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Time-out op IZ

Situering time-out?

Wat gebeurt er op IZ ….

• Patiënt ligt op IZ en intensivist doet invasieve procedure:

• Plaatsen centrale katheters, Swan Ganz katheter, dialyse 
katheter,

• Bronchosopie,

• Pleurapunctie,

• ..

• Patiënt ligt op IZ aan de beademing en andere discipline 
komt voor invasieve bedside procedure:

• Bronchoscopie, gastroscopie,...

• Puncties,

• Plaatsen post pylore sonde,

• TEE,

• …

Wat is time-out?

• z.nw. 1 (spel)onderbreking, adempauze; 2 rustdag; 3 
[ICT] wachttijd

• Het afsluiten van het “Préprocedureel verificatieproces”:
• Pré-procedurele:

• Pré-procedurele checklist 

• Pré-procedurele afdelingsspecifieke controles 

• Time-out 

• Start procedure onmiddellijk volgend op time-out

• Sign-out

• Post-procedure afdelingsspecifieke controles

• Time-out van IZ 

• Diagnostic time-out

• Post intubation time-out – checklist

• Non procedural time-out

• Daily medication time-out   

Wat is het niet …..

Checklisten en 
communicatie 

tussen teamleden
om 

patiëntveiligheid
te verhogen

Hoe gevaarlijk is gezondeheidszorg?
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Is patiëntveiligheid van belang op IZ?

• In een IZ omgeving is het risico op adverse events groot:
• multiple invasieve behandelingen gebeuren, 

• complexe en stressvolle zorgomgeving.

• De impact van adverse events is bijzonder groot door de 
kwetsbaarheid van de patiënten op IZ.

• Adverse events:
• Niet vermijdbaar

• Vermijdbaar

Waarom zijn checklists en goede communicatie 
belangrijk?

• Doel: voorkomen van adverse events met vermijdbare 
schade

• Vlak voor start procedure nog eens met hele team de 
belangrijkste zaken te overlopen (time-out)

• door effectieve teamcommunicatie

• door checklist

• iedereen met de neus in dezelfde richting

Communication failure

• Effectieve teamcommunicatie en coördinatie zijn
cruciaal voor verbetering van de kwaliteit en van 
patiëntenveiligheid in een acute zorgomgeving zoals
intensieve zorgen

Br J Anaesth. 2006 May;96(5):551-9. Epub 2006 Mar 27.
Non-technical skills in the intensive care unit.

Reader T1, Flin R, Lauche K, Cuthbertson BH.

• Speak up!

Checklists

• Er is wetenschappelijke evidentie waarbij wordt 
aangetoond dat gebruik van checklists de mortaliteit 
en morbiditeit doet dalen. 

Acta Anaesthesiologie Scandinavica, 2013
The effects of safety chekclist in medicine: a 
systematic review
ø. Thomson et al.

De checklist

• Komt uit industrie: efficiëntie, accuraatheid en veiligheid.

• Geen “vinkologie”

• Kort en snel

• Geen duplicatie van gegevens: EPD!

• Duidelijk en voor iedereen op dezelfde wijze interpreteerbaar

• Wat is nuchter? 
minstens 6 uur voor de procedure mag u niets meer eten. Tot 2u 
voor de procedure mag u heldere vloeistof drinken (bv. water, 
appelsap of thee zonder melk) 

• Wie vult in? Wie start ermee?

The Critical Care Safety Study: the incidence and nature of 
adverse events and serious medical errors in IC

120 AE bij 79 pat 
20% van patiënten
45% vermijdbaar
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The impact of adverse events in the intensive care unit on 
hospital mortality and length of stay

BMC Health Services Research 2008, 8:259

Alan J Forster*1,2, Kwadwo Kyeremanteng1, Jon Hooper3, Kaveh G Shojania

and Carl van Walraven1,2,5

Close to 20% of the patients in our study 
experienced an AE while in the ICU and 41% 

AEs was considered preventable

Welke barrières  hebben gefaald?

