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VOORWOORD

”Kwaliteit en veiligheid zij n niet 
 vanzelfsprekend. toch moet de patient 

daarop kunnen vertrouwen. Centraal 
staan gedrag en bewustzij n van de 

medewerkers! Daar is ook structuur 
voor nodig! Die in praktij k moet worden 

gebracht. Dat moet uiteindelij k  leiden 
tot een organisatie, die voortdurend 

gericht is op verbetering, ook door te 
leren van wat er dan toch nog anders 

gaat dan verwacht! Als  ziekenhuis kun 
je dit niet uitbesteden. Maar je kunt wel 

gebruik maken van kennis en kunde 
van buiten. Dat geldt evenzeer voor 

het toetsen van kwaliteit en veiligheid. 
Het interne auditsysteem is leidend. 

De NIAZ  accreditatie is voor het 
 academisch ziekenhuis een vertrouwd 

instrument geworden om van buiten 
naar binnen te kij ken.”

Directeur Patiëntenzorg MUMC+
Hans Fiolet

”Veiligheid is geen geloof,
veiligheid is een missie!”

Directeur Patiëntenzorg MUMC+
Hans Fiolet
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Janine Goedmakers, sr. verpleegkundige C2 over Patiënt, regel 1: Ik geef patiënten altijd informatie 
die op hen is afgestemd en zorg dat de communicatie met hen zorgvuldig verloopt.

‘Ik ga altijd van mezelf uit. Hoe zou ik zelf behandeld 
willen worden? Het eerste contact met de patiënt  
is het belangrijkste, dan leg je de basis voor  
vertrouwen door middel van goede informatie en 
een persoonlijke benadering.’

Persoonlijke 
benadering

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012

PROGRAMMA

09.30 – 10.00 uur  Ontvangst en inschrij ving
10.00 – 10.05 uur Opening door Raad van bestuur, 
    Prof.dr. M. van Dieĳ en,
 lid Raad van Bestuur Maastricht UMC+
10.05 – 10.30 uur terugblik op 15 jaar certifi cering 
 in het Maastricht UMC+
     Dr. J. Fiolet, 
 directeur Patiëntenzorg Maastricht UMC+ 
10.30 – 11.00 uur Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst
    Dhr. Ing. K. van Dun, 
 directeur NIAZ
11.00 – 11.30 uur Publieke informatie over kwaliteit van zorg, toen,nu en in de toekomst
 Prof.dr. W. van Gool, 
 voorzitter Gezondheidsraad
11.30 – 12.00 uur Kwaliteit van Zorg en de klinische praktij k
    Prof.dr. J. Kievit, 
 hoogleraar Kwaliteit LUMC 
12.00  - 13.00 uur lunch
13.00 - 13.45 uur Parallelsessie  1
14.00 - 14.45 uur Parallelsessie 2 
 1.   leren van fouten ’door de jaren heen’
   2.   Audits ’de veranderende visie op audits’
 3.   Cultuur ’tussen de oren bij  iedereen’
 4.   Patiëntenparticipatie ’van onderwerp naar gesprekspartner’
 5.   Procesoptimalisatie ’van fl owchart naar lean’
 6.   transparantie / verantwoording ’meerwaarde voor wie?’
14.45 – 15.15 uur  Pauze
15.15 – 16.00 uur Forumdiscussie Kwaliteit en Veiligheid, wat is de toekomst? 
 (zorgverleners, beleidsmakers, zorgverzekeraar, etc)
16.00 – 16.30 uur Humor à la minute
    Dhr. A. Schreurs
 16.30  uur Afsluiting door de dagvoorzitter

3
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KWAlItEIt:
WIJD EN ZIJD bEtROKKEN
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”De basis voor veiligheid is het bewustzij n van wat er fout kan gaan. Dat vereist inzicht in processen, analyse van risico’s en het structureel inbouwen van maatregelen, die moeten voorkomen dat een afwij king van de normale gang van zaken  onmiddellij k leidt tot een catastrofale gebeurtenis. Er moet altij d een noodrem zij n!”

Directeur patiëntenzorg MUMC+Hans Fiolet

Guy Peeters, Voorzitter Raad van Bestuur over het boekje 5x5=veilig: 
Een handleiding voor alle medewerkers op het gebied van risico en veiligheid:

‘Bij Maastricht UMC+ werken we veilig. In het belang 
van onze patiënten, van onze medewerkers en onze 
organisatie. Veilig werken vraagt de inzet van ons 
allemaal. Van mij, van jou. Vraag je zelf af wat zou jij 
kunnen doen?’ 

Heb jij de 
nieuwe al



66

”bij  het verschij nen van dit artikel was ik 

nog niet werkzaam als beleidsadviseur 

patiëntveiligheid, maar wel al betrokken bij  

kwaliteitszorg, primair bij  de laboratoria, 

maar deels ook vanuit centraal. Er was al 

geruime tij d aandacht voor kwaliteitszorg, 

maar dit stond zeker nog in de kinder-

schoenen. De toenmalige, en helaas veel 

te vroeg overleden kwaliteitsmanager 

Frank Verheggen, was de persoon die er 

destij ds voor zorgde dat kwaliteitszorg 

binnen het Maastricht UMC+ duidelij k op 

de agenda kwam te staan. >
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Elmy Culleton, secretaresse B2 kinderafdeling over Patiënt, regel 2: Ik ga zorgvuldig om met  
patiëntengegevens en laat gegevens niet onbeheerd achter.

‘Het beschermen van onze patiëntengegevens is 
een tweede natuur. Mijn motto is: blijf dicht bij jezelf. 
Zelf verwacht je toch ook dat met jouw gegevens 
zorgvuldig wordt omgegaan.’

Blijf dicht 
bij jezelf

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012

RISKMANAGEMENt:lEREN VAN FOUtEN

> Risicomanagement was destij ds zelfs nog een vrij   onontgonnen terrein, althans binnen de gezondheidszorg. De nadruk lag toen (zie artikel) veelal op ‘het voorkomen van  aansprakelij kheidsstelling en claims’, al wordt er ook al  gesproken over ‘het herkennen van patronen’. Dat is nu  gelukkig wel anders: centraal staat de veiligheid voor de patiënt 
 gevolgd door  medewerkers-, informatie-, fi nanciële en  facilitaire 
 veiligheid. tegenwoordig zien we een continue  aandacht voor veiligheid in de meest brede zin, die als meerdere rode  draden door alle zorgprocessen heen loopt. Van handhygiëne, 
 medicatieverstrekking, patiëntidentifi catie, tot bronregistratie en integriteit van patiënt gegevens. Maar er valt nog veel te  verbeteren en te wensen, zoals meer aandacht voor teamwork, 
de afstemming tussen mens en techniek en de complexiteit van 
zorg. Ik stel voor dat we die uitdagingen aangaan!”

”Wie A zegt, hoeft geen B te zeggen.Hij  kan ook toegeven dat A fout was.”

7
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”Dankzij  de menselij ke factor gaan dingen goed.”

Sidney Dekker

Mary Derix, kwaliteitsmanager, 

hoofd Kwaliteit & Veiligheid

Mediaan 07-1999
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”Ja, ik kan me de eerste accreditatie nog goed 

herinneren. Het was een maand vol  activiteiten in 

het kader van Kwaliteit. Ik werkte als  kwaliteits-

medewerker binnen de  Patiëntenvoeding en ben 

samen met Phil Geerlings (hoofd afdeling  Diëtetiek) 

toen ook geaudit. Het was reuze  spannend en we 

hadden ongeloofl ij k veel documenten in klappers 

bij  de hand.   > 

> Als ziekenhuis waren we ongeloofl ij k trots op die eerste accreditatie. Het is ook leuk om te zien hoeveel medewerkers op de foto nog steeds werkzaam zij n binnen het Maastricht UMC+ en ook binen Kwaliteit en Veiligheid. Ik zie natuurlij k Frank Verheggen op deze foto. Hij  was mij n voorganger en grote voorbeeld. Ik denk nog vaak aan hem terug. Inmiddels zij n we dus voor de 4e keer geaccrediteerd en stellen we alles in het werk om eind 2016 aan de nieuwe normen van het  NIAZ-Qmentum  internationaal accreditatieprogramma te  voldoen. De fundering is in 1999 gelegd en daar bouwen we nu op verder.”

Anita van der Leeuw, medewerker bloedafname over Patiënt, regel 3:  
ik identificeer de juiste persoon en de juiste patiënt:

‘Hoe druk het ook is, ik neem voor elke patiënt de 
tijd en controleer nauwgezet of ik de juiste persoon 
voor me heb. Ik moet er toch niet aan denken dat 
door een slordigheid van mij patiënten met onnodige 
risico’s worden geconfronteerd.’ 

Ik moet er  
niet aan  
denken

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012
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EERStE ACCREDItAtIEbEWij S

OVERHANDIGD

‘’Kwaliteit en veiligheid behoren 
tot de kernwaarden van onze 
 organisatie. Operational  Excellence 
is het programma waarmee we dat 
in praktij k brengen! Onze guiding 
principles dragen dit uit en vormen 

het referentiekader voor al onze 
medewerkers!”

Drs. G.J.H.C.M. Peeters
Voorzitter Raad van bestuur 
Maastricht UMC+
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Unitleider Angelique Lahaut C4 over Patiënt, regel 4: 
Ik geef collega’s en andere instellingen een opdracht conform richtlijnen.

‘Een goede overdracht is essentieel. Dit doen we 
schriftelijk via een patientenlijst, het VEPD én  
mondeling. Zo streven we ernaar dat informatie echt 
beklijft en is de kans op fouten minimaal.’

Goede  
overdracht

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012

DIAlYSE-AFDElING AZM AlS EERStEIN NEDERlAND GECERtIFICEERD

”Ik was toen betrokken bij  de interne audit die onderdeel uit maakte van het certifi ceringstra-ject. Als redelij k verse auditor maakte ik voor het eerst kennis met het HKZ normenkader. Kwaliteitssystemen leunden toen vooral op documenten. tij dens de audit voelden de medewerkers de toets als een soort examen. ”Hoe goed weet ik wat waar staat en wat het betekent voor mij n werk binnen de  afdeling?” Het begrip ketenzorg was wel bekend maar in 

praktij k keek men niet echt buiten de grenzen van de afdeling. In de huidige tij d zij n deze grenzen weliswaar nog wel aanwezig maar niet beperkend voor normbeoordeling. Nu kij k je niet alleen naar wat er geregeld is, maar vooral hoe en met welk resultaat. toen was het kwaliteitsdenken met steeds weer die vraag: ‘Wat is kwaliteit eigenlij k?’, nu bepaalt het veiligheidsdenken de inrichting en toetsing van processen.”

11

Hugo lambriex
Stafadviseur voor 
Kwaliteit, Veiligheid en bedrij fsvoering
RVE Operatieve 
Geneeskunde

Mediaan 01-2001



19
96

19
97

19
98

19
99

20
11

20
12

20
13

19
95

19
96

20
00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
14

20
15

20
01

12

”Dus veel van wat wij  
management  noemen,  
bestaat uit het voor  
mensen moeilijk maken  
om te werken” 
Peter Drucker
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”Klinische besprekingen zij n een gebruike-lij k onderdeel in het opleidingsprogramma van de verschillende specialisten oplei-dingen. In 2002 nam de Opleidingscom-missie van het azM het initiatief om die be-sprekingen niet langer te beperken tot het aparte specialisme maar uit te breiden tot een interdisciplinaire bespreking voor alle specialisten en assistenten in opleiding in het azM. bij  opleiders en specialisten bestond al langer de opvatting dat goede specialistische geneeskunde gebaat is bij  samenwerking en bij  kennis van elkaars vakgebied. Multidisciplinaire diagnostiek en behandeling waren de norm gewor-den. Aanvankelij k lag het accent van de IKC’s op kennisoverdracht. Nieuwe inzichten over optimale intensive care, over moleculaire diagnostiek en over de behandeling van longembolie stonden op het programma dat vooral gericht was op onderwerpen waarover iedere specialist up to date kennis moest hebben. Van Engelshoven, de opleider radiologie, had al gezegd dat kennis slechts één aspect is van optimaal werken in een acade-misch ziekenhuis maar dat samenwerken van even groot belang is. In alle grotere ziekenhuizen met complexere behandelin-gen is optimaal samenwerken makkelij ker gezegd dan gedaan, zo is gebleken.

