Vereniging Veilige
Curatieve Zorg
De VVCZ is een vereniging van Nederlandse ziekenhuizen.
De vereniging draagt bij aan het vergroten van de patiëntveiligheid
en het verbeteren van samenwerking in curatieve processen.
www.vvcz.nl
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Kennismaken
Heb je interesse om lid te worden van de VVCZ
of wil je graag meer weten over de VVCZ?
Maak kennis met ons en stuur een mail naar
innovatie@vvcz.nl.
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1. Wat doet de VVCZ
De Vereniging Veilige Curatieve Zorg gelooft dat door samen te werken en van elkaar te
leren de patiëntveiligheid vergroot kan worden. De VVCZ richt zich op de samenwerking
tussen zorgprofessionals en de patiënt, samenwerking binnen ziekenhuizen en tussen
zorgorganisaties. De VVCZ biedt haar leden een collegiaal netwerk, gezamenlijke innovatie
en de Medische Metrolijn.

Peer to peer

Innovatie

De Medische Metrolijn

Professionals in de zorg hebben met elkaar

De VVCZ initieert jaarlijks innovatietrajecten. De

De Medische Metrolijn is een methodiek

enorm veel kennis en ervaring. En ze staan voor

leden bepalen het onderwerp en dragen bij aan

om zorgprocessen helder en eenduidig te

vergelijkbare uitdagingen. Kennis delen en bij

de ontwikkeling. De innovatietrajecten worden

visualiseren. Leden kunnen gebruik maken van

elkaar ‘in de keuken’ kijken helpt om sneller tot

begeleid door innovatiepartner Panton.

Medische Metrolijnen die al ontwikkeld zijn. Met

betere oplossingen te komen. De VVCZ faciliteert

behulp van de templates en tutorials kunnen

het contact tussen collega’s van de VVCZ leden.

zorgteams zelf Medische Metrolijnen bouwen.
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2. Leden
De VVCZ heeft leden door het hele land. Zowel academische ziekenhuizen, STZ ziekenhuizen
als perifere ziekenhuizen zijn lid.
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3. Over de VVCZ
De VVCZ is een vereniging van Nederlandse ziekenhuizen. De VVCZ is opgericht in 2011.
De vereniging draagt bij aan het vergroten van de patiëntveiligheid en het verbeteren van
samenwerking in curatieve processen. De vereniging is gestart met het peri-operatieve proces.
Inmiddels richt de VVCZ zich ook op andere medisch curatieve processen zoals het convenant
medische technologie, de acute zorg en medicatieveiligheid.
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Ziekenhuizen

Gebruikers

Scanners

Jaar ervaring

door heel Nederland zijn lid van de

maken gebruik van het online

dragen in verschillende

sinds de oprichting in 2011

VVCZ

communicatieplatform Speakap

samenstellingen bij aan de peer to
peer scans
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4. Peer to peer
Professionals in de zorg hebben met elkaar enorm veel kennis en ervaring. En ze staan voor
vergelijkbare uitdagingen. Kennis delen en bij elkaar ‘in de keuken’ kijken helpt om sneller tot
betere oplossingen te komen. De VVCZ faciliteert het contact tussen collega’s van de VVCZ leden.

Scan perioperatief traject

Gebruikersoverleggen

Scan acute zorg

Communicatieplatform
Jaarlijkse inspiratiedag

Peer to peer scans

Collegiaal netwerk

De VVCZ heeft een peer to peer scan ontwikkeld voor het perioperatief traject. De jaarlijkse

De kracht van de VVCZ is dat je in direct contact staat met collega’s in andere VVCZ

scan geeft inzicht in welke mate het ziekenhuis de richtlijnen heeft geïmplementeerd

ziekenhuizen. De VVCZ biedt, naast de scans, verschillende manieren om collega’s te

en welke verbeterpunten er op het gebied van patiëntveiligheid zijn. Tegelijkertijd is het

leren kennen en kennis met elkaar te delen. Zo treffen gebruikers elkaar 3 tot 4 maal per

een moment waarop ziekenhuizen kunnen leren van elkaar en elkaar kunnen inspireren.

