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Technische ondersteuning
Bij vragen of opmerkingen over het gebruik van het PharmGuard® Server-systeem (waaronder het 
PharmGuard® Server webportaal of de PharmGuard® Device Reports) kunt u contact opnemen via het 
onderstaande telefoonnummer of met een medewerker van de plaatselijke klantenservice van  
Smiths Medical. Smiths Medical kan u helpen bij de bediening en het gebruik van het PharmGuard® 
Server-systeem.

 Fabrikant:
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 USA
Tel: 1 800 258 5361 (USA/CA)
Tel: 1 614 210 7300

 Vertegenwoordiger in Europa
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, VK
Tel: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com 

Symbolen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Batchcode

Catalogusnummer

Fabrikant

Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

http://www.smiths-medical.com
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Belangrijke opmerkingen
Het PharmGuard® Device Reports software webportaal is ontwikkeld als onderdeel van 
de PharmGuard® Server software. Lees, voor zover van toepassing voor uw functie, zowel deze 
gebruikershandleiding als de PharmGuard® Server software handleiding voor gebruikers en 
administrators door, of het online onderdeel Help in het webportaal. 

Uw zorginstelling dient een duidelijk gedefinieerde procedure te volgen en u instructies te geven over 
het juiste gebruik van het PharmGuard® Server webportaal en de PharmGuard® Server software. Deze 
gebruikershandleiding is bedoeld als aanvulling op deze instructies. Voer alleen die procedures uit 
waarvoor u bent opgeleid.

Sommige van de in deze handleiding vermelde pompmodellen zullen misschien niet in uw regio 
verkrijgbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie uw Smiths Medical-vertegenwoordiger.

Opmerkingen: 

• Voor meer informatie over uw gebruikersaccount voor het PharmGuard® Server webportaal, 
de beveiligingsrollen van uw gebruikersaccount en uw rechten met betrekking tot het gebruik 
van het PharmGuard® Server webportaal en de functies hiervan, kunt u contact opnemen met 
uw PharmGuard® Server systeemadministrator.

• De informatie in deze gebruikershandleiding is alleen van toepassing op de 
PharmGuard® Server software. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies, specificaties, 
waarschuwingen, garantie en aanvullende informatie over de bediening van de ondersteunde 
Smiths Medical-pompen de informatie die met de pompen is meegeleverd.

Ondersteuning voor meerdere pompmodellen in deze gebruikershandleiding
De termen die worden gebruikt om elementen van een medicatiebibliotheek te beschrijven zijn vaak 
specifiek voor het pompmodeltype. Deze gebruikershandleiding biedt een overzicht van de PharmGuard 
Device Reports die beschikbaar zijn voor alle Smiths Medical-infuuspompen.

De rapportbeschrijvingen in deze handleiding verwijzen als volgt naar deze pompspecifieke termen:

PharmGuard® protocol, medicatieprogramma, medicatieprotocol of bibliotheek.

De werkelijke PharmGuard Device Reports bevatten alleen de term die passend is voor het  
geselecteerde pomptype.
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Inleiding
Indicaties voor gebruik: PharmGuard® Device Reports voorziet de gebruiker van informatie, 
verzameld uit de gegevens die zijn gegenereerd door de toestellen die zijn verbonden met 
de PharmGuard® Server en die daar zijn opgeslagen. Deze informatie kan worden gebruikt 
voor continue kwaliteitsverbetering. Rapporten die worden gegenereerd aan de hand van 
deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse en trending van diverse aspecten van 
de infuuspompsystemen en therapieën die worden gebruikt.

De PharmGuard® Device Reports bevatten informatie over infusie en toestellen, toegesneden op de 
diverse behoeften van artsen, medische administrators, apothekers, medewerkers van de afdeling 
Medische Technologie en andere medewerkers. Deze device reports zijn gebaseerd op de geselecteerde 
rapportcriteria en toestelgegevens die door het PharmGuard® Server Infusion Management Software-
systeem zijn verzameld.

Over de PharmGuard® Device Reports
Nadat de PharmGuard® Device Reports zijn geïnstalleerd en voor u beschikbaar zijn gesteld door uw 
PharmGuard® Server-systeemadministrator (met de juiste machtigingen in uw PharmGuard® Server-
gebruikersaccount), zijn de rapporten voor u toegankelijk via het tabblad Rapportage van het PharmGuard® 
Server webportaal.

NB: PharmGuard® Server software levert de administratieve rapporten die worden gebruikt voor 
het instellen en onderhouden van de serversoftware. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie bij 
de PharmGuard® Server software.
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Hoofdstuk 1  Werken met rapporten
In de PharmGuard® Device Reports vindt u velden en opties voor het selecteren van filteropties en een 
weergave van informatie over het rapport. Vanuit alle rapporten kunnen standaardfuncties worden 
geselecteerd zoals afdrukken, opslaan en exporteren. 

NB: Extra opties zijn beschikbaar in het tabblad Mijn rapporten of in het vervolgkeuzemenu Mijn profiel.

Gedeelde functies Device Reports
De meeste device reports maken gebruik van de volgende opties voor criteriaselectie en 
rapportagefuncties. De individuele rapportbeschrijvingen in deze handleiding voorzien in meer details 
over de rapporten en de indeling van het rapport.

Opties voor het selecteren van criteria

Wachtstand: Selecteer het vakje Wachtstand naast een rapportcriteriaveld om de geselecteerde 
waarde voor dat veld op te slaan in de selectiecriteria voor alle device reports. Na selectie worden 
de rapportcriteria opgeslagen voor alle rapporten van dat specifieke pomptype. 

Infusiemethode: Voor het selecteren van de criteria voor een rapport, selecteert u het vervolgkeuzemenu 
Infusiemethode voor Niet-gestarte niet-PharmGuard en/of Niet-gestarte PharmGuard als u wilt dat in 
het rapport ook infusies worden meegenomen die niet zijn gestart. Niet-gestarte infusies zijn infusies 
die wel zijn geselecteerd maar niet gestart. Niet-gestarte infusies geven geen medicatie af.

Filters: Aanvullende filters uit vorige rapportselectie toegepast: Verwijs, als u op een waarde klikt in een 
vorig rapport om terug te gaan naar het huidige rapport, naar dat vorige rapport. Zo worden de criteria 
van de geselecteerde waarde gefilterd.

Laatste communicatie: De rapporten Medische Technologie maken gebruik van het selectiecriterium 
“Periode (laatste communicatie)”. Dit is het tijdstempel dat aangeeft wanneer het laatste bericht vanaf 
de pomp is ontvangen door PharmGuard® Server. Het kan zijn dat deze tijdstempels niet overeen 
komen met de lokale tijd in het rapport met pompevents.

Er kunnen extra filters worden toegepast bij het selecteren van de waarde en het genereren van het 
nieuwe rapport. Als dit het geval is, wordt dit in het rapport weergegeven met de tekst Aanvullende 
filters uit vorige rapportselectie toegepast. De resulterende gegevens zijn mogelijk gedetailleerder 
dan de standaardcriteria voor het rapport.

Rapporttaakbalk
De rapporttaakbalk heeft paginaknoppen, een zoekveld en opties voor het opslaan van het gegenereerde 
rapport in uw pagina Mijn rapporten. Ook kunt u het rapport vanuit de taakbalk exporteren, vernieuwen 
en afdrukken.

Diagrammen en tabellen
In de meeste device reports wordt informatie weergegeven in tabelvorm, als lijn-, cirkel- of kolomdiagram. 
In de meeste rapporten staan ook de gegevens vermeld die zijn gebruikt om het diagram in tabelformaat 
te maken. Als er geen geassocieerde of toepasselijke gegevens in een tabel staan, wordt ‘-’ weergegeven.
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Sorteren van informatie uit het rapport
Voor rapporten met sorteerbare tabellen kunnen de rapportgegevens in oplopende of aflopende volgorde 
worden gesorteerd per kolom, met de pijlen omhoog/omlaag in de kolomkop.

Gekoppelde rapporten (Doorklikken)
De blauwe en onderstreepte waarden in rapportdiagrammen en -tabellen zijn hyperlinks, waarmee u kunt 
"doorklikken" naar een ander rapport, waarin dieper wordt ingegaan op de geselecteerde waarde. Klik op 
de onderstreepte waarden om het gekoppelde rapport weer te geven.

Een Device Report maken
1. Klik op Rapportage en selecteer een van de toestelgroepen (bijvoorbeeld CADD®–Solis).

2. Klik op het gewenste rapport.

3. Voer de Criteria in voor het rapport.

4. Klik op de knop Rapport uitvoeren.

Rapporten afdrukken
Nadat een rapport is uitgevoerd, kan dit worden afgedrukt met alle printers (lokaal of op het netwerk) 
die u op uw computer hebt geïnstalleerd.

De eerste keer dat u een rapport wilt afdrukken, ziet u een dialoogvenster verschijnen over het afdrukbeheer 
voor klanten. U wordt verzocht een SQL Server Reporting Services-invoegtoepassing voor uw browser 
te installeren. Afhankelijk van uw configuratie kan het nodig zijn de installatie ervan te bevestigen door 
op Ja te klikken. Na het installeren van de invoegtoepassing kunt u rapporten afdrukken.

Een rapport afdrukken

1. Klik op het pictogram Afdrukken in de Rapporttaakbalk boven het rapport. 

2. Kies in het printerdialoogvenster de gewenste printer en afdrukopties. 

3. Selecteer Afdrukken.

Opmerkingen: 

• Afhankelijk van de inhoud van het rapport kunnen sommige rapporten beter in liggend formaat 
worden afgedrukt, om alle inhoud goed weer te kunnen geven. Zie het printerdialoogvenster om 
de voorkeursinstellingen voor afdrukken in te stellen voor uw printer. 

• Afhankelijk van de inhoud van het rapport kan het aantal afgedrukte pagina's hoger zijn dan het 
aantal weergegeven pagina's in de Rapportenviewer.

Rapporten exporteren
Nadat een rapport is uitgevoerd, kan het worden geëxporteerd en opgeslagen in verschillende 
bestandsindelingen voor offline weergave en andere doeleinden. U kunt het rapport exporteren naar 
een XML-bestand met rapportgegevens, een CSV-bestand (komma's gescheiden), een Adobe® Acrobat® 
(PDF)-bestand, een Microsoft® Excel®-bestand of een Microsoft® Word®-bestand.

Een rapport exporteren

1. Klik op het pictogram Exporteren op de Rapporttaakbalk boven het rapport en selecteer 
de gewenste bestandsindeling in het vervolgkeuzemenu. Er verschijnt een dialoogvenster.
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2. Selecteer of u het bestand wilt openen of opslaan. Als u het bestand wilt opslaan, wordt u gevraagd 
om een locatie te selecteren.

Opmerkingen: 

• De indelingen XML en CSV ondersteunen alleen tekst en zijn niet geschikt voor het exporteren 
van rapporten met diagrammen. Ook moeten sommige naar Microsoft® Excel® geëxporteerde 
rapporten handmatig worden opgemaakt in Excel® om de gewenste visuele resultaten te bereiken.

• Afhankelijk van de versie van Microsoft® SQL Server® die u gebruikt, is het exporteren van rapporten naar 
Microsoft® Excel® met meer dan 65.536 rijen wellicht niet mogelijk en kan dit leiden tot foutmeldingen.

• Bij het exporteren naar een CSV-bestand wordt de rij Totaal, indien aanwezig, weergegeven als 
extra kolom en wordt de waarde ervan herhaald voor elke rij.

• Het kan zijn dat uw systeemadministrator bepaalde exportindelingen uit het onderliggende 
rapportagesysteem niet accepteert. Het kan ook zijn dat sommige exportindelingen die door 
de systeemadministrator zijn aangezet niet goed werken voor het exporteren van rapporten vanaf 
het PharmGuard® Server webportaal. Neem voor meer informatie contact op met uw PharmGuard® 
System systeemadministrator.

