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

Bekijk de sirene-actie, sta even stil bij het
 verzoek, voer het uit en onderneem actie
 indien een en ander niet geheel veilig blijkt te
 zijn. Dat is de bedoeling van de sirene-actie.
 Een korte reminder, een ‘heads-up’ voor
 veiligheidsthema’s.

Deze sirene-actie staat in het teken van
 grensoverschrijdend gedrag in het
 ziekenhuis van zowel medewerkers of
 patiënten onderling, als patiënten naar
 medewerkers en omgekeerd.

Op 19 november 2015 wordt het (gratis)
 landelijk congres "Agressie aanpakken doe
 je zo" georganiseerd voor medewerkers in de
 zorg. Klik hier voor de aankondiging op
 Intranet.

Hoofden verpleegafdeling

Bespreek het thema 'grensoverschrijdend gedrag' deze week op uw afdeling en wijs op de
 huisregels die zijn opgesteld binnen ons ziekenhuis (klik hier voor link Intranet "Huisregels
 Maastricht UMC+ incl. folder "Agressie en geweld"). Attendeer medewerkers op de mogelijkheid
 een incident te melden via Iris (via "melden Arbo-incident").

Hoofden medische afdeling

Bespreek het thema 'grensoverschrijdend gedrag'
 deze week op uw afdeling en wijs op de huisregels
 die zijn opgesteld binnen ons ziekenhuis (klik hier
 voor link Intranet "Huisregels Maastricht UMC+ incl.
 folder "Agressie en geweld"). Attendeer medewerkers
 op de mogelijkheid een incident te melden via Iris (via
 "melden Arbo-incident").
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Polihoofden

Bespreek het thema 'grensoverschrijdend gedrag'
 deze week op uw afdeling en wijs op de huisregels
 die zijn opgesteld binnen ons ziekenhuis (klik hier
 voor link Intranet "Huisregels Maastricht UMC+ incl.

 folder "Agressie en geweld"). Attendeer medewerkers op de mogelijkheid een incident te melden via
 Iris (via "melden Arbo-incident").

Hoofden Laboratoria & Beeldvorming

Bespreek het thema 'grensoverschrijdend gedrag' deze week op uw afdeling en wijs op de
 huisregels die zijn opgesteld binnen ons ziekenhuis (klik hier voor link Intranet "Huisregels
 Maastricht UMC+ incl. folder "Agressie en geweld"). Attendeer medewerkers op de mogelijkheid
 een incident te melden via Iris (via "melden Arbo-incident").

Stafdiensten/directoraten

Bespreek het thema 'grensoverschrijdend gedrag' deze week op uw afdeling en wijs op de
 huisregels die zijn opgesteld binnen ons ziekenhuis (klik hier voor link Intranet "Huisregels
 Maastricht UMC+ incl. folder "Agressie en geweld"). Attendeer medewerkers op de mogelijkheid
 een incident te melden via Iris (via "melden Arbo-incident").

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

Meldformulieren Iris - reminder

In de High5 nieuwsbrief van juni 2015 is melding gemaakt van een nieuw formulier in Iris per 01 juli
 2015, het zgn. Recall formulier. Verder is in deze nieuwsbrief High5 uitleg gegeven over het
 vereenvoudigde formulier Patiëntincidenten.

Bespreek dit nieuwe Recallformulier en aangepaste Patiëntincidentformulier in uw afdelingsoverleg.

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

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
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