jaar bij een van de leden voor het gebruikersoverleg. Daarnaast is er het besloten online

Voor de acute zorg is een scan in ontwikkeling.

communicatieplatform Speakap, waar gebruikers elkaar direct kunnen benaderen
en documenten gedeeld worden. Tot slot organiseert de VVCZ 1 maal per jaar een
inspiratiedag.
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5. Innovatie
De VVCZ initieert jaarlijks innovatietrajecten. De leden bepalen het onderwerp en dragen bij
aan de ontwikkeling. De innovatietrajecten worden begeleid door innovatiepartner Panton. In
2021 ontwikkelt de VVCZ een scan voor de acute intramurale zorg, wordt de Medische Metrolijn
doorontwikkeld en wordt de eerste inspiratiedag georganiseerd.

Peer to peer scans
Medische metrolijn
Praktische hulpmiddelen

Innovatietrajecten
Ieder jaar worden er 2 innovatietrajecten gestart en afgerond. De innovatietrajecten
hebben geresulteerd in scans, Medische Metrolijnen en praktische hulpmiddelen. Leden
kunnen hier gebruik van maken.

Strategische innovatiepartner
Panton is de ontwerpstudio voor de zorg. De ontwerpers van Panton zijn in staat om
met design en design thinking eenduidigheid, herkenbaarheid en overzicht te creëren
te midden van de complexe wereld van de zorg.
Meer informatie over Panton vind je op www.panton.nl
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6. Medische Metrolijn
De Medische Metrolijn is een methodiek om zorgprocessen helder en eenduidig te visualiseren.
De Medische Metrolijn bevordert een gedeeld inzicht in de organisatie van een zorgproces.
Belangrijk is om te starten met een helder doel en de Medische Metrolijn met alle betrokkenen
te ontwikkelen en te implementeren. Op de website vind je een korte animatie die de
methodiek van de Medische Metrolijn verder uitlegd.

De Metrokit
In de afgelopen jaren zijn meerdere zorgprocessen met de Medische Metrolijn in kaart
gebracht. Op Metrokit.nl zijn deze Medische Metrolijnen te downloaden voor leden.
Leden kunnen deze gebruiken en aanpassen op hun eigen situatie. Op Metrokit.nl
staan ook templates en tutorials om zelf Medische Metrolijnen te bouwen en aan te
passen. Hiernaast worden de beschikbare metrolijnen opgesomd.

Acute zorg op de SEH
Hartcatheterisatie
Perioperatief proces
Veilige toepassing medische technologie
Medicatieveiligheid
Pacemaker implantatie
Poliklinische ingrepen met sedatie
Acute zorg | Infectie uitbraak COVID 19
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Medische Metrolijn - Perioperatief proces
1. Indicatiestelling

2. Planning

Identificatie
Medicatie
Allergieën

end
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Situatie
Patiënt komt naar poli.

!

4. Ontvangst op Holding en PreTimeOut

5. Procedure

Deze lijnen en stippen geven aan,
wanneer deze onderwerpen in de
metrolijn voorkomen.

De verschillende fasen van het proces.

Stopmoment, hier moeten de
voorgaande punten uitgevoerd
zijn, anders mag de patiënt niet
verder.

3. Opname en voorbereidingen voor OK

ist
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Patiënt gaat naar preoperatieve screening.