• Bij het exporteren van een groot rapport naar PDF-indeling, kan het nodig zijn de time-out van 
het rapport van de SSRS Report Manager aan te passen. U doet dit door de waarde in te stellen 
op Geen time-out van rapport. De time-out is standaard ingesteld op 1800 seconden (30 minuten). 
Voor rapporten waarbij het exporteren naar PDF-indeling langer duurt dan 30 minuten moet 
de time-out van het rapport worden ingesteld op "Geen time-out van rapport".

Rapporten opslaan
Als u op de knop In Mijn rapporten opslaan klikt, bovenin het rapport, wordt het rapport toegevoegd aan 
de pagina Mijn rapporten. Nadat het geselecteerde rapport is opgeslagen, is het zichtbaar op de pagina 
Mijn rapporten en eventueel ook op de Start pagina. Bij het opslaan van een rapport in Mijn rapporten, 
kunt u ervoor kiezen het rapport onder een andere naam op te slaan.

Een rapport opslaan

1. Klik bovenin de Rapport-pagina op In Mijn rapporten opslaan. Het dialoogvenster In Mijn 
rapporten opslaan wordt weergegeven.

2. Bevestig de volgende informatie en actualiseer dit indien nodig:

• Opslaan als: Naam van het rapport

• Weergave op de Startpagina

• E-mailadres

3. Klik op Opslaan. Het opgeslagen rapport wordt toegevoegd aan de pagina Mijn rapporten.
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Een rapport inplannen
Nadat een rapport is opgeslagen in Mijn rapporten, kunt u een terugkerende opdracht inplannen voor het 
uitvoeren van het rapport. Binnen een bepaald datumbereik kunt u inplannen om het rapport dagelijks, 
wekelijks of maandelijks uit te voeren. U kunt de gewenste uitvoerindeling selecteren en het e-mailadres 
invoeren waar u het rapport naartoe wilt laten sturen.

Een rapport inplannen

1. Selecteer Mijn rapporten in het vervolgkeuzemenu Mijn profiel.

2. Klik op de naam van het rapport dat u wilt inplannen.

NB: De cursor verandert niet in een pijltje. Klik gewoon op de tekst van de naam.

Figuur 1   

Het dialoogvenster Mijn rapport bewerken wordt weergegeven.

Figuur 2   

3. Klik op het vakje Inplannen.

Het scherm Mijn rapport bewerken wordt uitgevouwen, met daarin de opties voor planningsdetails.
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Figuur 3   

4. Voer de planningsdetails in en selecteer Opslaan.
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Hoofdstuk 2  Compliantierapporten
In de compliantierapporten staat een vergelijking van het gebruik van een PharmGuard® protocol, 
medicatieprogramma, medicatieprotocol of bibliotheek met het gebruik van infusies in de handmatige modus 
(niet-PharmGuard). Deze rapporten kunnen een algemeen beeld geven van het niveau van compliantie van 
een instelling. 

De beschikbare rapporten kunnen verschillen, afhankelijk van de pompmodellen die verbonden zijn met 
het PharmGuard Server-netwerk:

• Overzicht compliantie

• Compliantie per profiel

• Compliantie per profiellijst

• Compliantie per tijd van de dag

• Compliantie per instelling

• Trends compliantie

Overzicht compliantie

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van 
het percentage PharmGuard protocollen of 
medicatieprogramma’s* dat voor infusies is gebruikt, 
vergeleken met infusies in de handmatige modus 
(niet-PharmGuard). 

Dit rapport geeft een samenvatting op hoog niveau 
van het niveau van compliantie van een bepaalde 
instelling. Op basis van dit rapport kunnen meer 
details worden verkregen via andere rapporten 
over compliantie.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, als steun bij 
de evaluatie van compliantie.

Speciale functies 
In een cirkeldiagram wordt het compliantiepercentage 
van PharmGuard-infusies vergeleken met het 
percentage van niet-PharmGuard-infusies. 
Blauw duidt infusies aan waarvoor een protocol, 
medicatieprogramma of medicatieprotocol is gebruikt. 
Grijs duidt infusies in de handmatige modus aan 
waarvoor geen protocol, medicatieprogramma of 
medicatieprotocol is gebruikt.

Het totaal aantal infusies binnen de geselecteerde 
criteria wordt weergegeven om een beeld te geven 
van de in het rapport vermelde gegevens. 

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
PharmGuard-infusies, % PharmGuard-infusies, Niet-
PharmGuard-infusies, % niet-PharmGuard-infusies 
en Totaal infusies.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de onderdelen van het cirkeldiagram of op de 
onderstreepte waarden in het diagram of de tabel 
om "door te klikken" naar de onderliggende gegevens 
in het Detail infusie-rapport.

* Het gebruik van een protocol of medicatieprogramma in het rapport wordt bepaald door het  
type infuuspomp.
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Compliantie per profiel

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per profiel 
van het percentage PharmGuard protocollen, 
medicatieprogramma’s of bibliotheken* dat voor 
infusies is gebruikt, vergeleken met infusies in de 
handmatige modus (niet-PharmGuard).

Dit rapport geeft de verschillen in compliantie weer 
tussen de profielen, met compliantiepercentages 
voor elk profiel. U kunt kiezen voor weergave van 
de 16 meest compliante profielen, de 16 minst 
compliante of een vergelijking maken van maximaal 
16 afzonderlijk geselecteerde profielen.

NB: Als dezelfde profielnaam wordt gebruikt in 
verschillende bibliotheken, worden de gegevens 
uit deze profielen gebundeld in het rapport.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, 
apothekers en vergelijkbare medewerkers als steun 
bij de evaluatie van protocolcompliantie en het 
toestelgebruik.

Speciale functies 
In een kolomdiagram worden de 
compliantiepercentages naast elkaar vergeleken voor 
de geselecteerde profielen. Een horizontale, paarse 
lijn in het diagram geeft de gemiddelde compliantie 
weer voor alle geselecteerde profielen. 

In dit rapport zijn ook het aantal toestellen waarvoor 
wordt gerapporteerd en het totaal aantal infusies 
binnen de geselecteerde criteria opgenomen.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Profiel, PharmGuard-infusies, % PharmGuard- 
infusies, Gestarte niet-PharmGuard-infusies,  
% niet-PharmGuard-infusies en Totaal infusies.

De tabel bevat ook een rij Totaal, met daarin het totaal 
aantal PharmGuard-infusies en een herberekening van 
het percentage van de totale aantallen.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
gekleurde balkjes in het diagram of op de onderstreepte 
waarden in de tabel om "door te klikken" naar de 
onderliggende gegevens in het Detail infusie-rapport. 

* Het gebruik van een protocol, medicatieprogramma of bibliotheek in het rapport wordt bepaald door het 
type infuuspomp.
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Compliantie per profiellijst

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per profiel 
van het totale aantal en het percentage PharmGuard 
protocollen of medicatieprogramma’s dat voor infusies 
is gebruikt, vergeleken met infusies met handmatige 
modus (niet-PharmGuard).

De resultaten voor de geselecteerde criteria worden 
getotaliseerd per groep, bibliotheek en profiel.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie 
van protocolcompliantie en het pompgebruik. 
Dit gebeurt door het vaststellen welke profielen een 
betere compliantie hebben en in welke profielen of 
zorgomgevingen aandacht besteed moet worden 
aan verbetering van de compliantie. 

Speciale functies 
Dit rapport is vollediger dan het rapport over de 
compliantie per profiel, omdat alle profielen (en niet 
slechts 16) binnen de criteria hierin zijn opgenomen 
en omdat het is getotaliseerd per groep, bibliotheek 
en profiel.

Tabelfuncties
De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Profiel, Gestarte PharmGuard-infusies, 
% gestarte PharmGuard-infusies, Gestarte niet-
PharmGuard-infusies, % gestarte niet-PharmGuard-
infusies en Totaal infusies. 

NB: Afhankelijk van de voor de infusiemethode 
geselecteerde criteria, kan het zijn dat er in deze 
kolommen geen gegevens staan. Op het rapport staat:

• "-" om aan te geven dat er vanwege de criteriaselectie 
geen gegevens worden weergegeven.

• "0" om aan te geven dat er geen infusies van dat 
infusietype zijn.

Doorklikken
Voor meer details over specifieke gegevens klikt u op 
de onderstreepte waarden in het diagram of de tabel 
om "door te klikken" naar de onderliggende gegevens 
in het Detail infusie-rapport. 

Compliantie per tijd van dag

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per tijd van 
de dag van het percentage PharmGuard protocollen 
of medicatieprogramma’s dat voor infusies is gebruikt, 
vergeleken met infusies met handmatige modus 
(niet-PharmGuard).

Dit rapport geeft aan of er een bepaalde tijd van de 
dag is waarop protocollen, medicatieprogramma’s of 
medicatieprotocollen worden gebruikt in plaats van 
infusies in de handmatige modus (niet-PharmGuard).

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor het vaststellen 
van de tijdstippen van de dag met een hogere 
compliantie en de tijdstippen waarop de compliantie 
nog verbeterd kan worden. 

Deze informatie kan worden gebruikt voor resource 
planning en voor besluitvorming rond werving en 
training van verpleegkundigen en/of de behoefte aan 
verbetering van protocollen.

Speciale functies 
In een kolomdiagram worden 
de compliantiepercentages naast elkaar vergeleken 
voor elk uur van de dag. Een horizontale paarse lijn 
in het diagram geeft de gemiddelde compliantie 
weer voor de tijdsperiode en geselecteerde criteria.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram is 
gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: Uren, 
PharmGuard-infusies, % PharmGuard-infusies, Niet-
PharmGuard-infusies, % niet-PharmGuard-infusies 
en Totaal infusies. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door 
te klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail infusie-rapport. 
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Compliantie per instelling

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per instelling 
van het percentage PharmGuard protocollen of 
medicatieprogramma’s dat voor infusies is gebruikt, 
vergeleken met infusies in de handmatige modus 
(niet-PharmGuard). 

Met dit rapport kan tussen instellingen worden 
vergeleken in plaats van een algemeen totaal.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, 
apothekers en vergelijkbare medewerkers, als steun 
bij de evaluatie van protocolcompliantie en het 
toestelgebruik per instelling.

Speciale functies 
In een kolomdiagram worden 
de compliantiepercentages naast elkaar vergeleken 
voor de geselecteerde instellingen. Een horizontale 
paarse lijn in het diagram geeft de gemiddelde 
compliantie weer voor alle geselecteerde instellingen. 

In dit rapport zijn ook het aantal toestellen waarvoor 
wordt gerapporteerd en het totaal aantal infusies 
binnen de geselecteerde criteria opgenomen.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Instelling, PharmGuard-infusies, % PharmGuard-
infusies, Niet-PharmGuard-infusies, % niet-
PharmGuard-infusies en Totaal infusies. 

De rij Totaal geeft het totaal aan voor elke 
infusiemethode en een herberekening van 
het percentage van de totale aantallen.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail infusie-rapport. 
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Trends compliantie

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van 
het percentage PharmGuard protocollen of 
medicatieprogramma’s dat gedurende een bepaalde 
periode en bepaald trendinterval voor infusies is 
gebruikt, per profiel, vergeleken met infusies in de 
handmatige modus (niet-PharmGuard).

De criteriaselectie Totaal alle profielen geeft de trend 
aan voor alle profielen bij elkaar. 

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
eerdere activiteiten rond de werving, opleiding en 
prestaties van verpleegkundigen en/of eventuele 
wijzigingen in protocollen.

Speciale functies 
Een lijndiagram geeft de compliantietrend weer voor de 
geselecteerde criteria per profiel. De tijdsperiode op de 
x-as wordt bepaald door het geselecteerde trendinterval. 

Voor alle geselecteerde groepen en bibliotheken 
wordt het aantal rapporterende toestellen 
weergegeven, om een beeld te krijgen van het aantal 
toestellen waarvan die gegevens afkomstig zijn.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Trendinterval, Profiel, PharmGuard-infusies, % 
PharmGuard-infusies, Niet-PharmGuard-infusies, % 
niet-PharmGuard-infusies en Totaal infusies.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
datapunten in het diagram of op de onderstreepte 
waarden in de tabel om "door te klikken" naar de 
onderliggende gegevens in het Detail infusie-rapport. 
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Hoofdstuk 3  Rapporten over veiligheidsevents
Er worden vier typen veiligheidsevents gemeld voor PharmGuard-infusie:

• Herprogrammeringen zachte limiet: Er is een waarde ingevoerd die buiten het bereik van de zachte 
limieten valt, maar die vervolgens binnen dat bereik is ingevoerd. 

