Flowchart procedures invullen in het kwaliteitsregister
Heeft jouw handelen direct invloed op een patiënt of op een patiëntengroep?
JA

NEE

Gefeliciteerd, er kan een procedure
ingevuld worden!

Heeft de handeling te maken met
proefpersonen?
JA

NEE

NEE

Zijn er een of meerdere
voorbehouden handelingen
onderdeel van de procedure?

Worden pre-klinische handelingen gedaan
met als doel om de patiëntenzorg te
verbeteren? Denk aan muizenstudies,
celwerk en fantoom analyses

JA

NEE

Vul een OSATS per voorbehouden
handeling in en voeg deze toe aan
de procedure

Twijfel je of je niet alsnog een procedure in
kan vullen? Neem, ook bij andere vragen,
contact op met de kwaliteitscommissie:
kwaliteitsregister@nvvtg.nl

Zijn er een of meerdere risicovolle
handelingen onderdeel van de
procedure?
JA
Vul een OSATS per risicovolle
handeling in en voeg deze toe aan
de procedure

NEE

Ben je betrokken bij andere
patiëntgerelateerde bezigheden? NEE
Bijvoorbeeld MDO, discussie of poli
JA
Vul eventueel een KKB in

Heb je een OSATS ingevuld? Voeg deze dan
ook toe onder het kopje “Mijn OSATS”

Vul nu de procedure in. Volg de stappen in
het procedure formulier en voeg eventueel
een of meerdere OSATS voorbehouden en
risicovolle handelingen en KKB toe bij
documentatie.

Begrippen en voorbeelden
Denk bij patiëntgerelateerde handelingen aan:
- Protocolleren
Protecolleren (protocol schrijven over electieve cardioversies)
- Indiceren (Hb aanvragen)
- Delegeren (infuus aanbrengen)
- Zelf uitvoeren (toediening van radioactieve stoffen)
- Assisteren (hechten op OK)
- Data analyse (EEG analyses)
- Bijdrage aan discussie over behandeling en/of diagnostiek
Voorbehouden handelingen zijn:
- Heelkundige handelingen
- Endoscopiën
- Catheteristaties
- Injecties
- Puncties
- Electieve cardioversie
- Defibrillatie
- Gebruik van radioactieve stoffen of toestellen met ioniserende straling
- Steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden
Voorbeelden van risicovolle handelingen zijn*:
- Beoordelen coronair angiogram
- MRI uitvoeren of beoordelen
- KNF-metingen (EEG, MEG) beoordelen
- Radiotherapie planning maken
- Lab resultaten beoordelen
- Longfunctietest uitvoeren of beoordelen
- Instellen en uitvoeren van elektrische stimulatie
- Instellen van apparatuur (bijvoorbeeld beademingsapparaat)
*Mis je risicovolle handelingen in de lijst? Mail ons en we voegen de
handeling toe (kwaliteitsregister@nvvtg.nl)

