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Bijlage 7 Praktijkvoorbeelden 
 
 
1. Metrokaart – Scheper Ziekenhuis, Emmen en Atrium Ziekenhuis, Heerlen  
De vertaalslag van tekstuele procedures naar de gebruiker is vaak moeilijk. Daarom is het 
volledige proces rond de OK visueel in kaart gebracht door middel van een 
procesbeschrijvingsposter. Deze poster geeft het gehele peri-operatieve proces weer met 
behulp van metrolijnen, zodat in één oogopslag gezien kan worden waar in het proces een 
patiënt zich bevindt. Per werkgebied is aangegeven op trajectkaarten wat de taken en 
verantwoordelijkheden zijn bij iedere stap. De volgende stappen zijn opgenomen op 
trajectkaarten: 

- Preoperatief management 
- Planningsoverleg 
- Verificatie 
- Sign In! 

Op het einde van elke stap wordt door de eindverantwoordelijke voor akkoord getekend dat de 
benodigde taken zijn uitgevoerd. Dit gebeurt op een korte overall checklist proces 
patiëntveiligheid. Het grote gevaar van checklisten is dat het aftekenen ervan een gewoonte 
gaat worden. De trajectkaart is bedoeld als geheugensteun en er is alleen een korte overall 
checklist aanwezig waar de eindverantwoordelijken voor akkoord tekenen. Per ziekenhuis kan 
de trajectkaart op kleine punten verschillen. 

- Time Out! 
- Sign Out! 
- Safe Out! 
- Check Out! 

 



46 



47 



48 

 



49 

 
  



50 

2. Operatief Volg Dossier (OVD) – Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam  
Voor elke patiënt waarbij een chirurgische ingreep wordt geïnitieerd wordt een persoonlijk OVD 
gestart. Dit papieren dossier gaat het gehele operatieve proces met de patiënt mee en hierin zijn 
tenminste de volgende formulieren opgenomen: 

- Spreekuur snijdend specialist 
- Opnameformulier snijdend specialist 
- Preoperatief spreekuur 
- Centrale opnameplanning 
- Verpleegafdeling naar OK 
- Checklist holding/Pre-time-out 
- Time-out procedure 
- Debriefing 

 
Bij elk formulier tekent de eindverantwoordelijke dat de betreffende taken zijn uitgevoerd en de 
benodigde informatie is ingevuld. Het OVD is tot op vandaag als papieren versie in gebruik, maar 
er wordt aangeraden om meteen digitaal van start te gaan als dit mogelijk is. Voor de 
implementatie van het OVD is een speciale ‘beleidsmedewerker kwaliteit’ ingezet en zijn vele 
instructie-bijeenkomsten georganiseerd in het gehele ziekenhuis.  
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Ikazia ziekenhuis 

Datum polibezoek: 

   Ingevuld door hoofdbehandelaar:

   Ingevuld door assistent:

Anamnese/reden verwijzing

Spreekuur snijdend specialist

Voorgeschiedenis/vroegere ziekten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicijngebruik 

Allergieën

Familie anamnese

 

 

 

Pagina 1 van 13 OVD Ikazia

 

 
N.B. Er is wat informatie tussenuit gehaald, omdat het slechts om een voorbeeld gaat. 

Informed consent

Patiënt is geïnformeerd over de behandeling, de risico`s en de verwachte resultaten

Patiënt is akkoord met behandeling

Akkoord specialist Huisarts inlichten

Diagnose

Behandelplan

Brief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevindingen lichamelijk onderzoek

Aanvullend onderzoek

 

 

 

 

 

 

OVD IkaziaPagina 2 van 13
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Ikazia ziekenhuis

Datum pre-operatief onderzoek: ………………...

Anesthesioloog: …………………………………..

Spoed

Papieren screening/heroperatie

Electief

Aanvragend specialist: ………………………...….

Geplande voorlopige operatiedatum: ……………

Geplande operatie:             ……………………….

Anamnese

Basisgegevens pre-operatief onderzoek

Relevante vorige opnames/operaties/anesthesieën/etc:
………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

Overige specialistische behandelingen:

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

Medicijn gebruik:

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

Overgevoeligheid: jodium pleister

Intoxicaties: roken: alcohol:

antibiotica

drugs:

latex fruit/noten overig geen

geen

Hart-vaat stelsel

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

Hypertensie: ……………...……………………………………………….……………………………………………………….

