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Datum vergadering: 
28 april 2014 
 
Aanwezig: 
M. Balfoort (Orbis MC), C. Smeets (Orbis MC), M vd Boom (Orbis MC), L. Snijders 
(Orbis MC), M Hendriks (Viecuri), C. Doesborg (Viecuri),  E. Hooft (Atrium MC), I. 
Kempers (MMC), E. Smeets (MMC), M. Holtrop (Maasstad ZH), M. Brouwer 
(JBZ), M. v Denzel (Maasstad ZH), M. Brakxhoofde (Maasstad ZH). 
 
Afwezig: 
K. Adriaans, C. Smulders, W. vdr Linden, H. Dijkhuis, AML. Kusters, A. v 
Merkenstein, M. Meulendijks, H. Allan, L. Roussen, R.Caris, S. v Dommelen. 
 
Notulist: 
M. Brakxhoofde 
 
Locatie:  
Orbis Ziekenhuis te Sittard 

 
Onderwerp 
Kennismaking/ Kwaliteit en veiligheid: Kwaliteitsdocumenten/ systemen 
 

1. Opening 
De vergadering werd geopend door Marieke, waarbij Merel Brouwer (JBZ) werd 
voorgesteld als vervangend regiocoördinator voor de regio Zuid. Zij zal samen met 
Marieke de taken verder op pakken. Verwachting is dat Helene Schmits de 
volgende bijeenkomst weer aanwezig zal zijn als regio coördinator.  

2. Voorstelronde: 
Een ieder heeft zich voorgesteld en zijn of haar motivatie voor deelname gedeeld. 
Informatie uitwisseling werd hierbij veelvuldig genoemd. 

3. Mededelingen vanuit het bestuur: 
Als bestuurslid van de NVDK heeft Marja de volgende mededelingen: 

• De jaarlijkse Heidag zal plaatsvinden op 20 mei in Soest. Hier zal worden 
besproken wat het verdere beleid van de NVDK zal zijn. Meer informatie is 
terug te vinden op de site. 

• Het jaarcongres zal op 20 november plaatsvinden in de Reehorst in Ede. 
Ook hierover is meer informatie op de site te vinden. 

• In mei 2015 vindt het volgende wereldcongres plaats in Barcelona (IAAS: 
Internatial Assiciation for Ambulatory Surgery). Wederom informatie te 
vinden op de site. 

• De nieuwsbrief (Kortom) zal minder gaan verschijnen. Er zal steeds meer 
digitaal gecommuniceerd worden. 

4. Presentatie door Mandy van Denzel: 
Naar aanleiding van deze presentatie zijn de verschillende kwaliteitssystemen en 
de verschillen hier tussen besproken waarmee de aanwezigen in hun ziekenhuis 
werken. Knelpunten zijn besproken en oplossingen zijn aangedragen. 
 
Veel voorkomende knelpunten: 

• Lange wachttijd op de arts voor goedkeuring van protocollen. 
Idee: Persoonlijk afspreken met de betreffende specialist en vervolgens 
gezamenlijk de protocollen doorlopen, kan hiervoor een oplossing zijn. 
Uitleg die hierbij werd gegeven is dat dit de betrokkenheid van het 
specialisme vergroot en het proces op deze manier versnelt. Bovendien is 
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er een kortere lijn tussen de verpleegkundige van de afdeling en de 
specialist bij vragen over deze protocollen.  

• Moeilijkheden met het opzoeken/vinden van data in het systeem.  
• Verantwoordelijkheid op de juiste plek neer leggen en deze 

verantwoordelijkheid ook laten dragen. 
Idee: Het eventueel verantwoordelijk maken van een koppeltje 
verpleegkundigen voor één specialisme. Daarbij is het een tip om na het 
verlopen van de protocollen een tijdslimiet in te stellen voor het moment 
dat deze protocollen herzien moeten zijn. Waar mogelijk instellingsbreed. 

5. Rondleiding over de afdeling Dagbehandeling en Orthopedie van het 
Orbis MC. 

6. Afsluiting: 
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in het Jeroen Bosch ziekenhuis.  
Het hoofd onderwerp voor deze bijeenkomst zal zijn: Medicatieverificatie in 
Dagbehandeling en Kort Verblijf (nog niet geheel duidelijk wie deze presentatie zal 
geven, gezien het JBZ dit nog niet heeft uitgerold en nog niet voldoende informatie 
kan vertellen).  Ideeën zijn welkom! Natuurlijk is er ook ruimte voor andere topics.  
 
Medio augustus zullen er data verstuurd worden voor de volgende bijeenkomst. 
 

 
 