Vanaf 2008 wordt door de COOP on-derzoek gedaan naar eventuele adverse events, schadelij ke onbedoelde bij werkin-gen, die patiënten in het azM ondergaan.In alle jaarverslagen van de COOP wordt gewezen op gebreken in de samenwer-king tussen specialisten, specialisten en verpleegkundigen en samenwerking in de organisatie van de zorg als bodem van adverse events.  Het thema van de IKC’s is ook geleidelij k in die richting verscho-ven. Hoe kunnen specialisten uit meer-dere disciplines die vaak slechts een deel van een ingewikkeld patiëntenprobleem zien optimaal samenwerken?  Welke organisatorisch afspraken zij n nodig voor die optimale samenwerking? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat ongewenste combinaties van geneesmiddelen door verschillende behandelaars worden voorgeschreven? Dat zij n de thema’s van de IKC gericht op verbetering van de multidisciplinaire topzorg in het azM. Dit thema is in de ogen van de opleiders van vandaag en de opleiders van vroeger, nu in de COOP, actueler dan ooit.” 
Prof.dr H.F.P.Hillen
Em. hoogleraar interne geneeskunde azM/UM
Voorzitter COOP MUMC+
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IKC VAN StARt

Pie Esten, hoofd intern ziekenvervoer en voorzitter OR over Personeel, regel 1: 
Ik gedraag mij tegenover patiënten, bezoekers en collega’s volgens de gedragsregels klantgerichtheid.

‘Door de toenemende werkdruk is een zekere verzakelijking 
merkbaar. Toch is het zaak vast te houden aan een klant-
gerichte benadering. Uiteraard richting patiënten, maar 
zeker ook tussen collega’s onderling. De werksfeer wordt 
er een stuk aangenamer door.’

Verzakelijking 
merkbaar 5x5= 

veilig 
Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012

INtERDISCIPlINAIRE KlINISCHE CONFERENtIE VOOR SPECIAlIStEN (IN OPlEIDING)

Mediaan 02-2001
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“Kwaliteit in een witte jas: 

een begrip dat de laatste jaren steeds 

meer is gaan leven bij  de medici.”
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”De Commissie Kwaliteit van Zorg, waarover in het artikel gesproken wordt, is destij ds door het  Stafconventsbestuur ingesteld met als doelstelling

de medische staf meer te betrekken bij  kwaliteitsprojecten van het azM. De spe-cialisten zouden een actieve rol moeten spelen in het instellingsbrede kwaliteitsbe-leid. Deze commissie, die zich voornamelij k richtte op de ketenzorg, heeft het kwali-teitsbesef van de medici een grote impuls gegeven.
Daarnaast  was het volgens het Stafcon-ventbestuur belangrij k dat niet alleen de ketenzorg, maar ook de kwaliteit van zorg van de afzonderlij ke medische afdelingen getoetst moest worden. 

Daarom is in 2007 door het Stafconvents-bestuur samen met het Stafdirectoraat Zorg en leren een format opgesteld voor de huidige interne kwaliteitsvisitaties. Een visitatiecommissie werd benoemd en deze is in de loop der jaren uitgegroeid tot de huidige CIMKA: Commissie Interne Medische Kwaliteitsaudit; inmiddels een begrip binnen onze organisatie.Door de CIMKA is een kwaliteitscyclus in gang gezet waarmee de kwaliteit van de patiëntenzorg continue bewaakt en geopti-maliseerd wordt.”

lodewij k van Rhij n,Orthopaedisch chirurg/ Voorzitter Stafconventsbestuur

KWAlItEIt IN EEN WIttE JAS

Roel Schell, OK assistent over Patiënt, regel 5: 
Ik neem de basishygiëne regels in acht.

‘Goede hygiëne ligt aan de basis van veilig werken in 
de OK. De protocollen laten geen ruimte voor eigen 
interpretaties. Maar goed ook, want op dit gebied 
neem je gewoonweg geen risico’s.’

Goede  
hygiëne

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012
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‘KWAlItEIt ZIt tUSSEN JE 

OREN EN IN HEt SYStEEM’

”Ik had toen niets te maken met het ontwerp van 

het artikel. Ik was, komend vanuit Aken, sinds 

januari 1997 stafl id van de afdeling KNO en nog 

geen afdelingshoofd. Ik herinner me wel, dat ik de 

communicatie rond het NIAZ bezoek heb gevolgd 

en dat ik zeer trots was, dat wij  het eerste zie-

kenhuis in Nederland waren, dat voor de 2e keer 

met succes door de NIAZ was geaccrediteerd. 

Het effect hiervan voor mij  persoonlij k was, dat ik 

voor de eerste keer echt in aanraking kwam met 

aspecten als kwaliteit en veiligheid en voor het 

eerst het gevoel had dat het de moeite waard is 

om hierin te investeren. 

Sindsdien is heel veel gebeurt rond dit onderwerp. 

Ik herinner me ontzettend goed de fase waarin 

Hans Keij zer vanuit DSM hielp, om ook bij  ons een 

veiligheidsbewustzij n te creeren zoals dat in de 

chemische industrie al lang geetableerd was. >

16

Mediaan 04-2004

Bernd Kremer, directeur – bestuurder RVE Operatieve Geneeskunde over Geld en goederen, regel 1:  

Ik ben zuinig op materialen en middelen van Maastricht UMC+ en gebruik ze alleen waarvoor ze  

bedoeld zijn.

‘Een goede professional zijn, is méér dan hart voor de patiënt 

hebben. Je zelf vragen blijven stellen over de toegevoegde 

waarde van elke behandeling en de zorgvuldige inzet van  

middelen en materialen hoort er evenzeer bij.’

Jezelf
vragen stellen

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie
2012



> Ondertussen was ook mij n positie sterk veranderd. Ik was een aantal jaren daarvoor afdelingshoofd en later ook voorzitter van het stafconvent geworden. Vanuit deze positie mocht ik op bescheiden manier meewerken aan het ontstaan van een veiligheidscultuur die eerst nog opgelegd leek, maar gaande weg meer en meer in de genen van onze organisa-tie terecht kwam. Hierdoor gaan wij  ondertus-sen heel anders met het onderwerp kwaliteit en veiligheid om dan toen. Moesten wij  toen op zoek gaan en analyseren en refl ecteren om onveilige situaties te herkennen en verande-ren, zo kunnen wij  nu vanuit een basaal veilig-heidsbewustzij n onveilige situaties voorkomen en een systeem onderhouden waarin veilig-heid een van de centrale waarden is.Natuurlij k is de eindstreep nog niet bereikt en gaat die ook nooit bereikt worden, het is immers een dynamische materie. Wij  moeten verder bouwen aan intrinsiek veilig denken en handelen, veiligheid moet in de genen van onze organisatie komen te zitten. Daarom mogen onze inspanningen niet nalaten. Wel op een andere manier dan toen: van controle-ren naar stimuleren. Wij  hebben niet voor niets recent de laatste NIAZ accreditatie gehad en stappen nu over op een nieuw systeem. Maar zonder de inspanningen van toen was het niets geworden.”

Victor Kamm, Financial controller RVE EVK/MIC/OC over Gebouwen, facilitair, calamiteiten en  
beveiliging, regel 5: Ik laat mijn werkplek veilig/gesloten achter als ik even weg moet.

‘Onze afdeling is altijd bemand of afgesloten; we werken 
tenslotte in een openbaar gebouw. Zo houden we potten-
kijkers buiten en blijft de vertrouwelijkheid van persoonlijke 
en financiële gegevens gewaarborgd.’
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bemand  

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012
19

98

20
00

20
01

20
02

20
03

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

19
95

19
96

19
97

19
99

20
04

17

‘Een goede professional zij n, is méér dan hart voor de patiënt hebben. Je zelf 

vragen blij ven stellen over de toegevoegde waarde van elke behandeling en 

de zorgvuldige inzet van middelen en materialen hoort er evenzeer bij .’
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Het Maastricht UMC+ vindt kwaliteit en veiligheid zeer belangrij k en heeft daarom talloze certifi ceringen, 

accreditaties en erkenningen verworven. Verbetering is echter altij d mogelij k en we streven dan ook 

naar verdere verbetering. We zij n en blij ven kritisch op ons eigen handelen.

KEURMERKEN

NIAZ (Ned. Inst. Accreditatie 

Zorginstellingen)

Freya en pluim Kwaliteit Kankerzorg

WHO/UNICEF certifi caat 

‘Zorg voor borstvoeding’

HKZ (Stichting Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg)

EFI keurmerk

JACIE (Joint Accreditation 

Committee ISCt EbMt)

ESMO accreditatie
Keurmerk 

Seniorvriendelij k
Roze lintje 2014

Spataderkeurmerk Kwaliteitszegel 

Dermatologie

Menzis topZorg predicaat

Vaatkeurmerk 2013
Smiley

VMS Veiligheidsprogramma CCKl (coördinatie commissie 

kwaliteitsbeoordeling laboratoria)

ISO Arbo ISO Milieu ISO 22000

GMP

19

Na in 1999 waren in 2004 wederom het eerste ziekenhuis dat nu voor de tweede keer de accreditatie heeft behaald. Samen met alle andere decentrale kwaliteitsme-dewerkers hebben we Frank geholpen bij  de voorbereiding. We waren maar wat blij  met de complimenten die het NIAZ ons gaf, bij voorbeeld t.a.v. de competenties van medewerkers en de calamiteitenorganisatie. Het was destij ds moeilij k om kwaliteit en veiligheid hoog genoeg op de agenda te krij gen. Er waren ombuigingen en strategie-

wij zigingen. De verbeterpunten waren her-kenbaar zoals het benutten van de interne auditbevindingen en het documentbeheer. Inmiddels zien we dat kwaliteit en veiligheid niet meer weg te denken is van de agenda en dat het werk van de kerngroep Kwaliteit en Veiligheid door de organisatie wordt gewaardeerd.

Mary Derix, 
voorzitter van Kerngroep Kwaliteit en Veiligheid Yvo de Beer, research analist laboratorium klinische farmacie over Personeel, regel 4:  

ik weet hoe te handelen in onveilige situaties en zorg daarbij voor mijn eigen veiligheid:

‘Uit respect en zorg voor mijn collega’s zorg ik altijd 
dat de zuurkast tijdens experimenten in de veilige 
werkstand staat. Je moet er toch niet aan denken 
dat potentieel gevaarlijke dampen het lab instromen 
en mijzelf of mijn collega’s in gevaar brengen.’ 

Gevaarlijke
dampen

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie
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Stelling

azM, 
FdG & 
FdGW 
in het 
nieuws

De samenwerking tussen bedrijfsleven en weten-schap op het gebied van onderzoek is harde nood-zaak

  Eens 
  

  Oneens 
    

 Reageer op deze stelling via   www.summum.mumc.nl en lees de uitslag over twee weken 
in SUMMUM gazet 

Uitslag vorige stelling:
36,2% vindt het een goed idee topstudenten gratis te laten studeren

de TV-items met het azM vindt u onder de vojournaals op Intraspect azM. Kijk op www.azm.nl voor de persberichten.

Regionale media 
L1-nieuws van 15 september belichtte het onderwerp ‘azM claimt doorbraak in de strijd tegen kanker’ over een nieuw medi-cijn dat de groei van tumoren stopt. TV Lim-burg berichtte 20 september over de HAPPY Run. Op 25 september nam Guy Peeters, RvB-voorzitter azM, deel aan het L1-discus-sieprogramma ‘Limburg Laat’.

Naast positieve berichtgeving in Dagblad De Limburger over de HAPPY Run, berichtte de krant op18 september over de verstoring van het pianoconcert in Theater het Vrijthof door dit evenement. Op 20 september ging De Limburger in op het proefschrift van Neeltje Vogels over kinderen met overge-wicht en lichtte Prof. Cohen Tervaert de ontstekingsremmende werking van statines (cholesterolverlagend medicijn) toe bij pa-tiënten met auto-immuunziekten.

