
 

Aantal ongeplande opnames afgelopen kwartaal 
 
De teamleiders van St. Franciscus monitoren elk kwartaal of en hoe vaak er sprake is 
geweest van een ongeplande opname. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de het feit 
dat er een dergelijke opname heeft plaats gevonden, maar er wordt ook nagegaan of er op 
de juiste wijze is gehandeld en tevens wordt er beoordeeld of de opname voorkomen had 
kunnen worden indien er eventueel anders zou zijn gehandeld in de aanloop naar de 
opname toe. Vanaf 1 januari 2018 worden de uitkomsten van deze 4-jaarlijkse check op deze 
plaats gepresenteerd. 
 
Het aantal ongeplande opnames in het laatste kwartaal van 2017 bedroeg 0. 
 
1. Aantal ongeplande opnames 1e kwartaal 2018 
 
Aantal: 0 
 
Toelichting/Reflectie 
 
N.v.t. 
 
2. Aantal ongeplande opnames 2e kwartaal 2018 
 
Aantal: 2 
 
Toelichting/Reflectie 
 
1x een 2-daagse opname i.v.m. syncope  
1x een 5-daagse opname vanwege duizelingen 
 
Verder geen opnames in het ziekenhuis het 2e kwartaal. 
 
3. Aantal ongeplande opnames 3e kwartaal 2018 
 
Aantal: 1 
 
Toelichting/Reflectie 
 
1x 4 dagen opname i.v.m. een collumfractuur t.g.v. vallen 
 
4. Aantal ongeplande opnames 4e kwartaal 2018 
 
Aantal: 1 
 



 

Toelichting/Reflectie 
 
1x een 21-daagse opname vanwege veelvuldig vallen i.v.m. delier 
 
Verder geen opnames in het ziekenhuis het 4e kwartaal. 
 
5. Aantal ongeplande opnames 1e kwartaal 2019 
 
Aantal: 2 
 
Toelichting/Reflectie 
 
1x opname van 36 dagen i.v.m. hallucinaties/screening 
1x opname van 21 dagen i.v.m. 2 breuken t.g.v. vallen 
 
6. Aantal ongeplande opnames 2e kwartaal 2019 
 
Aantal: 2 
 
Toelichting/reflectie 
 
1x opname van 4 dagen i.v.m. vallen t.g.v. een cva. 
1x opname van 7 dagen tgv longproblematiek  
 
 
7. Aantal ongeplande opnames 3de kwartaal 2019 
 
Aantal: 1 
 
Toelichting/reflectie 
 
1x opname van 2 dagen i.v.m. decompensatie cordis/pneumonie, daaraan overleden in het 
ziekenhuis. 
 
 
8. Aantal ongeplande opnames 4de kwartaal 2019 
 
Aantal: 1 
 
Toelichting/reflectie 
 
1x opname van 1 nacht na vallen in het appartement.  
Oorzaak: pneumonie 
Gevolg: scheurtje in een nekwervel. 