Ang.pect – NYHA: …………………………………………………………………………………………………………………

Myocard infarct: ..………………………………………………………………………………………………………………… .

Ritmestoornissen:….……………………………………………………………………………………………………………….

CVA/TIA: …. ……………...……………………………………………….……………………………………………………….

Inspanningstolerantie: 

Longen

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

………………………………..……………………………………………………………………………………………………...

Familiair/overig

Diabetes mellitus:………...……………………...

Reisziekte: ……..………...………………………

Haemorrh diathese:             ja / nee

Hart en vaatziekten:………...………………………...…...

Regurgitatie             ja / nee

Eerdere bloedtransfusies?  ja / nee

< 1 MET 1 – 4 MET > 4 MET

POP spreekuur

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

geen

geen

geen
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Ikazia ziekenhuis

Patiënten gegevens zijn ingevoerd

Planning 

Definitieve datum ingreep

Datum plaatsing op wachtlijst

Afstemming met de OK

Afwijkende / bijzondere materialen zijn besteld bij de OK

Wat is besteld: Datum

Datum opname

Brief met informatie betreffende opnamedatum, tijdstip, nuchter beleid, gebruik antistolling 
en aanspreekpunt tijdens preoperatief proces verstuurd op:

Patiënt gerelateerd

Controle van kritieke gegevens

Akkoord operateur Akkoord anesthesioloog

Type opname bekend en geregeld (dagbehandeling, kort verblijf, klinisch, IC)

Afspraken bekend voor medicatiegebruik, antistolling

MRSA verdacht

Specifiek wensen van de patiënt vastgelegd en/of uitgevoerd

Patiënt aangemeld bij IC afdeling

Extra OK assistent nodig?

Positionering tijdens OK bekend (indien afwijkend tot protocol)

Akkoord. Stopmoment 2 uitgevoerd. Patiënt kan definitief gepland worden

Gastoperateur(s) 

Röntgen

Voorlopige OK datum:

Wanneer aanwezig Datum

Naam medewerker COP

Datum

Centrale Opname Planning

Door wie:

Indien pacemaker dan aanmelden bij pacemaker technicus

Pagina 9 van 13 OVD Ikazia

Decubitusbed/matras nodig bij opname

Ja

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nee Protocol gevolgd Nee Ja

 



54 

Naam patiënt en geboortedatum klopt met gegevens OK programma

Preoperatieve antibiotica is gegeven

Uitgevoerd door holdingmedewerker: Paraaf:

Paraaf:Akkoord anesthesioloog:

Akkoord operateur: Paraaf:

Tijd dat patiënt door Holding wordt ontvangen: uur

Holdingmedewerker:

Melding uitvoeren in TriasWeb bij geconstateerde fouten Paraaf:

Checklist Holding/Pre Time Out

Juiste ingreep 

Juiste zijde afgetekend

Cefuroxim 1500 mgr     iv

Amoxicilline/clavulaanzuur 2.4 gram iv

Amoxicilline 1 gram  iv

Metronidazol 500 mgr         iv

uur

Ikazia ziekenhuis 

Akkoord anesthesiemedewerker na overdracht Paraaf:

Gentamycine  …..  mgr       iv

Allergieën bekend:

Helder gedronken > 2 uur geleden

Pagina 11 van 13 OVD Ikazia

Medicatie instructies opgevolgd

Anesthesioloog:

Naam: 

Clindamycine 600 mg iv

Operateur:

Stollingsstatus akkoord voor operatie

Stollingsstatus beoordeeld

Nvt

……………………………………………………………………...

Nvt

Controle van gegevens voor overplaatsing naar de operatiekamer

Gegeten > 6 uur geleden

Nee, 

Nee, 

Akkoord. Stopmoment 4 uitgevoerd. Patiënt kan overgeplaatst worden naar de operatiekamer

Nvt

Er moeten invasieve voorbereidende handelingen (i.e loco-regionale anesthesie, centraal veneuze 

lijnen of arteriële lijnen) plaatsvinden op de holding

Indien invasieve voorbereidende handelingen plaatsvinden; zowel anesthesioloog en assisterende 

aanwezig

Nvt

Nvt

 
  



55 

Ikazia ziekenhuis 

- Patiënt: naam, geboortedatum, ingreep, zijde

- Positionering

- Te verwachtten bijzonderheden tijdens procedure

Operateur meldt:

Anesthesioloog meldt:

- ASA klasse

- Stollingsstatus

- Eventuele allergieën

- Toegediende antibiotica 

- Te verwachten bijzonderheden intubatie of anesthesie

- Apparatuur bedrijfsklaar

Operatieassistent meldt:

- Benodigde materialen aanwezig

- Apparatuur bedrijfsklaar

Time Out Procedure

Melding uitvoeren in TriasWeb bij geconstateerde fouten Paraaf:

Paraaf operateur:                       

Paraaf anesthesioloog:                       

Pagina 12 van 13 OVD Ikazia

Naam:

Akkoord. Stopmoment 5 uitgevoerd. Patiënt kan geopereerd worden

Anesthesiemedewerker is aanwezig bij de Time Out
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Ikazia ziekenhuis Debriefing

De uitgevoerde procedure in Opera ingevoerd

Tweede operateur of arts-assistent is geregistreerd

Gazen, disposables, naalden en instrumenten geteld en

compleet en in Opera vastgelegd

Preparaten zijn correct gelabeld

Problemen met instrumenten en/of apparatuur besproken

Paraaf operateur

Operateur en anesthesioloog leggen mogelijke complicaties 

en tevens afspraken ten behoeve van het postoperatief 

beleid vast

Paraaf anesthesioloog

Pagina 13 van 13 OVD Ikazia

Melding uitvoeren in TriasWeb bij geconstateerde fouten Naam: Paraaf:

Nvt

Nvt

Nvt
Notitie:

Akkoord. Stopmoment 6 uitgevoerd. 

Patiënt kan overgeplaatst worden naar de verkoeverafdeling

Aanwezig tijdens debriefing:

Anesthesiemedewerker

Anesthesioloog (i.o)

Operateur (i.o)

Operatieassistent

Essentiële informatie over de verrichtte procedure is 

vastgelegd
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3. SURgical PAtient Safety System checklist (SURPASS) – Academisch Medisch Centrum, 
Amsterdam (www.surpass-checklist.nl) 

 
De sterfte rondom operaties in Nederland daalt met de helft en complicaties worden met een 
derde gereduceerd als artsen en verpleegkundigen gebruik maken van de SURPASS checklist. 
Met die checklist wordt de te opereren patiënt een aantal malen van opname tot ontslag 
gecontroleerd. Alleen als alles in orde is, kan de patiënt naar de volgende stap. De resultaten 
van het onderzoek naar de effectiviteit van SURPASS, die door de afdeling Chirurgie van het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) is ontwikkeld, zijn gepubliceerd in de New England Journal 
of Medicine.  
 
De lijst beslaat de hele opnameperiode van opname tot ontslag. Alle bij de behandeling 
betrokken disciplines hebben hun aandeel. Zaalarts, verpleegkundige, operatieassistent, chirurg 
en anesthesist controleren de zaken die onder hun verantwoordelijk vallen en moeten hun 
handtekening zetten voordat de patiënt naar de volgende fase van de behandeling kan. Deze 
overdrachtsmomenten waren al in het ziekenhuis bekend, nu is beter omschreven wat er dan 
moet gebeuren. Er zijn vijf stappen waar de procedure uit oogpunt van veiligheid kan worden 
stilgezet, het stopmoment. Dit zijn het vertrek van de zaal, vlak voor de operatie, vlak na de 
operatie, vertrek uit de verkoeverkamer en ontslag uit het ziekenhuis.  
Het is een veelheid aan zaken (de behandelaars moeten bijna honderd punten nalopen), die 
worden gecontroleerd zoals de juiste patiënt, de juiste plaats die moet worden geopereerd, 
aanwezigheid van documenten en foto's, stoppen met bloedverdunners, bekendheid met 
allergieën, afspraken na operatie, medicatie bij ontslag, en vergelijkbare zaken die in de hectiek 
van alle dag mis kan gaan. 
 