Landelijke media
De Telegraaf van 12 september wijdde een 1⁄2 pagina aan de kindervoetenpoli van het azM. Op 12 september verscheen een onderzoeksrapport dat de medische, orga-nisatorische en fi nanciële prestaties van de Nederlandse ziekenhuizen vergeleek. In de ranglijst van de academische ziekenhuizen staat het azM op de 3e plaats.

Borging veilig gebruik medische apparatuur 

Alle artsen en verpleegkundigen van het azM moeten weer aan de studie. Tenminste… 
die artsen en verpleegkundigen die met risicovolle medische apparatuur werken. Naar 
aanleiding van het rapport ‘Kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen: 
verbetering noodzakelijk’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de Raad van 
Bestuur azM namelijk besloten over te gaan tot het trainen en certifi ceren van gebruikers 
van risicovolle medische apparatuur. De Instrumentele Dienst kreeg de opdracht hiervoor 
zorg te dragen. In het najaar van 2006 start een pilot.
Om de kwaliteit bij het gebruik van medi-sche apparatuur te borgen, is het noodzake-lijk vast te leggen wie bekwaam en daarmee bevoegd is de apparatuur te bedienen. De werkgroep TRACE (TRAining en CErti-fi cering) van de Instrumentele Dienst zal daartoe alle gebruikers van hoog risicoappa-ratuur trainen en certifi ceren. Na afl oop van 

de training worden medewerkers getoetst op hun kennis. Afhankelijk van de uitslag van de toets, moet de training dan wel de toets worden herhaald. De behaalde certi-fi cering is drie jaar geldig. Na die periode worden gebruikers door de Instrumentele Dienst automatisch opgeroepen om hun vaardigheden opnieuw te laten toetsen. 

Door het certifi ceringtraject op te nemen in het aanschaftraject van nieuwe medische apparatuur, wordt er structureel voor ge-zorgd dat medische apparatuur veilig wordt gebruikt. 

De TRACE werkgroepleden Ger Stassen en Timo Visser realiseren zich dat het traject een grote impact zal hebben op de betrok-ken afdelingen. Timo Visser: “Het gaat om een grote groep medewerkers die een training moet volgen. Artsen en verpleeg-kundigen die meerdere risicovolle medische apparaten bedienen, moeten bovendien meerdere trainingen volgen.” 
Om te beslissen welke vorm van scholing het meest geschikt is, start dit najaar een pilot waarin traditioneel contactonderwijs en e-learning met elkaar vergeleken worden. Aan de pilot nemen circa honderd onervaren medewerkers (denk aan stagiaires en pas afgestudeerden) deel. Ger Stassen: “Om de belasting voor de betrokken afdelingen zo veel mogelijk te beperken, willen we, daar waar dat mogelijk is, het onderwijs via e-learning aanbieden. Met e-learning kunnen cursisten op eigen gelegenheid en op elk willekeurig moment van de dag, zowel bin-nen als buiten het azM, studeren. Daar waar het onderwijs toch klassikaal plaatsvindt, zullen we bij de inroostering zeker rekening houden met de bezetting op afdelingen.” 

Binnenkort worden de betrokken medische afdelingen en verpleegeenheden schriftelijk nader geïnformeerd over het traings- en certifi ceringtraject. 

Lees meer op www.summum.mumc.nl 

Certifi cering gebruikers risicovolle medische apparatuur

NCRV filmt in azM Sinds kort maakt een fi lmploeg in op-dracht van de NCRV opnames in het azM voor het driedelige programma met als werktitel ‘Grenzen Verleggen’. Tv-regis-seur Rob Hof, die in Sittard opgegroeide, werkt in samenwerking met producers Chantal Gillard en Marc Duijsings, camera-mannen Chris Blokhuis en Stefan Hageme-ijer en geluidstechnici Ivo Vorhagen en Theo Raben aan een serie programma’s over de afdeling Neonatologie.  

in een drieluik voor de bekende documen-taire rubriek DOKUMENT van de NCRV. Deze rubriek staat voor kwaliteit en Rob Hof heeft meerdere nationale en internationale prijzen voor zijn werk gekregen. Uitzending zal pas in de herfst van 2007 plaatsvinden.“Het is prachtig hoe de afdelingen Neonato-logie Gvnaecologie en Obstetrie het educa-tieve en maatschappelijke belang van de serie onderschrijven en hun medewerking verlenen. Dit verplicht ons natuurlijk om er iets heel moois van te maken”, zegt Rob Hof over de samenwerking met het medisch personeel. 

Naast het bereiken van het brede publiek via televisie (driemaal uitzending inclusief een herhaling betekenen zo’n 4 miljoen kijkers) wordt de fi lm later ook gebruikt als lesmate-riaal binnen de verschillende disciplines van de kindergeneeskunde. Ouders, die ergens in Nederland te maken krijgen met een afde-

Over langere tijd wordt het verhaal van minimaal zes baby’s vanaf de geboorte tot en met het eerste levensjaar gevolgd. De manier waarop het medisch personeel van de afdelingen Gynaecologie, Obstetrie en Neonatologie met de ouders communiceren over de behandeling en het verdere levens-verloop van deze baby’s is het hoofdthema van dit drieluik.  
De opnames moeten uiteindelijk resulteren 

ling neonatologie, krijgen via de Vereniging voor Couveusekinderen (VOC) een DVD van deze serie aangeboden. Het Ministerie van VWS, dat deze serie mede mogelijk maakt, zal de fi lms straks inzetten voor voorlich-ting in binnen- en buitenland.

CERtIFICERING GEbRUIKERS RISICOVOllE MEDISCHE APPARAtUUR
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”Dat medewerkers voor het 

bedienen van hoogrisico appara-

tuur adequaat opgeleid moet zij n, 

is geen enkele discussie meer. 

Inmiddels ontstaat er geleidelij k 

aan een beweging waarbij  in het 

proces om tot komen tot een 

programma van eisen, al kritisch 

gekeken wordt naar het gebruik 

van het aan te schaffen apparaat 

in de praktij k en de bekwaam-

heidseisen die er aan gesteld 

worden. Dit wordt meegenomen in de aanbesteding. lastig te 

bedienen apparatuur met een slechte gebruikersinterface (kans 

op fout groot) komt er zo niet meer in als er gebruikersvriende-

lij kere alternatieven zij n. 

Inmiddels gaat het niet alleen meer over hoogrisico apparatuur, 

maar ook over hulpmiddelen en software: medische technologie. 

Er moet bewust beleid gevoerd worden op de risico’s van het 

niet adequaat kunnen omgaan met apparaten, hulpmiddelen 

en software. Risico-analyses, trainingen en certifi cering/toezicht 

blij ven actueel. De techniek schrij dt voort. Uiteindelij k moet het 

een “tweede natuur” worden om naar derden (zeker de patiënt) 

transparant te zij n over je bevoegd- en bekwaamheden. 

In het artikel van toe gaat over training of e-learning. tegenwoor-

dig gaat het over een veelvoud aan interventies. Van handleiding 

tot handige checklisten, van instructies tot e-learnings en zelfs 

naar virtual argumenty wordt gekeken. De manier waarop men-

sen aan kennis komen over het veilig bedienen en het certifi ceren 

zij n twee verschillende dingen. Niet iedereen leert hetzelfde.

Er is een grote awareness rondom veiligheid in gebruik van 

medische technologie, maar er zij n ook verbeterpunten. Na een 

tij d (3-5 jaar) vervallen de certifi caten. De manier waarop je aan 

een nieuw certifi caat komt, moet praktischer. Als je dagelij ks 

een spuitenpomp moet instellen, kan dit mogelij k beter in de 

praktij k getoetst worden dan in een leslokaal! We moeten het 

meer praktisch maken en meer maatwerk met meer gebruik 

van moderne onderwij stechnologieën (argumented reality, auto 

koppeling gebruiker/apparaat, performance support, e.d.) om 

compliance te vereenvoudigen.”

Michel van Zandvoort, directeur 

Maastricht UMC+ academie

Summum 09-2006
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In het 
nieuws

De CRAZ heeft een wettelijke basis. Zij wordt gevormd door afvaardigingen van diverse patiëntenverenigingen en vergadert samen met leden van de Raad van Bestuur van alle acht de academische ziekenhui-zen. De CRAZ zet zich in voor de belangen van patiënten. Doorgaans gaat dit om beleidsmatige zaken en procedures binnen de ziekenhuizen, waar grotere groepen pa-tiënten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld bij wettelijke aspecten op het gebied van kwaliteitsverbetering of wijzigingen in de doelstellingen of het fi nancieel beleid. Wan-neer dit soort zaken gevolgen hebben voor patiënten, heeft de CRAZ een belangrijke adviesfunctie. 

Voor het azM zijn Ad Baetsen en Marianne van den Berg de aandachtspersonen namens de CRAZ. Vooral via contactpersoon Judith Driesen, adviseur patiëntencommunicatie azM, worden zij op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen in het zieken-huis. “De bekendheid met de CRAZ moet duidelijk nog groeien”, erkent Ad Baetsen. “Vaak horen we pas achteraf wat gebeurd of veranderd is en dat is jammer. Wan-neer men meer vertrouwd raakt met onze inbreng zal dit hopelijk gaandeweg veran-deren.”

De invoering van een goed elektronisch pa-tiëntendossier (zie pagina 6) staat hoog op de agenda bij de CRAZ. “Vooral voor patiën-ten met meerdere aandoeningen tegelijk is dit heel belangrijk”, vindt Marianne van den Berg. “Als behandelingen van verschillende specialisten elkaar kunnen beïnvloeden, is een goede afstemming uiterst belangrijk. Ook moet duidelijk zijn wie de eindverant-woordelijkheid voor de patiënt heeft.”

Het veiligheidsmanagementsysteem van 

het ziekenhuis richt zich op het continu verbeteren van de veiligheid ter voorkoming van incidenten. De CRAZ ziet er ook scherp op toe dat het gevoel van veiligheid bij de patiënt zelf wordt meegenomen. De onont-koombare bezuinigingen in de gezondheids-zorg mogen niet ten koste van de zorg voor de patiënt gaan. “Artsen en verpleegkundi-gen werken met de beste bedoelingen voor de patiënt. Toch kan een aantal zaken met dezelfde middelen soms best beter. Als je met tien mensen om een bed staat, moet je ook aan de patiënt zelf even uitleggen wat 

Veiligheidsgevoel hoog op agenda

CRAZ geeft de patiënt een stem
“Verpleegkundigen aan het bed weten meestal heel goed wat hun patiënten willen. 
De patiënt weet het zelf echter het beste. Als je de patiënt centraal stelt binnen het 
ziekenhuis, moet je hem ook zelf naar zijn behoeften vragen. Dat heeft ook meer zeg-
gingskracht”, zo stellen Ad Baetsen en Marianne van den Berg. Namens de Cliëntenraad 
Academische Ziekenhuizen (CRAZ) zijn zij de twee aandachtspersonen voor het azM.

Studente Laura Steinbusch, werkzaam bin-nen de European Graduate School of Neuros-cience (Euron) van de UM-faculteit Health, Medicine & Life Sciences (FHML), heeft de Uni-lever studentenprijs ontvangen voor haar onderzoek naar de oorzaak van spierziek-ten. Met deze prijs wil Unilever onderzoek op hoog niveau stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro en een oorkonde.

