Handhygiëne is belangrijk voor be-

scherming patiënt en jezelf
 x Artsen zeggen behoefte te hebben aan 

meer wetenschappelijk bewijs voor 
effecten handhygiëne

 x Handhygiëne wordt vooral uitgevoerd 
na contact met patiënt, als men zich 
‘vies’ voelt

 x Gewoonte speelt grote rol bij hand-
hygiëne

 x Sociale omgeving heeft grote invloed
 x Middelen moeten beschikbaar zijn.

Presentatie onderzoek Vickie Erasmus is 
beschikbaar via Kwaliteit en Veiligheid of 
op Internet:
http://www.uzgent.be/wps/wcm/co
nnect/8f6c4b80495c0438a7dea7429
51fd2a7/presentatie+Vicki+Erasmus.
pdf?MOD=AJPERES


