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Nieuwe aanbevelingen in 2017 met betrekking tot:

4.4 Aanmaak van de identiteit van een patiënt;

naam van de vrouw;

regels voor het invoeren van identiteitsgegevens;

pasgeborene;

onbekende patiënt;

5.4 Betrokken handelingen, patiënten en risicovolle situaties;

6.2.3 Procedures rond identificatiebandjes

6.2.4 Specifieke gevallen;

pasgeborene en meerlingen;

psychiatrische patiënten.
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I

n 2007 werd de WGO zich ervan bewust dat vermijdbare incidenten in de
gezondheidszorg wereldwijd één patiënt op tien treffen. Om die reden werden
negen doelstellingen vooropgesteld om vermijdbare incidenten te beperken. Een
daarvan betreft de correcte patiëntidentificatie.1

Voorwoord

Ook België sloot zich aan bij deze doelstellingen en identitovigilantie werd een belangrijk
thema in het tweede meerjarige programma kwaliteit en patiëntveiligheid (2013-2017)
van de FOD Volksgezondheid. Met de publicatie van deze gids engageert de FOD
Volksgezondheid zich om ziekenhuizen te ondersteunen in het verbeteren van processen
inzake identitovigilantie.
Identitovigilantie is eveneens een thema dat uitgebreid behandeld wordt in de
normenkaders van de respectievelijke accreditatieorganen zoals de Joint Commission
International (JCI), de Haute Autorité de Santé (HAS), de Accreditation Canada
International (ACI) en Qmentum (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg
(NIAZ)/ACI).
Hoewel identitovigilantie altijd al een aandachtspunt was voor de ziekenhuizen, is er
toch nood aan een ziekenhuisbreed beleid hieromtrent. Cruciaal hierbij is de
ondersteuning ervan door de directie en de betrokkenheid van de zorgverleners, de
patiënt en zijn omgeving.
Deze gids is bestemd voor de ziekenhuizen en heeft tot doel aanbevelingen voor een
goede praktijkvoering te bieden om op een duurzame manier een systeem te
ontwikkelen zodat incidenten en bijna-incidenten gerelateerd aan patiëntidentificatie
kunnen voorkomen worden en zodat de waakzaamheid ervoor verhoogd wordt.
De inhoud van deze gids is gebaseerd op literatuuronderzoek enerzijds en op bestaande
praktijken in ziekenhuizen anderzijds. Eveneens werd getracht om de inhoud aan te
passen aan de Belgische context. Twee bijzonder uitvoerige Franse gidsen werden
gebruikt als referentie bij het opstellen van deze gids: de “Guide pratique de
l’identitovigilance” van het Collège national de biochimie des hôpitaux (2010)2 en de
publicatie “Quelques recommandations pour la mise en œuvre de l’identitovigilance dans
les établissements de santé” van de werkgroep van de CCREVI de Midi-Pyrénées (2009)3.
In functie van de leesbaarheid, worden alle bronverwijzingen enkel in de bibliografie
vermeld.
Deze gids is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en een
werkgroep “identitovigilantie”. De gids werd ontwikkeld door een redactiecomité en
nagelezen door een groep van experten. De lijsten met de leden van de werkgroep, het
redactiecomité en de experten zijn terug te vinden in bijlage 1, 2 en 3.
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atiëntidentificatie is een echte uitdaging voor de ziekenhuizen. De
beveiliging van dat proces gedurende het volledige traject van de patiënt
blijkt absoluut noodzakelijk om de juiste zorg en de juiste behandeling te
verstrekken en de medische gegevens aan de juiste patiënt toe te kennen.
In dat opzicht is de verificatie van de identiteit van de patiënt de eerste zorghandeling.
Experten wereldwijd zijn het erover eens dat identitovigilantie een systeem moet zijn
voor het bewaken en het voorkomen van fouten bij patiëntidentificatie. Problemen
met identificatie doen zich voor in alle landen en in alle zorginstellingen. Fouten in
patiëntidentificatie kunnen enkel geïdentificeerd, gecorrigeerd en voorkomen worden
met een veiligheidssysteem waarbinnen alle risico’s gerelateerd aan
patiëntidentificatie worden beheerd.

Inleiding

Identitovigilantie heeft dan ook tot doel het patiëntidentificatieproces in elke fase van
het zorgtraject te waarborgen.

In deze gids komen achtereenvolgens aan bod: het belang van het thema
identitovigilantie en een door de directie ondersteunend beleid hiervoor, de
praktische voorwaarden voor zowel de primaire als de secundaire identificatie en
enkele verschillende instrumenten voor identificatie. Tot slot volgen aanbevelingen
over het corrigeren van fouten met identificatie, het betrekken van alle relevante
actoren en het meten aan de hand van verschillende indicatoren.
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1.1 Literatuur

Hoofdstuk I: Belang van
identitovigilantie

De literatuur benadrukt het belang van fouten in patiëntidentificatie. Cijfers over de
frequentie en de ernst ervan zijn eerder zeldzaam. Enkele gegevens zijn echter wel
beschikbaar.
In de Verenigde Staten registreerde het “Department of Veterans Affairs” van januari
2000 tot maart 2003 incidenten inzake patiëntidentificatie in meer dan 100 grondige
incidentanalyses.4
Tussen november 2003 en juli 2005 ontving het “United Kingdom National Patient
Safety Agency” 236 meldingen van incidenten of bijna-incidenten over foutieve
informatie op identificatiebandjes.5
In Frankrijk toonden Damais et al. (2005)6 in een studie van de Groupe Hospitalier du
Havre aan dat er van juni tot december 2004, 380 fouten met afgedrukte etiketten
waren. Volgens deze studie hadden de meest voorkomende fouten betrekking op de
schrijfwijze van de naam (25%), de wijziging van de naam van de echtgenoot, bv. bij
echtscheiding (21%) en de geboortedatum (15%).
In het universitair ziekenhuis Johns Hopkins in de Verenigde Staten gebeurde een
studie over fouten bij de registratie van patiënten voor opname. In deze studie
identificeerden Bittle et al. (2007)7 basisoorzaken die verband hielden met defecte
informatiesystemen en met de gebrekkige opleiding van de zorgverleners.
In het Franse project “PERILS” ter verbetering van de patiëntidentificatie, gelanceerd
door het Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Aquitaine
(CCECQA) (2011)8, maakten 55 identificatiefouten (van 2009 tot 2010) het voorwerp uit
van een grondige oorzakenanalyse.
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Onlangs publiceerde de JCAHO9 in haar database (Sentinel Event Data) een overzicht van incidentanalyses
(n=9119) met de onderliggende oorzaken (RCA). In de periode van 2004 tot september 2015 werden
1.162 incidenten onderzocht in verband met: “Wrong patient, Wrong site, Wrong procedure events”.
Volgens de JCAHO hebben de meest voorkomende basisoorzaken te maken met leiderschap,
communicatie, menselijke factoren, informatiemanagement en heelkundige zorg.
Sommige hemovigilantie-teams toonden ook belangstelling voor de hoeveelheid fouten veroorzaakt door
het scannen van een barcode en vonden meer dan één fout in patiëntidentificatie op 84.000 scans. 10 Dit
toont aan dat de technologie een waardevolle hulp is, die echter niet onfeilbaar is.

1.2 Veiligheidsdoelstellingen inzake patiëntidentificatie
In het kader van een programma kwaliteit en patiëntveiligheid formuleerden Gillet et al. 201311 de
volgende veiligheidsdoelstellingen inzake patiëntidentificatie :

11
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HOOFDSTUK 2

Identitovigilantie
in het kader van
het tweede meerjarige
programma 2013-2017
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Hoofdstuk 2: Identitovigilantie in het kader van
het tweede meerjarige programma 2013-2017

I

dentitovigilantie past in een beleid om incidenten gerelateerd aan de
patiëntenzorg te voorkomen. Het sluit aan op de inhoud van het tweede
meerjarige programma kwaliteit en patiëntveiligheid 2013-2017 van de FOD
Volksgezondheid.12 De FOD Volksgezondheid vraagt de ziekenhuizen immers om
dat thema te koppelen aan de visie, de missie en de strategie van de instelling en
stelt ook voor om tegelijk rekening te houden met de rol van het
ziekenhuismanagement, de coördinatie en de operationele uitvoering. Hierbij
inbegrepen zijn ook het betrekken van de zorgverleners en het empoweren van de
patiënt en zijn familie.
In het meerjarige programma kwaliteit en patiëntveiligheid 2013-2017 werden vier
criteria vastgelegd voor de identitovigilantie die gerelateerd zijn aan vier generieke
thema’s:
Veiligheidsmanagementsysteem: criterium 9
Een systeem voor alle patiëntidentificatieprocessen zodanig
ontwikkelen en toepassen dat bij elk onderdeel van het zorgproces de
identitovigilantie gewaarborgd is.
Leiderschap: criterium 10
Een
systeem
van
veiligheidsrondes
voor
alle
patiëntidentificatieprocessen zodanig organiseren dat algemeen en
klinisch leidinggevenden systematisch en gestructureerd hieraan
deelnemen en de richtlijnen over identitovigilantie toegepast zijn.
Communicatie: criterium 11
In multidisciplinair verband communiceren over de resultaten van het
meeten
opvolgingssysteem
zodanig
dat
bij
elk
patiëntidentificatieproces het toepassen van de richtlijnen over
identitovigilantie verbetert.
Empowerment van de patiënt en zijn familie: criterium 12
Rekening houdend met hun behoeften en mogelijkheden, de patiënt
en zijn familie zodanig inzetten bij patiëntidentificatieprocessen dat de
patiënt actief betrokken is bij zijn eigen veiligheid.

Hoewel het thema identitovigilantie past in een echt veiligheidsmanagementsysteem,
is het ook nauw verbonden met de veiligheidscultuur van de instelling. Hoe beter de
veiligheidscultuur, hoe groter de kans op een goed beleid voor identitovigilantie en een
proactieve aanpak.
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HOOFDSTUK 3

Beleid voor
identitovigilantie

3.3.1 Doelstellingen
3.3.2 Samenstelling comité
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3.1 Definitie

Hoofdstuk 3: Beleid voor
identitovigilantie

Een beleid voor identitovigilantie definieert:

Een beleid voor identitovigilantie gaat over :

Het beleid kan worden geformaliseerd in verschillende referentiedocumenten zoals
bijvoorbeeld in een identitovigilantie-charter of in een algemene procedure.