• Overschrijvingen zachte limiet: Er is een waarde ingevoerd die buiten het bereik van de zachte 
limieten valt en de overschrijving is bevestigd. 

• Waarschuwingen harde limiet: Er is een waarde buiten een max./min. bereik (grenswaarde voor 
beveiliging) ingevoerd.

• Opgeven: Er is een waarde buiten het bereik ingevoerd en de pomp is uitgeschakeld. Een 
Opgeven-event kan ook optreden als een gebruiker een waarde begint te veranderen en dan 
afsluit zonder de taak te voltooien.

De beschikbare rapporten kunnen verschillen, afhankelijk van de pompmodellen die verbonden zijn met 
het PharmGuard Server-netwerk:

• Overzicht veiligheidsevents

• Veiligheidsevents per profiel

• Veiligheidsevents per profiellijst

• Veiligheidsevents per protocol, 
medicatieprogramma of medicatieprotocol

• Veiligheidsevents per protocol- of 
medicatieprogrammalijst

• Veiligheidsevents per tijd van dag

• Veiligheidsevents per instelling

• Veiligheidsevents per parameter

• Overzicht parameters veiligheidsevents

• Foutfactor veiligheidsevents

• Trending veiligheidsevents
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Overzicht veiligheidsevents 

Doel
Selecteer dit rapport voor een vergelijking van 
het percentage PharmGuard-infusies met en 
zonder veiligheidsevents met het percentage (niet-
PharmGuard)-infusies met handmatige modus. Er 
wordt ook een overzicht gegeven van het totale 
aantal veiligheidsevents, onderverdeeld per type 
veiligheidsevent. 

Dit rapport geeft een samenvatting op hoog 
niveau weer van het compliantieniveau en het 
optreden van veiligheidsevents bij een bepaalde 
instelling. Op basis van dit rapport kunnen meer 
details worden verkregen via andere rapporten over 
veiligheidsevents.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt als 
steun bij beslissingen over het beoogde gebruik van 
protocollen, en aangeven of de geprogrammeerde 
limieten juist zijn ingesteld of moeten worden 
aangepast.

Speciale functies 
In het eerste van de twee cirkeldiagrammen wordt 
het percentage PharmGuard-infusies, met of zonder 
minimaal één veiligheidsevent, vergeleken met 
niet-PharmGuard-infusies. 

NB: Bij een infusie kunnen meerdere 
veiligheidsevents optreden.

In het tweede cirkeldiagram wordt de verdeling van 
de vier typen veiligheidsevents weergegeven.

Tabelfuncties
Elk cirkeldiagram wordt gevolgd door een tabel met 
gegevens waarop het is gebaseerd. 

De eerste tabel bestaat uit de volgende kolommen: 
PharmGuard-infusies zonder veiligheidsevents, 
% PharmGuard-infusies zonder veiligheidsevents, 
PharmGuard-infusies met veiligheidsevents, 
% PharmGuard-infusies met veiligheidsevents, Niet-
PharmGuard-infusies, % niet-PharmGuard-infusies 
en Totaal infusies. 

De tweede tabel geeft het totale aantal 
veiligheidsevents weer per type, inclusief de 
volgende kolommen: Herprogrammeringen zachte 
limiet, % herprogrammeringen zachte limiet, 
Overschrijvingen zachte limiet, % overschrijvingen 
zachte limiet, Waarschuwingen harde limiet, 
% waarschuwingen harde limiet, Opgeven, % 
opgeven en totaal aantal veiligheidsevents.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de onderdelen van het cirkeldiagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te klikken" 
naar de onderliggende gegevens in een detailrapport. 

• Met de onderdelen van het cirkeldiagram en de 
onderstreepte waarden in het eerste cirkeldiagram 
en de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport. 

• Met de onderdelen van het cirkeldiagram 
en de onderstreepte waarden in het tweede 
cirkeldiagram en de tabel klikt u door naar het 
Detail veiligheidsevent-rapport.
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Veiligheidsevents per profiel 

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per profiel van 
zowel het aantal (linker Y-as) als het percentage (rechter 
Y-as) veiligheidsevents die optreden bij infusies. 

U kunt kiezen voor vergelijking van de 16 profielen 
met de meeste veiligheidsevents, de 16 profielen 
met de minste veiligheidsevents of van maximaal 
16 afzonderlijk geselecteerde profielen.

Met dit rapport kunt u een of meerdere 
profielen beoordelen en de verschillende typen 
veiligheidsevents vergelijken die kunnen optreden.

NB: Als dezelfde profielnaam wordt gebruikt in 
verschillende bibliotheken, worden de gegevens 
uit deze profielen gebundeld in het rapport.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt als 
steun bij beslissingen over het beoogde gebruik van 
protocollen, en aangeven of de geprogrammeerde 
limieten juist zijn ingesteld of moeten worden 
aangepast. 

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal 
veiligheidsevents vergeleken voor elk geselecteerde 
profiel, waarbij elke kolom is onderverdeeld per 
type veiligheidsevent. De veiligheidsevents worden 
vermeld in de diagramlegenda.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Profiel, PharmGuard-infusies, Herprogrammeringen 
zachte limiet, Infusies met herprogrammeringen 
zachte limiet, % infusies met herprogrammeringen 
zachte limiet, Overschrijvingen zachte limiet, Infusies 
met overschrijvingen zachte limiet, % infusies met 
overschrijvingen zachte limiet, Waarschuwingen 
harde limiet, Infusies met waarschuwingen harde 
limiet, % infusies met waarschuwingen harde 
limiet, Opgeven, Infusies met opgeven, % infusies 
met opgeven, Veiligheidsevents, Infusies met 
veiligheidsevents en % infusies met veiligheidsevents. 

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het type veiligheidsevent 
is geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
infusies en het aantal veiligheidsevents voor elk type 
veiligheidsevent. Het percentage is een herberekend 
percentage, gebaseerd op het totale aantal infusies 
en veiligheidsevents per type.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
gekleurde balkjes in het diagram of op de onderstreepte 
waarden in de tabel om "door te klikken" naar de 
onderliggende gegevens in een detailrapport. 

• Met de gekleurde balkjes in het diagram of de 
onderstreepte waarden in de kolommen Type 
veiligheidsevent van de tabel klikt u door naar het 
Detail veiligheidsevent-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Infusie van de tabel klikt u door naar het  
Detail infusie-rapport.
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Veiligheidsevents per profiellijst

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per profiel 
van het aantal veiligheidsevents ten opzichte van het 
aantal infusies voor elk type veiligheidsevent dat voor 
dit rapport is geselecteerd. 

De resultaten worden getotaliseerd per groep, 
bibliotheek en profiel.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt als 
steun bij beslissingen over het beoogde gebruik 
van medicatieprogramma's en aangeven of de 
geprogrammeerde limieten juist zijn ingesteld 
of moeten worden aangepast.

Speciale functies 
Dit rapport is vollediger dan het rapport over de 
veiligheidsevents per profiel, omdat alle profielen 
(en niet slechts 16) binnen de criteria hierin zijn 
opgenomen en omdat het is getotaliseerd per groep, 
bibliotheek en profiel.

Tabelfuncties
De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Groep, Bibliotheek, Profiel, PharmGuard-
infusies, Herprogrammeringen zachte limiet, 
Infusies met herprogrammeringen zachte limiet, 
% infusies met herprogrammeringen zachte 
limiet, Overschrijvingen zachte limiet, Infusies 
met overschrijvingen zachte limiet, % infusies met 
overschrijvingen zachte limiet, Waarschuwingen 
harde limiet, Infusies met waarschuwingen harde 
limiet, % infusies met waarschuwingen harde 
limiet, Opgeven, Infusies met opgeven, % infusies 
met opgeven, Veiligheidsevents, Infusies met 
veiligheidsevents en % infusies met veiligheidsevents. 

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het type veiligheidsevent 
is geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
infusies en het aantal veiligheidsevents voor elk type 
veiligheidsevent. Het percentage is een herberekend 
percentage, gebaseerd op het totale aantal infusies 
en veiligheidsevents per type.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de onderstreepte waarden in de tabel om 
"door te klikken" naar de onderliggende gegevens 
in een detailrapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Infusie van de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Veiligheidsevents van de tabel klikt u door naar 
het Detail veiligheidsevent-rapport.
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Veiligheidsevents per protocol, medicatieprogramma of medicatieprotocol*

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per protocol, 
medicatieprogramma of medicatieprotocol van zowel 
het aantal (linker Y-as) als het percentage (rechter 
Y-as) veiligheidsevents die optreden bij infusies.

U kunt kiezen om de meeste veiligheidsevents, 
de minste veiligheidsevents of afzonderlijk 
geselecteerde protocollen, medicatieprogramma’s of 
medicatieprotocollen te vergelijken.

NB: Als hetzelfde protocol, medicatieprogramma 
of medicatieprotocol wordt gebruikt in 
verschillende profielen, worden de gegevens 
gebundeld in het rapport. 

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt als 
hulpmiddel bij het evalueren van het actuele gebruik 
van de bibliotheek, van protocollen die eventueel 
aangepast moeten worden en van veranderingen 
die eventueel moeten worden aangebracht in de 
werkwijze.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal 
veiligheidsevents naast elkaar vergeleken voor 
elk geselecteerd protocol, medicatieprogramma 
of medicatieprotocol, waarbij elke kolom is 
onderverdeeld per type veiligheidsevent. 
De veiligheidsevents worden vermeld in de 
diagramlegenda. De stippellijnen staan voor 
het percentage infusies voor de aantallen 
veiligheidsevents.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het 
diagram is gebaseerd, bestaat uit de volgende 
kolommen: (Protocollen, Medicatieprogramma’s 
of Medicatieprotocollen), Therapie, Kwalificatie, 
Medicatie, Herprogrammering zachte limiet, 
Infusies met herprogrammeringen zachte limiet, 
% infusies met herprogrammeringen zachte 
limiet, Overschrijvingen zachte limiet, Infusies 
met overschrijvingen zachte limiet, % infusies met 
overschrijvingen zachte limiet, Waarschuwing harde 
limiet, Infusies met waarschuwingen harde limiet, % 
infusies met waarschuwingen harde limiet, Opgeven, 
Infusies met opgeven, % infusies met opgeven, 
Veiligheidsevents, Infusies met veiligheidsevents en % 
infusies met veiligheidsevents.

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het type veiligheidsevent 
is geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
infusies en het aantal veiligheidsevents voor elk type 
veiligheidsevent. Het percentage in deze rij is een 
herberekend percentage, gebaseerd op het totale 
aantal infusies en veiligheidsevents per type. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in een 
detailrapport. 

• Met de gekleurde balkjes in het diagram of de 
onderstreepte waarden in de kolommen Type 
veiligheidsevent van de tabel klikt u door naar 
het Detail veiligheidsevent-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Infusie van de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport.

* Het gebruik van een protocol, medicatieprotocol of medicatieprogramma in het rapport wordt bepaald door 
het type infuuspomp.
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Veiligheidsevents per protocol- of medicatieprogrammalijst*

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per 
protocol of medicatieprogramma van het aantal 
veiligheidsevents ten opzichte van het aantal infusies 
voor elk type veiligheidsevent dat voor dit rapport is 
geselecteerd. 

De resultaten worden getotaliseerd per groep, 
bibliotheek, therapie, kwalificatie en medicatie.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt als 
hulpmiddel bij het beoordelen van specifieke 
protocollen, medicatieprogramma’s of 
medicatieprotocollen en bij vergelijking van  
de verschillende typen veiligheidsevents die  
daarbij optreden.