Laura Steinbusch voerde, als afsluiting van de master Clinical Molecular Sciences aan de FHML, een buitenlandse afstudeerstage uit 

Unilever studentenprijs

Marianne van den Berg en Ad Baetsen

je komt doen en niet alleen over zijn hoofd zijn casus bespreken. Eenduidige commu-nicatie en helderheid over zijn situatie is belangrijk voor de toch al kwetsbare, afhan-kelijke en misschien wel angstige patiënt. Als een patiënt iets meldt dat beter, veiliger of prettiger kan, heeft hij ook recht op te-rugkoppeling. Zorgvuldige bejegening kost niets extra en kan het gevoel van veiligheid van de patiënt een heel stuk verbeteren. De patiënt mag immers niet ondersneeuwen in alle procedures”, zo stellen Baetsen en Van den Berg.

op het gebied van spierziekten. Startpunt was een patiëntengroep (cohort) in Frank-rijk waarvan de oorzaak van de betref-fende spierziekte onduidelijk was. Enkele patiënten bleken een afwijking (mutatie) te hebben in het gen voor agrin. Dit eiwit is een belangrijke speler in de communicatie tussen de zenuw en de spier. Onder begelei-ding van prof.dr. Marc de Baets, hoogleraar Chronische Infl ammatie bij neurodegenera-tieve aandoeningen van de School for Mental Health and Neuroscience was zij in Lyon werkzaam bij de onderzoeksgroep van prof.dr. Laurent Schaeffer van de Ecole Normale 

Superieure. Laura Steinbusch ontwikkelde een muismodel om het effect van de muta-tie in het agrin-eiwit te onderzoeken. Steinbusch ontving de prijs vanwege de originaliteit van haar onderzoek dat nieuwe inzichten opleverde op het gebied van stoor-nissen aan de overgang tussen zenuw en spier. Haar onderzoek zal op termijn leiden tot een publicatie waarvan zij coauteur zal zijn.

Stelling
Reanimatie moet een vast onderdeel worden van het middelbare school-onderwijs  

 Eens 
  
  Oneens 
    

 Reageer op deze stelling via   www.summum.mumc.nl en lees de uitslag over twee weken in SUMMUM gazet 

Uitslag vorige stelling: 83,8% vindt dat werknemers zelf verantwoorde-lijk zijn voor hun eigen fi theid.

DarmkankeronderzoekIn Dagblad De Limburger uitgebreid aan-dacht voor het darmkankeronderzoek van het azM waar ook de eigen 50+ medewer-kers aan hebben deelgenomen. 

Ultramoderne aanpak kankerVooruitlopend op toekomstige ontwikke-lingen heeft prof. Ph. Lambin, directeur van MaastroClinic, een uiteenzetting gegeven in Dagblad de Limburger over de bouw van een centrum voor bestaling op het grens-overschrijdende industrieterrein Avantis.

Kinderbrancard cadeauHet azM krijgt in week 41 de eerste speciale intensive care transportunit waarmee ernstig zieke kinderen veilig kunnen worden ver-voerd. Dit nieuws meldt weekblad De Ster. 

Blindedarm
Nicole Bouvy, chirurg in het azM, licht in De Volkskrant de risico’s en behandeling toe van een acute blindedarmontsteking.

Nieuw lid RvB azM
In Dagblad De Limburger, De Ster en Zorgvi-sie is het bericht opgenomen dat Harm Jan Driessen per 1 oktober benoemd is tot lid van de Raad van Bestuur van het azM.

Medicatie tijdens zwanger-schap
In De Volkskrant en Dagblad de Limburger vraagt prof.dr. Jan Nijhuis, gynaecoloog in het azM, aandacht voor het symposium ‘Een zwangere niet behandelen is een zwangere mishandelen’ op 4 oktober. In weekblad Me-disch Contact, wordt hier ook ruimschoots aandacht aan besteed.

Toos Offermanns, stafadviseur personeelszaken, PZ centraal over Informatie en computer, regel 5:  
Ik gebruik de computerapparatuur waarvoor deze bedoeld is en zet deze niet in op ongewenste 
wijze of zelfs voor illegale praktijken.

‘Mijn computer is niet mijn eigendom maar van het azM en zo 
ga ik er ook mee om. Op mijn pc vind je uitsluitend werkgere-
lateerde zaken en social media alleen als dat functioneel is, 
bijvoorbeeld om informatie over een sollicitant op te zoeken.’

Social
media

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012

”Ruim 15 jaar was de cliëntenmedezeggen-

schap geregeld via de NFU. De Cliëntenraad 

Academische Ziekenhuizen (CRAZ) had het 

patiëntenperspectief te behartigen. De NIAZ 

accreditaties kwamen uitvoerig aan bod. De 

kwaliteit van het ziekenhuis behoorde tot 

onze centrale taakstelling, de aandachts-

personen overlegden regelmatig met de 

Raad van bestuur en hadden informatieve 

gesprekken met afdelingen en medewerkers. 

Zij  discussieerden mee over kwaliteit van pa-

tiëntenzorg en veiligheid. Het afgelopen jaar 

was ik samen met Myrjam bakker-boone  

nauw betrokken bij  o.a. het ‘beddenhuis 

van de toekomst’ en gaven wij  onze input 

vanuit patiëntenperspectief. Vanaf 1 sep-

tember 2014 heeft het ziekenhuis een eigen 

cliëntenraad van 9 leden; met onze nieuwe 

raad komt de regio actief naar binnen. Het is 

uitdrukkelij k de bedoeling om de participatie 

van patiënten in het MUMC+ te bevorderen 

en zo de invloed van patiënten te vergroten. 

We zij n ons nu als nieuwe raad in diverse 

onderwerpen aan het verdiepen. Reken erop 

dat we dichter op de huid van het zieken-

huis gaan zitten! Wij  kij ken uit naar verdere 

kennismaking en 

samenwerking.” 

Niko de Jong, 

voorzitter 

cliëntenraad

VEIlIGHEIDSGEVOEl HOOG OP AGENDA
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Berichten uit de Faculteitsraad van 8 april

De raad heeft opiniërend gesproken over de Onderwijs en Examenregeling (OER) en Regels 

& Richtlijnen (R&R) van de opleiding Geneeskunde. De raad is ontevreden over het onvol-

doende-voldoende-uitstekend beoordelingssysteem. In de nieuwe OER en R&R is de huidige 

regeling ongewijzigd. Eind mei is er een discussiebijeenkomst met de Opleidingscommissie 

en de Examencommissie gepland. De raad wacht deze discussie af alvorens zij een defi nitief 

standpunt inneemt.

De raad heeft in april nogmaals gesproken over het formeel overbrengen van het Departe-

ment Medische, Klinische en Experimentele Psychologie (DMKEP) en het instituut Experi-

mentele Psychopathologie (EPP) naar de Faculteit der Psychologie (FdP). In februari heeft de 

raad een negatief advies gegeven. De raad is er niet van overtuigd dat er in het huidige 

reorganisatieplan en gemaakte afspraken met de FdP voldoende waarborging zit om de 

inhoud en kwaliteit van het onderwijs (ook op de lange termijn) te garanderen. De raad 

vraagt zich af wat gebeurt indien de nu gemaakte afspraken niet of niet naar tevredenheid 

door de FdP worden nagekomen. De raad mist afspraken die moeten waarborgen dat de 

FHML, ook op de lange termijn, invloed heeft op deskundigheid en de aansturing c.q. 

inhoud en kwaliteit van het onderwijs voor de FHML-onderwijsprogramma’s Geestelijke 

Gezondheidkunde en de master Mental Health. De raad handhaaft het al eerder afgegeven 

negatieve advies. De geschillenprocedure volgens artikel 3.3.3 van het Faculteitsreglement 

FHML wordt nu in gang gezet.

Op korte termijn valt een besluit te verwachten over de benoeming van een nieuwe decaan 

FHML en de vice-decaan. Ook de uitslag van de prijsvraag over de nieuwe naam van de 

gefuseerde FHML en azM wordt binnenkort bekend.

 Faculteitsraad
FHML 

Aandacht voor terugdringen vermijdbare schade

Leer van fouten

De overheid wil vermijdbare medische schade in alle Nederlandse ziekenhuizen zoveel 

mogelijk terugdringen. Het azM neemt deze verantwoordelijkheid uiterst serieus en 

probeert medische schade op meerdere manieren terug te dringen. “We doen mee met het 

landelijk actieprogramma en zetten daarnaast uit eigen beweging een extra preventiepro-

ject op”, vertelt Wim van Dijk, directeur Patiëntenzorg. “Als eerste ziekenhuis in Nederland 

gaan we in het kader van het project ‘Voorkom Medische Schade’ de dossiers van alle 

overleden patiënten doorlopend screenen.”

Onbedoelde medische schade in ziekenhui-

zen is aanzienlijk. Dit blijkt onder meer uit 

het EMGO / NIVEL onderzoek ‘Onbedoelde 

Schade in Nederlandse Ziekenhuizen’. Niet 

alle schade is te voorkomen. Zodra daarvan 

wèl sprake is, spreken we van vermijdbare 

medische schade. Eén van de dingen die het 

Maastricht UMC+ doet om vermijdbare 

schade tegen te gaan, is het bekijken van de 

statussen van alle overleden patiënten. Zo 

kan worden onderzocht of zich mogelijk 

vermijdbare medische schade heeft voorge-

daan. Dit project wordt in samenwerking 

met het Nederlands instituut voor onder-

zoek van de gezondheidszorg (NIVEL) 

uitgevoerd. 

Wim van Dijk legt uit hoe het project 

‘Voorkom Medische Schade’ er in de praktijk 

uitziet. “Het is allereerst van belang dat de 

bijgewerkte dossiers van overleden patien-

ten zo snel mogelijk worden afgegeven bij 

het medisch archief zodat ze meteen kunnen 

worden onderzocht. Getrainde verpleeg-

kundigen screenen eerst alle dossiers van 

overleden patiënten op basis van vijftien 

‘triggers’ die kunnen wijzen op onbedoelde 

schade. Voorbeelden van ‘triggers’ zijn: 

een allergische reactie op een geneesmiddel, 

een onbedoelde heroperatie of het acuut 

overlijden van een patiënt. Dossiers met 

dergelijke ‘triggers’ worden doorgegeven 

aan de Commissie Onderzoek Overleden 

Patiënten. In deze commissie zitten ervaren 

medici [waaronder oud-hoogleraren, red.] 

die op basis van een aantal vastgestelde 

criteria onderzoeken of sprake is geweest 

van vermijdbare schade die (mogelijk) heeft 

bijgedragen aan het overlijden. Als derge-

lijke schade wordt aangetroffen, wordt in 

alle gevallen overlegd met het afdelings-

hoofd en het behandelteam van het meest 

verantwoordelijke specialisme. Vervolgens 

onderzoekt men of vergelijkbare schade in 

de toekomst kan worden voorkomen. Als dit 

het geval is, stelt het afdelingshoofd een 

verbeterplan op dat zo snel mogelijk wordt 

ingevoerd.” 

Van Dijk wijst er met klem op dat het er niet 

om gaat om zondebokken aan te wijzen. 

“We zijn allemaal mensen en maken 

allemaal fouten. Het is de kunst om van 

fouten te leren en deze geen tweede keer te 

maken.”

Wim van Dijk (l) met mede-initiatiefnemer van het project prof.dr. Peter Pop

Nieuwe diagnostische 

methode trombose 

Een trombosebeen is gevaarlijk omdat de 

bloedprop in de beenvaten los kan schieten 

en kan leiden tot een longembolie waaraan 

de patiënt mogelijk kan overlijden. Een 

recent ontwikkelde diagnostische onder-

zoeksmethode voor huisartsen om trombo-

sebenen vroegtijdig te herkennen - de 

AMUSE-strategie - blijkt veilig en effi ciënt. 

Door het gebruik van deze AMUSE-strategie 

(AMUSE staat voor ‘Amsterdam Maastricht 

Utrecht Study on venous trombo Embolism’) 

vermindert het aantal doorverwijzingen 

naar het ziekenhuis met bijna de helft. Dit 

zijn de conclusies van het AMUSE-onderzoek 

dat gezamenlijk werd uitgevoerd door de 

universiteiten van Maastricht, Amsterdam 

en Utrecht. Het onderzoek werd gefi nan-

cierd door ZonMW. 

Patiënten bij wie de huisarts een trombose-

been vermoedt, moesten tot nu toe naar het 

ziekenhuis voor een diagnose. De AMUSE-

strategie bestaat uit zeven ja- / nee-vragen 

en een bloedtest die de huisarts zelf kan 

verrichten. Daarmee kan worden vastgesteld 

of een gevaarlijk bloedstolsel aanwezig is. 

De test bepaalt namelijk de concentratie van 

een stof die vrijkomt bij de afbraak van 

bloedstolsels. Bij patiënten met een trombo-

sebeen is de concentratie vrijwel altijd 

verhoogd. 