Uit diverse internationale studies blijkt dat van de 150 patiënten, die in een ziekenhuis in de 
Westerse wereld worden opgenomen, er 1 patiënt overlijdt niet zozeer als gevolg van de ziekte 
maar mede door complicaties die in het ziekenhuis optreden. Bijna de helft hiervan is in theorie 
te voorkomen. Veel van deze incidenten doen zich voor bij patiënten die worden geopereerd. 
Van oudsher gaat er veel aandacht uit naar het handelen in de operatiekamer. Daar gelden strak 
omschreven procedures. Maar ook voor en na de operatie wil het weleens fout gaan.  
In 2007 is het AMC met de grootschalige effectiviteitsstudie gestart, waarbij in zes ziekenhuizen 
gegevens zijn verzameld over sterfte en complicaties bij een operatie van bijna vierduizend 
patiënten. Eerst bij operaties gedurende drie maanden voor de invoering van de chirurgische 
checklist en na invoering van de checklist nogmaals drie maanden. Het gebruik van de nieuwe 
checklist halveerde de sterfte. In de oude situatie overleed ongeveer 1,5 procent van de 
geopereerde patiënten, na het gebruik van SURPASS daalde dat naar 0,7 procent. Het aantal 
complicaties verminderde met ruim een derde van 27,3 naar 16,7 procent. De uitkomsten zijn 
vergeleken met patiënten uit vijf vergelijkbare hoog aangeschreven ziekenhuizen waar geen 
nieuwe checklist is gebruikt. In de controle ziekenhuizen is geen verandering in sterfte of 
complicaties gevonden gedurende de studieperiode. 
 
Het AMC heeft de lijst standaard ingevoerd bij alle chirurgische ingrepen en heeft SURPASS nu 
digitaal volledig geïntegreerd met het digitale ziekenhuisinformatiesysteem. SURPASS is 
daarmee ook uitgebreid met een poliklinisch deel vóór opname. SURPASS digitaal is een 
webapplicatie die ook voor andere ziekenhuizen relatief eenvoudig is te koppelen met diverse 
informatiesystemen. 
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Overeenkomsten en verschillen landelijke richtlijn pre-/per-/postoperatief traject en SURPASS 
In een drieluik van landelijke richtlijnen worden diverse zaken geregeld die belangrijk zijn voor 
het verbeteren van de veiligheid. De belangrijkste staan hieronder vermeld: 
1. Het totale perioperatieve traject wordt als proces benaderd en beschreven. 

Overdrachtsmomenten worden in dit proces gestandaardiseerd als vaste onderdelen en 
stopmomenten.  

2. Aangegeven wordt wanneer welke informatie minimaal uitgevraagd en/of gedeeld en 
vastgelegd moet worden.  

3. De eind- en taakverantwoordelijkheden in de keten moeten worden vastgelegd; 
samenwerking en afstemming staan centraal. 

4. De voortgang van de patiënt in zijn of haar proces kan worden gevolgd. 
5. De verantwoordelijkheden en actuele status met betrekking tot aanschaf, gebruik, beheer 

en onderhoud van medische apparatuur zijn transparant geregeld. 
6. Aanbevelingen worden gedaan op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en 

medicatieveiligheid.  
7. Indicatoren worden bijgeleverd zodat ziekenhuizen zichzelf kunnen evalueren. 
8. Om het preoperatieve traject veilig te kunnen laten verlopen is het noodzakelijk dat er maar 

één multidisciplinair perioperatief patiëntendossier wordt gebruikt. 
9. De verantwoordelijkheden van de (ziekenhuis)organisatie worden geregeld. 
 