Speciale functies 
Dit rapport is vollediger dan het rapport over de 
veiligheidsevents per protocol of medicatieprogramma, 
omdat alle profielen (en niet slechts 20) binnen 
de criteria hierin zijn opgenomen en omdat het 
is getotaliseerd per groep, bibliotheek, therapie, 
kwalificatie en medicatie. 

Tabelfuncties
De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Groep, Bibliotheek, Therapie, Kwalificatie, 
Medicatie, Infusies, Herprogrammeringen zachte 
limiet, Infusies met herprogrammeringen zachte 
limiet, Overschrijvingen zachte limiet, Infusies 
met overschrijvingen zachte limiet, % infusies met 
overschrijvingen zachte limiet, Waarschuwingen 
harde limiet, Infusies met waarschuwingen harde 
limiet, % infusies met waarschuwingen harde 
limiet, Opgeven, Infusies met opgeven, % infusies 
met opgeven, Veiligheidsevents, Infusies met 
veiligheidsevents en % infusies met veiligheidsevents.

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het type veiligheidsevent 
is geselecteerd voor het rapport.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
onderstreepte waarden in het diagram of de tabel om 
"door te klikken" naar de onderliggende gegevens in 
een detailrapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Infusie van de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Veiligheidsevents van de tabel klikt u door naar het 
Detail veiligheidsevent-rapport.

* Het gebruik van een protocol of medicatieprogramma in het rapport wordt bepaald  
het type infuuspomp.
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Veiligheidsevents per tijd van dag 

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per tijd 
van de dag van zowel het aantal (linker Y-as) als het 
percentage (rechter Y-as) veiligheidsevents dat per 
uur van de dag optreedt.

Dit rapport geeft aan of er een bepaald tijdstip van 
de dag is waarop meer veiligheidsevents optreden 
bij infusies.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en zorgomgevingen 
worden gebruikt door commissies, artsen, 
zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers en 
vergelijkbare medewerkers voor het vaststellen 
van de tijdstippen van de dag waarop de meeste 
veiligheidsevents plaatsvinden. De gegevens in dit 
rapport kunnen worden gebruikt bij het beoordelen van 
de huidige werkwijze, het wervingsproces en de training 
voor en het gebruik van protocollen en profielen.

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt als 
steun bij beslissingen over het beoogde gebruik van 
protocollen, en aangeven of de geprogrammeerde 
limieten juist zijn ingesteld of moeten worden 
aangepast.

NB: Als u klikt op een waarde in de kolommen 
met een overzicht van Infusies met 
"veiligheidsevents", wordt in het resulterende 
rapport Detail infusie het werkelijke aantal 
infusies weergegeven die een rol hebben 
gespeeld bij de veiligheidsevents. 

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal 
veiligheidsevents vergeleken voor elke tijd van 
de dag, waarbij elke kolom is onderverdeeld per 
type veiligheidsevent. De veiligheidsevents worden 
vermeld in de diagramlegenda.

De stippellijnen staan voor het percentage infusies 
binnen het type veiligheidsevent.

In dit rapport wordt het totaal aantal PharmGuard-
infusies weergegeven binnen de geselecteerde 
criteria, om een beeld te geven van de in het rapport 
vermelde gegevens.

Tabelfuncties
Een tabel met gegevens waarop het diagram is 
gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Uren, Infusies, Herprogrammeringen zachte limiet, 
Infusies met herprogrammeringen zachte limiet, 
% infusies met herprogrammeringen zachte 
limiet, Overschrijvingen zachte limiet, Infusies 
met overschrijvingen zachte limiet, % infusies met 
overschrijvingen zachte limiet, Waarschuwingen 
harde limiet, Infusies met waarschuwingen harde 
limiet, % infusies met waarschuwingen harde 
limiet, Opgeven, Infusies met opgeven, % infusies 
met opgeven, Veiligheidsevents, Infusies met 
veiligheidsevents en % infusies met veiligheidsevents. 

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het type veiligheidsevent 
is geselecteerd voor het rapport.

Het aantal infusies dat wordt weergegeven in het 
rapport Detail infusie kan lager zijn dan het totale 
aantal infusies met "veiligheidsevents", omdat een 
infusie enkele uren kan duren en het totaal dan bestaat 
uit veiligheidsevents voor alle betrokken tijden.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
infusies en het aantal veiligheidsevents voor elk type 
veiligheidsevent. Het percentage is een herberekend 
percentage, gebaseerd op het totale aantal infusies 
en veiligheidsevents per type.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door 
te klikken" naar de onderliggende gegevens in een 
detailrapport. 

• Met de gekleurde balkjes in het diagram of de 
onderstreepte waarden in de kolommen Type 
veiligheidsevent van de tabel klikt u door naar 
het Detail veiligheidsevent-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Infusie van de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport.
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Veiligheidsevents per instelling

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per instelling 
van zowel het aantal (linker Y-as) als het percentage 
(rechter Y-as) veiligheidsevents die optreden bij infusies. 

Met dit rapport kunt u een instelling bekijken of 
meerdere instellingen vergelijken.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook bijdragen aan beslissingen 
met betrekking tot het juiste gebruik van protocollen 
en aangeven of de geprogrammeerde limieten juist 
zijn ingesteld of moeten worden aangepast.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal 
veiligheidsevents vergeleken voor elke geselecteerde 
instelling, waarbij elke kolom is onderverdeeld per 
type veiligheidsevent. De veiligheidsevents worden 
vermeld in de diagramlegenda.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Instelling, Infusies, herprogrammeringen zachte 
limiet, Infusies met herprogrammeringen zachte 
limiet, % infusies met Herprogrammeringen zachte 
limiet, Overschrijvingen zachte limiet, Infusies 
met overschrijvingen zachte limiet, % infusies met 
overschrijvingen zachte limiet, Waarschuwingen 
harde limiet, Infusies met waarschuwingen harde 
limiet, % infusies met waarschuwingen harde 
limiet, Opgeven, Infusies met opgeven, % infusies 
met opgeven, Veiligheidsevents, Infusies met 
veiligheidsevents en % infusies met veiligheidsevents.

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het type veiligheidsevent 
is geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
infusies en het aantal veiligheidsevents voor elk type 
veiligheidsevent. Het percentage is een herberekend 
percentage, gebaseerd op het totale aantal infusies 
en veiligheidsevents per type.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in een 
detailrapport. 

• Met de gekleurde balkjes in het diagram en 
de onderstreepte waarden in de kolommen 
Veiligheidsevents van de tabel klikt u door naar 
het Detail veiligheidsevent-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Infusie van de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport. 
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Veiligheidsevents per parameter

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van de 
hoeveelheid veiligheidsevents voor de geselecteerde 
parameters. Voor elke parameter wordt het aantal 
van elk type veiligheidsevent weergegeven, met het 
percentage veiligheidsevents voor het totale aantal 
PharmGuard-infusies.

Met dit rapport kunt u een of meerdere 
parameters beoordelen en de verschillende typen 
veiligheidsevents vergelijken die kunnen optreden. 

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook bijdragen aan 
beslissingen met betrekking tot het juiste gebruik van 
protocollen en aangeven of de geprogrammeerde 
limieten juist zijn ingesteld of moeten worden 
aangepast. 

Opmerkingen: 

• Omdat er tijdens een infusie meerdere 
veiligheidsevents kunnen optreden, met 
verschillende parameters veiligheidsevent, wordt 
in de infusiekolom “N.v.t.” weergegeven voor 
individuele parameters. In de rij Totaal voor Infusies 
staat het totale aantal infusies dat voldoet aan de 
geselecteerde criteria.

• Als u op een waarde klikt in de rij Totaal voor 
kolommen met een overzicht van "Infusies met...", 
wordt in het resulterende rapport het werkelijke 
aantal infusies weergegeven dat een rol heeft 
gespeeld bij de veiligheidsevents. Dit aantal kan 
afwijken van de waarde die u hebt aangeklikt. 

Als een bepaalde infusie, bijvoorbeeld, een 
Waarschuwing harde limiet heeft bij de Dosis 
parameter veiligheidsevent en een Waarschuwing 
harde limiet bij het Gewicht parameter 
veiligheidsevent, is het totaal "Infusies met 
waarschuwingen harde limiet" 2, maar het aantal 
infusies in het rapport Detail infusie slechts 1.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal 
veiligheidsevents vergeleken voor elke geselecteerde 
parameter, waarbij elke kolom is onderverdeeld per 
type veiligheidsevent. De veiligheidsevents worden 
vermeld in de diagramlegenda. 

De stippellijnen staan voor het percentage infusies 
binnen het type veiligheidsevent. 

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Parameter, Infusies, Herprogrammeringen zachte 
limiet, Infusies met herprogrammeringen zachte 
limiet, % infusies met herprogrammeringen zachte 
limiet, Overschrijvingen zachte limiet, Infusies 
met overschrijvingen zachte limiet, % infusies met 
overschrijvingen zachte limiet, Waarschuwingen 
harde limiet, Infusies met waarschuwingen harde 
limiet, % infusies met waarschuwingen harde 
limiet, Opgeven, Infusies met opgeven, % infusies 
met opgeven, Veiligheidsevents, Infusies met 
veiligheidsevents en % infusies met veiligheidsevents.

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het type veiligheidsevent 
of de parameter veiligheidsevent is geselecteerd 
voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
infusies en het aantal veiligheidsevents voor elk type 
veiligheidsevent. Het percentage is een herberekend 
percentage, gebaseerd op het totale aantal infusies 
en veiligheidsevents per type.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in een 
detailrapport. 

• Met de gekleurde balkjes in het diagram of de 
onderstreepte waarden in de kolommen Type 
veiligheidsevent van de tabel klikt u door naar het 
Detail veiligheidsevent-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Infusie van de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport.
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Overzicht parameters veiligheidsevents 

Doel
Selecteer dit rapport voor een overzicht van het type 
parameters veiligheidsevent dat de veiligheidsevents 
veroorzaakt. 

Dit rapport dient om te kunnen bepalen bij 
welke parameters zich de meeste (of minste) 
veiligheidsevents voordoen. Voorbeelden van 
parameters veiligheidsevent omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot continue snelheid, PCA/PCEA-dosis,  
PCA/PCEA-dosisblokkering, klinische bolus etc.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

De informatie in dit rapport kan worden gebruikt 
als hulpmiddel bij het beoordelen van het huidige 
gebruik van het PharmGuard-protocol om te bepalen 
of veranderingen in werkwijze, training, aanpassingen 
in de bibliotheek of andere acties nodig zijn. 

Speciale functies 
In dit samenvattende rapport worden de 
gerapporteerde veiligheidsevents weergegeven 
voor elk geselecteerd profiel. Binnen elk profiel zijn 
de events onderverdeeld per type veiligheidsevent 
en per parameter veiligheidsevent die het event 
veroorzaakt. 

Tabelfuncties
De rijen in de tabel geven het totale aantal 
veiligheidsevents weer voor de volgende categorieën: 
Profiel, Type veiligheidsevent en Parameter 
veiligheidsevent. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
onderstreepte waarden in het diagram of de tabel om 
"door te klikken" naar de onderliggende gegevens in 
het Detail veiligheidsevent-rapport. 
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Foutfactor veiligheidsevents

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van de 
veiligheidsevents die klinisch significanter kunnen 
zijn op basis van de foutfactor van de originele 
parameterwaarde. 

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

De informatie in dit rapport kan worden gebruikt 
als hulpmiddel bij het beoordelen van het huidige 
gebruik van het PharmGuard Software-protocol om 
te bepalen of veranderingen in werkwijze, training, 
aanpassingen in de medicatieprogramma's of andere 
acties nodig zijn.

Opmerkingen:

• Hoewel het diagram in dit rapport geschikt is 
voor een enorme hoeveelheid gegevens, kan een 
teveel aan gegevens in uw rapportcriteria (zoals 
alle medicatieprogramma's, meerdere profielen 
en/of een heel groot datumbereik) ertoe leiden 
dat uw diagram te vol wordt en daardoor lastig te 
lezen is. Als dit het geval is, kunt u overwegen uw 
criteria aan te scherpen of meerdere rapporten te 
genereren, gebaseerd op verschillende criteria.

