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Communicatie OK/CSACommunicatie OK/CSA

�Overzicht:

� Dagelijkse communicatie

� Speciale afspraken

� 3 -Wekelijks overleg

� Planning in het OK



Dagelijkse communicatieDagelijkse communicatie

� Via dagverantwoordelijke CSA (telefoon 1464) 

� Via de coördinator van het OK (telefoon 5090)

� Doorgeven+opvolgen van dringende sets

� Leensets  � via materiaalmeester 

� Tekorten in de sets

� Onvindbare sets� Onvindbare sets

� Gescheurde verpakkingen 



Speciale afsprakenSpeciale afspraken

� Altijd via de hoofdverpleegkundige van de CSA en een 

hoofdverpleegkundige van het OK

� Afspreken van nieuwe procedures

� Afwijkingen op de procedures

� Nieuwe sets in gebruik nemen

� Wijzigingen in de sets� Wijzigingen in de sets

� Introductie van nieuwe OK verpleegkundigen in de CSA



Maandelijks overlegMaandelijks overleg

�HVK/CSA, HVK/OK+materiaalmeester+Apotheker CSA

� Dringende sets

� Planning?

� Aankoop nieuwe instrumenten

� Nieuwe procedures

� Verbouwingen� Verbouwingen

� Non conformiteiten:

� Omschrijving probleem

� Oorzakelijke analyse

� Acties ter voorkoming

� Doorsturen naar de kwaliteitsgroep ZOL



Planning operaties in het OKPlanning operaties in het OK

� Via Orsmis

� Rechtstreeks door de chirurgen via hun consultaties.

� In samenspraak met de OK coördinator.

� Via de hun toebedeelde OK tijd.

� Nadelen voor de CSA:

� Geen rekening gehouden met de beschikbare sets.� Geen rekening gehouden met de beschikbare sets.





Planning van de operaties in het okPlanning van de operaties in het ok

� Via Orline:

� Bij de planning kan men zien of er sets ter beschikking zijn.

� In de CSA ziet men welke sets er voor welke ingreepnodig zijn.

� Nadelen:

� Onbekend bij de chirurgen.

� Wordt door OK weinig of niet geraadpleegd� Wordt door OK weinig of niet geraadpleegd





Besluit communicatie OK/CSA  ZOLBesluit communicatie OK/CSA  ZOL

� De afspraken zijn duidelijk

� De opvolging verloopt goed in de daguren

� In de late posten �coördinator CSA als vervanging vd HVK/CSA

� Afwijkingen zullen er altijd zijn 

� Oplossen, opvolgen en nadien verder bespreken

�Houding OK VPK/CSA medewerkers is beter dank zij de �Houding OK VPK/CSA medewerkers is beter dank zij de 

afspraken=procedures � Mithras



Bedankt voor jullie aandacht.Bedankt voor jullie aandacht.