3.2 Identiteit en vertrouwelijkheid
Om de privacy (Privacywet - 1992)13 en de rechten van de patiënt
(Patiëntenrechtenwet - 2002)14 te beschermen, moet een beveiligd circuit ontwikkeld
worden voor het archiveren of vernietigen van documenten met nominatieve
patiëntengegevens, na het ontslag van de patiënt.
18

3.3 Oprichten van een comité identitovigilantie
Een beleid voor identitovigilantie vereist de invoering van een strategie met zowel strategische als
operationele doelstellingen. Het comité identitovigilantie (CIV) is het orgaan dat in overeenstemming
met de directie het beleid inzake patiëntidentificatie in de instelling vastlegt en uitvoert. Het is tevens
belast met de bewaking, de preventie en de opvolging van de daarmee samenhangende incidenten.
Het is essentieel dat dit comité, dat in zijn activiteiten gesteund wordt door de directie, samenwerkt met
de andere overlegstructuren in de instelling zoals bijvoorbeeld met het comité kwaliteit/patiëntveiligheid
of met het transfusiecomité.
Het is de taak van elke instelling om de structuur en de samenstelling van het CIV te bepalen naargelang
de strategische en operationele doelstellingen die haar zijn toebedeeld.
3.3.1 Doelstellingen
De doelstellingen van het CIV bestaan eruit :

te beantwoorden aan de eisen




van de regelgeving die voortvloeit uit de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 15, de privacywet,
de patiëntenrechtenwet en de regelgeving betreffende de laboratoria 16 en de kraamafdeling17;
van het tweede meerjarige programma kwaliteit en patiëntveiligheid 2013-2017;
van de normenkaders voor accreditatie en certificering en andere referentiekaders.

Een beleid voor identitovigilantie te bepalen en te verspreiden





de actuele aanpak van identitovigilantie in beeld brengen;
de software en/of applicaties met identificatiegegevens in kaart brengen, bijvoorbeeld:
 de administratieve diensten: administratief beheer (opname, facturatie), externe
raadplegingen (vastleggen van afspraken);
 het patiëntendossier, de medische archieven, de dienst medische informatie;
 de medische diensten die over specifieke software beschikken: spoed, psychiatrie,
oncologie, anesthesie, operatiekwartier, reanimatie, dialyse, fertiliteit, neurologie;
 de medisch-technische diensten: laboratoria, medicatiecircuit, medische beeldvorming,
bloedbank;
 de logistieke diensten: hoteldiensten (restaurant, wasserij), patiëntentransport.
regels voor het beheer van alle patiëntidentificatieprocessen uitwerken en vervolgens de
overeenkomstige procedures opstellen.
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In te staan voor de opvolging (cf. hoofdstuk 7)


de diensten die de analyse, de verwerking en de opvolging van
identiteitscorrecties beheren, dagelijks of op geregelde tijdstippen bijstaan en
coördineren.

De actoren te betrekken (cf. hoofdstuk 8)


acties voeren voor sensibilisatie, vorming en begeleiding.

De doeltreffendheid van het beleid voor identitovigilantie te evalueren

Hoofdstuk 3: Beleid voor
identitovigilantie





kwaliteitsindicatoren bepalen en opvolgen: aantal duplicaten, aantal botsingen,
aantal wijzigingen van de identiteit, aantal voorlopige identiteiten, aantal fusies
enz.;
een activiteitenverslag uitwerken met de ondernomen acties over
identitovigilantie.

Het is essentieel om het beleid over identitovigilantie op te nemen in een cyclus van
continue verbetering (Plan-Do-Study-Act / Plan-Do-Check-Act).
3.3.2 Samenstelling comité
Het comité identitovigilantie bestaat idealiter uit de volgende leden met elke
strategische en/of operationele doelstelling:

Er wordt aanbevolen dat
dit comité regelmatig en
minstens 4 keer per jaar
bijeenkomt.
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3.4 Stand van zaken
Omdat identiteitsbeheer samenhangt met verschillende zorgprocessen bestaat de voorbereidende fase
uit het maken van een stand van zaken over de actuele aanpak van identitovigilantie. Deze heeft
betrekking op :

Om een stand van zaken op te maken, zijn specifieke instrumenten beschikbaar. Deze maken het mogelijk
om het verschil tussen actuele praktijken en aanbevolen praktijken m.b.t. identiteitsbeheer (bv. uit
specifieke normenkaders) te identificeren. Anderzijds maken deze instrumenten het mogelijk om te
bepalen waar verbeteringen moeten worden doorgevoerd.18

21
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naam?
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Hoofdstuk 4: Primaire identificatie,
administrative handelingen

4.1 Definitie
De primaire identificatie, ook gekend als “administratieve” of “initiële” identificatie, is
de aanmaak en/of de toekenning van een identiteit in het informatiesysteem van het
ziekenhuis voor elke patiënt die binnenkomt – via een raadpleging, opname of spoed.
Het omvat alle activiteiten voor de aanmaak en de verificatie van de
identiteit van de patiënt bij elke inschrijving in de instelling. Deze
identificatieprocedures worden :


geformaliseerd in een document dat goedgekeurd wordt door
het CIV (cf. systeem voor documentbeheer van de instelling);



gecommuniceerd met de betrokken ziekenhuismedewerkers;



toegepast op alle plaatsen waar patiënten ingeschreven
worden;



toegepast op de software van het informatiesysteem die gelinkt

Soms kan de primaire identificatie plaatsvinden in afwezigheid van de patiënt (bv. bij
de analyse van stalen, bij het plannen van een nieuwe opname van een patiënt of bij
een spoedgeval).

4.2 Betrokken ziekenhuismedewerkers

1

Ziekenhuismedewerkers die gemachtigd zijn om de identiteit van de
patiënt in de softwareprogramma’s voor identiteitsbeheer aan te maken.
Het gaat hier om het administratief personeel dat instaat voor opnames,
de ziekenhuismedewerkers die de identiteit van de patiënt registreren
bij raadplegingen, spoedgevallen, in zorgafdelingen of in medischtechnische diensten.

Ziekenhuismedewerkers die gemachtigd zijn om de identiteit van de
patiënt in de softwareprogramma’s voor identiteitsbeheer te corrigeren.
Hier gaat het om ziekenhuismedewerkers die door het CIV gemachtigd
zijn om de geïdentificeerde anomalieën en fouten te corrigeren.

3

2

Ziekenhuismedewerkers die gemachtigd zijn om de identiteit van de patiënt
te visualiseren en te gebruiken, zonder zelf in te staan voor de aanmaak of
de correctie van identiteitsgegevens van patiënten. Het gaat om:

alle zorgverleners en medewerkers van medisch-technische
diensten (arts, apotheker, vroedvrouw, verpleegkundige, enz.);

het administratieve personeel (secretaresse, administratief
medewerker van de diensten voor facturatie, opnames, archieven,
hoteldiensten, ICT-diensten, enz.).
Het gaat dus om alle gebruikers van softwareprogramma’s die de instelling gebruikt en
over alle papieren documenten met identiteitsgegevens van de patiënt.
24

4.3 Regels voor primaire identificatie
4.3.1 De plaats van aanmaak van een identiteit
Doorgaans wordt de identiteit van de patiënt aangemaakt bij opname, raadpleging of bij een spoedgeval.
Maar soms zijn er andere plaatsen waar een identiteit wordt aangemaakt (bv. in de verloskamer). Alle
plaatsen moeten geïnventariseerd en zo mogelijk beperkt worden, want een veelheid aan plaatsen kan
fouten veroorzaken.
Een identiteit kan ook gecorrigeerd worden op het niveau van de primaire identificatie, bijvoorbeeld als
een patiënt te laat is, dan kunnen de geregistreerde gegevens vervolledigd of gecorrigeerd worden.
Daarom is het belangrijk dat alle ziekenhuismedewerkers die een rol spelen bij de aanmaak en het
corrigeren van de identiteit duidelijk geïdentificeerd (geüpdatete lijst) en in staat zijn om op naam de
juiste gegevens op te zoeken.

Daarnaast is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor interactie/links tussen de gebruikte
softwares. Het is aan te bevelen om één hoofdprogramma te kiezen voor patiëntidentificatie. Idealiter
beschikt het ziekenhuis over slechts één enkele databank voor patiëntidentificatie. Deze databank moet
in real time, zonder lokale kopie, geraadpleegd kunnen worden door alle andere softwareprogramma’s
die een identificatie vereisen.

HOOFDPROGRAMMA
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4.3.2 Opzoeken van de identiteit van een patiënt of opzoeken van eerder
ingevoerde gegevens

Hoofdstuk 4: Primaire identificatie,
administrative handelingen

Voor elke patiënt die binnenkomt, bestaat de eerste administratieve handeling eruit
de identiteit op te zoeken in het informatiesysteem. In deze fase bestaat het risico om
een duplicaat aan te maken of een botsing te veroorzaken.
Het opzoeken van eerder ingevoerde gegevens van een patiënt (bv. van een al
ingeschreven patiënt) dient in een welbepaalde volgorde te gebeuren:
geboortedatum, familienaam (geboortenaam) en voornaam (voornamen). Deze
gegevens moeten bevestigd worden aan de hand van een officieel en geldig
identiteitsdocument.