• Dit rapport is geschikt voor maximaal 100.000 rijen. 
Verminder het aantal selectiecriteria voor een 
optimaal resultaat.

• Afhankelijk van de door u gekozen criteria, kan het 
aanzienlijk langer duren voordat u resultaten ziet 
dan bij andere rapporten.

Speciale functies 
De Foutfactor veiligheidsevents wordt weergegeven 
in een kolomdiagram, waarbij de hoogte van elke 
kolom het belang aangeeft van elk veiligheidsevent. 
In de tabel onder het diagram worden de aan het 
diagram gerelateerde waarden weergegeven; 
deze kunnen op basis van elke willekeurige kolom 
gesorteerd worden.

De berekening voor de foutfactor is:

• Ingevoerde waarde/Uiteindelijke waarde 
(er is sprake van een positieve foutfactor als 
de ingevoerde waarde de limiet overschrijdt). 

• Ingevoerde waarde/Uiteindelijke waarde 
(er is sprake van een negatieve foutfactor als 
de ingevoerde waarde onder de limiet ligt).

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Serienummer, Asset-ID, Datum/tijd, Type 
veiligheidsevent, Groep, Bibliotheek, Profiel, Therapie, 
Kwalificatie, Medicatie, Parameter, Vorige waarde, 
Ingevoerde waarde, Hard min, Zacht min, Zacht max, 
Hard max, Uiteindelijke waarde, Foutfactor.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Eventgeschiedenis-rapport. 
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Trending veiligheidsevents

Doel
Selecteer dit rapport om het percentage 
veiligheidsevents per profiel en per type 
veiligheidsevent weer te geven binnen een bepaalde 
periode en trendinterval.

De criteriaselectie Totaal alle profielen geeft de trend 
aan voor alle profielen bij elkaar.

Voor elk geselecteerd trendinterval (dagelijks, 
wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) 
worden het aantal en percentage voor elk type 
veiligheidsevent vermeld. 

Gebruik door 
De informatie in dit rapport kan worden gebruikt 
door managementteams voor de beoordeling van 
de frequentie van en het type veiligheidsevents 
die optreden gedurende een bepaalde periode 
(d.w.z., bepalen of de situatie is verbeterd). 

Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor 
de evaluatie van protocollen. Er kan bijvoorbeeld 
worden beoordeeld of een toename of afname van 
veiligheidsevents samenviel met een wijziging in het 
protocol.

Opmerkingen: 

• Hoewel het diagram in dit rapport geschikt is 
voor een enorme hoeveelheid gegevens, kan een 
teveel aan gegevens in uw rapportcriteria (zoals 
alle protocollen, meerdere profielen en/of een heel 
groot datumbereik) ertoe leiden dat uw diagram 
te vol wordt en daardoor lastig te lezen is. Als dit 
het geval is, kunt u overwegen uw criteria aan te 
scherpen of meerdere rapporten te genereren, 
gebaseerd op verschillende criteria.

• Als er te veel combinaties van profiel en 
veiligheidsevents in de geselecteerde criteria zijn 
opgenomen, kan in de diagramlegenda niet alles 
worden weergeven en verschijnt het symbool "..." 
om aan te geven dat er legendawaardes ontbreken.

Speciale functies 
In een lijndiagram wordt de trend weergegeven van 
het percentage veiligheidsevents voor elk geselecteerd 
profiel en veiligheidsevent. De tijdsperiode op de x-as 
wordt bepaald door het geselecteerde trendinterval.

Voor alle geselecteerde groepen en bibliotheken 
wordt het aantal rapporterende toestellen 
weergegeven, om een beeld te krijgen van het aantal 
toestellen waarvan die gegevens afkomstig zijn.

Tabelfuncties
Een tabel met gegevens waarop het diagram is 
gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Trendinterval, Profiel, Infusies, Herprogrammeringen 
zachte limiet, Infusies met herprogrammeringen 
zachte limiet, % infusies met herprogrammeringen 
zachte limiet, Overschrijvingen zachte limiet, Infusies 
met overschrijvingen zachte limiet, % infusies met 
overschrijvingen zachte limiet, Waarschuwingen 
harde limiet, Infusies met waarschuwingen harde 
limiet, % infusies met waarschuwingen harde 
limiet, Opgeven, Infusies met opgeven, % infusies 
met opgeven, Veiligheidsevents, Infusies met 
veiligheidsevents en % infusies met veiligheidsevents.

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het type veiligheidsevent 
is geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
infusies en het aantal veiligheidsevents voor elk type 
veiligheidsevent. Het percentage is een herberekend 
percentage, gebaseerd op het totale aantal infusies en 
veiligheidsevents per type. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
onderstreepte waarden in het diagram of de tabel om 
"door te klikken" naar de onderliggende gegevens in 
een detailrapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Infusie van de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Veiligheidsevents van de tabel klikt u door naar het 
Detail veiligheidsevent-rapport.
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Hoofdstuk 4  Alarmrapporten
Onder deze groep vallen de volgende rapporten:

• Alarmoverzicht

• Alarmen per profiel

• Alarmen per protocol, 
medicatieprogramma of 
medicatieprotocol

• Alarmen per tijd van de dag

• Alarmen per instelling 

• Alarmen per type

• Alarmen per toestel op type

• Alarmtrending

Zie voor een lijst met alarmtypen per categorie de online help die op het webportaal beschikbaar is.
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Alarmoverzicht 

Doel
Selecteer dit rapport voor een vergelijking 
van het percentage infusies met en zonder 
alarmen met het percentage (niet-PharmGuard) 
infusies met handmatige modus. Hier vindt u 
ook het totaal aantal alarmen, ingedeeld per 
alarmcategorie.

Dit rapport geeft een samenvatting op hoog 
niveau weer van het compliantieniveau en 
het optreden van alarmen bij een bepaalde 
instelling. Op basis van dit rapport kunnen 
meer details worden verkregen via andere 
alarmrapporten. 

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door 
commissies, artsen, zorgmanagers, 
verpleegkundigen, apothekers en vergelijkbare 
medewerkers, voor de evaluatie van de 
medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt 
als steun bij beslissingen over het beoogde 
gebruik van protocollen, en aangeven of de 
geprogrammeerde limieten juist zijn ingesteld 
of moeten worden aangepast.

Speciale functies 
In het eerste van de twee cirkeldiagrammen 
wordt het percentage PharmGuard-infusies, met 
of zonder minimaal één alarm, vergeleken met 
niet-PharmGuard-infusies. 

NB: Bij een infusie kunnen meerdere alarmen 
optreden.

In het tweede cirkeldiagram wordt de verdeling van 
de alarmcategorieën weergegeven. De alarmen in 
het tweede cirkeldiagram omvatten alarmen die zijn 
opgetreden terwijl er geen infusie plaatsvond.

Tabelfuncties
Elk cirkeldiagram wordt gevolgd door een tabel met 
de gegevens waarop het is gebaseerd. 

De eerste tabel bestaat uit de volgende kolommen: 
PharmGuard-infusies zonder alarmevents,  
% PharmGuard-infusies zonder alarmevents, 
PharmGuard-infusies met alarmevents,  
% PharmGuard-infusies met alarmevents, Niet-
PharmGuard-infusies zonder alarmevents,  
% niet-PharmGuard-infusies zonder alarmevents, 
Niet-PharmGuard-infusies met alarmevents,  
% niet-PharmGuard-infusies met alarmevents  
en Totaal infusies. 

De tweede tabel geeft het totale aantal alarmen 
weer per type, inclusief de volgende kolommen: 
Niet-routinematige klinische alarmen, % niet-
routinematige klinische alarmen, Routinematige 
klinische alarmen, % routinematige klinische alarmen, 
Niet-routinematige hardware-alarmen, % niet-
routinematige hardware-alarmen, Routinematige 
hardware-alarmen, % routinematige hardware-
alarmen, Werkingsalarmen, % werkingsalarmen 
en Totaal alarmen.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de onderdelen van het cirkeldiagram of op de 
onderstreepte waarden in het diagram of de tabel om 
"door te klikken" naar de onderliggende gegevens in 
een detailrapport. 

• Met de onderdelen van het cirkeldiagram en de 
onderstreepte waarden in het eerste cirkeldiagram 
en de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport. 

• Met de onderdelen van het cirkeldiagram 
en de onderstreepte waarden in het tweede 
cirkeldiagram en de tabel klikt u door naar het 
Detail alarmevent-rapport.
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Alarmen per profiel

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van het 
aantal alarmen voor elk geselecteerd profiel. U kunt 
kiezen voor vergelijking van de 16 profielen met 
de meeste alarmen, de 16 profielen met de minste 
alarmen of 16 afzonderlijk geselecteerde profielen.

Met dit rapport kunt u een of meerdere profielen 
beoordelen en de verschillende alarmtypen 
vergelijken die kunnen optreden. 

NB: Als dezelfde profielnaam wordt gebruikt in 
verschillende bibliotheken, worden de gegevens 
uit deze profielen gebundeld in het rapport.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt als 
steun bij beslissingen over het beoogde gebruik van 
protocollen, en aangeven of de geprogrammeerde 
limieten juist zijn ingesteld of moeten worden 
aangepast.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal alarmen 
vergeleken voor elk geselecteerd profiel, waarbij 
elke kolom is onderverdeeld per alarmtype. De 
alarmtypen worden vermeld in de diagramlegenda.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Profiel, Alarmtype en Totaal alarmen. 

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het alarmtype is 
geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal en een kolom met 
het totale aantal alarmen voor elk geselecteerd profiel 
en het totale aantal alarmen voor elk alarmtype, 
gebaseerd op de geselecteerde profielen.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail alarmevent-rapport.
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Alarmen per protocol, medicatieprogramma of medicatieprotocol*

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van het 
aantal alarmen voor elk geselecteerd protocol, 
medicatieprogramma of medicatieprotocol. U 
kunt kiezen voor vergelijking van de 20 met de 
meeste alarmen, de 20 met de minste alarmen 
of 20 afzonderlijk geselecteerde protocollen, 
medicatieprotocollen of medicatieprogramma’s. 

NB: Als hetzelfde protocol wordt gebruikt in 
verschillende profielen, worden de gegevens uit 
deze protocollen gebundeld in het rapport.

Gebruik door 
Dit rapport kan worden gebruikt door commissies, 
artsen, apothekers, zorgmanagers en medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie voor het 
evalueren van de medicatieveiligheid en de huidige 
werkwijze. 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt als 
hulpmiddel bij het evalueren van het actuele gebruik 
van de configuratie, van protocollen die eventueel 
aangepast moeten worden en van veranderingen 
die eventueel moeten worden aangebracht in de 
werkwijze.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal alarmen naast 
elkaar vergeleken voor elk geselecteerd protocol, 
medicatieprogramma of medicatieprotocol, waarbij 
elke kolom is onderverdeeld per type alarm. De 
alarmtypen worden vermeld in de diagramlegenda.  

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Protocol, Medicatieprogramma of Medicatieprotocol, 
Therapie, Kwalificatie, Medicatie en Alarmtype en het 
aantal alarmen voor het protocol. 

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het alarmtype is 
geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
alarmen voor elk geselecteerd protocol en het totale 
aantal alarmen voor elk alarmtype, gebaseerd op het 
geselecteerde protocol.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail alarmevent-rapport.

* Het gebruik van protocollen, medicatieprogramma’s of medicatieprotocollen in het rapport wordt bepaald 
door het type infuuspomp.
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Alarmen per tijd van de dag 

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave, per tijd 
van de dag, van zowel het aantal alarmen als het 
alarmtype dat optreedt.

Dit rapport geeft aan of er een bepaald tijdstip van de 
dag is waarop er meer alarmen zijn. 

