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Bekijk de webversie Like Tweet Mail

Kwaliteit & veiligheid Maastricht UMC+
Sirene-actie maandag 2 november 2015

 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.

 De komende maanden staat het onderwerp Overdracht op het programma van High5/IRM. Hoe is
 deze geregeld in ons ziekenhuis? Welke systematiek(en) gebruiken we? Waar lopen we tegenaan?

 De sirene-actie van november zal voor de verpleegkundig hoofden en de hoofden medische
 afdelingen in het teken staan van Overdracht.

Hoofden verpleegafdeling

 Check bij 5 verpleegkundigen op de afdeling of zij kunnen aangeven waar de letters SBARr voor
 staan. Zie hier op het Kennisplein de uitleg (taak "Klinisch redeneren").

Hoofden medische afdeling

 Bespreek vandaag tijdens de middagoverdracht welk belangrijk verbeterpunt geconstateerd is bij
 medische overdracht bij ontslag en onderneem actie.

Polihoofden

 Check aan de medewerkers die vandaag aan de balie zitten of zij bekend zijn met de KLIK instructie

Hoofden Laboratoria & Beeldvorming

 Kies 1 ruimte uit en check daar alle
 aanwezige appparatuur op
 onderhoudstickers en onderhoudsdata (niet
 verlopen?).

Stafdiensten/directoraten

 Check bij 5 medewerkers of zij, zonder van
 hun werkplek af te gaan (en te gaan kijken)
 de locatie van het reanimatiemasker op hun
 afdeling kunnen aangeven.
  

  

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

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
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