4.4 Aanmaak van de identiteit van een patiënt
Algemene opmerking: In geval van niet-conformiteit zoals misbruik: zie hoofdstuk 7:
correctie van de identiteit.
4.4.1 Algemene regels voor de aanmaak van een identiteit
Het comité identitovigilantie (CIV) bepaalt de regels voor het aanmaken en
wegschrijven van de identiteitsgegevens. Deze regels moeten gestandaardiseerd
worden op het niveau van de instelling.
De aanmaak van een identiteit moet op systematische wijze gebeuren door het
opvragen van een identiteitsdocument (elektronische chip, rijksregisternummer en,
indien mogelijk, een foto). De strikte identiteitskenmerken zijn: de geboortedatum, de
familienaam (geboortenaam) en de voornaam (voornamen). Bijkomende
identiteitskenmerken zoals sekse of adres kunnen ook vermeld worden.
De procedure specificeert de lijst van de geldige en door de instelling aanvaarde
documenten voor de identificatie van de patiënt :

26

Vrouwen worden geïdentificeerd op basis van hun meisjesnaam (geboortenaam) en in geen geval de
naam van hun echtgenoot. Echter, in sommige landen verliezen vrouwen hun meisjesnaam wanneer ze
huwen en nemen de naam van hun echtgenoot over, zelfs op officiële documenten. Indien deze vrouwen
na een scheiding opnieuw huwen:

Meer informatie over de identificatie van sociaal verzekerden is terug te vinden op de website van het
RIZIV.21
Onafhankelijk van het gebruikte identiteitsdocument moeten alle patiëntengegevens gecontroleerd
worden in aanwezigheid van de patiënt. Pas dan kunnen ze worden afgedrukt voor een etiket of een
identificatiebandje.
Bij gebruik van de elektronische identiteitskaart worden de gegevens automatisch geregistreerd in het
systeem.
Wordt een ander identiteitsdocument gebruikt dan de elektronische identiteitskaart, dan:

27

Hoofdstuk 4: Primaire identificatie,
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Indien de gegevens manueel ingegeven worden, zijn volgende regels aanbevolen32:

Het wordt aanbevolen een “herkenningselement” (bv. een symbool) af te spreken om
het onderscheid te maken tussen onvolledige of voorlopige dossiers en andere (cf.
4.4.2). Zo worden ziekenhuismedewerkers erop geattendeerd om nog waakzamer te
zijn bij de verschafte informatie aangezien deze niet gestaafd is met officiële
documenten.
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4.4.2 Aanmaak van een voorlopige identiteit
Voor de volgende gevallen wordt aanbevolen een voorlopige identiteit aan te maken :

Elke instelling moet eigen regels uitwerken voor de aanmaak van een voorlopige status in het
informatiesysteem van het ziekenhuis. Deze moet zo snel als mogelijk definitief worden op basis van
officiële identiteitsdocumenten.
4.4.3 Pasgeborene
Voorlopige status
De identificatie van een pasgeborene kan gebeuren via een voorlopige status vóór de definitieve
identificatie zoals aangegeven bij de burgerlijke stand. De identificatie van een pasgeborene gebeurt
idealiter in de verloskamer door het personeel van de materniteit. Die voorlopige identiteit is altijd
gebaseerd op de meisjesnaam van de moeder.
Het spreekt voor zich dat de instelling een duidelijk beleid bepaald voor de identificatie van
pasgeborenen.
Bij de geboorte worden dan ook de volgende identiteitsgegevens toegekend:

29

Hoofdstuk 4: Primaire identificatie,
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Het is belangrijk om een permanente link te creëren tussen de dossiers van de
moeder en van het kind zolang de identiteit van het kind niet definitief is.
Definitieve status
In België moeten de moeder en/of de vader 15 dagen na de geboorte het kind
aangeven bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het geboren is.
De erkenning door de vader mag gebeuren na het ontslag van de moeder.
Consolideren van de identiteit van het kind

4.4.4 Onbekende patiënt
Bij patiënten die niet in staat zijn hun identiteit op te geven (onbewuste patiënt,
dementie, auto-ongeval, enz.) en die bij spoed toekomen, moet het zorgpersoneel,
liefst met twee, identificatiedocumenten zoeken van de patiënt. Indien de patiënt
vergezeld is, kunnen deze bevraagd worden.
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In afwachting dat alle identificatiegegevens verzameld zijn, maakt het onthaal automatisch een
voorlopige identiteit aan volgens een door het CIV aanbevolen procedure (er worden voor deze type
patiënten geen eerder ingevoerde gegevens opgezocht):

1

De verplichte velden invullen volgens de aanbevelingen van het CIV, zoals bijvoorbeeld :

2

De sociale dienst informeren voor het zoeken van ontbrekende identiteitsgegevens.

Vanaf het moment dat alle identiteitsgegevens verzameld zijn, moet zo snel mogelijk een
identiteitscorrectie aangevraagd worden. (cf. punt 7.1)
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3

4.4.5 Anonimiteit

Hoofdstuk 4: Primaire identificatie,
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Elke instelling moet criteria uitwerken voor een vraag tot het bewaren van de
anonimiteit.
Permanente anonimiteit is voorbehouden voor bepaalde bijzondere gevallen die
in de wetgeving voorzien zijn: weefsel- of orgaandonatie, anonieme screening op
overdraagbare ziekten behalve voor gegevens over leeftijd en geslacht.23 In dit geval
wordt de identificatie van de persoon definitief anoniem gemaakt voor al wie
toegang heeft tot het informatiesysteem.
Tijdelijke anonimiteit betekent het vervangen van de werkelijke identiteit door
een fictieve voor de periode waarin de patiënt is opgenomen. Van zodra deze het
ziekenhuis verlaat, wordt de werkelijke identiteit weer overgenomen.
De instelling bepaalt regels voor gegevensinvoer om mogelijke verwarring met
bestaande patiënten te voorkomen:

4.4.6 Procedure in “lagere” modus
Er moet een procedure worden vastgelegd om, bij totale onderbreking van het
informatiesysteem (panne, stilstand voor onderhoud), verder te kunnen werken.
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De procedure om in lagere modus te werken, moet verduidelijken :

De procedure in “lagere” modus moet zo snel mogelijk omgezet worden naar de definitieve procedure.
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?
Naam?

?
?
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Hoofdstuk 5: Secundaire identificatie,
medische handelingen

Algemene opmerking: In geval van niet-conformiteit zoals misbruik: zie hoofdstuk 7:
correctie van de identiteit.

5.1 Definitie
Ter herinnering: secundaire identificatie of “klinische identificatie” gaat over:



een procedure voor het verifiëren van de
identiteit van de patiënt vóór elke medische
handeling met de bedoeling de veiligheid van
de patiënt te waarborgen en ervoor te
zorgen dat elke medische handeling verstrekt
wordt aan de juiste patiënt;



het gebruik van de identiteit tijdens het
zorgtraject.24

De secundaire identificatie wordt primair bepaald door de kwaliteit van de primaire
identiteit. Het is de bedoeling om na te gaan of de identiteit van de patiënt, de
verstrekte zorg en alle documenten die tot het patiëntendossier behoren (aanvragen
voor onderzoek, verslagen, voorschriften, enz.) met elkaar in overeenstemming zijn.25

5.2 Betrokken ziekenhuismedewerkers
Elke ziekenhuismedewerker die direct of indirect intervenieert in het zorgtraject van de
patiënt en/of ingrijpt via ondersteunende processen. Het gaat over :










medisch, verpleegkundig en paramedisch personeel en
zorgkundigen;
medewerkers radiologie en functieonderzoeken;
medewerkers labo en apotheek;
medewerkers voor patiëntenvervoer en transfers
(brancardiers, ambulanciers,…);
medewerkers
die
werken
met
software
voor
patiëntidentificatie (administratieve onthaalmedewerkers,
medisch secretaressen, medisch-technische diensten, ICT,
zorgafdelingen, medicatiebedeling, maaltijddienst,...);
sociaal werkers;
medewerkers mortuarium;
vrijwilligers.
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5.3 Regels voor secundaire identificatie
Om de secundaire identificatie te verbeteren en/of te implementeren, kunnen de volgende maatregelen
worden genomen :














het verifiëren van de identiteit van de patiënt integreren als eerste fase in elk
zorgproces en deze eerste stap formaliseren in documenten, richtlijnen en
procedures, zowel bij het opstellen ervan als bij de herziening;
de identiteit van de patiënt verifiëren met een open vraag: “Wat is uw naam
alstublieft?” en niet “U bent mijnheer Peeters?”. Als de patiënt wordt
opgeroepen terwijl die in de wachtzaal zit. dan wordt bijkomend gevraagd
naar zijn geboortedatum.
ondanks het bestaan van scanningsystemen voor patiëntidentificatie is het
ook noodzakelijk de identiteit van te patiënt te verifiëren a.d.h.v. een open
vraag, zoals hierboven vermeld;
instrumenten introduceren om patiëntidentificatie te vergemakkelijken en
procedures opstellen om die instrumenten te gebruiken (zie hoofdstuk 6);
in het patiëntendossier, de identiteit van de patiënt verifiëren vóór elke
risicohandeling;
de patiënt bij naam noemen als over hem gesproken wordt (en niet zijn
kamernummer of zijn pathologie), bijvoorbeeld bij transfer van patiënten of
bij het communiceren van resultaten van diagnostische onderzoeken;
verifiëren of er overeenstemming is tussen de te behandelen patiënt en de
identiteit die vermeld staat op het dossier, de documenten, de etiketten, het
identificatiebandje, enz. door twee verschillende ziekenhuismedewerkers of
op basis van twee gegevensbronnen;
identificeren en melden van mogelijke mismatches en de ondernomen
acties hieromtrent (cf. hoofdstuk 7).

5.4 Betrokken handelingen, patiënten en risicovolle situaties
De controle van de identiteit van de patiënt moet systematisch gebeuren vóór elke medische handeling
en dus ook :






vóór elke handeling die een zeker risico inhoudt en die de patiënt
schade kan toebrengen (bv. chemotherapie, bloedtransfusie,
heelkundige ingreep, enz.);
bij risicopatiënten die niet in staat zijn hun identiteit op te geven
(pasgeborenen, patiënten met cognitieve stoornissen, anderstaligen,
overleden patiënten, enz.);
bij risicosituaties zoals patiëntentransfers, spoedbehandeling, snelle
rotatie van ziekenhuismedewerkers, inschakeling van tijdelijke
medewerkers, shitftwissels, verkorting van de verblijfsduur,
operatiekwartier, meerlingen, enz.
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Deze identiteitscontrole moet geformaliseerd zijn in de zorgprocedures.