De diagnostische strategie werd door zo'n 

driehonderd Nederlandse huisartsen bij 

meer dan duizend van trombosebeen 

verdachte patiënten getest. Vijfhonderd 

patiënten hoefden op basis van de diagnos-

tische regel niet te worden doorverwezen, 

omdat een trombosebeen nagenoeg kon 

worden uitgesloten. De diagnostische 

strategie is inmiddels opgenomen in de 

nieuwe huisartsenrichtlijn 'diepe veneuze 

trombose'. 

Lees meer op www.pers.unimaas.nl.

AANDACHt VOOR tERUGDRINGEN VERMij DbARE SCHADE

De door COOP in 2007 geïntroduceerde 

systematiek was nieuw en week af van alle 

tot dan toe gehanteerde beoordelingen 

over de vermij dbaarheid van het overlij den, 

omdat bij  verdenking van een adverse event 

systematisch teruggekoppeld wordt naar de 

behandelaars en de eindbeoordeling plaats 

vindt door een multidisciplinair team. bij  de 

COOP bestond de sterke overtuiging dat het 

meest effectieve instrument om kwaliteits-

verbetering van de zorg te bewerkstelligen 

bestaat uit het kritisch en niet-beschuldigend 

refl ecteren op de eigen geleverde kwaliteit 

van zorg. Enkele jaren geleden zou de Sur-

geon General van de VS tij dens een bezoek 

aan Nederland exact hetzelfde concluderen.

Vragen gesteld over de behandeling van 

patiënten, waarbij  mogelij k adverse events 

zij n opgetreden hebben in veel gevallen tot 

deze zelfrefl ectie geleid en tot leermomen-

ten. Op basis van min of meer structurele 

tekortkomingen in de zorg komt de COOP in 

haar jaarlij kse rapporten tot aanbevelingen. 

belangrij ke voorbeelden hiervan betreffen 

de antistolling, de continuïteit van zorg en 

discrepanties tussen de draagkracht van de 

patiënt en de draaglast van de behandeling. 

Het succes van de COOP is vervolgens 

afhankelij k van de mate waarin de hoofden 

van afdelingen, het stafconvent en de Rvb 

de adviezen au sérieux nemen. Een aantal 

afdelingen heeft complicatiebesprekingen 

ingesteld of geactiveerd of maatregelen 

genomen om de continuïteit van zorg te 

bevorderen en antistolling goed te regelen.  

Continue ziekenhuis brede inspanningen zij n 

echter vereist om kwaliteit hoog te houden 

en te verbeteren. Optimalisering van de 

zelfrefl ectie zou de COOP overbodig moeten 

maken. binnenkort zullen 4 academische 

ziekenhuizen en enkele regionale klinieken 

de COOP methodiek hanteren en ligt geza-

menlij k prospectief onderzoek in het nabij e 

verschiet.

19
96

19
97

19
98

19
99

20
11

20
12

20
13

19
95

19
96

20
00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
09

20
10

20
14

20
15

20
01

20
08

 

Col du Galibier, altitude 2640 m 

Marmotte 2005 
Samedi 09 07 2005, 14.34.13 h 

Peter b. Soeters, MD, PhD

Emeritus Professor of Surgery
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Agenda

27 & 28 februari
European Vascular Course (EVC) in Maastricht.

2 maart
-  Inloopsessie NIAZ, 13.00 uur. Informatie: Mary Derix, T 75448 / 75431 / E mary.derix@mumc.nl.

-  Cardiologiedag- IC-symposium. Meer info: www.lviz.nl.

3 maart
-  Lezing ‘Kanker in het gezin’, 
17.00 uur. Inschrijven via: 
E oncologiecentrum@mumc.nl.-  Inloopsessie zoeken op Qualiweb, 11.30 uur. Informatie: Charlotte Konings, T 75990 / E charlotte.konings@mumc.nl of Jack Custers, T 75436 / 

E jack.custers@mumc.nl
-  CAPHRI Quiz voor alle medewerkers van onderzoeksinstituut CAPHRI, 20.00 - 23.00 uur. Locatie: Edd’s Café, Heggenstraat 3, Maastricht. Toegang gratis. Inschrijving via E D.Moens@CAPHRI.unimaas.nl.

4 maart
-  Studium Generale-lezing Pornofi catie van de samenleving, 20.00 uur, collegezaal / auditorium Tongersestraat 53. Toegang gratis.

-  Regiobijeenkomst Sarcoïdose Belangen vereniging Nederland in de Greepzaal, niveau 4 azM 13.30 – 16.30 uur. Meer info via E l.roebroek@HCCnet.nl of E brabant@sarcoidose.nl.

5 maart
-  Inloopsessie zoeken op Qualiweb, 12.15 uur. Informatie: Charlotte Konings, T 75990 / E charlotte.konings@mumc.nl of Jack Custers, T 75436 / 
E jack.custers@mumc.nl.

-  Studium Generale-lezing ‘Hoe apen en kinderen omgaan met confl icten’, 20.00 uur, aula Tongersestraat 53. Toegang gratis.

11 maart
-  Meeting PhD students, 15.00 uur. Inschrijven via: www.unimaas.nl\congresbureau\promovendibijeenkomst-  Verpleegkundig Onderwijs en Training start 11 maart met een cursus medische terminologie. Meer info via: Intraspect - Diensten - Cursusaanbod – Cursus medi-sche terminologie. 

Posterservice medische posters

Werken en leren in het azM

Open dag o
p zate

rdag 3
1 januari 2

009

Zie ook: www.azm
.nl

Werken en leren in het azM

Open dag o
p zate

rdag 3
1 januari 2

009

Zie ook: www.azm
.nl

Het Servicecentrum van de stafdienst Communicatie azM heeft samen met de huisdrukkerij onderzocht hoe we u nog beter van dienst kunnen zijn bij het maken van medische posters. Daarbij is gekeken naar de service bij spoedopdrachten en de kosten. Vanaf nu kunt u rechtstreeks bij de huisdrukkerij – Grafi sche Dienstverlening - terecht voor het bestellen van uw medische posters. Grafi sche Dienstverlening beschikt over een postervoorbeeld in de huisstijl, heeft een wereldwijd netwerk en kan daardoor uw poster nasturen naar de locatie van uw congres. Het is daarnaast mogelijk posters tegen een goedkoper tarief te produceren.

‘SURPASS checklist verhoogt patiëntveiligheid’Time out is ok!
Sinds vier maanden werkt ons ziekenhuis bij alle operaties met de checklist SURPASS (Surgical Patient Safety System). Inmiddels vindt geen 

enkele geplande operatie meer plaats zonder het afvinken van deze checklist. Anesthesist Marco Marcus, chirurg Pascal Hannemann en 

verpleegkundige Huub Beckers vertellen over het belang van SURPASS en leggen uit hoe dit instrument nog beter kan worden ingezet. 

checklist een goede zaak is. “Door deze checklist organisatiebreed in te voeren, werken we gezamenlijk aan patiëntveilig-heid. Het is een goed instrument dat alleen optimaal werkt als iedereen de discipline opbrengt om zijn deel van de lijst volledig in te vullen!”

Het afwerken van een pre-checklist is in de luchtvaart de gewoonste zaak van de wereld. Voordat het vliegtuig opstijgt controleren gezagvoerder en co-piloot alle punten op deze lijst om de veiligheid te waarborgen. Ook ons ziekenhuis werkt sinds november 2008 met een checklist. Het doel van de SURPASS-lijst is het verhogen van de patiëntveiligheid. De checklist wordt ingevuld als de patiënt aankomt, op de verpleegafdeling, in de sluis voor de OK, in de OK, met betrekking tot het postoperatief beleid, op de recovery en wederom op de verpleegafdeling als de patiënt weer naar huis gaat. SURPASS reikt dus van opname tot en met het ontslag. De lijst is ontwikkeld in het AMC; het azM is één van de vijf ziekenhuizen in Nederland die meedoen met een pilot om de effectiviteit van de lijst te testen.
Het invulpercentage van de lijst is inmiddels opgelopen naar 92 procent. “Dat is een goede prestatie, maar we moeten op korte termijn naar 100 procent”, vindt Marco Marcus. Een belangrijk onderdeel van SURPASS is de wettelijk verplichte ‘time out’ op de operatiekamer. Vlak voor de operatie wordt tijdens die ‘time out’ onder meer gecontroleerd of het de juiste patiënt is, of de juiste zijde is gemarkeerd en of alle materialen beschikbaar zijn. “Die time out is een sleutelmoment dat je kunt vergelijken met het nalopen van de pre-checklist in de luchtvaart”, vertelt Pascal Hannemann. “Het is belangrijk dat de time out wordt gehou-den voordat de patiënt onder narcose wordt gebracht!”

Marco Marcus, Pascal Hannemann en Huub Beckers vinden alledrie dat de checklist compacter en zakelijker kan. “Elf pagina’s is wel erg veel van het goede”, aldus Huub Beckers. “Voor de operatiekamer is een goed doordachte lijst op A4-formaat voldoende”, meent Pascal Hannemann. “Het moet korter, 

beter en strakker”, vult Marcus aan. “Maar het is ook nodig dat er enkele nieuwe dingen op komen te staan. Het postopera-tief overleg tussen anesthesist en operateur is op de lijst bijvoorbeeld nog niet geforma-liseerd.” De drie professionals vinden echter ook eensgezind dat het werken met deze 

Hoe bestelt u een poster voor uw congres?1. Stuur Grafi sche Dienstverlening – via E drukkerij@mumc.nl - de informatie die u op uw poster wilt opnemen en vermeld hierbij uw naam, kostenplaatsnummer en telefoonnummer;
2. Grafi sche Dienstverlening maakt – indien gewenst - de poster voor u op;3. Of u kunt de informatie op een USB-stick zetten en tussen 8.30 en 17.00 uur even langslopen bij Grafi sche Dienstverlening op niveau 0;

4. Hier kunt u uw poster ook weer op-halen.
Wilt u meer informatie over het bestellen van posters, de kosten en de mogelijkheid posters na te sturen naar een congresloca-tie, neem dan contact op met Grafi sche Dienstverlening via T 74969.

Marco Marcus (l.) en Pascal Henneman

’SURPASS CHECKlISt VERHOOGt PAtIËNtVEIlIGHEID’
Bernd Kremer, directeur – bestuurder RVE Operatieve Geneeskunde over Geld en goederen, regel 1:  
Ik ben zuinig op materialen en middelen van Maastricht UMC+ en gebruik ze alleen waarvoor ze  
bedoeld zijn.

‘Een goede professional zijn, is méér dan hart voor de patiënt 
hebben. Je zelf vragen blijven stellen over de toegevoegde 
waarde van elke behandeling en de zorgvuldige inzet van  
middelen en materialen hoort er evenzeer bij.’

Jezelf
vragen stellen

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie
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OK-zorg
De inspectie sloot begin februari de OK’s in het Atrium MC in verband met de luchtkwa-liteit. Er wordt naar oplossingen gezocht met onder andere het azM en Orbis Medisch Concern in Sittard. 

(diverse media)

Smiley KraamafdelingDe kraamafdeling van het azM heeft van de stichting Kind en Ziekenhuis een Smiley, een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk, gekregen in verband met de gezinsgerichte zorg. (TV Maastricht en Gezondheid.nl, 12 februari) 

Vergoeding behandelingHonderden patiënten met chronische ontstekingsziektes krijgen niet de behande-ling die ze nodig hebben. Verzekeraars en ziekenhuizen weigeren de behandeling te vergoeden. Volgens prof.dr. Marjolein Drent gaat het om een relatief nieuwe behande-ling. Ziekenhuizen hebben geen budget hiervoor.
(AD, 16 februari)

20-weken echo
De Christen Unie wil het structureel echoscopisch onderzoek wettelijk laten plaatsvinden op een later tijdstip, dus later dan twintig weken. Dit naar aanleiding van de toename van het aantal abortussen na prenatale diagnostiek. Prof.dr. Jan Nijhuis bepleit de handhaving van de 20-weken echo. 