De intrede van het procedureel 
verificatieproces in onze dagelijkse 
praktijk

Ontstaan vanuit OK (Surgical Safety Checklist – SSC)

• 1999: To err is human …. Building a safer healthcare system

• 2008: WGO – programma ‘Safe Surgery Saves Lives’:

• Doel: aantal complicaties en overlijdens na een operatie verminderen en betrokkenheid van 

zorgteams vergroten

 Safe surgery checklist door internationale groep deskundigen

• 2009: Haynes AB et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in 

Global Population. New England Journal of Medicine, 2009; 360:491-9

• Daling complicaties en sterfgevallen van meer dan 30%

• 2011: FOD campagne ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’

Meta-analyse WHO surgical safety checlist
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Accrediteringstrajecten in ZH JCI normen

JCI normen JCI normen

JCI normen JCI normen
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Weerstanden bij implementatie

• Checklist sluit onvoldoende aan bij dagelijkse praktijk in 
jouw ZH en op jouw afdeling.

• Niet betrokken zijn van alle leden van de 
multidisciplinaire teams.

• Verstoring van routine en wijziging in de workflow.

• Medico-legale gevolgen als ik iets verkeerd op die lijst 
zet?

• Is dat nodig voor IZ-patiënten?

• Wie is verantwoordelijk? Arts versus VK.

• Geen tijd.

Barriers and facilitators related to the implementation of surgical 
safety checklists: a systematic review of the qualitative evidence

Onze praktijk

Wanneer?

• Chirurgische procedures: alle procedures voor het 
onderzoeken en/of behandelen van ziektes en 
aandoeningen van het menselijk lichaam door snijden, 
verwijderen, wijzigen of het inbrengen van 
diagnostische/therapeutische scopen. 

• Invasieve procedures: alle procedures met punctie of 
incisie van de huid of inbrengen van een instrument of 
vreemd materiaal in het lichaam.

Procedureel verificatieproces: wanneer?

• Op OK

• Op cathlab, interventionele radiologie, endoscopie….

• Op afdelingen bij: bedside
• Door externen:

Procedures die normaal op medisch technische afdeling 
gebeuren, maar bij kritieke patiënten bedside op IZ, 
reakamer, procedurekamer, ….

• Door eigen artsen:
Invasieve procedures eigen aan de kritische diensten.

• Exclusie:
• Urgenties

Invasieve procedure Voorbeelden

Ablatie/cryotherapie Huidletsels, radio frequente interstitiële thermo therapie, SIRT

Anale pathologie Anuscopie, behandeling hemorroiden, behandeling fissuur

Angiografie Bypass, dilatatie, endarterectomie, embolisatie, PTA, stenting

Biopsie Borst, bot, cervix, chorionvilli, endometrium, hart, huid, klier, labia, lever, nier,

poliep, spier, vagina, weke delen

Curretage/debridement Baarmoeder, osteïtishaard, wonde

Drainage/drains plaatsen Abces, chalazion, galblaas, lumbaal, nier, spinaal, thorax, transtympanaal

Excisie/extractie/verwijderen Apex, cervixpoliep, conisatie, cyste, endometriumpoliep, gingiva, huidletsels,

intra-oraal letsel, osteosynthesemateriaal, sebumcyste, tand, teennagel, vreemd

voorwerp, wortelrest

Implantatie Anticonceptiestaaf, (tand)implantaten, spiraal

Injecties/infiltraties Botox, buikwand, gewricht, huid, intrathecaal, intratympanisch, intravitreaal,

LRA/perifeer blok, osteo-articulair, pees, pijnkliniek, trigger point, trombine

(pseudo-aneurysma), varices (sclerotherapie/foam), zenuw

Katheters plaatsen/sondes 

plaatsen

Centrale katheter, dialysekatheter, epiduraal, PEG/PEJ, traanweg

Markage Clip, harpoen, stereotaxie
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Invasieve procedure Voorbeelden