Hoofdstuk 5: Secundaire identificatie,
medische handelingen

Enkele voorbeelden:

Medische handelingen






toedienen van een behandeling: chemotherapie,
transfusie, medicatie, perfusie, enz.;
therapeutische en/of onderzoekende invasieve
handeling: heelkunde, punctie (lumbaalpunctie,
venapunctie enz.), endoscopie, maagintubatie, plaatsen van sondes enz.;
niet-invasieve afname van weefselstalen voor analyse;
behandeling van overleden personen.
handelingen op de afdelingen radiologie
en functieonderzoeken







met injectie van radioactieve producten (scintigrafie);
met straling en injectie van niet-radioactieve
contrastproducten (scanner, RX enz.);
met straling maar zonder injectie;
onderzoek zonder straling, niet invasief en
onschadelijk (echografie, MRI, holter,
inspanningsproef, ademtest enz.);
interventionele radiologie.

handelingen in het labo klinische biologie en
anatomopathologie




biologisch staal: controle op overeenstemming
tussen voorschrift en afgenomen stalen in
zorgafdelingen, heretikettering enz.;
manuele invoer van resultaten (manuele technieken,
feedback van uitbestede analyses).
Transfers en vervoer




elke interne transfer in de instelling tussen
zorgeenheden en/of heelkundige eenheden, medischtechnische diensten, diensten voor medische
beeldvorming enz.;
elke transfer buiten de instelling.
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Administratieve handelingen






integratie van alle informatie en voorschriften in het patiëntendossier;
hospitalisatieverslag en transfer van documenten;
elke wijziging in het elektronisch patiëntendossier: vastleggen van
afspraken, nieuwe raadplegingen of opnames;
verificatie van de etiketten wanneer deze aankomen op de eenheid en
vóór elk gebruik;
vernietigen van de etiketten op het einde van het verblijf en na
correctie.

Gebruik van softwareprogramma’s



om ervoor te zorgen dat de juiste patiënt de juiste behandeling krijgt:
elektronisch medisch dossier, klinische biologie, medische
beeldvorming, medicatiecircuit, enz.

Hotelhandelingen


bestellen en verdelen van maaltijden, speciale diëten, enz.

Risicovolle patiënten





pasgeborene op neonatologie;
meerlingen;
patiënten op intensieve zorgen ;
patiënten die niet in staat zijn hun identiteit op te geven (bv.
sommige geriatrische patiënten, patiënten met cognitieve
stoornissen, overleden patiënten, enz.)
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NAAM, Voornaam
xx/xx/xxxx
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6.2.1 Belang van een identificatiebandje
6.2.2 Draagvlak voor het dragen van een
identificatiebandje en empowerment van de
patiënt
6.2.3 Procedures rond identificatiebandjes
6.2.4 Specifieke gevallen
6.2.5 Verschillende modellen van
identificatiebandjes
6.2.6 Andere instrumenten
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6.1 Identiteit op papier en/of etiketten

Hoofdstuk 6: Instrumenten voor
identificatie

De strikte identiteitskenmerken (geboortedatum, familienaam, voornaam
(voornamen) van de patiënt) moeten op alle voorbereidende documenten staan. Het
unieke patiëntennummer en de sekse zijn eveneens relevante identiteitskenmerken.
Het verblijfsnummer en de begindatum van het verblijf zijn bijkomende
patiëntengegevens. In een procedure moeten regels vastgelegd en beschreven worden
die toegepast worden telkens er een nieuw document aangemaakt wordt.
Het is aanbevolen om voor die informatie een gestandaardiseerde structuur te
gebruiken op de verschillende dragers. Door afspraken over het gebruikte lettertype,
kan snel een visueel onderscheid gemaakt worden. Bijvoorbeeld: de familienaam in
het vet en/of in hoofdletters, de voornaam in kleine letters, waardoor een duidelijk
onderscheid gemaakt kan worden tussen deze twee gegevens.
Bij voorkeur worden de identiteitsgegevens van de patiënt afgedrukt op elk document
dat voor de patiënt wordt gebruikt.
Het handmatig schrijven van identiteitsgegevens moet beperkt worden tot specifieke
situaties (spoedgevallen en lagere modus cf. 4.4.5) en moet de voornoemde strikte
identiteitskenmerken bevatten.
Bij ontslag van de patiënt moeten de etiketten vernietigd worden omwille van de
specifieke aard van de informatie die ze bevatten (datum waarop de patiënt is
binnengekomen, verblijfsnummer enz.) en om te vermijden dat ze toevallig voor een
andere patiënt gebruikt worden.

6.2 Identificatiebandje
6.2.1 Belang van een identificatiebandje
Een ziekenhuisverblijf wordt steeds korter en ook de tijd dat eenzelfde zorgverlener bij
een eenzelfde patiënt doorbrengt, neemt af. Hierdoor bestaat een hoger risico op
identificatiefouten en incidenten.
Een van de elementen om identificatiefouten te voorkomen bestaat erin alle patiënten
vanaf de opname tot het ontslag systematisch een identificatiebandje te laten dragen.
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6.2.2 Draagvlak voor het dragen van een identificatiebandje en empowerment van de patiënt
De afgelopen jaren is de perceptie op het risico van identificatiefouten sterk veranderd, ondermeer door
enkele gebeurtenissen die in de media uitgebreid aan bod kwamen.
Hierdoor werd meer draagvlak gecreëerd voor het dragen van een identificatiebandje vooral indien de
patiënt en zijn omgeving hierover vooraf correct geïnformeerd zijn (zie hoofdstuk 8).
6.2.3 Procedures rond identificatiebandjes
Het CIV schrijft een procedure uit waarin de specifieke regels voor het gebruik van een identificatiebandje
verduidelijkt worden.
Deze procedure moet minstens de volgende algemene elementen omvatten:










de betrokken personen en de betrokken zorgafdelingen: het CIV legt eigen regels vast,
maar aanbevolen wordt dat elke gehospitaliseerde patiënt een identificatiebandje
draagt;
de gegevens op het bandje bevatten minstens de strikte identiteitskenmerken van de
patiënt, weergegeven van boven naar onder, zodat ze goed leesbaar zijn voor de
zorgverlener;
het bandje moet zo snel als mogelijk na opname klaargemaakt en aangebracht worden.
Hierbij moeten de gegevens van de patiënt, samen met hem, geverifieerd worden door
de patiënt te vragen zijn naam, voornaam en geboortedatum uit te spreken en te
herhalen als hij daartoe in staat is. Is dat niet mogelijk, dan worden die gegevens
gecontroleerd bij iemand die de patiënt vergezelt of met behulp van een
identiteitsdocument met foto. De twee handelingen: het controleren van de
identiteitsgegevens en het bevestigen van het identificatiebandje, kunnen gelijktijdig
gebeuren aan de opnamebalie. Indien het bandje niet aan de pols bevestigd kan
worden, dienen andere plaatsen voor bevestiging op voorhand vastgelegd te worden 26;
het bandje wordt over het algemeen aan de pols bevestigd, met respect voor infusen
(links voor rechtshandigen en vice versa), maar het kan in sommige situaties ook aan de
enkel bevestigd worden ; bijvoorbeeld bij baby’s, patiënten met cognitieve problemen
die regelmatig hun bandje aftrekken, patiënten op intensieve zorgen waarbij er sprake
is van katheters en andere medische toestellen op de armen, enz.
de identiteit van de patiënt, de gegevens op het bandje en de dossiergegevens moeten
gelijktijdig geverifieerd worden vóór de behandeling en bij transfers. Aanbevolen
wordt om de patiënt te vragen zijn gegevens spontaan uit te spreken (open vragen)
om het risico op misbruik van identiteitsdocumenten en fouten te beperken;
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voor bepaalde hoog-risico handelingen en situaties is het aanbevolen de
identiteit door twee personen te laten verifiëren, ook op verschillende
momenten in het zorgtraject;
het bandje moet onmiddellijk vervangen worden:

wanneer de patiënt het verwijderd of afgetrokken heeft;

wanneer een zorgverlener het verwijderd heeft (bv. omdat
het in de weg zit om een veneuze katheter te plaatsen);

wanneer het vuil of beschadigd is en daardoor onleesbaar
is;

wanneer de identiteit in het informatiesysteem van het
ziekenhuis gewijzigd of gecorrigeerd wordt.
voorwaarden tot het dragen van het identificatiebandje:

de patiënt houdt zijn bandje aan tot na zijn ontslag uit de
instelling;

de overleden patiënt behoudt zijn bandje.

Deze algemene regels kunnen worden aangepast voor bepaalde bijzondere gevallen
(cf. 6.2.4), ofwel rechtstreeks in de procedure, ofwel in bijkomende documenten.
6.2.4 Specifieke gevallen
Afwijking van het dragen van een identificatiebandje
Indien blijkt dat bij een patiënt geen identificatiebandje kan bevestigd worden
(intolerantie, huidproblemen, allergie, risico op verwonding of inslikken, enz.) of als
de patiënt gewoon weigert het bandje te dragen, ondanks de uitleg over de risico’s
die zijn weigering met zich meebrengt, dan moet dit vermeld worden in het
patiëntendossier en moet het zorgteam op de hoogte worden gebracht. Er wordt
dan getracht om een alternatief te vinden, zoals bijvoorbeeld de patiënt vragen om
het bandje in zijn zak te steken en te tonen wanneer dat nodig is.
Het ziekenhuis kan een risicogrens afbakenen en voorzien in de mogelijkheid om in
bepaalde gevallen patiënten te weigeren wanneer deze geen identificatiebandje
willen dragen.
Pasgeborenen, meerlingen en prematuren
Pasgeborene en prematuren worden meteen na de geboorte geïdentificeerd, op de
buik van de moeder. Een, aan de pasgeborene aangepast, identificatiebandje kan
aan de pols of aan de enkel van de baby bevestigd worden. Een kind, hoe klein het
ook is, moet beschouwd worden als een volwaardige patiënt, ook voor identificatie.
Het is soms moeilijk om een identificatiebandje te vinden met de juiste maat en dat
rekening houdt met de broosheid van de huid van baby’s, vooral voor prematuren.
De bandjes voor deze patiënten zijn ook duurder.
In geval van meerlingen moet elk kind een identificatiebandje krijgen.
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Patiënten die opgenomen zijn in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of in een
psychiatrische instelling
Het wordt aanbevolen dat patiënten die opgenomen zijn in een psychiatrische afdeling van een algemeen
ziekenhuis een identificatiebandje dragen. Psychiatrische instellingen moeten hun eigen beleid voor het
dragen van het bandje bepalen voor bijvoorbeeld patiënten die, mits toestemming, 1 of meerdere uren of
soms 2 à 3 keer per dag buiten mogen.
6.2.5 Verschillende modellen van identificatiebandjes
Rekening houdend met het profiel van de patiënten bestaan er identificatiebandjes :



in verschillende modellen: zelfklevend, met clips,
enz.;
van verschillende afmetingen: volwassene, kind,

Hoe dan ook moeten de bandjes :


onverwijderbaar zijn;



vochtbestendig zijn;



bij voorkeur een witte kleur hebben. Het
gebruik van kleuren op het bandje om
risicopatiënten of pathologieën te
identificeren, moet worden vermeden.

