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De 5 van het bedrijf
SAMENVATTING
1) De ‘5 van het bedrijf’ moet er uiteindelijk toe leiden dat belangrijke parameters voor patiënt- en
bedrijfsveiligheid gestructureerd en volledig worden vastgelegd.
2) Door gebruik van de ‘5 van het bedrijf’ komen de AIOS in aanraking met onderdelen van hun werk die niet
direct medisch-inhoudelijk van aard zijn, maar wel zeer belangrijk voor de patiënt- en bedrijfsveiligheid.
3) Door het gebruik van de ‘5 van het bedrijf’ wordt het besef gecreëerd dat het vastleggen van alles wat met
het zorgproces te maken heeft, steeds belangrijker wordt om onder meer de veiligheid van de patiënt, de juiste
financiële afhandeling en het documenteren van de zorgzwaarte te waarborgen.

Vakgroep:

Oogheelkunde

Probleemstelling:

Bedrijfsveiligheid is een belangrijk punt in de organisatie. Het goed en juist
vastleggen van alles wat met het zorgproces te maken heeft, is van het
grootste belang om onder meer de veiligheid van de patiënt, de juiste
financiële afhandeling en het documenteren van de zorgzwaarte te
waarborgen.

Doel van het
initiatief:

Algemene doelen
1] Het verbeteren van zorg- of opleidingsprocessen op afdelings- of
instellingsniveau t.b.v. de zorg voor de patiënt
2] Het aanleren van algemene competenties op de werkvloer
3] Het borgen van de verbetering op afdelings- of instellingniveau
Specifiek doel
Het doel van dit project is het realiseren van een instrument waarmee aan
het eind van een spreekuur gecontroleerd wordt of een aantal relevante
parameters rondom patiënt- en bedrijfsveiligheid zijn vastgelegd.

Plan van aanpak:

Dit project is opgepakt binnen het multidisciplinair team (MDT) overleg
waarin ook een vertegenwoordiging van de AIOS aanwezig is. Er is een
handzaam instrument gerealiseerd dat aansluit op het centrale thema
'veiligheid in het MUMC (high 5; 5x5)' , genaamd de ‘5 van het bedrijf’.
Aan het eind van het spreekuur worden de volgende parameters gecontroleerd:
1) Medicatie: zorg dat in het EPD altijd de meest actuele medicatie
ingevoerd is.
2) Hoofdbehandelaar: zorg dat altijd de juiste hoofdbehandelaar is
ingevoerd (volgens het protocol "hoofd behandelaarschap
oogheelkunde" in ODIN).
3) Verrichtingen: registreer alle verrichtingen die gedaan zijn.
4) DBC code: zorg dat de DBC altijd op de juiste manier ingevuld is
(zorg type en diagnose).
5) Voorgeschiedenis: zorg dat bij iedere patiënt de relevante
voorgeschiedenis compleet is.
Om de ‘5 van het bedrijf’ goed te laten landen bij de stafleden, AIOS en
paramedici is er veel aandacht besteed aan communicatie in verschillende
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bijeenkomsten (opleidingsoverleg, PAP, etc.). Ook is door een AIOS een
zakkaartje vervaardigd waarop de ‘5 van het bedrijf’ kort uiteen wordt gezet.

Beoogde resultaten:

De ‘5 van het bedrijf’ moet er uiteindelijk toe leiden dat belangrijke
parameters voor patiënt- en bedrijfsveiligheid gestructureerd en volledig
worden vastgelegd.

Borging:

Door het gebruik van de ‘5 van het bedrijf’ wordt het besef gecreëerd dat
het vastleggen van alles wat met het zorgproces te maken heeft, steeds
belangrijker wordt om onder meer de veiligheid van de patiënt, de juiste
financiële afhandeling en het documenteren van de zorgzwaarte te
waarborgen. Dit instrument kan (uiteraard aangepast voor de specifieke
situatie) ook gebruikt worden voor andere specialismen.

Evaluatie:

Er vinden regelmatig metingen plaats om te evalueren hoe goed de ‘5 van het
bedrijf’ wordt nageleefd. In voorkomende gevallen worden AIOS persoonlijk
op niet-naleving aangesproken.

Rol AIOS:

De AIOS die onderdeel uitmaken van het MDT zijn betrokken geweest bij de
totstandkoming van de ‘5 van het bedrijf’. Door gebruik van de ‘5 van het
bedrijf’ komen de AIOS in aanraking met onderdelen van hun werk die niet
direct medisch-inhoudelijk van aard zijn, maar wel zeer belangrijk voor de
patiënt- en bedrijfsveiligheid. Aangezien er in de toekomst steeds meer
belang zal worden gehecht aan het vastleggen van alles wat met het
zorgproces te maken heeft, kan dit instrument voor de AIOS een hulpmiddel
zijn om tijdens maar ook na hun opleiding te denken aan het vastleggen van
dergelijke informatie.

Begeleiding AIOS:

De ‘5 van het bedrijf’ is duidelijk gecommuniceerd naar de AIOS in
verschillende overlegmomenten. Het gebruik van het instrument is niet
moeilijk.

X

Ik ga akkoord dat deze informatie via de OOR ZON website openbaar gemaakt wordt.
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