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Sirene-actie maandag 4 april 2016  

 

 

Buiten loeien de sirenes. Even een moment 
nemen voor veiligheid. 

In de maand maart is het de beurt aan 
High5 thema "Bronregistratie" om in de 
spotlights te mogen treden. Met de 
campagne "Bronregistratie" willen we 
aandacht geven aan het belang van juiste, 
volledige en tijdige registratie. Want ook dat 
is veiligheid! 

Op het Kennisplein zijn diverse taken 
ingericht om medewerkers te ondersteunen in de registratieve werkzaamheden. Deze taken heten 
"Werken met SAP op de OK (Bronregistratie)" of "Werken met SAP in de kliniek (Bronregistratie)".

Hoofden verpleegafdeling 

Check bij 5 medewerkers van uw afdeling/team of ze de taak "Werken met SAP in de kliniek 
(Bronregistratie)" al hebben ingekeken. 

Hoofden medische afdeling 

Check bij 5 medewerkers van uw staf of zij de taken "Werken met SAP op/in de .... 
(Bronregistratie)" al hebben ingekeken. 

Hoofden polikliniek 

Check bij 5 medewerkers van uw afdeling/team of zij de taak "Werken met SAP op de polikliniek 
(Bronregistratie)" al hebben ingekeken. 
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Hoofden laboratoria 

Check alle medewerkers in dienstkleding 
van uw team/afdeling op sieraden/horloges. 
Voorschriften zijn terug te vinden op 
Kennisplein -> Het toepassen van 
hygiëneregels en kledingvoorschriften -> 
Overzicht Dienstkleding. 

Stafdiensten/directoraten 

Check de koelkasten in de (koffie)keukens. 
Verwijder alle producten waarvan de 
houdbaarheidsdatum is overschreden. Plak 
briefje met datum van vandaag op product 
waarvan niet duidelijk is van wie dit is en 
hoe lang deze er ligt; na 1 week kunnen dit definitief worden weggegooid. 

  

  

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

 

  

  

 

U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven voor de 
Kwaliteit & veiligheid, Maastricht UMC+ nieuwsbrief. 
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