Complicatie Registratie Spoedeisende Geneeskunde
PSA en registratie van PSA zal dienen als eerste complicatieregistratie vanuit de
NVSHA binnen de Spoedeisende Geneeskunde.
• Dit is vooralsnog de enige procedure/ behandeling waarvan de complicaties
optreden binnen de duur van de behandelrelatie tussen arts en patiënt (het
verblijf op de SEH)
• Hierdoor is een 100% registratie mogelijk
• Er is door de Sectie PSA van de NVSHA reeds enkele jaren een
registratieformulier in gebruik.
• De registratie zal landelijk verzameld gaan worden waardoor vergelijken
mogelijk wordt.
• Er is voldoende internationale literatuur beschikbaar om een reële vergelijking
te maken en zodoende de kwaliteitscyclus te kunnen doorlopen.
Om dit voor alle leden van de NVSHA te faciliteren hebben de sectie PSA en de
kwaliteitscommissie een gezamenlijke registratie wijze ontwikkeld:
1. complicatie definiëren
Een complicatie is een gebeurtenis die ondanks goed medisch handelen toch een
slechte uitkomst heeft voor de patiënt. Deze uitkomst kan directe schade aan de
gezondheid zijn, dan wel een langere behandelduur dan normaal gesproken
verwacht.
2. complicatie registreren
In het PSA registratieformulier versie 2.0 uit de richtlijn PSA van de NVSHA dient u
het eventueel ontstaan van events aan te geven.
Als een event gevolgen heeft voor de patiënt kan het een complicatie betreffen. De
definitie van een complicatie is vermeld op het formulier. Op deze wijze kunt u zelf
nagaan of een event zodanige gevolgen heeft gehad dat deze een complicatie is.
Als er sprake is van een complicatie kruist u dit aan in het vakje voor complicatie.
U dient dan tevens een toelichting te geven onder “bijzonderheden”.
3. complicatie inventariseren
De wijze waarop u achteraf alle PSA registraties archiveert met als doel hieruit een
adequate complicatie inventarisatie te kunnen opmaken is sterk afhankelijk van de
lokale mogelijkheden.
U dient echter alle registraties specifiek voor de complicatie registratie bij te
houden, niet alleen de complicaties zelf. Alleen op deze wijze kunt u per
complicatie een ratio aangeven en kunt u aantonen welk deel (on)gecompliceerd
verloopt.
• U kunt alle PSA registratie formulieren archiveren en selecteren op wel/geen
complicatie
• U kunt de gehele registratie digitaal in het EPD*/** opnemen en selecteren op
de specificatie: complicatie ja/nee (kruisvakje)
* U kunt de sectie PSA van de NVHSA benaderen mocht u interesse hebben
in een digitale versie van het formulier voor uw EPD (chipsoft/EZIS)
** let op dat u de versie 2.0 van het registratie formulier in uw EPD laat
opnemen

Voor uitgebreidere toelichting van complicatieregistratie verwijzen wij u naar de
website van de NVSHA. Onder de sectie kwaliteit kunt u alle informatie terugvinden.
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voor vragen kunt u terecht bij de kwaliteitscommissie van de NVSHA:
kwaliteit@nvsha.nl

