
 

 Door een werkdrukonderzoek zijn er een aantal knelpunten naar voren gekomen. Het voedingsbeleid is vaak onduidelijk bij patiënten voor de zorgassistenten.  

 Samen met de zorgassistenten is dit knelpunt verder onderzocht door middel van de A3 methode. 

 Het voedingsbeleid bij patiënten moet goed worden bijgehouden, dit moet worden gedaan door de arts in de vorm van een voedings order te plaatsen in het elektronisch  

 patiëntendossier. Dit gebeurt niet altijd goed, waardoor de zorgassistenten niet altijd beschikken over het laatste voedingsbeleid van patiënten. Met als gevolg dat  

 zorgassistenten veel tijd kwijt zijn aan het up to date krijgen van het voedingsbeleid voor patiënten. Met vergrote kans op voedings gerelateerde fouten. 

Vo e d i n g s b e l e i d  i s  v a a k  o n d u i d e l i j k  
Naam :   

Functie:  

Datum:  

 

  
 

 

 Op de verpleegafdeling abdominale en oncologische chirurgische afdeling K4VA van het UMCG wordt vanaf 1 mei 2019 bij  verandering van voedingsbeleid, binnen  

 30 minuten het voedingsbeleid, door middel van een voedingsorder, aangepast in EPIC.  

 

  

 

 

MENS HULPMIDDELEN METHODES

KENNIS / TRAINING OMGEVING

Arts / VS vilt niet of half
Voedingsorders in

EPIC “snel klik 
mogelijkheden”

Tegenstrijdige orders 
zijn mogelijk Arts / VS moet alles orderen

Verantwoordelijkheid bij de arts

Veel verschillende 
specialismen

Drukte op de 
werkvloer

Betrokken zijn 
voldoende getraind

Zorgassistenten 
printen veel

Altijd een computer 
nodig

Zorgassistenten gebruiken een eigen 
werkmethode; niet vast gelegd

BIJHOUDEN 
VOEDINGSBELEID

Waarom: Beter overzicht
Waarom: Door gebruik laptop             
Waarom: klein beeldscherm

 

 

  

Stap 6: Implementatie 

Stap 5: Maatregelen 

Stap 4:  Analyse oorzaken Stap 1: Achtergrond / aanleiding 

Stap 3: Doelen bepalen 

Stap 2: Huidige situatie / probleembeschrijving 

   

 9 veranderingen gedurende  

    een week tijdens de dag dienst  

   

 26 veranderingen gedurende een    

      week tijdens de late dienst  

                         Percentage niet kloppende  

         voedingsorders gedurende een week. 

           

          Rood:  Niet correct 

          Blauw: wel correct 

1. Tijdens de nachtdienst controleren de verpleegkundigen bij de aan hun toegewezen patiënten of de  

 voedings orders goed in EPIC staan. 

2. Verpleegkundigen krijgen de bevoegdheid om voedings orders aan te passen, met uitzondering van     

         een  MCT dieet, TPV (totale parenterale voeding) en sondevoeding. 

3. Zorgassistenten printen geen voedingslijsten meer uit. 

4. Chirurgen schrijven in postoperatief verslag aan het einde ook het voedingsbeleid post operatief. 

5. In overleg met EPIC superusers en ordersets bouwers wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor  

         het  bouwen van ordersets bij onderzoeken met betrekking tot voeding. 

Arts / VS vult niet of incomplete 

Voedingsorders in. 


