
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Benchmarking OK UMC’s 
Studiemiddag 

 

 
 

Patiëntveiligheid op de OK 

Surgical Patient safety Observation Tool (SPOT) 

en 

Vereniging Veilige Curatieve Zorg (VVCZ) 

 

 

Op vrijdag 18 maart a.s. wordt een studiemiddag georganiseerd over het thema “Patiëntveiligheid op 

de OK”. Specifiek zal worden ingegaan op een mooi voorbeeld geïnitieerd vanuit het Radboudumc in 

Nijmegen: “Surgical Patient safety Observation Tool”. Hiernaast zal de Vereniging Veilige Curatieve 

Zorg komen vertellen over de praktische tools en methoden die inmiddels ontwikkeld zijn ten behoeve 

van (perioperatieve) patiëntveiligheid. 

 

Best Practice: Surgical Patient safety Observation Tool 

Ofwel het landelijke onderzoek SPOT. Het doel van dit onderzoek was te komen tot één nationale 

geoptimaliseerde ‘best-practice’ observatietool voor perioperatieve patiëntveiligheid. Aan dit 

onderzoek hebben alle academische ziekenhuizen (UMC’s) meegedaan en 14 niet-academische die 

lid zijn van de VVCZ. Het onderzoek is inmiddels grotendeels afgerond. De tool is  beschikbaar voor 

alle academische- en  VVCZ-ziekenhuizen. Anita Heideveld-Chevalking, operatieassistent, 

coördinator patiëntveiligheid OK en onderzoeker in opleiding in het Radboudumc, zal haar onderzoek 

komen toelichten en bediscussiëren met de deelnemers. 

 

Vereniging Veilige Curatieve Zorg 

De VVCZ is dé Nederlandse vereniging van ziekenhuizen voor patiëntveiligheid in de zorg. Inmiddels 

zijn 17 ziekenhuizen verspreid over het hele land lid van deze vereniging. De vereniging wil de 

patiëntveiligheid in de Nederlandse gezondheidszorg in samenwerking met haar leden vergroten. De 

vereniging is gestart met het perioperatieve proces, maar processen daar omheen, bijvoorbeeld het 

invoeren en onderhouden van medische technologie, komen inmiddels ook aan bod. Ingeborg 
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Griffioen, mede-initiatiefnemer van de VVCZ en eigenaar van Panton, Ontwerpers voor de zorg, komt 

de resultaten tot nu toe presenteren. 

 

De studiemiddag wordt georganiseerd op vrijdag 18  maart van 13:00 tot 16:00 uur in  

het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht (voor locatie zie bijlage).  

 

Tijdens de studiemiddag brainstormen we met elkaar verder over de diverse methoden die in de 

UMC’s worden ingezet om perioperatieve patiëntveiligheid te bevorderen, de ervaringen hiermee, 

implementatiehobbels en resultaten. 

 

Doelgroep deelnemers 

Een ieder die geïnteresseerd is om op dit gebied te leren van collega’s uit andere UMC’s en hierover 

met elkaar van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld:  

operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, dagcoördinatoren (floormanagers), OK-managers, 

locatiemanagers, unithoofden, interne (beleids)adviseurs, kwaliteitsadviseurs, e.a. 

 

Stuur deze uitnodiging ook vooral door naar relevante collega’s in jullie eigen UMC. 

Hang een geprinte versie op het prikbord in het OK-complex (kleedkamers en/of kantine) of voeg de 

uitnodiging toe als bijlage aan jullie reguliere nieuwsbrief. Dank hiervoor! 

 

R.S.V.P. 

In verband met het organiseren van de locatie en catering horen wij graag zo spoedig mogelijk of je 

aanwezig bent en welke collega(‘s) je meeneemt naar de studiemiddag. Dit kan door een mail te 

sturen naar Lizette Berkx voorzien van je naam en functie: e.berkx@erasmusmc.nl 

 

Wegens het faillissement van V&D zal onze gebruikelijke locatie Vergadercentrum La Place Utrecht 

Hoog Catharijne niet meer open gaan. Daarom zal deze bijeenkomst plaatsvinden in het 

Beatrixgebouw van de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht, hier hebben we ook wel eens eerder gezeten.  

 

De Jaarbeurs hanteert echter een langere termijn van 5 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst 

waarop het definitieve aantal deelnemers moet worden doorgegeven. Omdat we per stoel betalen, is 

het voor ons van belang om zo precies mogelijk te weten wie er aanwezig zal zijn tijdens de 

studiemiddag. Een onverhoopte afmeldingen ontvangen wij dan ook graag uiterlijk maandag  

14 maart.  

 

Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot ziens op vrijdag 18 maart in Utrecht! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Lizette Berkx 

Projectleider Benchmarking OK   Bijlage: Routebeschrijving Beatrixgebouw Jaarbeurs 