6.3 Andere instrumenten
Scanningsystemen met barcodes (cybertrack, bedscanning, enz.) en nieuwe technologieën kunnen een
veiligere patiëntidentificatie ten goede komen. Voorbeelden hiervan zijn:
biometrie (digitale
vingerafdrukken, gezichtskenmerken, morfologie van de iris, enz.), implanteerbare Radio Frequency
Identification Device (RFID) microchips.
Ondanks deze instrumenten blijft het noodzakelijk om de identiteit van de patiënt te verifiëren met een
open vraag (cf. 5.3).
Om de rechten van de patiënt te waarborgen en de privacy in acht te nemen, wordt het advies van het
Ethisch Comité gevraagd vooraleer deze nieuwe technologieën te gebruiken.
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Correctie van de identiteit
7.1.1 Invoeren van een meldingsformulier voor
fouten of anomalieën
7.1.2 Correctie van een voorlopige identiteit
7.1.3 Correctie van een voorheen verkeerdelijk
goedgekeurde identiteit
7.1.4 Verspreiding van identiteitscorrecties

7.2.1 Definitie
7.2.2 Procedure
7.2.3 Enkele aanbevelingen

7.3.1 Definitie
7.3.2 Procedure
7.3.3 Enkele aanbevelingen
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T

er herinnering (punt 3.3): het comité identitovigilantie (CIV) is bevoegd
met het bewaken en voorkomen van incidenten, fouten en risico’s met
betrekking tot patiëntidentificatie.

Hun taak bestaat er ook uit om op een formele en gestructureerde manier
een beleid te ontwikkelen voor de correctie van identiteitsgegevens.
Een identificatiefout kan immers worden vastgesteld :





bij de primaire identificatie, bijvoorbeeld
bij de administratieve procedures voor
opname;
bij de secundaire identificatie, bijvoorbeeld
bij de zorgverstrekking;
door de patiënt zelf.

7.1 Organisatie van de identiteitscorrectie
7.1.1 Invoeren van een meldingsformulier voor fouten of anomalieën
Het CIV ontwikkelt een meldingsformulier voor fouten of anomalieën. Daarop kan
het soort gebeurtenis vermeld worden, zoals duplicaat (meest voorkomend),
botsing (moeilijkst op te sporen) en misbruik van identiteit.
Deze meldingen maken het mogelijk om verschillende gebeurtenissen, aan de hand
van indicatoren, te inventariseren en in de tijd op te volgen. Het formulier kan ook
een middel zijn om de corrigerende maatregelen op te volgen.
De betrokkenheid van ziekenhuismedewerkers is essentieel om de ongewenste
gebeurtenis zichtbaar te maken, deze te analyseren en te corrigeren.
7.1.2 Correctie van een voorlopige identiteit
De correctie van een voorlopige identiteit (cf. 4.4.2) betreft:

een lopende hospitalisatie/raadpleging;

een vroegere hospitalisatie, via het opzoeken van eerder ingevoerde
gegevens.
Deze correctie gebeurt enkel wanneer de officiële identiteitsdocumenten van de
patiënt worden voorgelegd. De identiteit wordt eerst “geconsolideerd” en wordt
vervolgens definitief.
Zonder officieel document blijft de identiteit in een voorlopige status.
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7.1.3 Correctie van een voorheen verkeerdelijk goedgekeurde identiteit
De bevoegdheid om de identiteit van een patiënt te corrigeren, moet worden voorbehouden aan hiervoor
opgeleide en gemachtigde medewerkers. Idealiter is de patiënt hierbij aanwezig en in het bezit van zijn
officiële identiteitsdocumenten om fouten te voorkomen (zie punt 7.3 botsing). Ook andere
informatiebronnen kunnen gebruikt worden zoals het E-Health-platform.28
7.1.4 Verspreiding van identiteitscorrecties
Elke correctie van de strikte identiteitskenmerken van een patiënt moet automatisch worden uitgebreid
naar alle applicaties die al dan niet gelinkt zijn aan de centrale identiteitsserver. Hiervoor moeten de
softwareprogramma’s een boomstructuur vormen.
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7.2 Beheer van duplicaten

Hoofdstuk 7: Correctie van de identiteit

7.2.1 Definitie
Een duplicaat in het informatiesysteem wordt gedefinieerd als een tweede dossier
voor eenzelfde patiënt. Er kunnen zelfs meer dan twee verschillende dossiers voor
één patiënt bestaan.
Identieke duplicaten vertonen exact dezelfde gegevens van de burgerlijke stand:
familienaam (geboortenaam), voornaam (voornamen) en geboortedatum.
Niet-identieke duplicaten vertonen één of meerdere kleine verschillen tussen die
gegevens. Er zijn meer niet-identieke dan identieke duplicaten.

Duplicaten zijn het resultaat van fouten bij de gegevensinvoer tijdens de
opname:

door een typefout van letters en/of cijfers bij de primaire identificatie;

doordat er al fouten stonden op het document dat werd gebruikt als
identiteitsbron;

door de aanmaak van een nieuw dossier omdat er niet gezocht is naar
eerder ingevoerde gegevens.

Homoniemen (meerdere personen met identieke of niet-identieke
strikte kenmerken), moeten niet als duplicaat worden beschouwd. Er
kan in het informatiesysteem een alarmsignaal geïnstalleerd worden
om te wijzen op een homonymie.
7.2.2 Procedure
De procedure voor het corrigeren van duplicaten bestaat eruit de dossiers te
fuseren om zo een uniek dossier te bekomen en om de traceerbaarheid van de
correcties mogelijk te maken. Deze procedure moet worden goedgekeurd door het
CIV.
De bevoegdheid om dossiers te fuseren, moet worden voorbehouden aan opgeleide
en gemachtigde ziekenhuismedewerkers. Het is van fundamenteel belang om de te
fuseren dossiers grondig te analyseren om te vermijden dat er verkeerde fusies
gebeuren en er informatie verloren gaat.
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Concreet komt het erop aan:

te kijken naar het meest betrouwbare dossier op basis van de
regels die het CIV heeft vastgelegd;

de identiteitsgegevens en medische gegevens van de dossiers te
controleren: strikte kenmerken, rijksregisternummer en andere
noodzakelijke informatie waaronder de ziekenfondsaansluiting;

de chronologie van de dossiers te bestuderen (wie het heeft
aangemaakt, wanneer, welke dienst het heeft gebruikt);

in geval van twijfel: de overeenkomsten nagaan tussen de
gegevens van de verantwoordelijke arts, de patiënt of zijn familie.
Elke fusie van dossiers moet gepaard gaan met een verificatie van de dossiers in de perifere software, bv.
het informatiesysteem van het labo.
7.2.3 Enkele aanbevelingen

Aanbevelingen voor het CIV :

een systeem invoeren voor automatische opsporing van
duplicaten;

een systeem invoeren voor melding van duplicaten door
ziekenhuismedewerkers.
Bijvoorbeeld:
e-mailadres
civ@ziekenhuis.be of via het meld- en leersysteem voor
incidenten;

de volgorde van prioriteiten vastleggen voor het corrigeren van
duplicaten. Bijvoorbeeld: gehospitaliseerde patiënt, actieve
dossiers, enz.;

bepalen en opvolgen van indicatoren betreffende duplicaten zoals
voorgesteld in hoofdstuk 9.

51

7.3 Beheer van botsingen

Hoofdstuk 7: Correctie van de identiteit

7.3.1 Definitie
Een botsing wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van medische en/of
administratieve gegevens van verschillende patiënten in één enkel patiëntendossier.

Botsingen kunnen op meerdere manieren veroorzaakt worden:

de te snelle selectie van een dossier zonder de strikte
identificatiekenmerken gecheckt te hebben;

de wijziging van een strikt identificatiekenmerk in het geselecteerde
dossier dat ten onrechte beschouwd wordt als een duplicaat, om het te
doen overeenkomen met de huidige patiënt;

de verkeerde fusie van twee dossiers;

het misbruik van de identiteit van een patiënt door een andere persoon.

Botsingen worden tijdens de behandeling vastgesteld doordat administratieve of
medische gegevens niet met elkaar overeenstemmen, zoals biologische resultaten,
bloedgroepresultaten, beeldvormingsresultaten of bij de anamnese en het klinisch
onderzoek.
Misbruik van identiteit veroorzaakt een botsing. In sommige gevallen
kan een bijzondere procedure uitgeschreven worden. Situaties van
misbruik komen steeds meer voor en extra waakzaamheid is geboden.
7.3.2 Procedure
De procedure voor het corrigeren van botsingen bestaat erin de medische en/of
administratieve gegevens uit eenzelfde dossier voor verschillende patiënten van elkaar
te scheiden teneinde voor elke patiënt een nieuw en uniek dossier aan te maken. De
traceerbaarheid van de correcties moet worden verzekerd. Deze procedure moet
worden goedgekeurd door het CIV.
De bevoegdheid om dossiers uit elkaar te halen, moet worden voorbehouden aan
opgeleide en gemachtigde ziekenhuismedewerkers en onder de verantwoordelijkheid
van een arts. Het is van fundamenteel belang om de uit elkaar te halen dossiers
grondig te analyseren en te voorkomen dat informatie verloren gaat zodat fouten
worden vermeden.
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Concreet komt het erop aan:

de inhoud van het administratieve dossier en het medische dossier, zowel op computer als op
papier, te bestuderen met de hulp van de arts en de beheerder van de medische archieven,
teneinde de elementen die tot elk van de patiënten behoren, te scheiden;

de gegevens ofwel in een nieuw dossier ofwel in een reeds bestaand dossier over te brengen, na
verificatie van alle identiteitselementen;

eventueel contact op te nemen met de patiënten, met inachtneming van het beroepsgeheim.