Puncties
Abces, amniocentese, ascites, beenmerg, borst, cordocentese, cyste, gewricht,

lumbaal, pleura, spinaal, voorkamer

Reducties
Schouder, …

Scopie
Bronchoscopie, coloscopie, cystoscopie, EBUS, echo-endoscopie, ERCP,

oesofago-gastro-duodenoscopie, hysteroscopie, manometrie, rectoscopie,

videocapsule

Stenting Bloedvaten, darm, foetus, galweg, slokdarm, ureter

Specifiek dermatologie Fotodynamische therapie, iontoforeses, peeling

Specifiek fertiliteit Eicelaspiratie, TESE, follikelreductie, hyfosy, embryotransfer en intra-uteriene

inseminatie

Specifiek invasieve cardiologie Hartkatheterisatie, klepingreep, electrofysiologisch onderzoek, ballonpomp,

ablatie, PM, ICD, TEE

Specifiek MKA Buccosinusale verbinding, laser, lipfrenulum, sinuslifting, tandtransplantatie,

tongfrenulum, vrijleggen implantaten, vrijleggen tanden

Specifiek oogheelkunde Crosslinking

Specifiek tandheelkunde Conserverende behandeling, endodontische behandeling

Proces

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

D) INVASIEVE / CHIRURGISCHE PROCEDURE 
Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Tijdstip Start Procedure: …… : ……u 

 
 

 
1 IC = Informed Consent 
2 COL= Cardiologie / GET = Gastro-enterologie en hepatologie /  

   PML= Pneumologie 
3 OK = Operatiekwartier = alle patiënten met een OK-nummer 
4 OK: in safety check en SSC / kathlab: in Agfa / IZ: in Metavision 

 

Suggesties mag u mailen naar kwaliteit@uza.be 

 

A) PREPROCEDURELE CHECKLIST 
Uit te voeren op de verpleegeenheid  

Via patiëntenbevraging 

Patiënt: allergie?        Ja             Nee 

Patiënt: diabetes?        Ja             Nee 

Patiënt: gebruik 
antistollingsmedicatie per 
os/SC/IV? 

       Ja             Nee 
Indien JA: Welk product? 
……………………………… 

Patiënt: nuchter?        Ja             Nee 

Medische info door patiënt 
meegebracht?  

       Ja             Nee 
(JA: informatie meegeven) 

Pacemaker/vreemd 
materiaal aanwezig?        Ja             Nee 

Via controle patiënt EN controle dossier 

Markage operatiestreek is 
uitgevoerd? 

       Ja             NVT 
       Te doen in pre-op 

IC1 chirurgie / invasieve 
procedure in C2m? 

       Ja            NVT 

IC1 anesthesie in C2m?        Ja             NVT 

IC1 procedurele sedatie in 
C2m? COL/GET/PML2 

       Ja             NVT 

    Te doen in behandelruimte 

Identificatiebandje aan en 
correct?        Ja        

Enkel uit te voeren voor patiënten die naar het OK3 gaan 

Pretransfusietesten zijn 
gebeurd? 

       Ja             NVT 

Personeelsnummer …………………………………. 

In te vullen  in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Namen alle teamleden: 

 

B) PREPROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST  

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4  

Pretransfusietesten zijn 
gebeurd? 

       Ja             NVT 

(Overige: in te vullen door de afdeling zelf, indien van 
toepassing; niet verplicht – cfr. achterkant) 

C) TIME-OUT PROCEDURE (zeg hardop dat gestart 
wordt met ‘time-out’; alle teamleden aanwezig) 

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Tijdstip Start Time-Out: …… : ……u 

De time-out omvat het bevestigen van: 

Identiteit van patiënt        Ja 

Ingreep/procedure        Ja 

Plaats/zijde van de ingreep of 
procedure 

       Ja            NVT 

Aanwezigheid noodzakelijk 
materiaal (juiste materiaal 
inclusief implantaat, correct en 
functioneel) 

       Ja            NVT 

Aanwezigheid relevante 
documenten inclusief informed 
consent 

       Ja 

 
Patiëntensticker 
 
OF 
 
Naam + voornaam patiënt: 
Geboortedatum: 
 

In te vullen  op de verpleegeenheid 

Procedure:  

Uitvoeringsdatum: 

E) SIGN-OUT  
Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Voor het verlaten van de ruimte bevestigen van: 

Geplande ingreep / 
procedure is uitgevoerd? 

