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Buiten loeien de sirenes. Even een moment nemen voor veiligheid.
Van 12 tot en met 16 december 2016 vindt de
audit plaats ten behoeve van de accreditatie
NIAZ-Qmentum. Voor deze accreditatie zijn
door NIAZ-Qmentum normensets
samengesteld, 17 in totaal, die o.a. gaan
over ambulante zorg, infectiepreventie,
oncologiezorg en kritieke zorg. Op het
Kennisplein onder de taak “NIAZ-Qmentum”
vind je een overzicht van deze normensets.
De sirene-actie van deze maand gaat over
de NIAZ Qmentum norm "Calamiteiten en
rampen", en dan met name over het juiste
gebruik van de ruimtecodering (zie foto)
binnen het MUMC+.
Binnen het ziekenhuis worden geregeld
afdeling-eigen benamingen gehanteerd, zoals kamer 16, kamer 18, spreekkamer 2,
assistentenkamer etc. Dit kan bij meldingen aan o.a. Beveiliging en interne/externe
hulpdiensten aanleiding geven tot verwarring en onveilige situaties. De officiële en juiste
benaming van een ruimte is de code die te vinden is op het plaatje naast de ingang van de
ruimte. Dit is de officiële ruimtecodering die bekend is bij o.a. Beveiliging en interne/externe
hulpdiensten en moet altijd gebruikt worden bij meldingen en calamiteiten.
Deze ruimtecodering bestaat uit 3 onderdelen, te weten: 1) nivo gebouw, 2) bouwdeel en 3)
ruimtenummer. Bijvoorbeeld, de huiskamer op verpleegafdeling C4 heeft dan als officiële
ruimtecode 4.C1.058.
Aan alle hoofden
Bespreek binnen uw afdelingen de vindplaats en het belang van het vermelden van de juiste
ruimtecodering bij meldingen en calamiteiten (NIAZ Qmentum "Calamiteiten en rampen").

Ter info -> VIR waaier
Binnen de diverse normensets staan
normitems waarvan gedefinieerd is dat
ziekenhuizen hieraan moeten voldoen voor
het behalen van de accreditatie. Dit zijn de

Mail

“Vereiste instellingsrichtlijnen”, kortweg
VIR’s. Ook deze VIR’s, 16 in totaal, staan op
het Kennisplein onder de taak “NIAZQmentum” en gaan o.a. over veilig injecteren,
handhygiëne, postoperatieve wondinfecties,
medische technologie, valpreventie etc. Alles
wat je moet weten over deze VIR's staat in
de VIR-waaier (foto) die de komende weken
op de afdelingen wordt verspreid.

Deze actie wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Vragen kunt u stellen aan
Kwaliteit & Veiligheid via 72895 of astrid.brouwers@mumc.nl
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