Identificatie polsbandjes
Het gebruik van polsbandjes met identificatieklever binnen het
Sint-Franciscusziekenhuis:
Sinds november 2009 zijn we in het Sint-Franciscusziekenhuis over
gegaan tot het invoeren van polsbandjes voor opgenomen patiënten.
Op het polsbandje wordt een patiëntenklever aangebracht met een
barcode, die kan ingescand worden.
De polsbandjes zijn beschikbaar in 2 kleuren. De polsbandjes voor
volwassenen en kinderen vanaf circa 10 jaar zijn wit. De polsbandjes
voor de kleinere kinderen en baby’s zijn lichtblauw. De patiëntenklever
wordt beschermd door een doorschijnend kleefschild.
Doelstelling tot invoering van polsbandjes in het SFZ:
• Herkenbaarheid van de patiënten
• Veiligheid (verwarde patiënten, herkennen niet geautoriseerde personen
binnen het ziekenhuis, vermijden foute identificatie door inlezen
patiëntenklever…)
• Multipele toepassingen van inscannen polsband voor onderzoeken,
OK, …
Afdelingen waarvoor de polsbandjes gebruikt worden:
• Alle afdelingen in het ziekenhuis waar patiënten voor verblijf of
daghospitalisatie worden opgenomen
• Voor materniteit wordt het bandje ook voor de baby’s voorzien
Aanmeten van de bandjes en bevestigen van de patiëntenklever:
• Door spoedgevallen voor de patiënten die langs spoedgevallen
opgenomen worden. Ambulante patiënten krijgen geen polsbandje.
• Door de afdelingen bij het ontvangen van de patiënt op de afdeling.
Hierbij is het logisch dat de verpleegkundige die de opname doet, ook
verantwoordelijk is voor het aanmeten van het polsbandje met sticker.

Plaats van bevestiging van het polsbandje:
• Bij voorkeur aan een pols, maar steeds rekening houden met de
toestand van de patiënt, infusen, gips… . Indien genoodzaakt, kan de
enkel ook dienen.
Bij audits blijkt dat een aanzienlijk deel van de patiënten geen
polsbandje draagt, redenen hiervoor zijn:
• De patiënt verwijdert de polsband zelf tijdens zijn verblijf.
• De verpleegkundige verwijdert de polsband bij het steken van een
infuus, en plaats geen nieuwe polsband.
• Voor patiënten die zeer regelmatig naar het ziekenhuis dienen te komen
lijkt het moeilijk om ze telkens een polsbandje aan te meten.
• Bij baby’s vallen ze dikwijls uit na een aantal dagen.
• Tijdens de opname wordt vergeten de patiënt een polsbandje aan te
meten.
Besluit:
• Gezien we als ziekenhuis een resultaat van 100% dragen van polsbandje
vooropstellen, is er voor een aantal afdelingen nog werk aan de winkel.
• Door continu de aandacht te vestigen op het belang van de polsbandjes
met identificatie, gecombineerd met jaarlijkse audits, willen we volgend
jaar een belangrijke stap zetten in het behalen van de kwaliteitsnorm.
• Voor patiënten die zeer regelmatig naar het ziekenhuis dienen te komen
lijkt het moeilijk om ze telkens een polsbandje aan te meten
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