       Ja             Nee  

Volledigheid van 
instrumenten(setten), 
kompressen en naalden 

       Ja             NVT 

Labeling van stalen voor 
onderzoek (luidop etiket en 
patiënt voorlezen) 

       Ja             NVT 

Problemen met materiaal of 
uitrusting 

       Ja             Nee 

F) POSTPROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST 

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Enkel uit te voeren voor gehospitaliseerde patiënten 

Identificatiebandje aan en 
correct?        Ja              

(Overige: in te vullen door de afdeling zelf, indien van 
toepassing; niet verplicht – Cfr. achterkant) 

Preprocedureel verificatieproces (incl. time-out) en 
sign-out

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

D) INVASIEVE / CHIRURGISCHE PROCEDURE 
Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Tijdstip Start Procedure: …… : ……u 
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2 COL= Cardiologie / GET = Gastro-enterologie en hepatologie /  
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3 OK = Operatiekwartier = alle patiënten met een OK-nummer 
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Suggesties mag u mailen naar kwaliteit@uza.be 
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antistollingsmedicatie per 
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       Ja             Nee 
Indien JA: Welk product? 
……………………………… 

Patiënt: nuchter?        Ja             Nee 

Medische info door patiënt 
meegebracht?  

       Ja             Nee 
(JA: informatie meegeven) 

Pacemaker/vreemd 
materiaal aanwezig?        Ja             Nee 

Via controle patiënt EN controle dossier 

Markage operatiestreek is 
uitgevoerd? 

       Ja             NVT 
       Te doen in pre-op 

IC1 chirurgie / invasieve 
procedure in C2m? 

       Ja            NVT 

IC1 anesthesie in C2m?        Ja             NVT 

IC1 procedurele sedatie in 
C2m? COL/GET/PML2 

       Ja             NVT 

    Te doen in behandelruimte 

Identificatiebandje aan en 
correct?        Ja        

Enkel uit te voeren voor patiënten die naar het OK3 gaan 

Pretransfusietesten zijn 
gebeurd? 

       Ja             NVT 

Personeelsnummer …………………………………. 

In te vullen  in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Namen alle teamleden: 

 

B) PREPROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST  

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4  

Pretransfusietesten zijn 
gebeurd? 

       Ja             NVT 

(Overige: in te vullen door de afdeling zelf, indien van 
toepassing; niet verplicht – cfr. achterkant) 

C) TIME-OUT PROCEDURE (zeg hardop dat gestart 
wordt met ‘time-out’; alle teamleden aanwezig) 

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Tijdstip Start Time-Out: …… : ……u 

De time-out omvat het bevestigen van: 

Identiteit van patiënt        Ja 

Ingreep/procedure        Ja 

Plaats/zijde van de ingreep of 
procedure 

       Ja            NVT 

Aanwezigheid noodzakelijk 
materiaal (juiste materiaal 
inclusief implantaat, correct en 
functioneel) 

       Ja            NVT 

Aanwezigheid relevante 
documenten inclusief informed 
consent 

       Ja 

 
Patiëntensticker 
 
OF 
 
Naam + voornaam patiënt: 
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In te vullen  op de verpleegeenheid 

Procedure:  

Uitvoeringsdatum: 

E) SIGN-OUT  
Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Voor het verlaten van de ruimte bevestigen van: 

Geplande ingreep / 
procedure is uitgevoerd? 

       Ja             Nee  

Volledigheid van 
instrumenten(setten), 
kompressen en naalden 

       Ja             NVT 

Labeling van stalen voor 
onderzoek (luidop etiket en 
patiënt voorlezen) 

       Ja             NVT 
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uitrusting 
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F) POSTPROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST 

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Enkel uit te voeren voor gehospitaliseerde patiënten 

Identificatiebandje aan en 
correct?        Ja              

(Overige: in te vullen door de afdeling zelf, indien van 
toepassing; niet verplicht – Cfr. achterkant) 

Preprocedureel verificatieproces (incl. time-out) en 
sign-out

Luik A = préprocedurele checklist

• Deze dient uitgevoerd te worden op de VE. 