Gebruik door 
Dit rapport kan door zorgmanagers en medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie worden 
gebruikt om te bepalen op welke tijden van de dag 
de meeste alarmen plaatsvinden. De gegevens in dit 
rapport kunnen worden gebruikt bij het beoordelen 
van de huidige werkwijze, het wervingsproces en 
de training voor en het gebruik van protocollen en 
profielen.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal alarmen per 
uur vergeleken voor elke tijd van de dag, waarbij 
elke kolom is onderverdeeld per alarmtype. De 
alarmtypen worden vermeld in de diagramlegenda.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Uur en alarmtypen en het aantal alarmen voor het 
betreffende uur. 

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het alarmtype is 
geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
alarmen voor elk uur van de dag en het totale aantal 
alarmen voor elk alarmtype per dag. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail alarmevent-rapport.

Alarmen per instelling

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave, per 
instelling, van zowel het aantal alarmen als het 
alarmtype dat optreedt per geselecteerde instelling.

Met dit rapport kunt u een of meerdere instellingen 
beoordelen en de verschillende alarmtypen 
vergelijken die kunnen optreden.

Gebruik door 
Dit rapport kan door zorgmanagers en medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie worden 
gebruikt om te bepalen bij welke instellingen de 
meeste alarmen plaatsvinden. De gegevens in dit 
rapport kunnen worden gebruikt bij het beoordelen 
van de huidige werkwijze, het wervingsproces en 
de training voor en het gebruik van protocollen en 
profielen.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal alarmen 
vergeleken voor elke geselecteerde instelling, waarbij 
elke kolom is onderverdeeld per alarmtype. De 
alarmtypen worden vermeld in de diagramlegenda.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Alarmtypen en Totaal alarmen in de instelling. 

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het alarmtype is 
geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
alarmen voor elke instelling en het totale aantal 
alarmen voor elk alarmtype. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail alarmevent-rapport.
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Alarmen per type 

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van het 
aantal alarmen per alarmtype.

U kunt kiezen voor een vergelijking van de 20 
meest frequente alarmtypen, de 20 minst frequente 
alarmtypen of 20 afzonderlijk geselecteerde 
alarmtypen.

Gebruik door 
Dit rapport kan door zorgmanagers en medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie of de afdeling 
Biomedische Technologie worden gebruikt om te 
bepalen welke alarmen het meest voorkomen. 

Deze informatie kan worden gebruikt om te 
evalueren of verdere actie of onderzoek nodig is om 
eventuele oorzaken van alarmen aan te pakken.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal alarmen 
weergegeven voor elk alarmtype.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd bestaat uit de volgende kolommen: 
Alarmtype en Aantal alarmen. 

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als het alarmtype is 
geselecteerd voor het rapport.

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale aantal 
alarmen voor alle geselecteerde alarmtypen.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens 
op de gekleurde balkjes in het diagram of op de 
onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail alarmevent-rapport.

Alarmen per toestel op type 

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave, per 
profiel, alarmcategorie en alarmtype, van hoe vaak 
een bepaald toestel een alarm heeft gehad en of 
hetzelfde alarm op andere toestellen ook optreedt.

Dit rapport kan worden gebruikt voor een 
beoordeling van de alarmen die optreden en om 
vast te stellen of er een of meer specifieke toestellen 
zijn, of een of meer alarmen, waaraan extra aandacht 
moet worden besteed.

Gebruik door 
Dit rapport kan door zorgmanagers en medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie worden 
gebruikt om te bepalen welke toestellen het vaakst 
alarm geven. 

Deze informatie kan worden gebruikt om te 
evalueren of verdere actie of onderzoek nodig is om 
eventuele oorzaken van alarmen aan te pakken.

Speciale functies 
In dit samenvattende rapport worden de 
gerapporteerde alarmen weergegeven voor elk 
geselecteerd profiel. Binnen elk profiel zijn de 
alarmen onderverdeeld per alarmcategorie en 
alarmtype.

Tabelfuncties
De rijen in de tabel geven het totale aantal alarmen 
weer voor de volgende categorieën: Profiel, 
Alarmcategorie en Alarmtype. De tabel bestaat uit 
de volgende kolommen: Serienummer, Asset-ID en 
Aantal alarmen. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in een 
detailrapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Serienummer en Asset-ID van de tabel klikt u door 
naar het Toesteldetails-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Totaal en Aantal alarmen van de tabel klikt u door 
naar het Detail alarmevent-rapport.
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Alarmtrending 

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave, per 
profiel, van het aantal en de verdeling van alarmen 
en PharmGuard-infusies gedurende een bepaalde 
periode en trendinterval. Het totale aantal alarmen 
en infusies wordt vermeld voor elk trendinterval.

De criteriaselectie Totaal alle profielen geeft de trend 
aan voor alle profielen bij elkaar. 

Voor elk geselecteerd trendinterval (dagelijks, 
wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) wordt 
het aantal en percentage van alle alarmen per profiel 
vermeld. 

Gebruik door 
De informatie in dit rapport kan worden gebruikt 
door managementteams als ondersteuning bij de 
beoordeling van veranderingen in het optreden 
van alarmen gedurende een bepaalde periode  
(d.w.z., om te bepalen of de situatie is verbeterd). 

• Met deze gegevens kunnen de teams de 
medicatieveiligheid en huidige werkwijze 
beoordelen en bepalen welke actie er eventueel 
moet worden ondernomen. 

• Medewerkers van de afdeling Medische 
Technologie kunnen aan de hand van deze 
gegevens hardware- en softwarealarmen 
evalueren. 

• Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor 
de evaluatie van protocollen. Er kan bijvoorbeeld 
worden beoordeeld of een toename of afname 
van alarmen samenviel met een wijziging in het 
protocol.

NB: Hoewel het diagram in dit rapport geschikt 
is voor een enorme hoeveelheid gegevens, kan 
een teveel aan gegevens in uw rapportcriteria 
(zoals alle protocollen, meerdere profielen en/
of een heel groot datumbereik) ertoe leiden dat 
uw diagram te vol wordt en daardoor lastig te 
lezen is. Als dit het geval is, kunt u overwegen uw 
criteria aan te scherpen of meerdere rapporten te 
genereren, gebaseerd op verschillende criteria.

Speciale functies 
Een lijndiagram geeft de trend weer voor de 
geselecteerde profielalarmen. De tijdsperiode 
op de x-as wordt bepaald door het geselecteerde 
trendinterval.

Voor alle geselecteerde groepen en bibliotheken 
wordt het aantal rapporterende toestellen 
weergegeven, om een beeld te krijgen van het aantal 
toestellen waarvan die gegevens afkomstig zijn. 

Tabelfuncties
Een tabel met gegevens waarop het diagram is 
gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Trendinterval, Profiel, Alarmen en Infusies. 

De tabel bevat ook een rij Totaal met het totale 
aantal alarmen en infusies voor alle profielen en 
trendintervallen.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
onderstreepte waarden in het diagram of de tabel om 
"door te klikken" naar de onderliggende gegevens in 
een detailrapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolom 
Alarmen van de tabel klikt u door naar het Detail 
alarmevent-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolom 
Infusie van de tabel klikt u door naar het Detail 
infusie-rapport. 
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Hoofdstuk 5  Gebruiksrapporten
Onder deze groep vallen de volgende rapporten:

• Infusiefrequentie per protocol of 
medicatieprogramma

• Infusiefrequentie per protocol- of 
medicatieprogrammalijst

• Lijst infusiediagnostiek

Infusiefrequentie per protocol of medicatieprogramma*

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van het 
aantal infusies per protocol of medicatieprogramma.

U kunt kiezen voor vergelijking van de 20 met 
de meeste infusies, de 20 met de minste infusies 
of 20 afzonderlijk geselecteerde protocollen, 
medicatieprotocollen of medicatieprogramma’s.

NB: Als hetzelfde protocol, medicatieprogramma 
of medicatieprotocol wordt gebruikt in 
verschillende profielen. worden de gegevens 
gebundeld in het rapport.

Gebruik door
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
protocolgebruik en als bijdrage in de besluitvorming 
over eventuele noodzakelijke aanpassingen van 
protocollen.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal infusies voor 
elk geselecteerd protocol of medicatieprogramma 
naast elkaar vergeleken, waarbij in elke gestapelde 
kolom de gestarte en niet-gestarte infusies apart 
worden weergegeven.

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het diagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Protocol, Medicatieprotocol of Medicatieprogramma, 
Therapie, Kwalificatie, Medicatie, Gestarte 
PharmGuard-infusies, Niet-gestarte PharmGuard-
infusies en PharmGuard-infusies.

NB: De overeenkomstige kolommen worden 
alleen weergegeven als Niet-gestarte infusies is 
geselecteerd voor het rapport.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail infusie-rapport.

* Het gebruik van een protocol of medicatieprogramma in het rapport wordt bepaald door het type 
infuuspomp.
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Infusiefrequentie per protocol- of medicatieprogrammalijst*

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave per protocol 
of medicatieprogramma van het aantal en het 
percentage infusies voor elk geselecteerd protocol, 
medicatieprogramma of medicatieprotocol. Het 
bevat aanvullende informatie zoals het aantal 
klinische bolussen en het aantal klinische bolussen 
per infusie.

De resultaten worden getotaliseerd per groep, 
bibliotheek en profiel.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers als bijdrage in de 
besluitvorming over aanpassingen aan protocollen, 
medicatieprogramma’s of medicatieprotocollen.

Speciale functies 
Dit rapport is vollediger dan het rapport over de 
infusiefrequentie per protocol of medicatieprogramma, 
omdat alle protocollen, medicatieprotocollen of 
medicatieprogramma’s binnen de criteria hierin zijn 
opgenomen (en niet slechts 20), en omdat het is 
getotaliseerd per groep, bibliotheek en profiel.

Tabelfuncties
Dit rapport bevat het totale aantal PharmGuard-
infusies binnen de geselecteerde criteria.

De tabel bestaat uit de volgende kolommen: Groep, 
Bibliotheek, Profiel, Therapie, Kwalificatie, Medicatie, 
PharmGuard-infusies, % PharmGuard-infusies, 
Klinische bolus, Klinische bolussen per infusie. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail infusie-rapport.

* Het gebruik van een protocol of medicatieprogramma in het rapport wordt bepaald door het  
type infuuspomp.
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Lijst infusiediagnostiek 

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave, per protocol, 
medicatieprogramma of medicatieprotocol van het 
aantal keren dat elk is geselecteerd, het aantal infusies 
dat al dan niet is gestart en het aantal gerelateerde 
veiligheidsevents. Ter vergelijking worden ook (niet-
PharmGuard)-infusies met handmatige modus in het 
rapport vermeld.

Dit rapport dient voor het geven van informatie over 
infusies die zijn afgebroken (wel geselecteerd, maar 
niet uitgevoerd). Het aantal niet-PharmGuard-infusies 
kan per profiel worden vergeleken, om te zien of, in 
plaats daarvan, voor infusies met handmatige modus 
is gekozen. 

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, om te bepalen aan 
welke protocollen aanpassingen moeten worden 
gedaan (zoals protocollen met een groot aantal 
opgaves, met als consequentie dat niet-PharmGuard-
infusies moeten worden toegediend).

NB: Sommige veiligheidsevents in een gestarte 
infusie leiden tot opgeven; dit type van opgeven 
wordt niet geregistreerd als Opgeven. Raadpleeg 
voor informatie over veiligheidsevents en de 
gerelateerde situaties van Opgeven de rapporten 
over veiligheidsevents.

Speciale functies 
PharmGuard-infusiegegevens zijn de eerste waarden 
die in de tabel worden weergegeven, gevolgd door 
informatie over niet-PharmGuard-infusies per profiel.