Het principe van SURPASS is in de richtlijn opgenomen. De richtlijn en de SURPASS-checklist  
komen overeen op de punten 1,2,3,4 en 9: dezelfde stopmomenten en overdrachten zijn 
procesmatig vastgelegd en voor elk van deze momenten is vastgelegd welke informatie of acties 
moeten worden geregeld en gecontroleerd. Het is duidelijk aan wie dit is toebedeeld op de 
verschillende momenten. De richtlijn geeft aan dat het ziekenhuis moet voorzien in een track en 
trace functie van de patiënt in zijn of haar proces. Met de SURPASS-webapplicatie is de 
voortgang van alle controles in het proces voor iedere zorgverlener on-line binnen het eigen 
ziekenhuis informatiesysteem inzichtelijk. 
Verschillend is dat in de richtlijn in tekst de minimaal vast te leggen en te controleren informatie 
wordt aangegeven (in de bijlagen worden meer in detail voorbeelden gegeven), terwijl de 
SURPASS-checklist  een structuur biedt waarin deze sleutelinformatie in vaste, bewezen 
essentiële items per stap in het proces is geoperationaliseerd met daarnaast de geformaliseerde 
ondertekening van de daadwerkelijke stop- en overdrachtsmomenten (SURPASS-Port). Van alle 
items is precies bekend hoeveel incidenten daarmee in de NEJM studie van bijna 4000 patiënten 
zijn ondervangen, daarmee maat en getal gevend aan de validiteit van de gekozen items. De 
vrijblijvendheid is hiermee voorbij.  
De landelijke richtlijn regelt echter nog meer, namelijk de zaken genoemd onder de punten 5 tot 
en met 9 in tabel 1.  
Ziekenhuizen kunnen bij de realisatie van de eerste 4 aandachtspunten van de richtlijn (zie tabel 
1)  de gevalideerde en effectieve SURPASS- checklist gebruiken. Ziekenhuizen kunnen bij de 
lokale realisatie van de nationale richtlijn ook zelf een systeem ontwikkelen voor stop- en 
overdrachtsmomenten, maar een effect op sterfte en morbiditeit van dezelfde orde van grootte 
als gevonden is in de SURPASS studie is dan minder waarschijnlijk. Vooral als ziekenhuizen 
items, zoals gebruikt in het SURPASS-onderzoek en grotendeels ook aanbevolen in de landelijke 
richtlijn, weglaten. Dan bestaat de kans dat de vermindering in mortaliteit en morbiditeit van de 
SURPASS-studie landelijk niet bereikt gaat worden. Een nieuwe route werkt ook vertragend als 
men bedenkt dat het hele SURPASS ontwikkelings- en validatieproces inclusief opbouw van een 
digitale versie via een webapplicatie bijna 5 jaar heeft geduurd.  
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Conclusies 
- alle zorginstellingen waar operatieve zorg wordt geleverd moeten volgens de landelijke 

richtlijn(en) werken. De IGZ zal de ziekenhuizen hier aan houden. Het principe van SURPASS 
is in de nationale richtlijn verwerkt; 

- de landelijke richtlijn is het kader en de SURPASS-checklist is een instrument waarvan een 
zeer duidelijk effect op de mortaliteit en morbiditeit is aangetoond; 

- ziekenhuizen kunnen zelf een systeem ontwikkelen dat de verandering van hun 
perioperatieve werkwijze ondersteunt, maar daarmee ontstaat een onzekerheid ten aanzien 
van het effect op mortaliteit en morbiditeit dat kan worden bewerkstelligd, hetgeen 
onwenselijk is; 

- weglaten van items, die gevalideerd en bewezen essentieel zijn, kan gevolgen hebben voor 
de effectiviteit; 

- de richtlijn(en) en SURPASS-checklist zijn hulpmiddelen om de denk- en werkwijze onder 
professionals te veranderen. De beoogde cultuurverandering is uiteindelijk onontbeerlijk 
voor de werkelijke verbetering van de perioperatieve patiëntveiligheid en de borging 
daarvan. 
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Voorbeeld: SURPASS deel B (Time-out) items versus ondervangen incidenten met SURPASS 

Items evidence-based

 

Operatief traject 

TOP richtlijn en SURPASS

Afdeling Holding VK/ICUOK Afdeling Thuis

A0 
Pre-opname

Polikliniek

A
Afdeling

A1
Klaarzetten op OK

B
Time out

C
Postoperatieve 

instructies

D
Overdracht 

naar afdeling

E
Ontslag

1. Preoperatief 

risico-

management

4. Time out 

op OK

(4a. Pre time 

out op 

holding)

3. Controle 

actuele 

situatie

2. Planning

CBO Richtlijn TOP1

SURPASS
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Complicaties voor en na SURPASS in 

6 ziekenhuizen

16,7

27,3
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Voor (N=3760) Na (N=3820)

Aantal
complicaties
per 100
patienten

p<0.001
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Effect WHO vs. SURPASS*
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*Alleen kijkend naar hoog-inkomens ziekenhuizen uit WHO-studie
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4. Time Out Procedure (TOP)plus studie – Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam en 
Technische Universiteit, Delft 