Snijdend specialist akkoord!
Neemt kennis van informatie
verwijzer:
Ź reden verwijzing
Ź voorgeschiedenis
Ź medicatie
Ź bijzonderheden
Informeert patiënt over:
Ź voorgenomen ingreep
Ź mogelijke complicaties
Licht verwijzer in over
voorgenomen ingreep.
Legt vast:
Ź naam behandelaar
Ź klinische gegevens
Ź informatie over ingreep en
opname
Ź specifieke maatregelen
Ź informatie van verwijzer
Ź informatie van consulten
(aangevraagd, reden,
specialisme, resultaten)
Ź inlichten van patiënt
Ź informed consent
Ź inlichten van verwijzer
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Neemt kennis van dossier.
Informeert patiënt over:
Ź voorgenomen anesthesie
Ź mogelijke complicaties
Licht snijdend specialist in.
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Patiënt krijgt intakegesprek.

Anesthesioloog akkoord!
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De verantwoordelijke
voor dit punt.

Identificatie
Medicatie
Allergieën

Patiënt wordt ingepland.

Intake akkoord!
Neemt kennis van dossier.
Legt verpleegkundige afspraken
vast betreffende:
Ź voorbereiding
Ź peroperatieve bijzonderheden
Ź nazorg

Legt vast:
Ź naam anesthesioloog
Ź klinische gegevens
Ź medicatie
Ź informatie over anesthesie,
ingreep en opname
Ź specifieke maatregelen
Ź informatie van consulten
Ź samenvatting en conclusie
preoperatief traject
Ź inlichten van patiënt
Ź informed consent
Ź inlichten operateur

Station, waar de
onderstaande punten
uitgevoerd moeten worden.

nn
pla

!

s

iea

rat

Ope

ent
sist

Komst van patiënt wordt voorbereid op OK.
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Patiënt komt naar de verpleegafdeling.

Planning akkoord!
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Patiënt wordt besteld.

Neemt kennis van dossier.

Controleert vastlegging (en
uitvoering):
Ź akkoord snijdend specialist
Ź akkoord anesthesioloog
Ź akkoord verpleegk. intake
Ź type opname
Ź afspraken (voorbereiding,
Ź bijzonderheden en nazorg)
Ź wensen patiënt

Legt vast:
Ź gegevens operatieprogramma
correct
Ź implantaat/prothese aanwezig
Ź ingreep klaargezet volgens
protocol
Ź apparatuur aanwezig en
gecontroleerd
Ź instrumentarium/materiaal in
huis

Controleert beschikbaarheid:
Ź OK-ruimte en personeel
Ź benodigde materialen
Ź aanvullend personeel
Ź bed op juiste afdeling
Licht patiënt, huisarts, snijdend
specialist, anesthesioloog, OK
en afdeling in en legt datum
opname/ingreep vast in dossier.

Neemt kennis van dossier.

Neemt kennis van dossier.
Voert uit/controleert en legt
vast 1 :
Ź markeren operatieplaats
Ź identiteit patiënt
Ź ingreep
Ź conditie patiënt
Ź medicatie
Ź uitvoering afspraken
voorbereiding, bijzonderheden
en nazorg
Ź aanbrengen naambandje(s)/
barcode
Ź verwijderen gebitsprothese,
piercings etc.
Ź (ge)geven premedicatie
Ź aanwezigheid perioperatieve
status
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Patiënt wordt overgedragen.

Opname & voorbereiding!

Neemt kennis van dossier.
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Deze medewerker
moet aanwezig zijn bij
de uitvoering van de
onderstaande punten.

Controleert a.h.v. checklist 2 :
Ź juiste dossier compleet en
beschikbaar met medicatielijst
Ź identiteit patiënt: naam,
geboortedatum en
patiëntnummer (a.h.v. patiënt
of wettelijk vertegenwoordiger,
het EPD/de status en de
identiteitsbandje(s)) 3
Ź juiste ingreep
Ź bijzonderheden
Ź markering operatieplaats
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Patiënt wordt overgedragen.
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Ope

Operateur bereidt zich voor.

Ope
Procedure wordt gestart.

Holding Out!

PreTimeOut!