7.3.3 Enkele aanbevelingen
Samenvattend kan gesteld worden dat voor alle identiteitscorrecties de informatie van alle procedures
Aanbevelingen voor het CIV:

een systeem invoeren voor melding van botsingen door
ziekenhuismedewerkers. Bijvoorbeeld: e-mailadres civ@ziekenhuis.be;

een overzichtsfiche invoeren van alle uit te voeren acties om de
administratieve en medische gegevens van de betrokken patiënten te
scheiden;

de overzichtsfiche verspreiden onder de verschillende betrokken beheerders
van perifere software, teneinde de identiteitscorrectie aan hen door te
geven;

in geval van homonymie, een waarschuwing van het type « Opgepast
identieke naam! » als opmerking toevoegen in de dossiers van de door
elkaar gehaalde patiënten of in andere applicaties;

bepalen en opvolgen van indicatoren betreffende botsingen zoals
voorgesteld in hoofdstuk 9.

die in dit hoofdstuk vermeld zijn noodzakelijkerwijs moet terugkeren naar alle diensten die betrokken zijn
bij de doorgevoerde wijzigingen, in het bijzonder naar de archieven maar ook naar de beheerders van de
perifere software (transfusie, medicatiecircuit, archieven, medische beeldvorming, labo, chemotherapie,
transplantatie,...). Deze fase is van primordiaal belang want het goed verspreiden van de doorgevoerde
correcties, is een essentieel element van kwaliteitsvolle patiëntidentificatie.
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HOOFDSTUK 8

Betrokkenheid
van actoren

8.2.1 Basisopleiding voor alle
ziekenhuismedewerkers
8.2.2 Specifieke opleiding over primaire
identificatie
8.2.3 Specifieke opleiding over secundaire
identificatie
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Hoofdstuk 8: Betrokkenheid van actoren

I

nformatie, vorming en opleiding zijn essentieel bij een goed beleid over
identitovigilantie. Een opleiding is pas doeltreffend indien het doel ervan
ondersteund, gewaardeerd en gedeeld wordt door het management van de
instelling. Eén van de doelstellingen van het CIV bestaat er trouwens uit om
voor alle betrokken actoren te zorgen voor vorming, begeleiding en sensibilisatie
over het identificatiebeleid.

8.1 Sensibiliseren en informeren van de patiënten
De patiënt en zijn omgeving zijn basisactoren in het identificatieproces en dit in elke
fase van het zorgtraject. Hun medewerking is een succesfactor in het waarborgen
van patiëntveiligheid.
Het beleid voor identitovigilantie moet duidelijk omschreven en aangepast zijn aan
de multiculturele context van de instelling. Dit beleid moet ook gecommuniceerd
worden met patiënten via de communicatiekanalen van het ziekenhuis,
bijvoorbeeld via de onthaalbrochure, affiches, sensibiliseringscampagnes, website,
video’s in wachtzalen, enz. Patiënten kunnen ook gevraagd worden om mee te
werken aan de ontwikkeling van deze communicatie-instrumenten.
De mondelinge communicatie tussen ziekenhuismedewerker en patiënt is
primordiaal, onafhankelijk van het gebruikte communicatie instrument.
De belangrijkste kernboodschappen voor patiënten
hebben betrekking op de volgende vragen:
 waarom is een officieel identiteitsstuk vereist?
 waarom moet er systematisch een
identificatiebandje gedragen worden?
 waarom vragen verschillende
ziekenhuismedewerkers gedurende het zorgtraject
meermaals om naam, voornaam (voornamen) en
geboortedatum te herhalen?
 waarom mag de patiënt gedurende zijn zorgtraject
zelf ook vragen stellen en/of een fout m.b.t. zijn
identiteitsgegevens melden?

In sommige situaties is het essentieel om de patiënt uit te leggen dat het risico’s
inhoudt om:

een identiteit of een officieel document uit te lenen;

een identiteit ter beschikking te stellen van anderen.
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8.2 Sensibiliseren en opleiden van ziekenhuismedewerkers
Identitovigilantie steunt op de medewerking van alle ziekenhuismedewerkers die betrokken zijn bij de
behandeling van een patiënt in het ziekenhuis: iedereen kan een identificatiefout vaststellen of maken.
Ziekenhuismedewerkers sensibiliseren en opleiden is essentieel voor een goed beleid omtrent
identitovigilantie.
In functie van taken en doelstellingen worden specifieke opleidingen georganiseerd voor
ziekenhuismedewerkers die betrokken zijn bij de primaire en/of secundaire identificatie. In bijlage 4 vindt
u een voorbeeld van quiz die kan gebruikt worden om op een gebruiksvriendelijke manier het thema
identitovigilantie te introduceren bij de ziekenhuismedewerkers. De antwoorden en de bijkomende
verduidelijkingen zijn gebaseerd op concrete situaties en voorbeelden die toelaten om de discussie over
identitovigilantie te structureren.
8.2.1 Basisopleiding voor alle ziekenhuismedewerkers
De belangrijkste boodschap die aan alle ziekenhuismedewerkers moet worden gegeven, ongeacht hun
taken heeft betrekking op de volgende punten :






doelstellingen en uitdagingen m.b.t. identitovigilantie verduidelijken en deze
illustreren met concrete voorbeelden, bijvoorbeeld aan de hand van incidenten of
bijna-incidenten met identificatie die zich in de instelling hebben voorgedaan;
uitvoeren van het beleid omtrent identitovigilantie:
 definiëren van de risico’s: patiënten, handelingen en situaties;
 voorstellen van de procedures:
- verifiëren van de identiteit van de patiënt door een open vraag te stellen;
- identificeren van de patiënt op basis van de strikte kenmerken;
- verifiëren van de conformiteit van de gebruikte gegevens;
- melden van ongewenste gebeurtenissen;
- geven van praktische voorbeelden per betrokken personeelscategorie
naargelang van de personeelscategorieën.
communiceren en samenwerken met de patiënt en zijn familie:
antwoorden op vaak voorkomende vragen van patiënten en hun familie.

8.2.2 Specifieke opleidingen over primaire identificatie
Deze opleidingen hebben betrekking op drie categorieën van ziekenhuismedewerkers (cf. 4.2).

1

Ziekenhuismedewerkers die gemachtigd zijn om een identiteit in het softwareprogramma
voor identiteitsbeheer aan te maken: een meer diepgaande opleiding omtrent de risico’s van
een verkeerde aanmaak van een identiteit en de regels voor het verzamelen van
informatie.

Ziekenhuismedewerkers die gemachtigd zijn om een identiteit in het softwareprogramma
voor identiteitsbeheer te corrigeren: deze ziekenhuismedewerkers krijgen bijkomend een
opleiding over de praktische regels en afspraken om een identiteit te corrigeren.
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2

Hoofdstuk 8: Betrokkenheid van actoren

3

Ziekenhuismedewerkers die de identiteit van patiënten enkel visualiseren
en gebruiken, en dus niet aanmaken of corrigeren: een specifieke
opleiding over de gebruikte softwareprogramma’s.

8.2.3 Specifieke opleiding over secundaire identificatie
Voor al wie rechtstreeks of onrechtstreeks een rol speelt in het zorgtraject van de
patiënt (cf. 5.2).
Tijdens de basisopleiding wordt voor deze
ziekenhuismedewerkers in het bijzonder de nadruk
gelegd op:
 de handelingen, de patiënten en de
risicosituaties (cf. 5.4) ;
 het
belang van het traceren van
tegenstrijdigheden en deze ook te melden;
 het belang om de identiteit van de patiënten
correct te verifiëren.

Tot slot is het essentieel dat specifieke acties op basis van de aanbevelingen uit deze
gids, vertaald worden naar de werkvloer.
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HOOFDSTUK 9

Meten en evalueren
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Hoofdstuk 9: Meten en evalueren

O

m de activiteiten op het vlak van identitovigilantie te evalueren en te
verbeteren, heeft het CIV als opdracht indicatoren te bepalen, te
gebruiken, de meetresultaten te analyseren en hierover op regelmatige
tijdstippen te communiceren. Indicatoren zijn een onderdeel van de PDSA
-cyclus.

De indicatoren kunnen betrekking hebben op meerdere domeinen. Het is aan elke
instelling om, afhankelijk van de beschikbare middelen, realistische doelstellingen
voorop te stellen en op basis daarvan de indicatoren te bepalen.

9.1 Indicatoren over primaire identificatie
Het is essentieel om het administratief identiteitsbeheersysteem te evalueren.
Het melden van incidenten of bijna-incidenten m.b.t. identificatie maakt integraal
deel uit van de veiligheidscultuur binnen de instelling.
Bij het melden moet minstens onderscheid gemaakt worden tussen de volgende vier
elementen: identiteitscorrecties, botsingen tussen twee patiënten, duplicaten en
misbruik van identiteit.