Tabelfuncties
De tabel bestaat uit de volgende kolommen: Groep, 
Bibliotheek, Profiel, Therapie, Kwalificatie, Medicatie, 
Programmeereenheden, Gestarte infusies, Niet-
gestarte infusies, Herprogrammeringen zachte limiet, 
Overschrijvingen zachte limiet, Waarschuwingen 
harde limiet en Opgaves.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Detail infusie-rapport.
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Hoofdstuk 6  Rapporten met eventdetails
Onder deze groep vallen de volgende rapporten:

• Detail veiligheidsevent

• Detail alarmevent

• Detail infusie

• Eventgeschiedenis

Detail veiligheidsevent

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van details 
voor elk veiligheidsevent, inclusief datum/tijd, type 
veiligheidsevent, profiel, protocol, parameters, 
veiligheidslimieten en de bij het veiligheidsevent 
ingevoerde waarden.
Het doel van dit rapport is een gedetailleerd overzicht 
te geven van het optreden van veiligheidsevents voor 
de geselecteerde criteria. De typen veiligheidsevents 
die hierin worden vermeld zijn:
• Herprogrammeringen zachte limiet: Er is een waarde 

ingevoerd die buiten het bereik van de zachte limieten 
valt, maar die vervolgens binnen dat bereik is ingevoerd.

• Overschrijvingen zachte limiet: Er is een waarde 
ingevoerd die buiten het bereik van de zachte 
limieten valt en de overschrijving is bevestigd.

• Waarschuwingen harde limiet: Er is een waarde 
buiten een max./min. bereik (grenswaarde voor 
beveiliging) ingevoerd.

• Opgeven: Er is een waarde buiten het bereik 
ingevoerd en de pomp is op het bevestigingsscherm 
uitgeschakeld. Een Opgeven-event vindt ook plaats 
als een gebruiker een waarde begint te veranderen 
en dan afsluit zonder de taak te voltooien.

Gebruik door 
Dit rapport kan, samen met andere rapporten 
over veiligheidsevents, voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor:
• het verkrijgen van meer gedetailleerde informatie 

voor de beoordeling van klinische, trainings- 
of andere kwesties die aandacht behoeven.

• het "doorklikken" op veiligheidsevents voor meer 
informatie over wat er precies is gebeurd, bijv. voor 
het achterhalen van de door de gebruiker ingevoerde 
waarden toen het veiligheidsevent optrad. 

• het vaststellen van een bepaalde periode of een 
bepaald event waarover men meer informatie 
nodig heeft.

Op basis van deze informatie kan het rapport Eventge-
schie denis worden gebruikt om vast te stellen wat er vóór 
en na het veiligheidsevent op het toestel is gebeurd.

Speciale functies 
• De ingevoerde waarde en uiteindelijke waarde zijn 

paars gemarkeerd, zodat ze beter opvallen. 

• Voor dit rapport is normaal gesproken een 
uitklapbalk nodig. 

• De parameter is de oorzaak van het optreden van 
het veiligheidsevent. 

• De ingevoerde waarde is de door de gebruiker 
ingevoerde waarde waarbij het veiligheidsevent 
veroorzaakt wordt.

• De uiteindelijke waarde is de door de gebruiker 
ingevoerde waarde aan het einde van de infusie, 
en omvat eventuele correcties. 

Tabelfuncties
De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Serienummer, Asset-ID, Datum/tijd, Type 
veiligheidsevent, Groep, Bibliotheek, Profiel, Therapie, 
Kwalificatie, Medicatie, Programmeereenheden, 
Parameter, Vorige waarde, Ingevoerde waarde, Hard 
min, Zacht min, Zacht max, Hard max, Uiteindelijke 
waarde, Foutfactor en Instelling. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
onderstreepte waarden in het diagram of de tabel om 
"door te klikken" naar de onderliggende gegevens in 
een detailrapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Serienummer of Asset-ID van de tabel klikt u door 
naar het Toesteldetails-rapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolom 
Datum/tijd van de tabel klikt u door naar het 
Eventgeschiedenis-rapport. 
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Detail veiligheidsevent Vervolg

Opmerkingen:

• Dit rapport is geschikt voor maximaal 100.000 rijen. 
Verminder het aantal selectiecriteria voor een 
optimaal resultaat.

• Afhankelijk van de door u gekozen criteria, kan het 
aanzienlijk langer duren voordat u resultaten ziet 
dan bij andere rapporten.

Detail alarmevent

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van de 
details over elk alarm.

Het doel van dit rapport is erachter te komen of en 
waarom bepaalde alarmtypen voorkomen. Er wordt 
gedetailleerde informatie gegeven over het optreden 
van alarmen.

Gebruik door 
Dit rapport kan door zorgmanagers en medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie worden 
gebruikt om te evalueren welke specifieke alarmen 
het meest voorkomen en waarom.

Opmerkingen:

• Dit rapport is geschikt voor maximaal 100.000 rijen. 
Verminder het aantal selectiecriteria voor een 
optimaal resultaat.

• Afhankelijk van de door u gekozen criteria, kan het 
aanzienlijk langer duren voordat u resultaten ziet 
dan bij andere rapporten.

Speciale functies 
De alarmdetails in dit rapport zijn Protocol, Continue 
snelheid en Laatste toedieningstype.

Tabelfuncties
De tabel bestaat uit de volgende kolommen: 
Serienummer, Asset-ID, Datum/tijd van het event, 
Alarmtype, Groep, Bibliotheek, Profiel, Therapie, 
Kwalificatie, Medicatie, Cassettetype, Laatste continue 
snelheid, Laatste toedieningstype, Datum en tijd 
laatste stilzetting, Aantal stilzettingen alarm, Datum 
en tijd gewist, Actieve periode alarm en Instelling.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
onderstreepte waarden in het diagram of de tabel om 
"door te klikken" naar de onderliggende gegevens in 
een detailrapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Serienummer en Asset-ID van de tabel klikt u door 
naar het Toesteldetails-rapport.

• Met de onderstreepte waarden in de kolom 
Datum/tijd van de tabel klikt u door naar het 
Eventgeschiedenis-rapport. 
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Detail infusie

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave, in 
chronologische volgorde per eventdatum en -tijd, 
van de infusies en veiligheidsevents voor een bepaald 
toestel.

Het doel van dit rapport is het in kaart brengen van 
de reeks infusies en veiligheidsevents, ten opzichte 
van elkaar. Uit het rapport wordt duidelijk wat er 
gebeurd is voorafgaand aan een niet-PharmGuard-
infusie. Dit rapport kan het beste worden uitgevoerd 
voor een toestel, maar kan ook voor meerdere 
toestellen worden uitgevoerd. 

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor het vaststellen 
van de mogelijke relatie tussen veiligheidsevents, 
PharmGuard-infusies en (niet-PharmGuard)-infusies 
met handmatige modus.

Deze gegevens kunnen de besluitvorming met 
betrekking tot aanpassingen aan een PharmGuard-
softwareconfiguratie en de bijbehorende protocollen 
ondersteunen.

Opmerkingen:

• Voor een infusie is de begindatum/-tijd het begin 
van de infusie; voor een veiligheidsevent is dat de 
datum en tijd waarop het veiligheidsevent heeft 
plaatsgevonden. 

• Dit rapport is geschikt voor maximaal 100.000 rijen. 
Verminder het aantal selectiecriteria voor een 
optimaal resultaat.

• Afhankelijk van de door u gekozen criteria, kan het 
aanzienlijk langer duren voordat u resultaten ziet 
dan bij andere rapporten.

• De locatie van het toestel wordt bepaald door het 
ziekenhuislocatiesysteem, indien beschikbaar. Als 
er geen ziekenhuislocatiesysteem beschikbaar 
is, wordt de locatie van het toestel bepaald door 
het draadloze toegangspunt waarmee het toestel 
voor het laatst verbonden is geweest. Neem voor 
meer informatie contact op met uw PharmGuard 
Server-systeemadministrator.

Tabelfuncties
Bij een rij voor infusie wordt de infusiemethode 
vermeld in de kolom Event. Bij een rij voor een 
veiligheidsevent wordt de parameter vermeld die 
het veiligheidsevent heeft veroorzaakt. Er is ook een 
kolom opgenomen waarin wordt aangegeven of de 
infusie werd uitgevoerd of niet (opgegeven). 

De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Serienummer, Asset-ID, Datum/tijd van 
het event, Event, Therapie, Kwalificatie, Medicatie, 
Groep, Bibliotheek, Profiel, Categorie, Parameter, 
Eenheden, Infusie uitgevoerd?, Geprimede 
hoeveelheid, Totaal toegediende medicatie, Datum 
en tijd einde, Duur, Instelling, Locatie en AP-naam. 

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op de 
onderstreepte waarden in het diagram of de tabel om 
"door te klikken" naar de onderliggende gegevens in 
een detailrapport. 

• Met de onderstreepte waarden in de kolommen 
Serienummer en Asset-ID van de tabel klikt u door 
naar het Toesteldetails-rapport.

• Met de onderstreepte waarden in de kolom 
Datum/tijd van de tabel klikt u door naar het 
Eventgeschiedenis-rapport. 
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Eventgeschiedenis

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van een lijst 
met events, in chronologische volgorde, zoals die zich 
op een bepaald toestel hebben voorgedaan. 

Het doel van dit rapport is het (per event) verstrekken 
van gegevens over events voor een of meer toestellen 
om meer te weten te komen over wat er gebeurd is 
vóór en/of na een event. Dit rapport kan het beste 
worden uitgevoerd voor een toestel, maar kan ook 
voor meerdere toestellen worden uitgevoerd.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, om vast te stellen 
welke events er op een bepaald toestel hebben 
plaatsgevonden en wanneer (wat heeft de gebruiker 
geprogrammeerd, is de infusie wel of niet gestart, 
hoe werd de infusie uitgevoerd, is er een alarm 
geweest etc.).

Opmerkingen:

• In het bericht voor Therapie-events kunnen de 
parameters voorkomen die de gebruiker heeft 
geselecteerd en de standaardparameters binnen 
het PharmGuard-protocol. Het is mogelijk dat de 
standaardparameters in het bericht niet bekend 
zijn bij de gebruiker of door deze zijn geselecteerd 
of gewijzigd.

• Dit rapport is geschikt voor maximaal 100.000 rijen. 
Verminder het aantal selectiecriteria voor een 
optimaal resultaat.

• Afhankelijk van de door u gekozen criteria, kan het 
aanzienlijk langer duren voordat u resultaten ziet 
dan bij andere rapporten.

• De locatie van het toestel wordt bepaald door het 
ziekenhuislocatiesysteem, indien beschikbaar. Als 
er geen ziekenhuislocatiesysteem beschikbaar 
is, wordt de locatie van het toestel bepaald door 
het draadloze toegangspunt waarmee het toestel 
voor het laatst verbonden is geweest. Neem voor 
meer informatie contact op met uw PharmGuard 
Server-systeemadministrator.

Speciale functies 
In de kolom Details worden berichten weergegeven 
per eventtype, eventtrigger en eventbericht.

Tabelfuncties
De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Serienummer, Asset-ID, Datum/tijd, 
Eventtype, Trigger, Bericht, Details, Groep, Instelling, 
Locatie en AP-naam.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Toesteldetails-rapport.
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Hoofdstuk 7  Rapporten Medische technologie
Onder deze groep vallen de volgende rapporten:

• Lijst met toestellen

• Toesteldetails

• Batterijstatus

• Preventief onderhoud

• Motorstatus en -gebruik

Lijst met toestellen

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van 
toestelcommunicatie en locatie-informatie op basis 
van de datum van laatste communicatie.

Gebruik door 
Dit rapport kan door zorgmanagers en medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie worden 
gebruikt om de locatie van een of meerdere 
toestellen te bepalen.

NB: De locatie van het toestel wordt 
bepaald door het ziekenhuislocatiesysteem, 
indien beschikbaar. Als er geen 
ziekenhuislocatiesysteem beschikbaar is, wordt 
de locatie van het toestel bepaald door het 
draadloze toegangspunt waarmee het toestel 
voor het laatst verbonden is geweest. Neem voor 
meer informatie contact op met uw PharmGuard 
Server-systeemadministrator.

Tabelfuncties
De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Serienummer, Asset-ID, IP-adres, MAC-
adres, Laatste communicatie, Groep, Instelling, 
Locatie, AP-naam en Hostnaam.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
rapport Toesteldetails.
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Toesteldetails

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave 
van informatie over netwerkconfiguratie, 
softwareconfiguratie, lokalisatie (tijd), preventief 
onderhoud, gebruikshistorie en aantallen events voor 
een bepaald toestel.