(NRC Handelsblad, 18 feb. 2010)

Comazuipers
Tijdens de carnaval zijn in de zes Limburgse ziekenhuizen dertig minderjarigen met een alcoholvergiftiging opgenomen. De leeftijd daalde de afgelopen jaren tot een gemid-delde van vijftien jaar. Het azM nam tien jongeren voor zijn rekening. 

(Dagblad De Limburger, 20 februari)

Reanimatie
Op 23 februari bezochten vijftig geneeskun-destudenten het Provinciehuis voor het startsein van het project waarbij de studenten reanimatieles geven aan middel-bare scholieren. De studenten hebben zich vrijwillig aangemeld voor de reanimatietrai-ningen.

(Dagblad De Limburger, 24 februari)

Open Dag azM 
Ruim 2.500 mensen bezochten op 27 februari de Open Dag in het azM. (diverse media 27 februari en 1 maart)

In het 
nieuws

NIAZ-keurmerk voor azM

‘Het is weer gelukt!’Ons ziekenhuis heeft in februari wederom het NIAZ-keurmerk binnengehaald. Het Nederlandse Instituut voor Accreditatie van Zorgin-

stellingen gaf na twee gedegen audits (controles) groen licht. “Het NIAZ-keurmerk is voor patiënten, inspectie, huisartsen, verzekeraars 

en andere partijen een kwaliteitsgarantie”, aldus Mary Derix en Els Meers. “We zijn getoetst volgens een nieuwere norm, waarin ook 

nadrukkelijk eisen voor patiëntveiligheid zijn opgenomen. We zijn trots op deze accreditatie, die te danken is aan de inzet van mede-

werkers op alle afdelingen!”

Het binnenhalen van het gerenommeerde NIAZ-keurmerk is niet voor ieder ziekenhuis weggelegd. De eisen zijn streng en vrijwel alle processen worden onder de loep genomen. “Na een intensieve toetsing in maart 2009 besloot het NIAZ om nog eens terug te komen”, vertelt kwaliteitsmanager Mary Derix van het stafdirectoraat Zorg en Leren. “De auditoren vonden dat voor een aantal aspecten de plannen en beleidsstuk-ken uitstekend op papier stonden, maar ze wilden ook checken of al die ‘papieren voorschriften’ in de praktijk worden waargemaakt. In december volgde daarom een tweede audit, die toegespitst was op borging in de praktijk. Toen dit ook allemaal in orde bleek te zijn, kreeg ons ziekenhuis in februari voor de derde keer het keurmerk.” “Voor alle decentrale kwaliteitsfunctionaris-sen is dit de kroon op hard werken”, vult Els Meers aan, die als stafadviseur Operatieve Geneeskunde ook nauw betrokken was bij de audits. “Het is fi jn dat alle tijd die teams hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het proces en de systemen op deze manier wordt gewaardeerd.”

Een gerenommeerd keurmerk als NIAZ geeft ons ziekenhuis een krachtige uitstraling. Patiënten, inspectie, zorgverzekeraars en 

andere partijen weten dankzij die accredita-tie dat het bij het azM structureel goed zit. De nieuwe NIAZ-accredatie geldt opnieuw voor vier jaar. Voorlopig kan het azM dus op zijn lauweren gaan rusten? “Nee, absoluut niet!”, menen beide dames. “Het is inder-daad goed denkbaar dat na het binnenhalen van het keurmerk een dip ontstaat, maar dat kunnen we voorkomen. In dit zieken-huis werken professionals die weten dat resultaten uit het verleden geen succes garanderen voor de toekomst. Kwaliteit blijft altijd op de agenda staan, mede door toezicht vanuit de inspectie en alle kwali-teitsindicatoren van Zichtbare Zorg van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bovendien krijgt het thema risicobeheersing blijvende aandacht in het integraal risico-managementprogramma High5. Je kunt nooit alle fouten voorkomen, maar wel dag in dag uit proberen om de foutmarge te minimaliseren. We hebben aangetoond dat het kwaliteitssysteem hiervoor goed is ingericht. Het realiseren van kwaliteit, klantvriendelijkheid en veiligheid is een continu proces dat nooit stopt. Daarom willen alle medewerkers constant aan de NIAZ-norm blijven voldoen en – waar mogelijk – zelfs een stapje extra zetten!”

Het NIAZ-keurmerk is een kwaliteitsgarantie zeggen Mary Derix (l.) en Els Meers

Welkom in het nieuwe PatiëntenvoorlichtingscentrumHet Patiëntenvoorlichtingscentrum in de Serrehal van ons ziekenhuis is vernieuwd. Het 
centrum beschikt nu over een open ontvangstruimte, een aparte gespreksruimte voor 
privégesprekken met patiënten en internetplekken voor patiënten en bezoekers. Patiëntenvoorlichters Mariet Bastiaens en Marianne Houben zijn vooral blij met de open en welkome sfeer die het nieuwe Patiëntenvoorlichtingscentrum uitstraalt. “Patiënten en bezoekers dachten vaak dat ons centrum een kantoorruimte was waardoor de drempel om zo naar binnen te lopen erg hoog was. We merken dat mensen nu meteen binnen stappen in plaats van eerst voorzichtig te vragen of dat mag. Met de verbouwing is verder onze lang gekoes-terde wens voor een aparte gespreksruimte en internetplekken voor patiënten in vervulling gegaan.”

Behalve de inrichting van het centrum is ook de manier van werken veranderd. “Naast patiëntenvoorlichting en klachtenop-vang en -bemiddeling richten we ons steeds meer op het organiseren van voorlichtings-activiteiten voor patiënten en bezoekers zoals onlangs de Week van de gezonde voeding, en we helpen andere afdelingen bij 

het organiseren van dergelijke evenemen-ten. Verder richten we ons ook steeds meer op het ondersteunen van de RVE’s in huis bij de voorlichting/communicatie richting hun patiënten. Daartoe hebben we onlangs het onderzoek ‘Voorlichting op maat’ 

gehouden onder collega’s. Op basis van de uitslagen van dat onderzoek willen we ons dienstenpakket richting de afdelingen optimaliseren. Later dit jaar houden we eenzelfde onderzoek onder patiënten.” “Je kunt ons eigenlijk zien als een grote vraagbaak waar niet alleen patiënten, maar zeker ook collega’s terecht kunnen voor allerlei patiënteninformatie, voorlichtings-materiaal en ondersteuning bij het organise-ren van patiëntenactiviteiten”, aldus Marianne en Mariet tot slot. “Loop dus gerust eens binnen in ons Patiëntenvoorlich-tingscentrum.” 

Patiëntenvoorlichters Marianne Houben (l.) en Mariet Bastiaens zijn blij met de open 
sfeer die ‘hun’ nieuwe voorlichtingscentrum uitstraalt.

’HEt IS WEER GElUKt’

in orde bleek te zijn, kreeg ons ziekenhuis in februari voor de derde keer het keurmerk.” “Voor alle decentrale kwaliteitsfunctionaris-sen is dit de kroon op hard werken”, vult Els Meers aan, die als stafadviseur Operatieve Geneeskunde ook nauw betrokken was bij 
 jn dat alle tijd die teams hebben geïnvesteerd in het verbeteren van 

hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het proces en de systemen op deze manier wordt gewaardeerd.”

Een gerenommeerd keurmerk als NIAZ geeft 

teitsindicatoren van Zichtbare Zorg van de 

toen ik in 2000 van Amsterdam naar Maastricht 

kwam werd mij  meteen duidelij k gemaakt dat 

patiëntveiligheid hoog in het vaandel van het azM 

stond. Het was en is uiteraard vanzelfsprekend 

dat wij  als verpleegkundigen en artsen de beste 

behandeling voor onze patiënten aanbieden maar 

destij ds bestonden nog geen gestructureerde 

processen en protocollen om dat te garanderen.

behalve dat iedereen maximaal zij n/haar best deed hadden we 

nauwelij ks controle systemen of checklij sten zoals die buiten de 

gezondheidszorg al veel eerder waren geïmplementeerd.

Het is indrukwekkend hoe in een relatief kort tij dsbestek kwa-

liteitsindicatoren volledig algemeen goed zij n gewor-

den. Het azM blinkt uit in de aandacht voor kwaliteit, 

klantvriendelij kheid en veiligheid. Als je in verschillende 

ziekenhuizen hebt gewerkt, zowel in binnen- als bui-

tenland, is het duidelij k dat dit belangrij k thema niet al-

leen op papier maar ook in de praktij k intensief beleefd 

wordt. Het besef dat onze patiënten heel kwetsbaar 

zij n is de drij fveer om elke dag de hoogste mate van 

veiligheid na te streven.

De steeds meer complexere behandel technieken benadrukken 

het belang van technische en medische veiligheid. Daarom is 

veiligheid een essentieel onderdeel van onze cultuur. 

NIAZ KEURMERK VOOR AZM
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’HEt IS WEER GElUKt’
VEIlIGHEID 
VERGt MOED
DURF!-CAMPAGNE HIGH5

In het kader van het High5-programma rondom veiligheid start dit voorjaar de campagne 

In het kader van het High5-programma rondom veiligheid start dit voorjaar de campagne 

DURF!, gericht op patiënten en medewerkers. Heb het lef om je twijfels te uiten als veilig-

DURF!, gericht op patiënten en medewerkers. Heb het lef om je twijfels te uiten als veilig-

heid in het geding is, dat is de boodschap. 

Confronterend is het verhaal van de man in 

het fi lmpje DURF dat u wellicht op Intras-

pect heeft gezien: na een verkeersongeval 

belandt hij in het ziekenhuis, waar hij op de 
belandt hij in het ziekenhuis, waar hij op de 

OK penicilline krijgt toegediend ter voorbe-

reiding op een beenoperatie. De patiënt 

krijgt acuut een allergische reactie en sterft. 

Had die verpleegster zich maar niks 

aangetrokken van de geïrriteerde arts. Had 

ze nu toch haar mond durven opendoen en 

gevraagd naar de status, dan was de man 

waarschijnlijk nog in leven. Want zijn 

penicillineallergie stond keurig vermeld in 

zijn dossier dat in het ziekenhuis voorhan-

den was. Alleen niet op de OK.

Het fi lmpje is nep: het zogenaamde 

slachtoffer is een acteur. Maar situaties 

zoals de geschetste, waarbij zaken goed 
zoals de geschetste, waarbij zaken goed 

fout lopen door gebrek aan durf, komen wel 

degelijk voor. Ook in ons ziekenhuis. “Een 

gebrek aan durf is begrijpelijk”, vindt Jos 

Hoofs, stafadviseur Patiëntveiligheid en één 

van de stuwende krachten achter Vrijwillig 

Incident Melden (VIM). “Ga maar eens in de 

schoenen staan van een arts in opleiding 

(AIO) die een incident moet melden waarbij 

zijn supervisor is betrokken.” Hoofs 

benadrukt het grote belang van VIMmen 

nog maar eens: “Het gaat daarbij niet om 

vingerwijzen, maar om leren van elkaar; om 

het streven van alle medewerkers als één 
het streven van alle medewerkers als één 

team naar optimale en veilige zorg.”
team naar optimale en veilige zorg.”

Saskia Eggen, senior communicatieadviseur, 
Saskia Eggen, senior communicatieadviseur, 
Saskia Eggen, senior communicatieadviseur, 
Saskia Eggen, senior communicatieadviseur, 

legt de werking van DURF! uit: “De cam-
legt de werking van DURF! uit: “De cam-

pagne wil patiënten en medewerkers 
pagne wil patiënten en medewerkers 

bewust maken van de belangrijke bijdrage 
bewust maken van de belangrijke bijdrage 

die ze zélf kunnen leveren in het streven 
die ze zélf kunnen leveren in het streven 

naar veiligheid. Voor patiënten is er een 
naar veiligheid. Voor patiënten is er een 

folder, die hen aanspoort om alert en 
folder, die hen aanspoort om alert en 

mondig te zijn. Vraag als patiënt bijvoor-
mondig te zijn. Vraag als patiënt bijvoor-

beeld gerust waarom je nu opeens rode 
beeld gerust waarom je nu opeens rode 

pillen krijgt in plaats van de gebruikelijke 
pillen krijgt in plaats van de gebruikelijke 

blauwe. Medewerkers worden op vele 
blauwe. Medewerkers worden op vele 

manieren attent gemaakt op de DURF!-cam-
manieren attent gemaakt op de DURF!-cam-

pagne: onder andere via fi lm, werkoverleg 
pagne: onder andere via fi lm, werkoverleg 

en de nieuw te introduceren veiligheidsron-
en de nieuw te introduceren veiligheidsron-

des.”

