flow chart kwaliteitscontroles
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1
controle medische protocollen

0.1 onderzoeksvoorstel

1.1 landelijke
richtlijnen

0.2 advies IRB

1.2 IKNL regionale
richtlijnen

0.3 Manager O&O (A.
Dekker) accordeert

0.4 Indien MAASTRO
onderzoeksvoorstel
ook toetsing of anders
controle door externe
medisch ethische
toetsinscommissie
(meestal MuMC+)

0.5 goedkeuring door
landelijke centrale
commissie
mensgevonden
onderzoek (CCMO)ndien
het een geneesmiddelonderzoek door
MAASTRO opgesteld
betrefd.

1.3 discussie
(medische
protocollen)
1. ZLKT overleggen
2- MPB
maandelijks

interne controles

2.1 bespreking van nieuwe
patiënten in
patientenbespreking en
controle van de opzet van
behandeling en toets op

2.2 plan en
voorbereidingscontrole
2.4 geselecteerde controle
behandelplan en data in
patientenbespreking
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4

intern patiëntenproces

technische controles

3.1 aanmelding via specialisten/onco-bespreking/
huisarts

4.1 ingangscontrole
apparatuur

3.2 intake

4.2 acceptance en
commissioning

4. 3 Quality control procedures
dosimetrische en geometrische
controles (incl. DGRT, EPID
matching)

3.2 inplanning activiteiten

2.5 linaccontrole: controle
van de patiënt tijdens
3.4 voorbereiding

1.4 fiattering
protcollen door
MPB

2.6 automatische controle
behandelgegevens (ACC) en
manuele laatste fractie

4.4 decommissionnig
/uitgangscontrole
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externe contacten

5.1 aankondiging van
behandeling door RT aan de
verwijzende specialist en
huisarts
5.2 inspectie van
volksgezondheid

5.3 externe audit/visitaties
van : NVRO, VMS, NVMBR,
onderwijs en onderzoek

5.4 geselecteerd verslag van
de verrichte behandeling aan
de verwijzende specialist en
huisarts

trial poli

6.1 identificeren van
kandidaten voor deelname
studie gekoppeld aan

6.2 bespreken van de studie
met de kandidaten. Het
tekenen van het informed
consent

6.3 planning afspraken in
kader van studie gekoppeld
aan patiëntenproces 3.2

6.4 behandeling van de
patiiënt in kader van studie

6.5 planning en uitvoering
follow up in kader van studie

3.5 behandeling
2.7 selectieve toetsing:
controle procesgang
2.8 Meldingscomissie:
registratie van meldingen en
acties
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5.5 kwaliteitsindicatoren
verzameling aan SONCOS
ziekenhuis transparant, NVRO
ed.
3.6 follow up

2.9 cliëntenraad
2.10 klachtencommissie

NB: door externe opgestelde
onderzoeken stap 0.4 en 0.5 niet
relevant

2.11 patiëntenenquete
2.12 VMS instrumenten

NB: mbt trials volgt na 1.4 - 6

2.13 complicatiebespreking
2.14 overlevingsdata
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