Geeft antibioticaprofylaxe 1560 minuten voor incisie (of
bloedleegte) en legt vast:
Ź naam antibioticum
Ź dosering
Ź tijdstip toediening
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Operatiekamer wordt gecontroleerd.
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PreTimeOut vindt plaats.
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Patiënt krijgt antibioticaprofylaxe.
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Holding In!
Bestelt patiënt en vermeldt 1 :
Ź naam
Ź geboortedatum
Ź soort ingreep
Ź OK en OK-complex
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Assisterende
Controleert of het dossier
compleet en beschikbaar is.
Controleert 3 :
Ź identiteit van de patiënt
Ź plaats/zijde van ingreep
Ź soort ingreep
Ź allergieën
Ź stollingsstatus
Ź aanwezigheid benodigde
materialen voor buiten de OK te
verrichten invasieve handeling

Controleert vrijgave OK inclusief:
Ź anesthesietoestel
Ź apparatuur
Ź instrumentarium
Ź materialen

Holdingmedewerker

Controleert:
dossier compleet en
beschikbaar
Ź indien van toepassing:
PreTimeOut bespreking

Procedure
wordt
uitgevoerd.

Anesthesioloog
Anesthesiemedewerker
Operatieassistent

Ź

Controleert 2 :
Ź identiteit patiënt (naam,
geboortedatum en
patiëntnummer)
Ź plaats/zijde ingreep
Ź soort ingreep
Ź welke OK

Indien van toepassing: test effect
van regionale blokkade.

!
TimeOut!

Bespreken en leggen vast:
identiteit patiënt
soort ingreep
plaats/zijde van ingreep
verwachte intubatieproblemen
stollingsstatus
antibioticabeleid
allergieën
comorbiditeit
Ź positionering van de patiënt
Ź aanwezigheid bevoegd
en bekwaam personeel en
materialen
Ź bijzonderheden
Ź verwachtte aflosmomenten
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
Ź
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Communiceren (en leggen
communicatie vast) op volgende
momenten:
Ź start en einde ingreep
Ź gebeurtenissen die raken aan
elkaars activiteiten, of van
belang zijn voor de conditie of
veiligheid patiënt
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Ope

Geeft aan:
vordering ingreep
wanneer wond gesloten wordt

Ź
Ź

Controleert op achtergebleven
materialen.

!

Medische Metrolijn

Perioperatieve proces

vereniging veilige curatieve zorg

Deze Medische Metrolijn voor het perioperatieve proces
geeft een overzicht van de informatie die vastgelegd,
overgedragen en gecontroleerd moet worden voor veilige
en verantwoorde zorg betreffende operaties.
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De VVCZ is een onafhankelijke, non-profit vereniging
van Nederlandse Ziekenhuizen. De vereniging helpt
ziekenhuizen om de patiëntveiligheid te vergroten en biedt
kennis, scans, handige tools en mogelijkheid tot uitwisseling
van kennis en ervaring.
Heeft u vragen of opmerkingen, neem contact op met:
innovatie@vvcz.nl.

Ontslag!

Patiëntlijn

Anesthesioloog

Station

!

Patiënt wordt ontslagen.
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Zaa

Zaa

Patiënt wordt beoordeeld voor ontslag.

Controleert situatie op de plaats
van bestemming (kan de patiënt
ontvangen worden?)

Zorgt voor de medische
beoordeling van patiënt op
ontslagdag.

Zorgt ervoor dat patiënt kan
beschikken over ontslagmedicatie.

Legt vast:
Ź beslissing tot ontslag
Ź wie en wanneer de beslissing
nam

Geeft patiënt (schriftelijk
met mondelinge toelichting)
informatie over:
Ź evt. te verwachten
bijzonderheden
Ź wondverzorging indien van
toepassing
Ź actuele medicatielijst en
wijzigingen
Ź instructies
Ź verantwoordelijk behandelaar
Ź telefoonnummer
Ź afspraak op de poli indien van
toepassing

Stopmoment

Anesthesiemedewerker
Medewerker planning
Operatieassistent
Holdingmedewerker/
verkoevermedewerker
Niet specifiek benoemd
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Medische overdracht patiënt vindt plaats.

