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Kwaliteit en Veiligheid
Wij doen mee!

Onze kwaliteit aantoonbaar maken
Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het accreditatielabel van het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) te halen. Zo willen we laten
zien dat we in het H. Hartziekenhuis Mol hoogkwalitatieve, veilige en verantwoorde
zorg leveren. De accreditatie moet onze patiënten, verwijzers, partners en
overheden het vertrouwen geven dat we een goed en veilig georganiseerde
instelling zijn. Het behalen van het attest vereist een duurzaam engagement van al
onze artsen en medewerkers.
Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen opstelt en ziekenhuizen – op hun
eigen verzoek – aan die normen toetst. Met een audit gaat het NIAZ na of het ziekenhuis op
zo’n manier is ingericht dat het een aanvaardbaar kwaliteitsniveau haalt én of het die kwaliteit
kan monitoren en verankeren. Als dat zo is, krijgt het ziekenhuis een accreditatie voor vier
jaar. Daarna volgt een volledige hertoetsing.
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1. Durf te vragen, help mee aan veilige zorg
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2. Goed geïnformeerd zijn
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3. Noteer belangrijke informatie over uw gezondheid en bezorg
deze aan de zorgverleners
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4. Help mee aan een correcte identificatie
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5. Stel vragen bij onverwachte of nieuwe medicatie
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6. Veilig naar huis
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7. Een ziekenhuisinfectie voorkomen
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8. Vallen voorkomen
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9. Voelde u zich in een patiëntonveilige situatie

6

Als patiënt kan u een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van uw eigen
zorgproces. Help zelf uw veiligheid te vergroten door onderstaande tips toe te
passen.

1. DURF TE VRAGEN,
HELP MEE AAN VEILIGE ZORG
Als u denkt dat er iets fout gaat: bespreek dit dan onmiddellijk met uw zorgverlener.

2. GOED GEÏNFORMEERD ZIJN
Het is nuttig dat u nog voor uw opname goed geïnformeerd bent. Bekijk alvast onze
website en zorg dat u weet wat u mag verwachten van uw behandeling of onderzoek.
Als patiënt heeft u recht op duidelijke, begrijpbare informatie. Bereid u samen met
uw arts en verpleegkundige goed voor op de operatie of het onderzoek.
Vraag hoe u zich moet voorbereiden (bijvoorbeeld nuchter blijven), hoe lang de
behandeling duurt. Hoewel wij alles in het werk stellen om pijn en misselijkheid te
voorkomen, is het mogelijk dat u toch pijn of misselijkheid ervaart. Bespreek deze
thema’s vooraf met uw arts.
Het ziekenhuis heeft over de meeste behandelingen en onderzoeken brochures,
u kan deze gerust vragen.

3. NOTEER BELANGRIJKE
INFORMATIE OVER UW
GEZONDHEID

4

Noteer belangrijke informatie over uw gezondheid en bezorg deze aan de
zorgverleners. Vul de medicatielijst in en breng deze mee naar het ziekenhuis.
Meld ook eventuele allergieën; bijvoorbeeld voor contraststoffen, antibiotica,
voeding, kleefpleisters,…
Gebruikt u bloed verdunnende medicatie? Laat het ons zeker weten.
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4. HELP MEE AAN EEN CORRECTE
IDENTIFICATIE
Zorg ervoor dat alle zorgverleners weten wie u bent.
Wees niet bang om de verpleegkundige of arts aan te spreken als u denkt dat
men u verwart met een andere patiënt. Toon uw identificatiearmbandje voor elke
behandeling of onderzoek.
Indien van toepassing: laat de juiste zijde of plaats(en) met een pijl aanduiden waar
u geopereerd zal worden.

5. STEL VRAGEN BIJ
ONVERWACHTE OF NIEUWE
MEDICATIE
Controleer of het geneesmiddel dat u krijgt voor u bedoeld is.
Laat de zorgverlener uitdrukkelijk uw naam en geboortedatum noemen bij het
toedienen van medicatie.

6. VEILIG NAAR HUIS
Zorg ervoor dat u weet wanneer u weer op controle moet komen en dat u weet wie
u kan contacteren bij problemen.
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7. EEN ZIEKENHUISINFECTIE
VOORKOMEN
In ons ziekenhuis worden verschillende acties ondernomen om infecties te
voorkomen. Ook u als patiënt, familielid of bezoeker kan hier uw steentje aan
bijdragen. De belangrijkste maatregel om infecties te voorkomen, is een goede
handhygiëne. Via de handen worden immers gemakkelijk bacteriën en virussen
overgedragen. Reinig de handen daarom steeds vóór het eten en na toiletgebruik.
Onze artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel kennen het belang van
handhygiëne en voeren deze ook uit vóór én na elk patiëntencontact. Durf hen
gerust te vragen of ze hun handen hebben ontsmet alvorens ze u behandelen of
verzorgen.

8. VALLEN VOORKOMEN
Was u het afgelopen half jaar het slachtoffer van een valincident of zijn er andere
risico’s op vallen zoals slecht zicht of problemen met de mobiliteit? Breng onze
zorgverleners op de hoogte.

9. VOELDE U ZICH IN EEN
PATIËNTONVEILIGE SITUATIE?
Laat dit weten via het formulier in deze brochure. Op deze manier kan ons
ziekenhuis de nodige bijsturingen doen waar nodig.
U kan het formulier deponeren in de brievenbus aan de balie van de
verpleegafdeling of in de bus in de inkomhal.
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43
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