Belangrijk voor medewerkers zijn ook de 
Belangrijk voor medewerkers zijn ook de 

Interdisciplinaire Klinische Complicatiebe-
Interdisciplinaire Klinische Complicatiebe-

sprekingen (IKC’s) twee keer per jaar, een 
sprekingen (IKC’s) twee keer per jaar, een 

initiatief van de Commissie Onderzoek Over-
initiatief van de Commissie Onderzoek Over-

leden Patiënten (COOP). De eerste IKC vindt 
leden Patiënten (COOP). De eerste IKC vindt 

plaats op 28 maart. “De vakgroep Maag-, 
plaats op 28 maart. “De vakgroep Maag-, 

Darm- en Leverziektes heeft de DURF om die 
Darm- en Leverziektes heeft de DURF om die 

dag een casus te presenteren waarbij iets 
dag een casus te presenteren waarbij iets 

fout liep”, zegt Jos Hoofs. “Komt allen, om 
fout liep”, zegt Jos Hoofs. “Komt allen, om 

die moed te belonen. Maar natuurlijk vooral 
die moed te belonen. Maar natuurlijk vooral 

om er iets van op te steken, want daar gaat 
om er iets van op te steken, want daar gaat 

het om.” 

Eerste Interdisciplinaire Klinische Complicatiebespreking (IKC)  

Stafgroep Maag Darm Lever bespreekt een casus en gaat in dialoog met 

deelnemers

Durf jij te 
leren van  
een ander
28 maart 2011 van 15.30 tot 17.00 

uur in de Greepzaal

Meer informatie en programma op Intraspect > High5 > Patiëntveiligheid.

Aanmelden bij Marie-José Konigs-Hutschemakers: mj.konigs@mumc.nl.

Deze poster maakt onderdeel uit van het programma High5:  integraal risicomanagement in het azM.
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Ester Damoiseaux, DBC registrator H&V over Geld en goederen, regel 5: Ik zorg ervoor dat ik alle  
registraties die ik vanuit mijn functie moet doen op de juiste wijze uitvoer.

‘Check en dubbel check, dat is de kern van een goede DBC-
registratie. Onzorgvuldige registraties kosten achteraf veel  
extra werk en kunnen bovendien de patiënt onnodig belasten. 
Daarbij is zowel het ziekenhuis als de patiënt niet gebaat.’

Check en 
dubbelcheck 

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012

VeiligheidsVeiligheidsV ronde? Dat is toch hetzelfde als 
onde? Dat is toch hetzelfde als 

een audit? “Nee, dus”, zegt Pedro Penders, enders, 

stafmedewerker, kwaliteit en veiligheid van 
, kwaliteit en veiligheid van 

r, kwaliteit en veiligheid van 
r

de RVE EVK/MIC/OC. “Maar de ve
RVE EVK/MIC/OC. “Maar de ve
R

rwarring 

bestaat. Een audit beslaat een breder 

aandachtsgebied en toetst volgens vastge-

stelde normaspecten (bijvoorbeeld de 

NIAZ-norm). De veiligheidsronde draait 

specifiek rond veiligheid en wordt boven-

dien uitgevoerd door mensen van de eigen 

afdeling. Het instrument is bedoeld om 

veiligheid op een laagdrempelige manier 

bespreekbaar te maken binnen het eigen 

proces.”

Streven is om per afdeling één of twee keer 

per jaar een veiligheidsronde van circa één 

uur te laten plaatsvinden, al dan niet met 

een specifiek thema (bijvoorbeeld appara-

tuur, medicatie, hygiëne). r, medicatie, hygiëne). r
Pedro, die er als 

coach voor moet zorgen dat het instrument 

e�ectief wordt toegepast binnen ‘zijn’ RVE, RVE, R

doet mee met elke ronde. Andere deelne-

mers wisselen per afdeling. 

Op de Intensive Care is kwaliteitscoördina-

tor en IC-verpleegkundige Huub van 

Proemeren steeds van de partij. “Door 

hetzelfde thema te kiezen voor elk van de 

drie Intensive Care-afdelingen, beschikken 

we na de rondes over goed vergelijkingsma-

teriaal”, aldus Huub. Nadeel vindt hij de 

‘blindheid’ die na verloop van tijd optreedt 

als het om de eigen afdeling gaat. “Daarom 

is het zo belangrijk dat Pedro meeloopt, 

omdat hij meer afstand heeft tot de 

werkvloer.”r.”r

De resultaten van de veiligheidsrondes 

worden gerapporteerd aan het team en het 

management. Pedro: “Uiteindelijk willen we 

de bevindingen van instrumenten als 

Vrijwillig Incident Melden, de audits en de 

veiligheidsrondes in elkaar kunnen schui-

ven, zodat je tot één integrale rapportage 

komt.” Daar wordt nog aan gewerkt. 

Afdelingen moeten vooral niet wachten met 

de veiligheidsrondes tot het zover is, want 

het instrument levert ook directe verbete-

ringen op. “Als je constateert dat een 
“Als je constateert dat een 
“

nooduitgang is geblokkeerd, kun je daar 

meteen iets aan doen”, aldus Huub. Veilig-Veilig-V

heid zit ‘m soms in een klein hoekje... “Een 

veiligheidsronde is een momentopname”, 

besluit Pedro. “Het gaat vooral om het 

telkens opnieuw met elkaar praten over het 

thema veiligheid.”

De veiligheidsronde is een relatief simpel elatief simpel 

maar effimaar effimaar ef ciënt instrument om de (patiënt) 
ument om de (patiënt) 

veiligheid in ons ziekenhuis op een hoger enhuis op een hoger 

plan te tillen. Nu er onlangs een nieuw, w, w

ziekenhuisbreed protocol is opgesteld, 

is het hoog tijd voor een herintroductie.  
is het hoog tijd voor een herintroductie.  

20
11
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De eerste vraag die bij  dit artikel boven komt is “is 

er dan moed en durf nodig om in de gezond-

heidszorg te werken?” Het antwoord kan 

alleen maar zij n een volmondig “JA!”. Daar 

waar in de huidige tij d in de gezondheids-

zorg het adagium “meer met minder!” klinkt 

en waar niet alleen de zorg voor de patiënt, 

maar ook de techniek rondom de behande-

ling van de patiënt steeds complexer worden, 

daar loopt de zorgprofessional het meeste 

risico. Risico op fouten, op falen, op niet kunnen 

voldoen aan dat waar hij  voor staat, nl. de beste zorg leveren op een 

zo veilig mogelij ke manier. Maar het gaat niet alleen om de veiligheid 

van de patiënt, het gaat ook om de veiligheid van de medewerker. 

Een zorgprofessional heeft oog voor beiden en heeft daarbij  zij n 

omgeving, zij n collega’s, nodig om (te) van te kunnen leren en inspi-

ratie op te doen, nodig om hem te behoeden en bij  te sturen, om 

hem veilig te houden. En ook dat vergt durf en moed. Niet alleen de 

patiënt veilig houden, maar ook durven de eigen veiligheid in handen 

van collega’s te leggen. En dat begint door je fouten en bij na fouten 

kenbaar en bespreekbaar te maken en dat vergt DURF.

 
Martien Conjaerts

Adjunct-directeur RVE Operatieve Geneeskunde

benadrukt het grote belang van VIMmen 

nog maar eens: “Het gaat daarbij niet om 

(AIO) die een incident moet melden waarbij 

zijn supervisor is betrokken.” Hoofs 

nog maar eens: “Het gaat daarbij niet om 

vingerwijzen, maar om leren van elkaar; om 

De veiligheidsronde is een 

ciënt inst
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Veiligheidsronde 

op de afdeling 

operatiekamers 

door de vice-

voorzitter Raad 

van bestuur 
Maastricht UMC+, 

heer l. brans 

brabant.
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Ik ben betrokken geweest bij de implementatie van iris 

op de verpleegafdelingen C3 en D4. De aanleiding van 

dit artikel was de introductie van Iris, het nieuwe inci-

dentmeldingssysteem. Dit systeem kreeg ook direct een 

‘gezicht’ door de personificatie van Iris. Het melden van 

incidenten en de nieuwe inrichting die hiermee gepaard 

is gegaan, heeft een vogelvlucht genomen. Het melden 

maar ook het bespreken hiervan, heeft meer aandacht 

gekregen op afdelingen. Er zijn Iriscommissies opgericht 

waarmee het behandelen van meldingen dichter naar 

de werkvloer is gebracht. De aandacht voor incidenten 

binnen de afdelingen en het bespreken hiervan (lees  le-

ren van je fouten) is toegenomen. Door de rapportages 

binnen Iris hebben afdelingen beter inzicht in het voor-

komen van incidenten. Het melden van incidenten blijft 

zeer actueel. In vergelijking met vroeger ligt het behan-

delen van de incidenten  nu bij de afdelingen zelf, waar 

het voorheen bij een centrale VIM cie lag. Dit maakt dat 

meldingen sneller en adequater opgepakt worden en 

dat medewerkers zelf meedenken in  het verbeteren van 

de kwaliteit van zorg. Aan de  hand van analyses van de 

meldingen kunnen binnen de eigen afdeling zelf gericht 

verbeteracties uitgezet worden. De bewustwording 

rondom veilig werken is daarmee toegenomen. Ik ben 

van mening dat de meldingscultuur verbeterd is, maar 

dat hier zeker verdere verbetering mogelijk is. Naast 

incidenten melden blijft ook het bespreken hiervan en 

het uitzetten van verbeteracties een punt waar we aan-

dacht aan moeten blijven besteden. Iris blijft een actueel 

onderwerp op de agenda, omdat veilig werken in de 

zorg een belangrijk maatschappelijk onderwerp is en 

integraal onderdeel uitmaakt van werken in de gezond-

heidszorg. Deze aanpak heeft zich bewezen, maar kan 

alleen functioneren als iedere zorgprofessional zijn ver-

antwoordelijkheid neemt en management leiderschap 

hierin blijft tonen. Veilig werken doe je niet alleen!

Mariëlle Denis

Manager zorgbedrijf Kliniek 

HVC RVE Hart en 

Vaatcentrum

MElDt ’t bij IRIS

ODIN: 022210 en 000561

Precautionary hygiene 

measures azM

Smartcard
� e smartcard issued 

to all hospital 
employees must be 

visible at all times to 

ensure easy 
identi� cation and 

client satisfaction.  
White uniforms
• White short-sleeved coats/smocks and white pants 

are required for all patient-related activities.  

• Long-sleeved coats (laboratory coat) and long sleeves worn 

under short-sleeved coats or smocks are not permitted. 

• Jewellery, such as rings, watches and bracelets, are not 

permitted. Earrings with a maximum length of 2 cm and 

necklaces with a maximum length of 40 cm are permitted. 

• Infected piercings are not permitted. 

• Sturdy, washable footwear is required.

Dark blue and dark green uniforms

• Dark blue and dark green uniforms (animal testing lab) are 

not permitted in the azM. White or green lab coats on top of 

navy blue or dark green clothing are not permitted outside the 

operating theatre or labs.

• Exception on this is the escort of research animals to and from 

the hospital and/or Maastro. Those employees wear a white 

short sleeved coat on the dark green uniform.

Questions? Send them to info.dienstkleding@mumc.nl 

or ZIP@mumc.nl. 

Donderdag 13 juni vond een onaangekondigd the-

mabezoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid 

plaats dat gericht was op infectiepreventie. tijdens dit 

bezoek werden diverse verbeterpunten op met name 

het gebied van kledingvoorschriften, het dragen van

sieraden en het gebruik van handschoenen en de 

scheiding van schone en vuile materialen gesignaleerd. 