• 3 delen:

• veiligheidscontrole door patiëntbevraging, 

• veiligheidscontrole die gebeurt door controle patiënt en dossier 

• veiligheidscontrole enkel voor patiënten die naar OK gaan.

• Veiligheidsbarrière: de vervolgzorg dient op basis van deze 

vragenlijst attentief te zijn voor bepaalde elementen om zo (bijna) 

incidenten te voorkomen. 

• Onderscheid is tussen een werklijst om de patiënt volledig in orde 

te krijgen voor een procedure en de préprocedurele checklist die 

als patiëntveiligheidscheck dient om incidenten te voorkomen.
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Naam + voornaam patiënt: 
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sign-out
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Luik B = PRE-PROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST

• Deze dient uitgevoerd te worden in de 
behandelruimte, tenzij het in een digitaal systeem 
vervat zit.

• Aanwezigheid van bloed(producten) extra controle

• Specifieke controles per medische discipline
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consent 

       Ja 

 
Patiëntensticker 
 
OF 
 
Naam + voornaam patiënt: 
Geboortedatum: 
 

In te vullen  op de verpleegeenheid 

Procedure:  

Uitvoeringsdatum: 

E) SIGN-OUT  
Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Voor het verlaten van de ruimte bevestigen van: 

Geplande ingreep / 
procedure is uitgevoerd? 

       Ja             Nee  

Volledigheid van 
instrumenten(setten), 
kompressen en naalden 

       Ja             NVT 

Labeling van stalen voor 
onderzoek (luidop etiket en 
patiënt voorlezen) 

       Ja             NVT 

Problemen met materiaal of 
uitrusting 

       Ja             Nee 

F) POSTPROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST 

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Enkel uit te voeren voor gehospitaliseerde patiënten 

Identificatiebandje aan en 
correct?        Ja              

(Overige: in te vullen door de afdeling zelf, indien van 
toepassing; niet verplicht – Cfr. achterkant) 

Preprocedureel verificatieproces (incl. time-out) en 
sign-out

LUIK C en D: TIME-OUT PROCEDURE

• Tijdstip 1 
• Vlak voor start van de procedure, in aanwezigheid van alle teamleden. 

• Identiteit patiënt

• Welke  ingreep/procedure, 

• Plaats/zijde ingreep indien van toepassing, 

• Aanwezigheid noodzakelijk materiaal, 

• Aanwezigheid relevante documenten (incl. informed consent).

• Doel = onbeantwoorde vragen of verwarring te vermijden door nog eens de 

belangrijkste componenten aangaande de patiënt te overlopen. 

• Ganse team = aandachtig en indien verwarring / onduidelijkheid dit op dit 

moment wordt uitgeklaard om zo incidenten te voorkomen.

• Tijdstip 2 = start procedure
onmiddellijk na het uitvoeren van een time-out

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

D) INVASIEVE / CHIRURGISCHE PROCEDURE 
Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Tijdstip Start Procedure: …… : ……u 

 
 

 
1 IC = Informed Consent 
2 COL= Cardiologie / GET = Gastro-enterologie en hepatologie /  

   PML= Pneumologie 
3 OK = Operatiekwartier = alle patiënten met een OK-nummer 
4 OK: in safety check en SSC / kathlab: in Agfa / IZ: in Metavision 

 

Suggesties mag u mailen naar kwaliteit@uza.be 

 

A) PREPROCEDURELE CHECKLIST 
Uit te voeren op de verpleegeenheid  

Via patiëntenbevraging 

Patiënt: allergie?        Ja             Nee 

Patiënt: diabetes?        Ja             Nee 

Patiënt: gebruik 
antistollingsmedicatie per 
os/SC/IV? 

       Ja             Nee 
Indien JA: Welk product? 
……………………………… 

Patiënt: nuchter?        Ja             Nee 

Medische info door patiënt 
meegebracht?  

       Ja             Nee 
(JA: informatie meegeven) 

Pacemaker/vreemd 
materiaal aanwezig?        Ja             Nee 

Via controle patiënt EN controle dossier 

Markage operatiestreek is 
uitgevoerd? 

