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Kwaliteit & veiligheid Maastricht UMC+

Stille sirene-actie 4 mei 2015

Buiten loeien nu even geen sirenes. Deze maandag
4 mei staat in het teken van Nationale Herdenking. 

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.

Hoofden verpleegafdeling
Check of patiënten die vandaag met ontslag gaan een medicatie-overzicht ontvangen.

Medisch afdelingshoofden         
Check of patiënten die vandaag met ontslag gaan een medicatie-overzicht ontvangen.

Polihoofden                               
Check of de aanwezige polimedewerkers
voldoen aan de kledingvoorschriften, met de
focus op de voorschriften omtrent hand- en
polssieraden. Zie ook Kennisplein (onderdeel
(Hand)hygiëne) voor een overzicht van de
dienstkleding in het Maastricht UMC+ of
Odin 022210 en 000561.

Hoofden Laboratoria & Beeldvorming
Check of de aanwezige medewerkers de
smartcard zichtbaar dragen. Zie ook boekje
5x5=veilig Gebouwen, facilitair, calamiteiten
en beveiliging, regel 4, en Odin 000461
algemene azM gedragscode.

Stafdiensten/directoraten    
Check of de aanwezige medewerkers de
smartcard zichtbaar dragen. Zie ook boekje
5x5=veilig Gebouwen, facilitair, calamiteiten
en beveiliging, regel 4, en Odin 000461
algemene azM gedragscode.

 

Deze actie wordt gecoördineerd van uit afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Vragen kunt u stellen aan
Kwaliteit & Veiligheid via 72895 of astrid.brouwers@mumc.nl
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5 mei - Internationale Dag van de Handhygiëne

Geen extra sirene-actie, maar wel een reminder. Even extra aandacht voor Handhygiëne.

Hygiëne is altijd belangrijk, maar helemaal in de gezondheidszorg. Daarom organiseert de Wereld
Gezondheids Organisatie op 5 mei de Internationale Dag van de Handhygiëne om
zorgmedewerkers bewust te maken van het belang van hygiëne. Voor meer informatie over deze
themadag van het WHO, klik hier.

Informatie over hoe wij omgaan met handhygiëne in ons ziekenhuis kun je terugvinden op Intranet
via het Kennisplein (onderdeel (Hand)hygiëne) en Odin 022210 en 000561.

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