Aan al deze punten zal de komende weken speciale 

aandacht worden geschonken, onder meer in de vorm 

van hygiéne-audits. Gekeken wordt naar het opstellen

van eenduidige voorschriften en protocollen en het na-

leven ervan. U zult hierover de komende weken nadere 

informatie tegemoet kunnen zien.

De Raad van bestuur

stafdienst Communicatie azM. 

t.  043 387 51 12. 

E.  nieuwsredactiacommunicatie@mumc.nI
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MEDISCH CONVENANtStAND VAN ZAKEN!

Stand van zaken in het Maastricht UMC+In 2014 kan de medische zorg niet meer zonder inzet van medische technologie. bij  bij na alle handelingen wordt een 
vorm van medische technologie ingezet. Denk bij voor-beeld aan verpleeg- en behandelartikelen,  zoals Infuus-lij nen, spuiten, medische software, passieve en actieve implantaten ( heup en pacemakers) en reagentia voor diagnostisch onderzoek.Het gebruik van deze medische ondersteuning is niet zonder risico’s. Dit heeft geleid tot het opzetten van een convenant door de  Nederlandse Federatie van Universitaire 

medische centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ): ‘Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ (ODIN annex bij  004279, in pdf onderaan toegevoegd).
lees onderstaande 10 belangrij ke punten door en atten-deer collega’s op deze punten. Ze zij n er voor de veiligheid van de patiënt én die van de medewerker zelf!

Als medewerker van het Maastricht UMC+ zorg ik ervoor dat ik:1   medische technologie gebruik volgens de gebrui-kershandleiding2   bekwaam en bevoegd ben in het gebruik van medi-sche technologie. Zie 5x5=veilig boekje, Patiënt regel 33   vóór gebruik van een medisch apparaat  controleer of de onderhoudssticker nog geldig is. Zie Odin “verant-woord gebruik van instrumentatie” Odin 003990.4   bij  onbekendheid van een medische technologie er-voor zorgdraag dat ik eerst bekwaam wordt. Ik ga niet experimenteren.5   storingen of verdenking van een niet goed functio-neren direct meld bij  de assortiment coördinator. Zie Odin ”verantwoord gebruik van instrumentatie” Odin 003990.
6   incidenten in Iris meld en daarbij  altij d aangeef  welke medische technologie betrokken is.7   weet hoe te handelen in geval van een ‘recall’. Zie Odin “ topdocument voor procedures m.b.t. recall” Odin 000363

8   medische apparatuur gebruiksklaar achter laat. Ik onderneem actie wanneer hulpmiddelen behorende bij  medische apparatuur vervangen moet worden of afwezig zij n
9   afgekeurde medische technologie (of medische tech-nologie bestemd voor onderhoud) direct verwij der van de  werkplek
10 alleen medische technologie in het kader van een proefplaatsing gebruik indien deze getoetst is en voor-zien is van een onderhoudssticker. Zie Odin “verant-woord gebruik van instrumentatie” Odin 003990

Actief toezicht IGZ in Maastricht voor eind 2014Dit convenant beschrij ft de procedures met betrekking tot aanschaf, gebruik en uitstroom van medische technologie. Door bij  aanschaf of toepassing van medische technologie 

aandacht te hebben voor mogelij ke risico’s voor de patiënt én voor de medewerker, zal de kans op schade, gerela-teerd aan gebruik van medische technologie, verminderen.De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gesteld vanaf 2013 actief te gaan toezien op de naleving van het Convenant Medische technologie. Ook het Maastricht UMC+ zal vóór einde 2014 getoetst worden. belangrij k is dat medewerkers op de hoogte zij n van het Convenant Medische technologie en dat medewerkers weten wat dit voor hen betekent. Een uitgebreide communicatiecampag-ne start  in september 2014.
Vragen en meer informatie?Vragen kunnen over het Convenant Medische technolo-gie kunnen gesteld worden aan timo Visser,  Kwaliteit en Veiligheid ID/ MIIt (tel 74131 / 74063 secretariaat / e  timo.visser@mumc.nl) en bij  zij n afwezigheid aan Jos Hoofs, be-leidsadviseur Patiëntveiligheid, afdeling Kwaliteit & Veiligheid (tel 72431 / 75431 secretariaat / e jos.hoofs@mumc.nl).
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Stijn van Teeffelen, fellow perinatologie over Personeel, regel 5: Ik ken en houd me aan de  
veiligheidsvoorschriften van de werkplek waar ik werkzaam ben.

‘Ik merk in mijn werkomgeving in het Maastricht 
UMC+ dat we elkaar steeds makkelijker kunnen 
aanspreken. Ik vind het goed als een verpleeg-
kundige zegt wat hij of zij denkt, en mij op een  
veiligheidsaspect wijst.’

Elkaar  
aanspreken

5x5= 
veilig 

Een heldere handlei ding  
voor alle medewerkers van Maastricht UMC+ versie

2012

27

In mij n functie als hoofd van het Centraal Diagnostisch laboratorium en als voormalig RVE directeur beeldvorming &  laboratoria heb ik altij d veel te maken gehad met  technologie. In de diagnos-tiek draait heel veel om de technologie, wij  ademen technologie. Er is heel veel gebeurd, maar kwaliteits verbetering is nooit af. Wij  zij n begonnen met het project “Van Aanvraag tot Uitslag”( VAtU). Hoe krij gen we de juiste uitslag, 
op het juiste moment, op de juiste plaats tegen de juiste kosten. Dat 
lij kt eenvoudig maar betekent dat de hele keten van bloedafname in 
de patiënt tot aan de analyse en rapportage van de uitslag vlekkeloos 
moet verlopen. Dat vraagt een grote bij drage van de techniek maar 
ook van de mensen die met de apparatuur werken. Het onderwerp 
wordt steeds actueler, want de techniek wordt  complexer. Goed om 
kunnen gaan met techniek is van belang voor iedereen in huis die 
apparatuur bedient, artsen, verpleegkundigen,  analisten etc. Iedereen 
moet goed geschoold zij n. De aanpak verloopt nu gestructureerder 
dan jaren geleden. Het hele proces moet geborgd zij n. We boeken 
vooruitgang en alle laboratoria zij n geaccrediteerd, dat zegt al veel. 
Maar als je goed hebt beschreven wat je allemaal moet doen, wil dat 
nog niet zeggen dat we ook doen wat we hebben  beschreven! Dat 
laatste geldt voor gebruik van alle apparatuur. Wij  moeten handelen 
volgens het Convenant Medische technologie en werken hard om het 
allemaal op orde te hebben. We moeten ervoor zorgen dat iedereen 
die apparatuur of hulpmiddelen gebruikt, deze ook goed gebruikt en 
goed ingewerkt is. Dat we weten wat de risico’s zij n en die ook goed 
inschatten en proberen te voorkomen. Een goede  risicoanalyse bij  het 
inzetten van nieuwe technologie is een must.  Kortom, we zij n op weg, 
maar kwaliteit kan altij d beter. Ook op dit gebied. 
Prof.dr. M. Van Dieij enlid Raad van bestuur Maastricht UMC+
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NIAZ ACCREDItAtIEbEWIJS OVERHANDIGD
In december 2012 heeft het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie Zorginstellingen) ons ziekenhuis een week bezocht met 10 audito-ren. De auditoren hebben die week met meer dan 150 medewerkers van ons ziekenhuis gesproken en ca. 40 werkplekken bezocht. Ze hebben getoetst of wij  voldeden aan de normen vastgelegd in de norm: Kwaliteitsnorm Zorginstellingen.

In maart 2013 hebben we te horen gekregen dat we weer voor 4 jaar geaccrediteerd zij n. Dit houdt in dat onze processen zodanig zij n georganiseerd dat er sprake is van een conti-nue verbetercultuur, er nadrukkelij k aandacht is voor kwaliteit en patiëntveiligheid.  In het rap-port zij n een aantal verbeterpunten genoemd. Momenteel worden verbeteracties geïmple-menteerd. Het NIAZ zal ons ziekenhuis in de zomer van 2014 nog een keer tussentij ds bezoeken of we hiermee voldoende voort-gang boeken. 

Dit accreditatiebewij s is van belang voor het ziekenhuis naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en voor ons algemene imago. 

Op dinsdag 4 juni kwam de  directeur van het NIAZ en onze contactper-soon het certifi caat persoonlij k overhandigen aan Dhr. G. Peeters. In de toelichting kreeg het ziekenhuis alle lof over hoe kwaliteit en veiligheid hier voelbaar is in alle lagen van de 
organisatie. In het 
dankwoord gaf dhr. 
Peeters aan dat hij  
het dan wel in ont-
vangst had mogen 
nemen, maar dat hij  
de gehele azM-orga-
nisatie daarvoor wil bedanken. Zonder de inzet van een ieder had dit niet gekund. 

 

Accreditatiebewijs Accreditation Certificate

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)
verklaart hierbij dat

academisch ziekenhuis Maastricht

● naar genoegen van het NIAZ heeft aangetoond te voldoen aan de Kwaliteitsnorm Zorginstelling en
● daarmee blijk heeft gegeven de organisatie zo te hebben ingericht dat derden, zoals patiënten, 

samenwerkingspartners en verzekeraars, er op kunnen vertrouwen dat
	 ● op een reproduceerbare wijze de zorg op een adequaat niveau van kwaliteit wordt

voortgebracht en
	 ● de veiligheid van patiënten en medewerkers deugdelijk is geborgd en
	 ● de instelling genoegzaam een op verbetering gerichte bedrijfscultuur heeft

en dat derhalve academisch ziekenhuis Maastricht
is geaccrediteerd

Het betreft een vierde accreditatie

accreditatieperiode: 1 april 2013 tot 1 april 2017
geaccrediteerd sinds: december 1999

De ‘Kwaliteitsnorm Zorginstelling’, de accreditatieprocedure en de eventueel aan dit accreditatiebewijs verbonden
voorwaarden zijn te raadplegen op www.niaz.nl.

Netherlands Institute for Accreditation in Healthcare (NIAZ)
hereby declares that

academisch ziekenhuis Maastricht

● has shown to the satisfaction of NIAZ its conformity to the General Quality Standard for Health Care 
Organizations and

● has therefore proven to have set up its organization in such a way that third parties, such as  
patients, collaborating partners and health care insurers, may be confident that 

	 ● care is being provided at an adequate level of quality in a consistent fashion,
	 ● the safety of patients and employees is soundly assured and
	 ● the organization has a corporate culture duly oriented at improvement 

and that therefore academisch ziekenhuis Maastricht
is accredited

It concerns a fourth accreditation

accreditationperiod: 1 April 2013 until 1 April 2017
accreditation since: December 1999

The ‘General Quality Standard for Health Care Organizations’, the assessment procedure and the possible conditions 
regarding this accreditation certificate may be consulted at www.niaz.nl. 

Directeur

ir. C.M. van Dun MCM

CEO

ir. C.M. van Dun MCM

Fantastisch resultaat dat wij  met 

ons allen hebben neergezet! De 

auditoren hadden dus ook 40 an-

dere werkplekken mogen visiteren 

en 150 andere medewerkers van 

het MUMC+ mogen spreken – ik 

ben overtuigd dat we dan dezelf-

de positieve bevindingen hadden 

gezien. Dit is een namelij k gevolg 

van de genoemde continu verbe-

tercultuur die in onze organisatie in 

de afgelopen 15 jaar is gegroeid en 

steeds meer leeft.

Ik hoop dat ons allemaal deze 

accreditatie dusdanig positieve 

energie geeft dat wij  ook in de 

volgende vier jaar kwaliteit en dus 

de best mogelij ke patiëntenzorg 

blij ven leveren.

Prof. dr. J.E. Wildberger

Hoofd afdeling radiologie

Directeur/bestuurder, 

RVE beeldvorming & 

laboratoria
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N Regie: Afdeling Kwaliteit & Veiligheid Maastricht UMC+
 t. 043-387 54 31
 E. secretariaat.kwaliteitenveiligheid@mumc.nl
Ontwerp:  Grafi sche Dienst | Facilitair bedrij f azM
Druk:  Schrij en-lippertz | Druk, print en multimedia
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