       Ja             NVT 
       Te doen in pre-op 

IC1 chirurgie / invasieve 
procedure in C2m? 

       Ja            NVT 

IC1 anesthesie in C2m?        Ja             NVT 

IC1 procedurele sedatie in 
C2m? COL/GET/PML2 

       Ja             NVT 

    Te doen in behandelruimte 

Identificatiebandje aan en 
correct?        Ja        

Enkel uit te voeren voor patiënten die naar het OK3 gaan 

Pretransfusietesten zijn 
gebeurd? 

       Ja             NVT 

Personeelsnummer …………………………………. 

In te vullen  in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Namen alle teamleden: 

 

B) PREPROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST  

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4  

Pretransfusietesten zijn 
gebeurd? 

       Ja             NVT 

(Overige: in te vullen door de afdeling zelf, indien van 
toepassing; niet verplicht – cfr. achterkant) 

C) TIME-OUT PROCEDURE (zeg hardop dat gestart 
wordt met ‘time-out’; alle teamleden aanwezig) 

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Tijdstip Start Time-Out: …… : ……u 

De time-out omvat het bevestigen van: 

Identiteit van patiënt        Ja 

Ingreep/procedure        Ja 

Plaats/zijde van de ingreep of 
procedure 

       Ja            NVT 

Aanwezigheid noodzakelijk 
materiaal (juiste materiaal 
inclusief implantaat, correct en 
functioneel) 

       Ja            NVT 

Aanwezigheid relevante 
documenten inclusief informed 
consent 

       Ja 

 
Patiëntensticker 
 
OF 
 
Naam + voornaam patiënt: 
Geboortedatum: 
 

In te vullen  op de verpleegeenheid 

Procedure:  

Uitvoeringsdatum: 

E) SIGN-OUT  
Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Voor het verlaten van de ruimte bevestigen van: 

Geplande ingreep / 
procedure is uitgevoerd? 

       Ja             Nee  

Volledigheid van 
instrumenten(setten), 
kompressen en naalden 

       Ja             NVT 

Labeling van stalen voor 
onderzoek (luidop etiket en 
patiënt voorlezen) 

       Ja             NVT 

Problemen met materiaal of 
uitrusting 

       Ja             Nee 

F) POSTPROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST 

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Enkel uit te voeren voor gehospitaliseerde patiënten 

Identificatiebandje aan en 
correct?        Ja              

(Overige: in te vullen door de afdeling zelf, indien van 
toepassing; niet verplicht – Cfr. achterkant) 

Preprocedureel verificatieproces (incl. time-out) en 
sign-out

• Doel
alle belangrijke postprocedurele elementen overlopen 
om incidenten/problemen post-procedureel te 
vermijden

• Geplande ingreep/procedure is uitgevoerd
• Volledigheid van instrumenten(setten), 

kompressen en naalden
• Labeling van monsters voor onderzoek (hier 

dient er luidop het etiket van monster en 
patiëntenetiket voorgelezen te worden)

• Problemen met materiaal of uitrusting

Luik E = Sign out

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

D) INVASIEVE / CHIRURGISCHE PROCEDURE 
Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Tijdstip Start Procedure: …… : ……u 

 
 

 
1 IC = Informed Consent 
2 COL= Cardiologie / GET = Gastro-enterologie en hepatologie /  

   PML= Pneumologie 
3 OK = Operatiekwartier = alle patiënten met een OK-nummer 
4 OK: in safety check en SSC / kathlab: in Agfa / IZ: in Metavision 

 

Suggesties mag u mailen naar kwaliteit@uza.be 

 

A) PREPROCEDURELE CHECKLIST 
Uit te voeren op de verpleegeenheid  

Via patiëntenbevraging 

Patiënt: allergie?        Ja             Nee 

Patiënt: diabetes?        Ja             Nee 

Patiënt: gebruik 
antistollingsmedicatie per 
os/SC/IV? 

       Ja             Nee 
Indien JA: Welk product? 
……………………………… 

Patiënt: nuchter?        Ja             Nee 

Medische info door patiënt 
meegebracht?  

