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    Checklist externe validatie postoperatieve wondinfecties (POWI), 
2016 

A. Algemeen 
1. Deelname aan PREZIES module  Beoordeeld 

2. Structuur  zorginstelling (meerdere locaties) Besproken 

3. Abonnement op de e-mailservice van PREZIES Besproken 

4. Worden de patiënten geïnformeerd? (Privacywetgeving) Beoordeeld 

5. Bereidheid deelname validatieteam PREZIES Besproken 

B. Procesvalidatie 

6. Doelstelling op uitkomst- en procesniveau Beoordeeld 

7. Verantwoordelijkheden vastgelegd, plan van aanpak Beoordeeld 

8. Acties n.a.v. de aanbevelingen van het laatst uitgevoerde 

validatiebezoek voor deze module 

Beoordeeld / n.v.t. 

9. Keuze indicatoroperaties Beoordeeld 

10. Registratie interventiebundel in PREZIES Beoordeeld 

11. Volledigheid gegevens (bespreking pre-validatieverslag) 

 - ASA-klasse - wondklasse 

 - operatieduur 

Beoordeeld 

12. Methode van opsporing POWI, inclusief Follow Up Periode Beoordeeld 

13. Interne validatie indien disciplines buiten de afdeling 

Infectiepreventie de surveillance uitvoeren 

Beoordeeld 

14. Invoer gegevens in database/ registratieprogramma 

 - welke software wordt gebruikt 

    - kwaliteit van de aangeleverde data aan PREZIES 

Beoordeeld 

15. Feedback en gebruik surveillanceresultaten  Beoordeeld 

16. Interventies nav surveillance resultaten Beoordeeld  

17. Bespreking knelpunten surveillance Besproken 

18. Inbedding van de surveillance als kwaliteitssysteem ter preventie 

van zorginfecties (vermelding in Kwaliteitsvenster van de NVZ) 

Besproken 

C. Uitkomstvalidatie 

19. In totaal 25 meest recent afgeronde casussen, waarvan  

alle afgeronde statussen met een POWI, met een maximum van 12 

casussen, uit de gehele periode van de meest recente validatie tot 

heden. 

Beoordeeld 

20. Arbitraire statussen (maximaal vijf) Beoordeeld / n.v.t. 

21. Gebruik van criteria bij vaststellen POWI  (interpretatie) Beoordeeld 
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