Kan de medische overdracht van
anesthesioloog en operateur
terugvinden in het medische
dossier, deze bevat tenminste:
Ź gegevens over de patiënt, de
operatie en de anesthesie
Ź items van de SignOut op OK
Ź bijzonderheden met
betrekking tot het verblijf op de
verkoeverafdeling, zoals deze
in het (digitale of schriftelijke)
verkoever‐verslag zijn
vastgelegd
Ź wijzigingen in postoperatieve
afspraken ten opzichte van
afspraken die zijn vastgelegd bij
de SignOut inclusief de reden
van wijziging
Ź wijzigingen ten opzichte
van de preoperatieve
medicatieopdrachten inclusief
de reden van wijziging

Schrijft (voorlopige) ontslagbrief
met:
Ź diagnose, aard, ingreep,
postoperatief beloop,
bijzonderheden en instructies
Ź actuele medicatielijst,
wijzigingen (en reden)
Ź hoe te anticiperen op mogelijke
problemen indien van
toepassing
Ź afspraken en telefoonnummer
voor eventueel contact
Ź verantwoordelijke behandelaar

Verwijzingen
1
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Patiënt wordt overgedragen

Verkoever Out!

Legenda
Snijdend specialist/
operateur
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Het overzicht is gebaseerd op de richtlijnen voor het pre-,
per- en postoperatieve proces.

Verpleegkundige

und
egk

wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
operateur

Verkoevermedewerker
Controleert of dossier compleet
en beschikbaar is.
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Controleert:
Ź PAR-score
Ź pijnscore
Ź ontvangende afdeling

Bespreekt en legt vast a.h.v.
checklist
identiteit patiënt
Ź gegevens patiënt, ingreep en
anesthesie
Ź relevante items van de SignOut
op OK aan de hand van SignOut
checklist
Ź PAR-score (of reguliere
ontslagcriteria)
Ź pijnscore
Ź beleid en veranderingen in
beleid m.b.t. de recoveryperiode
Ź medicatie
Zorgt voor transport van
patiënt van Verkoever naar
verpleegafdeling met minimaal
twee personen, waarvan
tenminste één verpleegkundige.

wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
anesthesioloog
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in geval van minderjarige of wilsonbekwame patiënt tevens
indien mogelijk in aanwezigheid van een ouder/verzorger of
vertegenwoordiger
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in de richtlijnen wordt niet specifiek omschreven door wie
deze taken uitgevoerd moeten worden
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deze taak kan door de anesthesioloog gedelegeerd worden
naar de anesthesiemedewerker. De eindverantwoordelijkheid
blijft bij de anesthesioloog. Als de patiënt na de operatie
naar de intensive care (CCU/MC/PACU) gaat, dient de
anesthesioloog zelf mee te gaan.

Medische Metrolijn - Perioperatief proces vs 2.0
© Panton 2015, www.vvcz.nl

Patiënt wordt van Verkoever ontslagen.

Ontslag Verkoever!
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Patiënt wordt overgedragen.
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Procedure
wordt
beëindigd.

5

eur
rat

Ope

eur
rat

Ope

eur
rat

Ope

!
SignOut!

Patiënt wordt weggebracht.

Anesthesioloog 5
Anesthesiemedewerker
Operatieassistent

Verkoever In!

Anesthesioloog

5

Controleert
Ź dossier compleet
Ź SignOut checklist aanwezig
Controleert en bespreekt a.h.v.
checklist:
Ź identiteit patiënt naam
en geboortedatum (a.h.v.
polsbandje en EPD/status)
Ź relevante gegevens
preoperatieve screening
(inclusief allergie)
Ź verrichte ingreep en zijde
Ź relevante bijzonderheden
besproken tijdens SignOut
Ź verloop ingreep en eventuele
complicaties
Ź verloop anesthesie en eventuele
complicaties
Ź bijzonderheden, die
peroperatieve bijsturing nodig
maakten
Ź relevante informatie voor
postoperatieve periode

Verzorgt veilig vervoer:
Ź minimaal twee personen,
waaronder anesthesioloog of
anesthesiemedewerker
Ź bedhekken omhoog
Ź indien nodig bewaking
Ź indien nodig middelen en
medicatie vitale functies
Zorgt dat (voorlopig)
anesthesieverslag af is, voordat
de patiënt het operatiecomplex
verlaat.