 
Binnen de TOPplus studie is een poster ontwikkeld om zowel de Time Out Procedure (TOP) als 
de Debriefing op de operatiekamer te ondersteunen. TOPplus is een ‘double-check’ en wordt, in 
tegenstelling tot de individu-gebonden checks, uitgevoerd met het hele team dat bij de 
operatieve ingreep betrokken is. De TOPplus poster hangt op de OK. Na een test periode bij 
circa 100 operatieve ingrepen met de basis poster (Figuur 1) is de procedure en bijbehorende 
poster in overleg met alle betrokken professionals contextspecifiek gemaakt. Hierbij zijn beide 
inhoudelijk aangepast aan de patiëntengroep, discipline of operatieve procedure (Figuur 2) om 
zo de “compliance” te verhogen. De verantwoordelijkheid voor de TOP ligt bij de anesthesioloog 
en de operateur, de uitvoering ervan ligt bij alle leden van het operatieteam in de vorm van een 
(open) vraag- en antwoordprocedure. Bij elke vraag staat aangeven wie de vraag stelt en welk 
teamlid het antwoord geeft, aangegeven met bolletje voor en na de vraag. Iedereen wordt op 
deze manier interactief bij de TOP betrokken. Dit geldt ook voor de Debriefing na de ingreep, 
waarbij één van de teamleden de besproken bijzonderheden registreert. 
 
De TOP duurt 1 à 2 minuten en vindt of vlak voor de anesthesie of vlak voor de eerste incisie 
plaats. Ziekenhuizen die de TOP uitvoeren voorafgaand aan de incisie, hebben vrijwel altijd een 
zogenoemde ‘pre-TOP’, ontwikkeld, waarbij minimaal twee disciplines aanwezig zijn. Vlak voor 
incisie is er dan nog een korte check, weer met het hele team, waarin minimaal juiste patiënt, 
juiste ingreep, juiste zijde en instrumenten en materialen gecontroleerd worden. Vlak voor het 
sluiten van de wond vindt de ‘Debriefing’ plaats, deze duurt gemiddeld 1 minuut. Hierin worden 
bijzonderheden die zich tijdens de ingreep hebben voorgedaan en die van belang kunnen zijn 
voor het postoperatieve traject met het hele team besproken en geregistreerd. Voorbeelden 
zijn: het ontbreken of defect zijn van instrumenten, complicaties die zich tijdens de ingreep 
hebben voorgedaan, maar ook problemen rond communicatie en teamwerk. Daarnaast is de 
Debriefing ook bedoeld om het proces te evalueren en zo nodig maatregelen te nemen om 
toekomstige vergelijkbare fouten te voorkomen. 
 
De poster op de OK is een geheugensteun van wat er besproken moet worden. Het gaat om de 
dialoog met elkaar en het uitwisselen van relevante informatie, niet om het invullen van een 
checklist. Daarom is het van groot belang de procedure en bijbehorende poster aan de locale 
context aan te passen. 
 
Inmiddels zijn er met de lokale teams veel verschillende posters ontwikkeld (Figuur 2). De 
onderwerpen op de poster bevatten minimaal de “verplichte” elementen die tijdens de 
overdracht aan de orde moeten komen, aangevuld met vragen die specifiek zijn voor de lokale 
situatie. De introductie van TOPplus heeft inmiddels ook geleid tot het verbeteren en 
optimaliseren van zowel het pre- als het postoperatieve traject. 
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Figuur 1. Basis poster 
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Figuur 2. Voorbeelden context-specifieke posters 
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5. Checklist Groene Golf – Radboud Ziekenhuis, Nijmegen 
Bij het ontwikkelen en implementeren van de verschillende stopmomenten is uitgegaan van de 
reeds ontwikkelde checklijst voor de time-out (2008). De checklijsten dienen ingevuld en 
getekend te worden door de aangegeven verantwoordelijke. Dit gebeurde tot voor kort nog op 
papier, maar een digitaal systeem bij het EPD is hiervoor inmiddels ontwikkeld en 
geïmplementeerd. 
Ter optimalisatie van de ontwikkelde checklijst zijn twee pilots uitgevoerd. Hierbij zijn ook 
posters ontwikkeld met korte uitleg over de stopmomenten, welke door het gehele ziekenhuis 
zijn verspreid.  
Om de medewerkers het grote geheel te laten blijven zien is er tevens een ‘STAP folder’ 
opgesteld. Hierin is de relatie met drie VMS-thema’s weergegeven en staan Standaardisatie, 
Teamvorming, Aanspreken en Patiëntgerichtheid (STAP) centraal. 
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