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Checklist  
Veilige heelkunde

Beste zorgverlener,

In verschillende ziekenhuizen en in uiteenlopende situaties 
werd aangetoond dat het gebruik van de checklist “veilige 
heelkunde” gepaard gaat met een aanzienlijke daling 
van het aantal complicaties ten gevolge van heelkundige 
ingrepen.

De federale overheid lanceerde dit jaar daarom een 
campagne om het gebruik van deze checklist te promoten.  
Aan de ziekenhuizen wordt de terug-koppeling gevraagd 
van cijfers over de mate waarin de checklist binnen de 
instelling ook effectief wordt toegepast.

Omdat ook GZA Ziekenhuizen hieraan actief wil 
deelnemen, vragen wij hiervoor jouw medewerking.

GZA
•	  Dr. Luc Van Looy 

luc.vanlooy@gza.be
•	  Dr. Nele Beeckman 

nele.beeckman@gza.be 
•	  Annelies  Holvoet 

annelies.holvoet@gza.be

Campus	Sint	Augustinus
•	  Dr. Paul Vercruysse 

paul.vercruysse@gza.be
•	  Greet Rose 

greet.rose@gza.be

Campus	Sint	Vincentius
•	  Dr. Frank Declau 

frank.declau@gza.be
•	  Yves Dillen 

yves.dilen@gza.be

Campus	Sint	Jozef
•	  Dr. Christophe Olyslaegers 

christophe.olyslaegers@gza.be
•	  Saskia Vallaeys 

saskia.vallaeys@gza.be
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Procedure

De checklist bestaat uit drie delen: vóór de inductie van de 
anesthesie (sign in), vóór de huidincisie (time out) en vóór 
de patiënt de zaal verlaat (sign out).

Bij elk deel zijn verschillende teamleden aanwezig.  Elke 
stap moet luidop bevestigd worden door de betrokken 
teamleden.

De sign in vindt plaats in aanwezigheid van minstens de 
verpleegkundige en de anesthesist. In deze fase bevesti-
gen zij de identiteit van de patiënt en de kant van de op-
eratie. Daarnaast overlopen zij mogelijke risicosituaties.

De time out vindt plaats in aanwezigheid van de verpleeg-
kundige, de anesthesist en de chirurg. Bij time out wordt 
nagekeken of het hele aanwezige team elkaar kent en 
wordt de identiteit van de patiënt en de kant van de op-
eratie (nogmaals) bevestigd. Ook steriliteit, aanwezigheid 
van materiaal en antibioticaprofylaxe komen aan bod.

De sign out vindt plaats in aanwezigheid van de verpleeg-
kundige, de anesthesist en de chirurg.  Bij sign out wordt 
de registratie van de ingreep overlopen, de etikettering 
van eventuele biopsies gecontroleerd en wordt er gekeken 
naar de telling van instrumenten, kompressen en naalden.

Accreditatie

De standaarden voor het bekomen van een ziekenhu-
isbrede accreditatie vereisen dat de checklist gebruikt 
wordt bij alle ingrepen, zonder uitzondering.

Concreet

De uitgebreide procedure “Veilige Heelkunde” kan je vin-
den op het portaal onder de rubriek artsen.

Vóór de inductie van de anesthesie
(minstens verpleegkundige en anesthesist)

Vóór de huidincisie
(verpleegkundige, anesthesist en chirurg)

Vóór de patiënt de zaal verlaat 
(verpleegkundige, anesthesist en chirurg)

Heeft de patiënt zijn naam en geboorte datum 
gezegd en zijn toestemming gegeven? Zijn de leden van het operatieteam bekend? Is de ingreep juist geregistreerd?

£ Ja £ Neen
£ geen communi-
catie mogelijk £ Ja       £ Neen £ Ja       £ Neen

Heeft de patiënt de ingreep genoemd?
Zijn de naam en de geboortedatum van  
de patiënt bevestigd? Zijn de gazen en de deppers geteld?

£ Ja £ Neen £ Ja £ Neen £ Ja        £ Neen

Heeft de patiënt de te opereren kant aangeduid 
en is deze gemarkeerd?  Zijn de ingreep en de te opereren kant bevestigd? Zijn de instrumenten geteld?

£ Ja £ Neen £ N.V.T. £ Ja £ Neen £ Ja        £ Neen

Is de patiënt nuchter (eten en drinken)? Is de antibiotica profylaxie tijdig toegediend? Zijn de naalden geteld?

£ Ja £ Neen £ Ja £ Neen £ Ja        £ Neen

Heeft de patiënt gekende allergieën?
Voor	de	chirurg
Zijn er niet-routine stappen te verwachten? Zijn er biopsies genomen?

£ Ja        £ Neen £ Ja        £ Neen £ Ja        £ Neen

Anamnese en klinisch onderzoek gecontroleerd? Welk is het verwachte bloedverlies?
Zo ja, is de identificatie van het biopt in 
orde?

£ Ja        £ Neen £ Vermeld £ N.V.T. £ Ja £ Neen £ N.V.T.

Zijn het materiaal en de implantaten door de 
verpleegkundige gecontroleerd? Is het nodige materiaal aanwezig? Zijn er uitrustingsproblemen te melden?

£ Ja £ Neen £ Ja £ Neen £ Ja        £ Neen

Is de (spoed)medicatie en het anesthesietoestel 
(incl. aspiratie) gebruiksklaar? Is het nodige beeldmateriaal beschikbaar?

Zijn de essentiële postoperatieve aan-
dachtspunten genoteerd?

£ Ja £ Neen £ Ja £ Neen  £ N.V.T. £ Ja        £ Neen

Is de saturatiemeter aangesloten en functioneel?
Voor	de	anesthesist
Zijn er specifieke aandachtspunten?

£ Ja £ Neen £ Ja        £ Neen    

Zijn er intubatieproblemen te verwachten?
Voor	de	verpleegkundige
Is de steriliteit gecontroleerd?

£ Ja  £ Neen £ Ja £ Neen

Moeten er extra IV-toegangswegen  
en vloeistoffen worden voorzien?

£ Ja  £ Neen
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