START INDUCTIE
SIGN-IN
De patiënt bevestigt aan de angioverpleegkundige:





zijn/haar identiteit
soort onderzoek/behandeling
de interventiezijde
 LI  RE  NVT
zijn/haar toestemming voor het onderzoek/
behandeling
 dat hij/zij nuchter is
 gekende allergieën
 JA  NEE
 het bevragen van bovenstaande is niet mogelijk
wegens onmogelijke communicatie met patiënt.
Cave: info bekomen uit dossier of via begeleider

TIME-OUT
 Iedereen stelt zich aan elkaar voor
De radioloog bevestigt in aanwezigheid van het
volledige team en de angioverpleegkundige
noteert dat:






de SIGN-IN volledig doorlopen is
de juiste patiënt op de tafel ligt
het juiste onderzoek/behandeling voorzien is
de juiste interventieregio ontsmet is
potentiele interventionele problemen duidelijk
zijn
 het relevante beeldmateriaal beschikbaar is

Indien algemene anesthesie, bevestigt de
anesthesist dat:





anesthesieapparatuur/medicatie gecontroleerd is
geanticipeerd is op luchtweg/ intubatieprobleem
geanticipeerd is op verhoogd bloedverlies
AB profylaxe toegediend zo geïndiceerd

START TIME-OUT
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 De radioloog bepaalt het post-interventioneel
beleid
De angioverpleegkundige bevestigt dat:
 het uitgevoerde onderzoek/behandeling
genoteerd is
 de telling van naalden uitgevoerd is
 de weefselstalen correct geïdentificeerd zijn
 eventuele vastgestelde problemen i.v.m. de
uitrusting doorgegeven zijn
 het document “extern transport” ingevuld is
Bijkomende aandachtspunten

De angioverpleegkundige bevestigt dat:
 het medisch dossier aanwezig is
 de aard van de interventie door de radioloog
besproken is, indien re/li van toepassing is
 de installatie van de patiënt gekend is
 de interventionele uitrusting beschikbaar is
 de steriliteit in orde is (indicatoren)

SIGN-OUT

De angioverpleegkundige bevestigt dat:

START ONDERZOEK/BEHANDELING

 de persoonlijke bezittingen meegegeven worden
met de patiënt
 het dossier meegegeven wordt met de patiënt
 het verslag meegegeven wordt met de patiënt
 het medicatievoorschrift opgemaakt is
 het document “extern transport” ingevuld is
 de punctieplaats nagezien is bij verlaten van de
interventionele zaal RX

TRANSPORT NAAR VERPLEEGEENHEID ………….

Patiëntenvignet
SAFE PROCEDURE CHECKLIST – INTERVENTIONELE ZAAL RX
Patiëntenidentificatie op VE

Op de verpleegeenheid, indien van toepassing
Zo niet, bij aankomst interventionele zaal RX

Bij aankomst interventionele zaal RX

Verpleegkundige / administratief medewerker

Verpleegkundige op verpleegeenheid

Wachtruimte interventionele zaal RX

De patiënt heeft zijn/haar identiteit bevestigd?
 Ja
 Indirect
De patiënt heeft het onderzoek/behandeling en de
radioloog bevestigd?
 Ja
 Indirect
Datum onderzoek/behandeling

..../…../20….

Naam:

Is patiënt nuchter :

• Ja

• Nee

Gegevens op identificatiebandje zijn correct?
 Ja

Zijn er belangrijke aandachtspunten te vermelden?
 Allergieën:
 latex
 medicatie: …………………………….
 schaal- en/of schelpdieren, vis

 contraststof
 andere: ……………………………

 Astma
 Besmettingen: …….……..…….……
 Andere:…..……………….……….……

Het medisch dossier is aanwezig?
 Ja
 Nee
Recent labo ? Ja

Correcte identificatie bed?
 Ja
 Indien niet, specifieer:………………………

Zijn juwelen en/of kunstgebit, bril, lenzen verwijderd?
 Ja
 Indien niet, specifieer:…………………………
Is het medisch dossier meegegeven ?

 Ja

Is een recent labo meegegeven ?

• Ja

Correcte identificatie bed?

 Ja

 Nee
•Nee

Bijkomende aandachtspunten
Het informed consent is ondertekend?
 Ja
De aanvraagbrief is beschikbaar?
 Ja

Naam:

Bijkomende aandachtspunten
Neemt de patiënt bloedverdunning?
 Ja
 Nee
Zo ja, welke?.......................................................................
Zo ja, laatste tijdstip van toediening? ………………………………
Bloedafname is gebeurd?

 Stolling

Naam angioverpleegkundige:
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Nee

 Nierfunctie

 Indien niet, specifieer:………………………

