
Opvolging 2de ronde 

Per thema zijn er criteria vastgelegd (rode en oranje knipperlichten) op basis waarvan al dan niet 
besloten wordt tot een tweede onaangekondigde inspectie (check 2).   
 

• Rode knipperlichten zijn ernstige knelpunten op vlak van patiëntveiligheid of kwaliteit van 
zorg, die onmiddellijk aanleiding geven tot check 2. 

• Oranje knipperlichten zijn elementen die, samen met één of meerdere andere vaststellingen, 
eveneens een ernstig risico inhouden voor de veiligheid van de patiënt of voor kwaliteit van 
zorg. Ook oranje knipperlichten kunnen aanleiding geven tot check 2, indien minstens 2 
oranje knipperlichten worden vastgesteld. 
 
 

Knipperlichten thema personeel 

Rood knipperlicht Afkapwaarde 

Medische permanentie IZ 1 van de gecontroleerde aspecten is niet in orde 

Medische permanentie spoed/MUG 
 

1 van de gecontroleerde aspecten is niet in orde 

Verpleegkundige basispermanentie spoed 1 van de gecontroleerde aspecten is niet in orde 

Beademde patiënt op D-afdeling zonder 
bestaffing voorzien zoals voor een eenheid 
intensieve zorgen 

1 beademde patiënt op (een subunit van) een 
D-afdeling zonder dat hierbij een bestaffing is 
voorzien zoals voor een eenheid intensieve 
zorgen 

 

Knipperlichten thema veilige zorg 

Rood knipperlicht Afkapwaarde 

Een patiënt onder narcose zonder toezicht 
anesthesist/ASO 

1 patiënt niet onder controle, waarbij de 
anesthesist/ASO niet is weggeroepen voor een 
reanimatie en/of geen vervanger is aangeduid 

 

Oranje knipperlicht Afkapwaarde 

Gegevens op medicatie: infusen en spuiten Meer dan 4 klaargemaakte infusen of spuiten 
met toegevoegde medicatie aangetroffen 
zonder enige van de gecontroleerde gegevens 
(naam van geneesmiddel, de dosisaanduiding of 
concentratie, de bereidingsdatum of 
toedieningsdatum of houdbaarheidsdatum en 
de naam van de patiënt) 

 

  



Knipperlichten thema gestandaardiseerde zorg 

Rood knipperlicht Afkapwaarde 

Patiëntidentificatie IZ/ OK (nog te opereren 
patiënten in ontvangstruimte of op recovery)  
 

1 patiënt zonder identificatiebandje of 1 patiënt 
met een identificatiebandje waarvan de 
gegevens niet overeenkomen met de identiteit 
van de drager 

Het ontbreken van alle gecontroleerde 
preoperatieve gegevens (bloeddruk, gewicht, 
allergie, vorige ingrepen, thuismedicatie) in het 
dossier van de patiënt op het operatiekwartier 

1 dossier met ontbrekende gegevens of 1 
dossier niet beschikbaar in het OK, waardoor de 
gegevens niet kunnen gecontroleerd worden 
(toegankelijkheid dossier) 

 

Oranje knipperlicht Afkapwaarde 

Parameters in het patiëntendossier Het ontbreken van alle 3 de gecontroleerde 
parameters (pols, bloeddruk, temperatuur) in 
meer dan 10% van de gecontroleerde dagen 

Pijnscores in het patiëntendossier Het ontbreken van pijnmetingen in meer dan 
10% van de gecontroleerde dossiers 

 

Knipperlicht thema hygiëne 

Rood knipperlicht Afkapwaarde 

Handhygiëne 
 

De gecontroleerde richtlijnen (handen en 
voorarmen zonder ringen en armbanden, geen 
polshorloges, korte, zuivere nagels, korte 
mouwen) inzake handhygiëne worden niet 
toegepast door meer dan 25% van de 
gecontroleerde medewerkers 

 

Knipperlicht thema communicatie 

Rood knipperlicht Afkapwaarde 

Aantal dossiers zonder ontslagbrief 
 

Het ontbreken van een ontslagbrief in meer dan 
50% van de gecontroleerde dossiers van 
patiënten die minstens de vorige werkdag op 
ontslag gingen 

 

  



Het agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor de opvolging van alle inspectievaststellingen, 
waarbij een aantal verbeterpunten bijzondere aandacht krijgen. 

Op te volgen door Z&G Afkapwaarde 

Oproepbare psychiater op de gespecialiseerde 
spoedgevallendienst 

Wachtlijst toont aan dat psychiater niet 
oproepbaar is   

Preventieve controle materiaal 

• ECG-toestellen 

• Defibrillatoren 

• Monitoren 

1 onderzocht aspect is niet in orde inzake 
preventieve controle van de 3 type toestellen 

Doorgedreven opleiding reanimatie artsen 
 

1 arts heeft geen doorgedreven opleiding 
reanimatie 

 


