
Opvolging cardiale zorgtraject 

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 

Verpleegkundige permanentie cathlab 1 van de gecontroleerde aspecten is niet in orde 

Medische permanentie cardiologische 
zorgprogramma’s 

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 

Verantwoordelijke aangeduid voor telemetrie Er is geen verantwoordelijke aangeduid voor 
telemetrie of de verantwoordelijke kan niet 
onmiddellijk tussenkomen bij alarm 

Onderhoud beademingstoestellen (mobiel en 
niet mobiel) op het cathlab 

1 beademingstoestel niet tijdig onderhouden 

Oproepsysteem voor reanimatie in cathlab, op 
D-afdeling en op C-afdeling 

1 van de gecontroleerde oproepsystemen voor 
reanimatie is niet aanwezig 

 

Oranje knipperlicht  Afkapwaarde 

Aanwezigheid (mobiele) beademing en mobiele 
monitoring voor transport van en naar cathlab 

(Mobiele) beademing en/of mobiele monitoring 
is niet aanwezig op het cathlab 

Aanwezigheid telemetrie bij zorgprogramma A Telemetrie is niet beschikbaar 

Aanwezigheid externe pacemaker bij ZP P Geen externe pacemaker beschikbaar 

 

Knipperlichten thema communicatie 

Oranje knipperlicht  Afkapwaarde 

Transferdocument van cathlab naar afdeling of 
van operatiezaal/IZ na hartoperatie naar 
afdeling 

In meer dan 1 patiëntendossier ontbreekt het 
transferdocument van het cathlab of van de 
operatiezaal/IZ 

Toegankelijkheid dossier op afdeling  Meer dan 1 patiëntendossier (medisch en 
verpleegkundig luik) is niet aanwezig of niet 
toegankelijk 

 



Knipperlicht thema gestandaardiseerde zorg 

Oranje knipperlicht  Afkapwaarde 

Staande orders en pijnmetingen in dossiers  Het ontbreken van pijnmetingen in meer dan 
10% van de gecontroleerde dagen in de 
dossiers waarbij de gecontroleerde staande 
orders toegepast kunnen worden 

 

 

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  

Doorgedreven opleiding reanimatie 
verpleegkundigen op cathlab  

1 verpleegkundige op cathlab heeft geen 
doorgedreven opleiding reanimatie  

Opleiding BLS technici en laboranten cathlab 
 

Op cathlab heeft 1 technicus of 1 laborant geen 
opleiding BLS  

Preventieve controle materiaal 

• Defibrillatoren 

• ECG-toestellen 

• Monitoren 

• Bedside monitoring/ telemetrie 

• Externe pacemaker 

1 onderzocht aspect is niet in orde inzake 
preventieve controle van de 5 type toestellen 

 