Voorbeelden van indicatoren :
 totaal aantal meldingen/aantal meldingen van ongewenste
gebeurtenissen m.b.t. patiëntidentificatie;
 percentage
voorlopige
identiteiten
(voorlopige
identiteiten/aangemaakte identiteiten);
 aantal correcties van identiteiten;
 aantal duplicaten (bestaande of onlangs aangemaakte);
 aantal botsingen;
 aantal fusies/splitsingen;
 percentage niet-betrouwbare voorlopige dossiers/aantal
voorlopige dossiers;
 aantal misbruiken van identiteit.
Sleutelcijfers die als noemer gebruikt kunnen worden, zijn het aantal aangemaakte
identiteiten, het aantal actieve dossiers en de gekozen periode.
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9.2 Indicatoren over secundaire identificatie
Secundaire identificatie kan worden gemeten via de meldingen van ongewenste gebeurtenissen.
Voorbeelden van indicatoren :
 aantal identificatie- incidenten bij het verstrekken van
zorghandelingen;
 aantal niet-geïdentificeerde of verkeerd geïdentificeerde
patiënten in het operatiekwartier (cf. Safe Surgery checklist);
 in transfusie: aantal/percentage vastgestelde
identificatiefouten;
 in de klinische biologie en anatomopathologie: het aantal/
percentage tegenstrijdigheden in de identificatie tussen de
afgenomen stalen en de analyseaanvragen;
 in de medische beeldvorming: het aantal/percentage
tegenstrijdigheden tussen de identiteit van de patiënt en de
identiteit die vermeld is op onderzoeksaanvragen.

9.3 Evaluaties en audits
Parallel met het gebruiken van en het regelmatige opvolgen van indicatoren is het noodzakelijk om audits
te doen of de dagelijkse praktijk te evalueren. Dit kan door:

zelfevaluaties door de medewerkers van de betrokken dienst of afdeling;

interne audits door ziekenhuismedewerkers van andere afdelingen of diensten (bv. medewerker
van de cel kwaliteit, lid van het CIV, een medewerker aan een veiligheidsronde,…);

externe audits door personen van buiten de instelling (bv. in het kader van accreditatie).
De audits kunnen een combinatie zijn van praktijkobservaties, gesprekken en observaties gebaseerd op
uitgewerkte criteria die werden gecommuniceerd aan de ziekenhuismedewerkers.

Voorbeelden van indicatoren :
 de naleving van de opnameprocedures;
 de verificatie van de identiteit van de patiënt vóór
bepaalde zorghandelingen, vóór de transfer van patiënten,
vóór een bloedafname, enz.;
 het dragen van het identificatiebandje in de verschillende
afdelingen;
 de
identificatie van de documenten in het
patiëntendossier;
 een gesprek met patiënten over hun kennis op het vlak
van identitovigilantie.
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9.4 Indicatoren over informatie en opleiding
Voorbeelden van indicatoren :

aantal opleidingssessies;

aantal opgeleide ziekenhuismedewerkers, en de
verhouding per categorie, op basis van de
aanwezigheidslijst;

kwaliteit en effectiviteit van de opleiding op
basis van een evaluatieformulier;

aantal uitgedeelde brochures aan de patiënt.

9.5 Analyse van de meetresultaten en communicatie
De resultaten van de indicatoren en van de audits worden geanalyseerd door het
CIV, op vooraf vastgelegde tijdstippen. Op basis van deze analyse worden
verbeteracties opgesteld.
De resultaten worden binnen de instelling regelmatig gecommuniceerd, ondermeer
binnen de dienst kwaliteit, comité voor risicobeheer, de algemene directie, de
zorgdirectie, alsook met alle betrokken ziekenhuismedewerkers.29
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Conclusies

V

ermijdbare incidenten m.b.t. patiëntidentificatie zouden ongeveer 10%
(WGO)30 uitmaken van het totaal aantal vermijdbare incidenten in de
patiëntenzorg, waarvan sommige met ernstige gevolgen en schade aan de
patiënt.

Het oprichten van een officiële structuur zoals het CIV wordt aanbevolen om een
permanente opvolging en bewaking te garanderen op het vlak van identitovigilantie.
Ook voor patiëntidentificatie moet een ziekenhuisbreed beleid worden ontwikkeld,
inclusief sensibilisatie, opleiding van ziekenhuismedewerkers en het betrekken Comit
Identitovigilantie van de patiënt en zijn familie.
Met deze gids vraagt de FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuisdirecties om
identitovigilantie als een belangrijke prioriteit te erkennen en om dit thema op een
dynamische en vernieuwende manier te integreren in kwaliteits- en
patiëntveiligheidsinitiatieven.
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Identitovigilantie
Identitovigilantie wordt gedefinieerd als een beleid voor de bewaking en de preventie
van incidenten in verband met de identificatie van patiënten. Identitovigilantie bestaat
erin een gemeenschappelijk beleid, gemeenschappelijke doelstellingen, processen,
procedures en regels in te voeren, ongewenste gebeurtenissen te melden en de
oorzaken ervan te bestuderen teneinde de nodige verbeteracties in werking te stellen.

Lexicon

Identitovigilantie gaat over patiëntidentificatieprocessen:
•

bij het toedienen van medicatie;



bij transfer van patiënten;



bij chirurgische ingrepen, inclusief invasieve onderzoeken zoals endoscopieën en
katheterisaties;

•

bij het toedienen van bloed of bloedproducten;

•

bij afname van bloed en ander monsters voor klinisch onderzoek;

•

bij het gebruik van medische materialen en implantaten;

•

bij (onrustwekkende) verdwijningen van patiënten;

•

bij andere behandelingen of procedures.

Beleid voor identitovigilantie
Het beleid voor identitovigilantie definieert de institutionele keuzes omtrent de regels
van patiëntidentificatie in het informatiesysteem van het ziekenhuis, de organisatie en
de middelen die in de instelling ingezet worden om de identificatie van de patiënt in
alle fasen van zijn behandeling betrouwbaar te maken.

Comité identitovigilantie (CIV)
Het comité identitovigilantie is het orgaan dat het beleid voor identitovigilantie in de
instelling vastlegt en uitvoert. Het is tevens belast met de bewaking en de preventie
van de daarmee samenhangende incidenten en risico’s. Het is belangrijk dat dit comité
in verbinding staat met de andere instanties van de instelling, onder meer met het
Comité kwaliteit/patiëntveiligheid.
Identificatie31
Een persoon identificeren gaat over het beschikken van voldoende noodzakelijke
informatie om die persoon niet te verwarren met een andere persoon en dus door die
persoon op een unieke manier te identificeren.
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Identificatiemiddel
Een identificatiemiddel, ook uniek patiëntennummer genoemd, is een opeenvolging van cijfers en/of
letters om een persoon weer te geven en informatie aan die persoon te linken in het kader van zijn traject
in het ziekenhuis.

Strikte identiteitskenmerken
De strikte identiteitskenmerken zijn de kenmerken die in een informatiesysteem vastgelegd zijn als
onderdelen van de identiteit van een patiënt. Ze worden geacht een persoon op een unieke manier in het
systeem te identificeren. Het gaat in de eerste plaats om de geboortedatum, vervolgens de familienaam
(geboortenaam) en tot slot de voornaam (voornamen). Deze elementen moeten bevestigd worden met
een identiteitsdocument.

Primaire identificatie
Primaire identificatie wordt ook « administratieve » of « initiële » identificatie van de patiënt genoemd.
Het wordt beschouwd als de aanmaak en/of de toekenning van een identiteit aan de patiënt in het
informatiesysteem van het ziekenhuis naar aanleiding van een opname, een raadpleging of een
onderzoek. Het omvat de activiteiten voor de aanmaak en de verificatie van de identiteit van de patiënt
bij opname in de instelling.

Secundaire identificatie
Secundaire identificatie of « klinische identificatie » bestaat uit een procedure voor het verifiëren van de
identiteit van de patiënt vóór elke medische handeling, tijdens het zorgtraject. Secundaire identificatie
wordt duidelijk bepaald door de kwaliteit van de primaire identiteit. Het is de bedoeling om na te gaan of
de identiteit van de patiënt, de verstrekte zorg en alle documenten die tot zijn dossier behoren (stalen,
vragen om onderzoeken, verslagen, voorschriften enz.) met elkaar in overeenstemming zijn.

Anonimiteit
De reële anonimiteit, dit wil zeggen het vervangen van de reële door een fictieve identiteit, wordt
gerespecteerd tijdens het verblijf, maar bij het verlaten van de instelling wordt de reële identiteit weer
overgenomen, ondermeer voor facturatie.

Voorlopige identiteit
De aanmaak van een voorlopige identiteit bestaat eruit een identiteit aan te maken zonder onmiddellijke
verificatie van de strikte identiteitskenmerken. Het gaat bijvoorbeeld om een patiënt die opgenomen is
zonder identiteitsdocumenten (al dan niet bij bewustzijn), een patiënt zonder papieren/in een illegale
situatie, een patiënt die niet in de mogelijkheid is zich te identificeren of die fysiek afwezig is (bv. bij het
versturen van een biologisch staal naar het labo voor verdere analyse).
Een voorlopige identiteit moet zo snel als mogelijk definitief gemaakt worden.
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Duplicaten
Een duplicaat in het informatiesysteem wordt gedefinieerd als een tweede dossier voor
eenzelfde patiënt. Het grootste risico bestaat eruit niet over alle medische informatie
van de patiënt te beschikken en onjuiste medische beslissingen te nemen. Duplicaten
zijn het resultaat van fouten bij de aanmaak van een identiteit bij opname, ofwel door
een typefout van letters en/of cijfers bij de primaire identificatie, ofwel doordat er al
fouten zaten in het document dat gebruikt werd als identiteitsbron.

Identieke duplicaten: vertonen exact dezelfde gegevens van de burgerlijke
stand: geboortenaam, voornaam, sekse, geboortedatum.

Niet-identieke duplicaten: vertonen één of meerdere kleine verschillen tussen
de gegevens. Er zijn meer niet-identieke dan identieke duplicaten.

Lexicon

Homoniem
Homoniemen zijn meerdere personen met identieke of niet-identieke strikte
kenmerken. Ze worden niet als duplicaat beschouwd. Er kan in het informatiesysteem
een alarmsignaal gebruikt worden om te wijzen op een homonymie.

Botsingen
Een botsing is een situatie waarin hetzelfde identificatiemiddel toegekend wordt aan
(minstens) twee verschillende personen. Dit betekent dat er één enkel dossier is voor
die twee personen, met daarin dus een menging van administratieve en medische
gegevens. Het grootste risico bestaat eruit de behandeling van een patiënt te wijzigen
op basis van medische gegevens van een ander individu.

Fusies
Een fusie is de procedure voor het corrigeren van duplicaten en bestaat eruit twee of
meerdere patiëntendossiers te fuseren. Hierdoor wordt een uniek patiëntendossier
bekomen en wordt de traceerbaarheid ervan verzekerd.

