Checklist Veilige Heelkunde (EDITIE 2010)
Vóór de inductie van de anesthesie
(met minstens de verpleegkundige en de anesthesist)

Heeft de patiënt zijn/haar identiteit bevestigd
evenals de ingreep, de plaats van de ingreep,
en heeft de patiënt zijn/haar toestemming
gegeven?
Ja
Is de plaats van de ingreep aangeduid?
Ja
Niet van toepassing
Zijn de anesthesieapparatuur, het materiaal,
de producten en de geneesmiddelen
gecontroleerd?
Ja
Is de pulsoximeter bij de patiënt aangebracht
en functioneert hij?
Ja
Heeft de patiënt:
Een gekende allergie?
Nee
Ja
Een risico op intubatieproblemen of risico op
aspiratie?
Nee
Ja, hulp en materiaal beschikbaar
Een risico op bloedverlies >500ml (7ml/kg bij
kind)?
Nee
Ja, IV lijnen/centrale lijn en voldoende
substitutie zijn voorzien

Vóór de incisie van de huid
(met de verpleegkundige, de anesthesist en de chirurg)

Bevestiging dat alle teamleden zichzelf
hebben voorgesteld met naam en functie(s)
Bevestigen van de identiteit van de patiënt,
de ingreep, de plaats van de ingreep
Werd in de loop van de voorbije 60 minuten de
antibioticaprofylaxe toegediend?
Ja
Niet van toepassing
Anticiperen op kritieke gebeurtenissen
Voor de chirurg:
Welke zijn de potentiële chirurgische
problemen (kritische of ongewone stappen)?
Hoe lang zal de ingreep duren?
Wat is het te verwachten bloedverlies?

Vóór het verlaten van de operatiezaal
(met de verpleegkundige, de anesthesist en de chirurg)

De verpleegkundige bevestigt mondeling:
De benaming van de uitgevoerde ingreep
Het tellen van de instrumenten, kompressen
en naalden werd uitgevoerd
Het etiketteren van de weefselstalen (luidop
lezen van de etiketten met inbegrip van
naam patiënt)
Of er problemen zijn met de uitrusting die
moet worden nagekeken
Voor de chirurg, de anesthesist en de
verpleegkundige:
De belangrijkste aandachtspunten bij
het ontwaken en de postoperatieve
behandeling van de patiënt zijn genoteerd

Voor de anesthesist:
Zijn er specifieke patiëntgerelateerde
problemen?
Voor de verpleegkundigen:
Werd de steriliteit bevestigd (met de
resultaten van de indicatoren)?
Zijn er problemen met de uitrusting of zijn
er andere aandachtspunten?
Is het relevante medisch beeldmateriaal
beschikbaar in de operatiezaal?
Ja
Niet van toepassing

Deze checklist bevat enkel de basiselementen. Aanpassingen en toevoegingen, rekening houdend met de lokale context, worden aangemoedigd.
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