MEDICATIEBEDELING

U BENT UITGENODIGD!

Om medicatiefouten te voorkomen, word je als
patiënt betrokken bij jouw medicatiebedeling op
de afdeling Kortverblijf.
Bij aanvang van je opname overlopen we samen
de thuismedicatie. Vervolgens wordt de nieuwe
opgestarte medicatie met de nodige informatie
waarvoor deze dient, uitgelegd.

De bedside briefing gebeurt elke dag op de kamer
van de patiënt tussen
14u15 en 15u00.

WAT KAN JE DOEN?
De thuismedicatie en tijdens de opname opgestartte medicatie worden in het medicatieprogramma
ingegeven. Hiervan krijg je een uitprint waarna we
deze lijst voor een laatste check up met je overlopen.
Het is de bedoeling dat je bij de medicatiebedeling
telkens de medicatie bevraagt en mee opvolgt.
Wijzigingen worden telkens meegedeeld. en
nauwgezet samen opgevolgd.

Laat ons weten als je nog vragen hebt.

PATIËNTPARTICIPATIE
Op weg naar een kwaliteitsvolle
en patiëntveilige zorg
De afdeling Kortverblijf wil een zo groot mogelijke
kwaliteit van zorg aanbieden.
Indien je bedenkingen heeft over de kwaliteit of
veiligheid van de toegediende zorgen tijdens je
verblijf, vragen we dit te melden aan de verpleegkundige of hoofdverpleegkundige.
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Bedside briefing en
medicatie-bedeling

WAT IS BEDSIDE BRIEFING?

WANNEER IS DE BEDSIDE
BRIEFING?

WAT KAN JE DOEN?

Bedside briefing is het overdragen van patiënteninformatie aan het bed van de patiënt.

Op de afdeling Kortverblijf vindt de bedside briefing
plaats
- van dinsdag tot donderdag
- tussen 14u15 en 15u00.
Gelieve aanwezig te zijn op de kamer indien je de
overdracht wenst bij te wonen. Deze briefing duurt
gemiddeld 5 minuten.

• Luisteren: de patiënt is een zeer belangrijke
schakel in het zorgproces. We willen er zeker van
zijn dat de informatie die we verkregen hebben
rondom jouw zorgproces de juiste is.

WAT MOET IK
VERWACHTEN?

• Indien de verpleegkundigen informatie delen die
onduidelijk is, kan je hen hier gerust over
aanspreken .

Tijdens de dienstwisseling tussen de vroege en late
shift delen de verpleegkundigen patiënteninformatie
met elkaar . De afdeling Kortverblijf wil jou als patiënt
via de bedside briefing betrekken tijdens deze overdracht omwille van een aantal belangrijke voordelen:
- Bedside briefing biedt je een overzicht van de reeds
toegediende en geplande zorgen;
- Het is een ontmoetingsmoment tussen jou en de
verpleegkundige die de zorgen overneemt en
verder zet;
- Het geeft je de mogelijkheid om vragen te stellen
en belangrijke informatie te delen;
- De kwaliteit van de zorg wordt op deze manier
optimaal bewaakt.
De medische informatie die door de behandelende
geneesheer wordt gegeven, vindt apart plaats en
wordt niet vervangen door bedside briefing.
We vragen aan de familie om bij aanvang van de
briefing de kamer te verlaten, tenzij je dit anders
aangeeft.

Tijdens de bedside briefing :
- De verpleegkundigen stellen zich voor op de
kamer en nodigen je uit om deel te nemen
aan de briefing;
- Je zorgproces wordt overlopen en aan de hand
van het elektronisch verpleegdossier besproken;
- Indien nodig worden jouw infuus, blaassondes,
redons/drains, wondes,… gecontroleerd.
Het is belangrijk om tijdens deze briefing grondig
te luisteren of de informatie correct is.
Bij vragen of onduidelijkheden mag je zeker niet
twijfelen om dit te melden. Natuurlijk kan je steeds
terecht bij de verpleegkundige indien nodig.

• Laat je horen: vragen of opmerkingen kan je
steeds stellen tijdens de bedside briefing stellen.

