Jouw RAV is samen met drie andere RAV’s in het land en Ambulancezorg Nederland een project aangegaan met
de stichting Portaal voor Patiëntveiligheid. Onder het motto ‘Je hoeft de fout niet zelf te maken om er van te
kunnen leren’ delen de RAV hun incidentmeldingen en verschijnt er maandelijks een casus om op te reageren.
Kijk voor meer info op: http://www.vim-digitaal.nl/pages/91/Ambulancezorg.html

De ‘casus van maand’ januari jl. ging over een
collega die thermische letsel opliep toen deze
in huidaanraking kwam met natriumhydroxide
waarmee een patiënt besmet was.
Vanuit het land reageerden 76
ambulancecollega’s op de casus! Hiervan gaf
28% aan weleens een soortgelijke situatie met
gevaarlijke stoffen te hebben meegemaakt.
Op de vraag of jijzelf óf jou RAV
voorzorgsmaatregelen heeft genomen om een
soortgelijke situatie te voorkomen,
reageerden 42% negatief. Daarbij waren de
onderlinge verschillen tussen de RAV’s groot.
In één regio reageerden 0% hierop negatief en
in een andere regio 86%.
Veel collega’s gaven adviezen; grofweg zijn
deze te verdelen materialen en procedures.
Als beschikbare materialen werden genoemd:
FFP mondmasker, bril, werkhandschoenen en
beschermende overall. Hoe is dat geregeld in
jou RAV? Maak zonodig een verbetervoorstel
hiervoor.

Qua procedures werd de ‘eerste eigen
veiligheid’ meerdere keren genoemd. Dat
begint al bij de MKA qua informatie uitvraag,
het meesturen hiervan met de melding en de
actie die zij kunnen uitzetten bij RIVM,
brandweer (GAGS/AGS), etc. Neem die info
altijd serieus en schaal pas af als een
inhoudsdeskundige dit aangeeft! Let op jezelf
en op je collega. Heb je twijfel over je eigen
veiligheid, effecten op de omgeving, etc.?
Meerdere collega’s gaven jou het advies om
dan te overleggen met de OvD-G of zo
mogelijk een CBRN-team van de RAV in te
schakelen. Gevaarlijke stoffen bij een bedrijf?
Informeer naar BHV en/of bedrijfsprocedures.
Veel bedrijven hebben dit goed geregeld! En
niet onbelangrijk: neem ongevallen met
gevaarlijke stoffen, zowel in bedrijven als
huishoudens, terugkerend mee in de
scholingsonderwerpen van jouw RAV. Mooie
tip voor jouw ‘afdeling opleidingen’!

Met de onderstaande casus en reactiemogelijkheid dagen we je opnieuw uit om jezelf en je collega’s
in het land verbetersuggesties te geven!
Casus ‘uitval monitor’
Ambulancebemanning wordt gealarmeerd voor een reanimatie.
Tijdens de reanimatie springt het beeldscherm van de monitor-defibrillator op zwart terwijl de
monitor-defibrillator wel aan staat! ECG, etCO2 en andere controles kunnen niet meer gedaan
worden. Een tweede ambulance is pas later ter plaatse.
Graag zien we jouw reactie tegemoet op: LINKLINKLINKLINK

Tbv SurveyMonkey:

Vragen:
1. Is bij jou de monitor weleens uitgevallen op een belangrijk moment in de hulpverlening?
Ja/nee
2. Wat heb je gedaan zou jij jouw collega’s adviseren in zo’n situatie?
Vrije tekst
3. Zou jij van bovenstaande situatie een VIM of soortgelijke melding maken?
Ja/nee
4. Zo ja, waar zou je zo’n melding aanmaken?
-

Incidenten meldsysteem
Afdelingshoofd of –leider
Materialencommissie
Leverancier van de monitor
Storingsmeldingen op intranet

