
VEILIGE ZORG!
100% 

TIME-OUT

IDENTIFICATIE

6 DOELSTELLINGEN PATIËNTVEILIGHEID

NOTEER EN HERHAAL BIJ EEN MONDELING/TELEFONISCH  
ORDER OF KRITIEKE (LABO)RESULTATEN

 ► Noteer het order op papier of direct in het patiëntendossier.
 ► Herhaal luidop het order.
 ► Afzender bevestigt mondeling de correctheid van het order.
 ► Voer de opdracht uit en teken af in het patiëntendossier.
 ► Arts confirmeert schriftelijk binnen 24 uur het mondeling order.

GESTRUCTUREERDE OVERDRACHT VIA ISBAR

 ► Identificeer jezelf en de patiënt. 
 ► Situatie: Geef de reden van opname/diagnose. 
 ►  Background: Medische voorgeschiedenis. 
 ►  Assessment:Toegediende medische en verpleegkundige zorg, de (huidige) klinische 
situatie en parameters. 

 ►  Recommendations:Specifieke aanbevelingen bv. alternering matras, 
vrijheidsbeperking ... Verder uit te voeren medische en verpleegkundige verzorging.

IN WELKE UITZONDERLIJKE SITUATIES KAN EEN ORDER MONDELING 
GEGEVEN WORDEN?

 ►  Bij een medische urgentie/ noodgeval: wanneer het tijdverlies door 
registratie de patiëntveiligheid in het gedrang brengt.

 ►  Wanneer op basis van de informatie van de verpleegkundige de behandeling 
gestart moet worden nog voor de arts kan langsgaan bij de patiënt of om 
het patiëntendossier te consulteren (bv. als de arts thuis wordt opgebeld).

 ► Tijdens de uitvoering van een steriele of technische procedure.

GEHOSPITALISEERDE PATIËNTEN 
Basispreventie: ALZO

Checklist bij het verlaten van de kamer:

Bij verhoogd valrisico

 ► Neem het bijkomend assessment af
 ► Start de acties van het zorgpad vallen in KWS

AMBULANTE PATIËNTEN 
Basispreventie

 ►  Begeleiding voor mindervalide patiënten met  
shuttledienst, rolstoelen en/of vrijwilligers

Verhoogd valrisico

 ► Laat de patiënt niet alleen op de onderzoekstafel liggen
 ► Begeleid de patiënt tijdens verplaatsingen
 ► Communiceer het risico en eventuele maatregelen aan de eerstelijnszorg

 ► A: Alles binnen bereik van de patiënt?
 ► L: Laagste stand van het bed
 ► Z: Zicht ok? (Bril/voldoende licht?)

 ► O: Onrusthekkens in juiste stand? Vallen OVER onrusthekkens leidt vaker tot ernstiger letsels.

DOE DE ABC-TEST
A  Altijd armband checken

B  Bevraag actief de naam en geboortedatum  
 en vergelijk met de armband bij:

 ►  Eerste maal op de afdeling
 ►   Aanbrengen van een nieuwe 

Id-armband
 ►  Bloedtransfusie

 ►  Chirurgische ingreep (time-out)
 ► Chemotherapie
 ►  Onderzoek medische beeldvorming  
 of nucleaire geneeskunde

C  Check het order, het voorschrift, de opdracht in het patiëntendossier

DRINGENDE UITVOERING VEREIST IN KRITIEKE 
SITUATIES?

Herhaal het order, laat het bevestigen en voer uit.  
Noteer het order na uitvoering EN teken onmiddellijk af.

KEN DE 5 MOMENTEN VOOR HANDHYGIËNE

1. Voor je een patiënt aanraakt

2. Voor je een zuivere / invasieve 
handeling uitvoert

3. Nadat je blootgesteld was aan 
lichaamsvocht

4. Nadat je de patiënt hebt aangeraakt

5. Nadat je spullen uit de omgeving van de 
patiënt hebt aangeraakt

CORRECTE NAGELHYGIËNE

 ►  Geen vuile of lange nagels  
(langer dan de vingertop)

 ► Geen kunstnagels nagellak

LANG IS UIT, KORT IS IN

 ►  Draag korte mouwen,  
ook bij je eigen kleding.

 ►  Lange mouwen rol je op 
want ze hinderen een 
juiste handhygiëne.

 ► Knoop je jas/schort toe.

DRAAG GEEN JUWELEN

GEEN:  Hand- en polsjuwelen

WEL:  Kleine oorringen of  
    korte halskettingen

1.   GECONCENTREERDE ELEKTROLYTEN  
 Vb: KCl 20mEq/20ml MP

2.  LASA-medicatie 
 Vb: Tradonal vs Trazolan

3.  Verdoving 
 Vb: Oxycontin 5mg co

4.  STOP Double check
 ► Insuline
 ► Heparine 25000E/5ml inj
 ► Trombolytica   
 Vb: Actilyse 20 mg inj
 ► Cytostatica IV
 ► Intrathecale medicatie  
 Vb: Baclofen 10 mg/5 ml amp

5.  Opgelet dosis

 ►  Medicatie met een nauwe  
therapeutische marge 
Vb: Lanoxin 0,5 mg inj

 ►  Vitamine K-antagonisten 
Vb: Marcoumar 3 mg co

 ►  Orale cytostatica:  
Vb: Ledertrexate 2.5 mg co 

IN HET OPERATIEKWARTIER

Voor de start van elke chirurgische ingreep voer je 3 controles uit:

 ► op de afdeling
 ►  in het beddenhuis van het operatiekwartier 
(zijdemarkering door de chirurg voor inductie)

 ► in de operatiezaal.

Registreer dit op het time-outformulier.

BUITEN HET OPERATIEKWARTIER

Bij elke invasieve procedure, met of zonder sedatie, ga je door een 
verkorte time-out die je op de fiche of in kws registreert.

DRIE AANDACHTSPUNTEN

 ► JUISTE PATIËNT

 ► JUISTE INGREEP

 ► JUISTE ZIJDE

HANDHYGIENE
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