Kennis, attitude en druk bij het gebruik van de checklist veilige
heelkunde

* 1. Ik ben een:
man
vrouw

* 2. Ik ben een:
chirurg
anesthesist
verpleegkundige

* 3. Aantal jaar ervaring in het OK:
<1
1-5
5-10
10-20
> 20

* 4. Het aantal bedden in mijn ziekenhuis bedraagt:
< 200
200-500
500-1000
> 1000
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* 5. Ons ziekenhuis is geaccrediteerd:
ja
neen
ik weet het niet

* 6. Wij gebruiken een "Safe Surgery Checklist" in ons ziekenhuis
ja
neen
ik weet het niet
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* 7. Onze Safe Surgery Checklist is:
een exacte kopie van de WHO Checklist
een aangepaste kopie van de WHO Checklist
ik weet het niet

* 8. Het aantal operaties waarbij onze "Safe Surgery Checklist" gebruikt wordt (inclusief operaties
onder lokale anesthesie) is volgens mij:
> 98 %
90 - 98 %
75 - 90 %
50 - 75 %
< 50 %
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* 9. Het gebruik van de "Safe Surgery Checklist":
helemaal niet akkoord

eerder niet akkoord

eerder akkoord

helemaal akkoord

vermindert het risico
op fouten
vermindert het risico
op verwisseling van
de patiënt
vermindert het risico
op vergissing in de uit
te voeren ingreep
vermindert het risico
op vergissing in de
operatiestreek
verhoogt de veiligheid
voor onze patiënten
wordt door onze
patiënten
geapprecieerd
is noodzakelijk
ik vind het vervelend
om de identiteit van
de patiënt steeds
opnieuw te
controleren
is een teken van
zwakte
is een teken van
gebrek aan medische
kennis
is een teken dat je je
patiënt niet goed kent
beperkt mijn
autonomie
ik wil die checklist niet
gebruiken
ik voel me slecht als
ik de checklist niet
heb uitgevoerd
ik het niet altijd de tijd
om de checklists
volledig af te werken
stresseert mij

4

* 10. Dans mon hôpital:
niet van
steeds

vaak

zelden

nooit

toepassing

de chirurg stimuleert
mij om de SCC te
gebruiken
ik voel druk van de
chirurg om de SSC
niet te gebruiken
de anesthesist
stimuleert mij om de
SSC te gebruiken
ik voel druk van de
anesthesist om de
SSC niet te gebruiken
mijn collega’s
stimuleren mij om de
SSC te gebruiken
ik voel druk van mijn
collega’s om de SSC
niet te gebruiken
mijn diensthoofd
stimuleert mij om de
SSC te gebruiken
ik voel druk van mijn
diensthoofd om de
SSC niet te gebruiken
mijn directie
stimuleert mij om de
SSC te gebruiken
ik voel druk van mijn
directie om de SSC
niet te gebruiken

5

* 11. Geef aan welke items volgens jou noodzakelijk of overbodig zijn (vertrekkende van de
originele WHO Safe Surgery Checklist) bij de Sign in
noodzakelijk

overbodig

controle identiteit
patiënt, operatie en
operatiezijde
bloedverlies ˃500 ml
en zo nodig extra iv
toegang
markeren
operatiezijde
allergie
controle anesthesie
apparatuur
controle anesthesie
medicatie
aanleggen pulse
oxymeter
moeilijk intubatie te
voorzien
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* 12. Geef aan welke items volgens jou noodzakelijk of overbodig zijn (vertrekkende van de
originele WHO Safe Surgery Checklist) bij de Time Out
noodzakelijk

overbodig

het team stelt zich
voor aan elkaar
controle identiteit
patiënt, operatie en
operatiezijde
toediening anitibiotica
˂60 min voor incisie
voorziene
operatieduur
voorziene
bloedverlies
zijn er problemen te
voorzien voor chirurg
of anesthesist
steriliteit van
materiaal bevesigen
alle toestellen
functioneren
medische
beeldvorming
aanwezig, zo nodig

* 13. Geef aan welke items volgens jou noodzakelijk of overbodig zijn (vertrekkende van de
originele WHO Safe Surgery Checklist) bij de Sign out
noodzakelijk

overbodig

naam uitgevoerde
procedure
alle instrumenten en
kompressen geteld
biopsies gemerkt en
klaar voor verzending
problemen met
apparatuur
postoperatief
voorschrift gemaakt
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Einde van de bevraging

Bedankt voor uw deelname
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