       Ja             Nee 
(JA: informatie meegeven) 

Pacemaker/vreemd 
materiaal aanwezig?        Ja             Nee 

Via controle patiënt EN controle dossier 

Markage operatiestreek is 
uitgevoerd? 

       Ja             NVT 
       Te doen in pre-op 

IC1 chirurgie / invasieve 
procedure in C2m? 

       Ja            NVT 

IC1 anesthesie in C2m?        Ja             NVT 

IC1 procedurele sedatie in 
C2m? COL/GET/PML2 

       Ja             NVT 

    Te doen in behandelruimte 

Identificatiebandje aan en 
correct?        Ja        

Enkel uit te voeren voor patiënten die naar het OK3 gaan 

Pretransfusietesten zijn 
gebeurd? 

       Ja             NVT 

Personeelsnummer …………………………………. 

In te vullen  in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Namen alle teamleden: 

 

B) PREPROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST  

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4  

Pretransfusietesten zijn 
gebeurd? 

       Ja             NVT 

(Overige: in te vullen door de afdeling zelf, indien van 
toepassing; niet verplicht – cfr. achterkant) 

C) TIME-OUT PROCEDURE (zeg hardop dat gestart 
wordt met ‘time-out’; alle teamleden aanwezig) 

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Tijdstip Start Time-Out: …… : ……u 

De time-out omvat het bevestigen van: 

Identiteit van patiënt        Ja 

Ingreep/procedure        Ja 

Plaats/zijde van de ingreep of 
procedure 

       Ja            NVT 

Aanwezigheid noodzakelijk 
materiaal (juiste materiaal 
inclusief implantaat, correct en 
functioneel) 

       Ja            NVT 

Aanwezigheid relevante 
documenten inclusief informed 
consent 

       Ja 

 
Patiëntensticker 
 
OF 
 
Naam + voornaam patiënt: 
Geboortedatum: 
 

In te vullen  op de verpleegeenheid 

Procedure:  

Uitvoeringsdatum: 

E) SIGN-OUT  
Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Voor het verlaten van de ruimte bevestigen van: 

Geplande ingreep / 
procedure is uitgevoerd? 

       Ja             Nee  

Volledigheid van 
instrumenten(setten), 
kompressen en naalden 

       Ja             NVT 

Labeling van stalen voor 
onderzoek (luidop etiket en 
patiënt voorlezen) 

       Ja             NVT 

Problemen met materiaal of 
uitrusting 

       Ja             Nee 

F) POSTPROCEDURELE AFDELINGSSPECIFIEKE 
CHECKLIST 

Uit te voeren in de behandelruimte, tenzij in digitaal systeem4 

Enkel uit te voeren voor gehospitaliseerde patiënten 

Identificatiebandje aan en 
correct?        Ja              

(Overige: in te vullen door de afdeling zelf, indien van 
toepassing; niet verplicht – Cfr. achterkant) 

Preprocedureel verificatieproces (incl. time-out) en 
sign-out
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Procedures op IZ

• VK is altijd bedside tijdens de procedure.

• Externe uitvoerders:
• VK contacteert intensivist en vraag opdat ze mogen starten?

• Intensivist beslist dan opdat hij/zij ook aanwezig moet zijn.

• Bij aanwezigheid van alle leden start time out met 
GANSE team.

• VK registreert in MV.

Digitaal proces op IZ

Checklist IZ Procedureel proces doorlopen in MV

De toekomst

• Borging van het proces:
• Tracers (in patiëntendossier, op de afdelingen).

• Data uit MV.

• Evaluatie van proces.

• Proces ziekenhuisbreed identiek maken via EPD.

Take home messages

• Patiëntenveiligheid is essentieel!

• IZ is multidisciplinair teamwork!

• Eenvoudige lijst en limiteren tot essentie mits brede 
bevraging.

• Dupliceren van gegevens beperken tot nodige.

• Definitie van items moet duidelijk zijn voor iedereen.

• Procedure uitvoeren in de geest van 
patiëntveiligheid en niet enkel registreren.
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Vragen?