Zorgt dat (voorlopig)
operatieverslag af is, voordat
de patiënt het operatiecomplex
verlaat, deze bevat tenminste:
Ź identificatiegegevens patiënt;
Ź datum ingreep;
Ź naam operateur(s);
Ź naam anesthesioloog;
Ź indicatie ingreep;
Ź peroperatieve bevindingen;
Ź beschrijving van de gebruikte
techniek en materialen;
Ź eventueel opgetreden
complicaties en hoe deze zijn
behandeld;
Ź postoperatieve conclusie;
Ź postoperatieve instructies/
nabehandeling
Zorgt dat het definitieve
operatieverslag zo spoedig
mogelijk beschikbaar is en dat
dit wordt toegevoegd aan de
medische status.

Operatieassistent
Controleren
Ź identificatie en markering van
patiëntmateriaal
Ź juistheid en compleetheid van
bijbehorende formulieren
Spreken af wie preparaten
wegbrengt.

Bespreken en leggen vast:
verrichte procedure
instructies t.a.v. maagsonde
instructies t.a.v. drains,
voedingsfistel
Ź instructies t.a.v. medicatie
Ź instructies t.a.v. bestrijding pijn
en misselijkheid
Ź instructies t.a.v. bewaken vitale
functies
Ź overige instructies
Ź afstemming postoperatief
instructies met anesthesioloog
Ź opgetreden complicaties
Ź materialentelling en of telling
klopt
Ź bijzonderheden
Ź telefoonnummer operateur en
anesthesioloog (24/7)
Ź inlichten van de familie
Ź
Ź
Ź

De anesthesioloog/
anesthesiemedewerker verlaat de patiënt
niet eerder dan dat deze is aangesloten
op de monitoring en de vitale parameters
bekend zijn, en pas na de overdracht.

Identificatie
Medicatie
Allergieën

Identificatie
Medicatie
Allergieën

8. Ontslag

7. Verpleging

6. Verzorging op Verkoever

Medische Metrolijn Perioperatief proces
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7. VVCZ lidmaatschap

Alle Nederlandse ziekenhuizen kunnen lid worden van de VVCZ. Hier vindt u alle informatie,
kosten en voorwaarden van het VVCZ lidmaatschap. Heeft u interesse in of vragen over het
lidmaatschap? Neem contact met ons op innovatie@vvcz.nl.
Lidmaatschap kan aangevraagd worden door (het bestuur van) alle ziekenhuizen in Nederland.
Met het lidmaatschap verbindt elk lid zich aan de VVCZ organisatie. In praktische zin betekent
dit het zorg dragen voor vertegenwoordiging tijdens de VVCZ ledenvergaderingen en een
actieve betrokkenheid bij VVCZ activiteiten als scans en gebruikersoverleggen.
Kosten lidmaatschap:

Jaarlijkse scan
Gebruikersoverleggen (3 per jaar)
Communicatieplatform
Jaarlijkse inspiratiedag
2 innovatietrajecten per jaar
Strategische innovatie partner
Ontwikkelde Medische Metrolijnen
Implementatietools
Toegang tot Metrokit

een entreefee van € 10.000,- voor het gebruik van het reeds ontwikkelde gedachtegoed en
een jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen contributie.
Sinds 2016 is deze bijdrage € 10.000,-.
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Kennismaken
Heb je interesse om lid te worden van de VVCZ of wil je graag meer weten over de VVCZ? Maak
kennis met ons en stuur een mail naar innovatie@vvcz.nl.
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