Misbruik van identiteit
Een identiteit wordt misbruikt als een patiënt opzettelijk de identiteit van iemand
anders aanneemt.
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Bijlagen
Bijlage 1: Leden van het redactiecomité
Bijlage 2: Leden van het naleescomité
Bijlage 3: Leden van de werkgroep identitovigilantie
Bijlage 4: Quiz identitovigilantie
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Bijlage 1
Leden van het redactiecomité

Chantal Dehon - Cliniques de l’Europe – Europa Ziekenhuizen
Anne-Marie Eeman - Centre Hospitalier de Wallonie Picarde
Lahcen El Hiki - Université de Mons
Véronique Hélin - CHU Brugmann
Laure Istas - FOD Volksgezondheid
Agnès Jacquerye - FOD Volksgezondheid
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Bijlage II
Leden van het naleescomité

Alain Antierens – BZIO
Directeur patiëntenzorg
Dr Wissam Raymond Bou Sleiman - Centre Hospitalier Wallonie Picarde
Hoofd van de dienst Radiologie en Medische Beeldvorming
Julie Crohain - Cliniques de l’Europe – Europa Ziekenhuizen
Technicus medische beeldvorming en coördinatrice kwaliteit
Valérie Dujeu - Clinique Notre dame de Grâce
Coördinatrice Kwaliteit en Veiligheid van de zorg
Hanane El Kenz - CHU Brugmann
Adjunct-kliniekhoofd / Verantwoordelijke bloedbank
Frédéric Ficart - Grand Hôpital de Charleroi
Coördinator Kwaliteit en Veiligheid van de patiënt
Donatienne Gueur – CHU Brugmann
Adjunct bij de Cel Kwaliteit Veiligheid
Dr Marius Laurent– SPF Santé publique
Attaché kwaliteit
Dr. Chantal Lerminiaux – Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Coördinator IRIS Kwaliteit Accreditatie

Dr. Anne-Dominique Petit – Erasmus Ziekenhuis
Directeur Kwaliteit
Isabelle Pluvinage - Cliniques universitaires Saint-Luc
Verantwoordelijke van de dienst Planning van de verblijven & Opname
Dr. Albert Veys - Cliniques de l’Europe – Europa Ziekenhuizen
Diensthoofd Labo – Klinische Biologie
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Bijlage III
Leden van de werkgroep identitovigilantie

Alain Antierens - BZIO
Chantal Dehon - Cliniques de l’Europe – Europa Ziekenhuizen
Carine De Leeuw - CH Jean Titeca
Vera De Troyer - ICURO
Anne-Marie Eeman - Centre Hospitalier de Wallonie Picarde
Lahcen El Hiki - Université de Mons
Frédéric Ficart – Grand Hôpital de Charleroi
Dr Margareta Haelterman - SPF Santé publique
Véronique Hélin - CHU Brugmann
Laure Istas - SPF Santé publique
Agnès Jacquerye - SPF Santé publique
Dr Marius Laurent - SPF Santé publique
Philippe Maes - CH Valida
Gaëtane Martin - Centre Neurologique William Lennox
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Bijlage IV
Quiz identitovigilantie

Juist of fout
Vragen

JUIST

1.

De naam en de voornaam van de patiënt zijn voldoende om een patiënt
correct te identificeren.

2.

Om de identiteit van de patiënt te controleren, volstaat het om te vragen:
‘U bent mijnheer Patrick Martens, geboren op 5 januari 1970 ?’

3.

Het kamernummer kan gebruikt worden om een gehospitaliseerde patiënt
te identificeren.

4.

Een patiënt in isolatie draagt bij voorkeur een geel identificatiebandje.

5.

Als verpleegkundige controleert u voor een bloedafname enkel de
patiëntengegevens op het polsbandje.

6.

Twee personen met dezelfde naam en dezelfde voornaam zijn
homoniemen.

7.

De strikte identiteitskenmerken van een volwassen patiënt zijn de
voornaam, de familienaam en de burgerlijke staat.

8.

Een dertigjarige vrouw heeft een afspraak voor een NMR. Zij toont haar
identiteitskaart. De secretaresse ziet dat het de identiteit betreft van een
persoon van 58 jaar. Dit is een duplicaat.

9.

Twee patiënten in een zorgeenheid heten Mevrouw Marie Dupont. Dit is
misbruik van identiteit.

10.

In één patiëntendossier worden twee verschillende bloedgroepen
teruggevonden. Dit is een botsing.
TOTAAL

Een PowerPoint presentatie is beschikbaar op www.patient-safety.be.
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FOUT

Oplossingen en commentaar
V

Oplossing

1

fout

Concreet voorbeeld









2

fout






Een patiënte, Louise Vanhaverdonk, die komt vanuit een woon- en zorgcentrum
is opgenomen op spoed. Gezien haar toestand, wordt zij onmiddellijk
overgebracht naar de reanimatiekamer.
De onthaalbediende schrijft de patiënte opnieuw in, zonder haar te hebben
gezien. Er bestaat al een patiëntendossier op naam van Louise Vanhaverdonk.
De onthaalmedewerker maakt dus een verblijfsnummer aan, drukt de etiketten
af en maakt een polsbandje aan.
De verpleegkundige van dienst die het polsbandje wil bevestigen, stelt vast dat
de vermelde geboortedatum 12/05/1980 is wat niet overeenkomt met de op
het zicht geschatte leeftijd van de patiënte.
De eerste patiënte is geboren op 25/10/1928. De fout wordt onmiddellijk
gecorrigeerd.
Zij overlijdt enkele uren later.
Mevrouw Jamart Lucia , 73 jaar, zit in de wachtzaal van de gastro-enteroloog.
De verpleegkundige roept Mevr. Vazard die verwacht wordt voor een
gastroscopie.
Mevr. Jamart gaat naar de verpleegkundige toe die haar nogmaals vraagt of zij
wel Mevr. Vazard is.
De patiënte bevestigt de identiteit en het is Mevr. Jamart die de gastroscopie
ondergaat.

3

fout

Mevrouw Jacobs is 85 jaar en werd opgenomen met een bronchiale infectie. In de
ochtend wordt zij in sub-comateuse toestand gevonden .

bloedsuikergehalte wordt gemeten en halsoverkop wordt een scan geboekt
 resultaten negatief;

toediening van Anexate = benzodiazepine antagonist  patiënte ontwaakt;

wat is er gebeurd?
Mevr. Jacobs kreeg de medicatie van haar kamergenoot:
Seroquel retard, Xanax retard, Tegretol retard
Waarom?

gisteren was de werklast zwaar en veel onderbrekingen bij de zorg;

de identiteit van de patiënt werd niet gecontroleerd, de verpleegkundige
baseerde zich op het kamernummer.

4

fout

Zorgverleners zouden graag risicovolle patiënten snel identificeren zoals:

patiënten met valrisico;

patiënten met diabetes;

patiënten die anticoagulantia nemen;

patiënten DNR;

enz.
Risico op stigmatisering.

5

fout

Dit is onvoldoende
Men moet ook de overeenkomst nagaan tussen de naam van de patiënt en:

het antwoord van de patiënt op de open vraag;

de naam op het polsbandje (als de patiënt niet in staat is zich te identificeren);

de naam vermeld op aanvragen voor analyse;

de naam vermeld op de tubes.
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6

juist

Dossiernummer
138
196
142
258

Naam
DUBOIS
DUBOIS
DUBOIS
DUBOIS

Voornaam
Marie
Marie
Marie
Marie

Geboortedatum
10/11/1968
28/02/1962
14/05/1968
13/09/1946

Adres
Adres 1
Adres 2
Adres 3
Adres 4

Homoniemen zijn meerdere personen met identieke of niet-identieke strikte
kenmerken.
Het belangrijkste risico bij homoniemen is het ontstaan van botsingen waarbij de
gegevens van meerdere personen met elkaar gemengd worden.
7

fout

geboortedatum
naam
voornaam
De strikte identiteitskenmerken zijn de kenmerken die in een informatiesysteem
vastgelegd zijn als onderdelen van de identiteit van een patiënt. Ze worden geacht
een persoon op een unieke manier in het systeem te identificeren. Het gaat in de
eerste plaats om de geboortedatum, vervolgens de familienaam (geboortenaam) en
tot slot de voornaam (voornamen). Deze elementen moeten bevestigd worden met
een identiteitsdocument.

8

fout

Dit is misbruik van een identiteit.

Om terugbetaling te ontvangen van het ziekenfonds, gebruikt een patiënte die
in Groot-Brittannië woont, de identiteitskaart van haar moeder die in België
woont.

Een ziekenhuismedewerker zegt dat het onderzoek niet kan plaatsvinden zonder
geldig identiteitsdocument omdat anders de resultaten in het dossier van haar
moeder terecht komen. De patiënte geeft haar eigen identiteitskaart. Het
onderzoek wordt uitgevoerd, zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

9

fout

Dit zijn homoniemen: twee verschillende personen
DuponT vs. DuponD

10

juist

Dossiernummer

Naam

Voornaam Geboortedatum

Adres

260799

BOULOT

Florian

31/08/2001

Adres 1

270186

BOULOT

Florian

24/08/2002

Adres 2

Twee kinderen met dezelfde naam, dezelfde voornaam en gelijkende geboortedata
worden opgevolgd door een NKO-arts, het ene kind door Dr. A en het andere kind
door Dr. B.




Eén van de twee kinderen (260799) moet een ingreep ondergaan en tijdens de
consultatie merkt de anesthesist op dat de documenten uit het patiëntendossier
niet degene zijn van de patiënt die hij moet opereren.
Beide betrokken artsen, controleren beide dossiers om ervoor te zorgen dat de
juiste documenten en de juiste resultaten in het juiste dossier terechtkomen.
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M I S SIE
De Cel Kwaliteit stimuleert de implementatie van een
patiëntgericht, geïntegreerd en op evidentie gebaseerd zorgbeleid
door middel van innoverende en duurzame programma’s in
samenspraak met haar partners.

Tweede meerjarige programma kwaliteit en patiëntveiligheid 2013-2017
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