
Als patiënt wilt u kunnen vertrouwen op een veilige 
patiëntenzorg. Binnenkort wordt u opgenomen 
voor een operatie. Dit kan voor u een ingrijpende 
gebeurtenis zijn. Als verplegend en medisch personeel 
van het azM doen we alles wat in onze mogelijkheden 
ligt om u de beste zorg te bieden. 

Dezelfde vragen zijn nodig

Op verschillende momenten tijdens uw opname 
zullen de artsen en verpleegkundigen aan de 
hand van een vragenlijst, de Safety Checklist, u 
verschillende vragen stellen. Deze vragen zijn nodig 
om te controleren of alle medische informatie 
over u beschikbaar is. Dit zijn vaak terugkerende 
vragen. De herhaling van de vragen kan de indruk 
wekken dat we het niet zeker weten. Die herhaling 
is echter bedoeld om het juist zeker te weten en 
ervoor te zorgen dat we u goed kunnen behandelen 
en verzorgen. Vooral als u overgeplaatst wordt van 
de ene naar de andere afdeling, bijvoorbeeld van 
de verpleegafdeling naar operatiekamer, is het van 
belang dat alle informatie over uw operatie/verpleging 
bij artsen en verpleegkundigen bekend is. U wordt 
daarom meerdere malen gevraagd naar uw naam, uw 
geboortedatum, en welke operatie men gaat doen 
en eventueel aan welke kant van het lichaam (links of 
rechts).

Stopmomenten

Aan de Safety Checklist zijn ook consequenties 
verbonden. Dit zijn de stopmomenten. Wanneer een 
arts of verpleegkundige aan de hand van de Safety 
Checklist constateert dat iets niet in orde is dan kan 
in het uiterste geval uw operatie worden uitgesteld of 
niet doorgaan. Dit is uiteraard vervelend voor u, maar 
wel absoluut in het belang van uw veiligheid.

U kunt de procedure van de Safety Checklist 
vergelijken met de controlelijsten uit de luchtvaart 
en de ruimtetechniek, onze procedure is ook daar op 
gebaseerd. Check en dubbelcheck verkleint de kans 
op vermijdbare fouten. We hopen op uw begrip voor 
de gang van zaken. Heeft u vragen, stelt u ze gerust 
aan uw behandelend arts of verpleegkundige.
 

Inlegvel

Deze tekst vervangt de tekst op bladzijde 7 over SURPASS controlelijsten van de beknopte opname brochure
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