Voer het serienummer of de asset-ID van het toestel 
in voor een weergave van de toestelinformatie. 

Gebruik door 
Dit rapport kan worden gebruikt door zorgmanagers 
en medewerkers van de afdeling Medische 
Technologie, om een compleet beeld te krijgen van 
een bepaald toestel, het gebruik, onderhoud en de 
netwerkinstellingen ervan, en nog veel meer.

NB: De locatie van het toestel wordt 
bepaald door het ziekenhuislocatiesysteem, 
indien beschikbaar. Als er geen 
ziekenhuislocatiesysteem beschikbaar is, wordt 
de locatie van het toestel bepaald door het 
draadloze toegangspunt waarmee het toestel 
voor het laatst verbonden is geweest. Neem voor 
meer informatie contact op met uw PharmGuard 
Server-systeemadministrator.

Tabelfuncties
De tabel bevat algemene toestelinformatie, 
de gebruiksgeschiedenis en karakterisering van 
hardware en software voor het betreffende toestel.

Doorklikken
Er is geen mogelijkheid voor doorklikken vanuit 
dit rapport.

Batterijstatus

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van 
informatie over de batterij, gebaseerd op de datum 
van laatste communicatie. 

Het doel van dit rapport is het vinden van toestellen 
die binnen het geselecteerde datumbereik contact 
hebben gehad met de PharmGuard-server en 
misschien batterijonderhoud vereisen.

Gebruik door 
Dit rapport kan worden gebruikt door medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie om vast te 
stellen wanneer de toestellen toe zijn aan onderhoud 
van de batterij

NB: De locatie van het toestel wordt 
bepaald door het ziekenhuislocatiesysteem, 
indien beschikbaar. Als er geen 
ziekenhuislocatiesysteem beschikbaar is, wordt 
de locatie van het toestel bepaald door het 
draadloze toegangspunt waarmee het toestel 
voor het laatst verbonden is geweest. Neem voor 
meer informatie contact op met uw PharmGuard 
Server-systeemadministrator.

Speciale functies
Dit rapport herkent toestellen waarvan de batterijen 
aan vervanging toe zijn.

• Als een rij in de tabel rood is, moet de batterij voor 
die pomp vervangen worden.

• Als een rij in de tabel geel is, hoeft de batterij nog 
niet direct vervangen te worden, maar moet dat 
wel binnenkort gebeuren.

Tabelfuncties
De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Serienummer, Asset-ID, Resterend aantal 
opladingen, % resterende opladingen. Laatste 
communicatie, Groep, Instelling, Locatie, AP-naam en 
Hostnaam.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Toesteldetails-rapport.
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Preventief onderhoud

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave van 
de informatie over preventief onderhoud (PO) 
van de toestellen op basis van de datum van 
laatste communicatie. In deze rapporten zijn het 
herinneringsinterval en de eerstvolgende PO-datum 
opgenomen. 

Het doel van dit rapport is het vinden van toestellen 
die binnen het geselecteerde datumbereik contact 
hebben gehad met de PharmGuard-server en 
mogelijk (bijna) toe zijn aan preventief onderhoud. 

Gebruik door 
Dit rapport kan worden gebruikt door medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie om vast te 
stellen wanneer toestellen toe zijn aan preventief 
onderhoud.

NB: De locatie van het toestel wordt 
bepaald door het ziekenhuislocatiesysteem, 
indien beschikbaar. Als er geen 
ziekenhuislocatiesysteem beschikbaar is, wordt 
de locatie van het toestel bepaald door het 
draadloze toegangspunt waarmee het toestel 
voor het laatst verbonden is geweest. Neem voor 
meer informatie contact op met uw PharmGuard 
Server-systeemadministrator.

Speciale functies 
Dit rapport herkent toestellen die (bijna) toe zijn aan 
preventief onderhoud.

Als een rij in de tabel rood is, is de datum voor het 
eerstvolgende preventief onderhoud al verstreken.

Tabelfuncties
De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Serienummer, Asset-ID, Herinnering, 
Herinneringsinterval, Laatste reset, Datum volgend 
PO, Laatste communicatie, Groep, Instelling, Locatie, 
AP-naam en Hostnaam.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Toesteldetails-rapport.

Motorstatus en -gebruik

Doel
Selecteer dit rapport voor weergave van een lijst met 
toestellen met de motortoerenteller en het aantal 
infusies op de laatste communicatiedatum.

Het doel van dit rapport is het vinden van toestellen 
die binnen het geselecteerde datumbereik contact 
hebben gehad met de PharmGuard-server en 
misschien motoronderhoud vereisen.

Gebruik door 
Dit rapport kan worden gebruikt door medewerkers 
van de afdeling Medische Technologie om vast te 
stellen wanneer toestellen toe zijn aan onderhoud 
van de motor.

NB: De locatie van het toestel wordt 
bepaald door het ziekenhuislocatiesysteem, 
indien beschikbaar. Als er geen 
ziekenhuislocatiesysteem beschikbaar is, wordt 
de locatie van het toestel bepaald door het 
draadloze toegangspunt waarmee het toestel 
voor het laatst verbonden is geweest. Neem voor 
meer informatie contact op met uw PharmGuard 
Server-systeemadministrator.

Speciale functies
Dit rapport herkent toestellen waarvan 
de motortoerenteller (bijna) boven het 
waarschuwingsniveau is.

• Als een rij in de tabel rood is, staat de 
motortoerenteller op of boven het 
waarschuwingsniveau (12.000).

• Als een rij in de tabel geel is, staat 
de motortoerenteller bijna op het 
waarschuwingsniveau (11.400).

Tabelfuncties
De tabel in dit rapport bestaat uit de volgende 
kolommen: Serienummer, Asset-ID, Motortoerenteller, 
Aantal infusies, Laatste communicatie, Groep, 
Instelling, Locatie, AP-naam en Hostnaam.

Doorklikken
Klik voor meer details over specifieke gegevens op 
de onderstreepte waarden in de tabel om "door te 
klikken" naar de onderliggende gegevens in het 
Toesteldetails-rapport.
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Hoofdstuk 8  Rapporten over pijnbestrijding
Onder deze groep vallen de volgende rapporten:

• Infusielijst

• Overzicht toedieningsparameters

• Detail toedieningsparameter

• Detail dosisteller

• Protocolvergelijking

BELANGRIJK! De rapporten over pijnbestrijding mogen niet worden gebruikt als enige basis voor 
behandelingsbesluiten.

Dit zijn geen op zichzelf staande rapporten met eigen criteriaselecties. Deze rapporten geven informatie 
voor een bepaalde infusie uit de tabel in het rapport Infusielijst. De tabel in het rapport Infusielijst bevat 
links naar specifieke infusiedetails in de volgende deelrapporten:

• Overzicht toedieningsparameters

• Detail toedieningsparameter

• Detail dosisteller 

• Eventgeschiedenis

Rapporten over details infusielijst maken
1. Selecteer het rapport Infusielijst.

2. Voer de gewenste Criteria in voor het rapport.

3. Klik op de knop Rapport uitvoeren.

4. Kies de infusie die u wilt weergeven in het rapport.

5. Klik in de tabelrij voor die infusie op Weergeven in de kolom van het gewenste deelrapport. 
De kolommen van de deelrapporten staan aan de rechterkant van de tabel. Mogelijk moet u 
hiernaartoe scrollen.

Het geselecteerde deelrapport wordt weergegeven.
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Infusielijst

Doel
Selecteer dit rapport voor een overzicht van 
de infusies met een koppeling naar de extra 
rapporten over pijnbestrijding. De gekoppelde 
extra rapporten geven meer informatie over de 
toedieningsparameters en dosistellers. 

Met de infusie-informatie in dit rapport weet u 
welke infusie u moet selecteren voor meer details. 
Dit rapport kan het beste worden uitgevoerd voor 
een toestel, maar kan ook voor meerdere toestellen 
worden uitgevoerd.

Gebruik door 
Dit rapport kan worden gebruikt door commissies, 
artsen of apothekers bij de beoordeling van de 
medicatieveiligheid en pijnbestrijding. 

Speciale functies 
Dit rapport geeft toegang tot extra rapporten over 
pijnbestrijding voor alle vermelde infusies. Dit zijn de 
rapporten Overzicht toedieningsparameters, Details 
toedieningsparameter, Detail dosisteller en het 
rapport Eventgeschiedenis.

Tabelfuncties
Een tabel bestaat uit de volgende kolommen: 
Datum en tijd begin infusie, Serienummer, Asset-ID, 
Infusiestatus, Therapie, Kwalificatie, Medicatie en 
Datum en tijd einde infusie. 

De volgende kolommen in de tabel zijn 
gekoppeld met andere rapporten voor elke 
infusie: Overzicht toedieningsparameters, Details 
toedieningsparameter, Detail dosisteller en 
Eventgeschiedenis.

Doorklikken
Voor meer informatie over een bepaalde infusie, 
klikt u op het onderstreepte "Weergeven" in de 
toepasselijke tabelkolom. U bereikt zo de extra 
rapporten over pijnbestrijding of het rapport 
Eventgeschiedenis.
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Infusielijst – Overzicht toedieningsparameters

Doel
Selecteer dit rapport vanuit het rapport Infusielijst 
voor een weergave van de hoeveelheid medicatie 
die is toegediend onder de parameters voor de 
geselecteerde infusie. 

Dit rapport is alleen bereikbaar vanuit het rapport 
Infusielijst. Klik op Weergeven in de kolom Overzicht 
toedieningsparameters van het rapport Detail infusie 
om dit rapport weer te geven. 

NB: Als een infusie de voor de pomp ingestelde 
toedieningslimiet overschrijdt, zal toediening 
door de pomp plaatsvinden bij een vooraf 
bepaalde KVO-snelheid. Het volume dat bij deze 
KVO-snelheid wordt toegediend is onderdeel van 
het Volume continue snelheid.

Gebruik door
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook bijdragen aan 
beslissingen met betrekking tot het juiste gebruik van 
infusieparameters en aangeven of de infusies juist zijn 
ingesteld of moeten worden aangepast. 

Speciale functies 
In een cirkeldiagram wordt de totale 
geïnfundeerde hoeveelheid vergeleken voor elke 
toedieningsparameter. 

De totaal geïnfundeerde hoeveelheid wordt vermeld 
in de ingestelde eenheden (mL, mg, mcg).

De toedieningsparameters die worden vermeld zijn:

• Continue snelheid

• PCA-dosis (door de patiënt geregelde analgesie) of  
PCEA-dosis (door de patiënt geregelde epidurale 
analgesie)

• Klinische bolus

• Intermitterende bolus

Tabelfuncties
Een tabel met de gegevens waarop het cirkeldiagram 
is gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Continue snelheid, PCA-dosis of PCEA-dosis, Klinische 
bolus en Totaal.

Doorklikken
Bij dit rapport zijn er geen opties voor doorklikken.
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Infusielijst – Detail toedieningsparameter

Doel
Selecteer dit rapport vanuit het rapport Infusielijst 
voor een weergave van de hoeveelheid medicatie 
die is toegediend onder de parameters voor een 
bepaalde infusie gedurende een geselecteerd 
tijdsinterval. 

Dit rapport is alleen bereikbaar vanuit het rapport 
Infusielijst. Klik op Weergeven in de kolom Detail 
toedieningsparameter van het rapport Detail infusie 
om dit rapport weer te geven.

NB: Als een infusie de voor de pomp ingestelde 
toedieningslimiet overschrijdt, zal toediening 
door de pomp plaatsvinden bij een vooraf 
bepaalde KVO-snelheid. Het volume dat bij deze 
KVO-snelheid wordt toegediend is onderdeel van 
het Volume continue snelheid.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook bijdragen aan 
beslissingen met betrekking tot het juiste gebruik van 
infusieparameters en aangeven of de infusies juist zijn 
ingesteld of moeten worden aangepast.

Speciale functies 
In een gestapeld kolomdiagram wordt de 
hoeveelheid toegediende medicatie vergeleken 
voor elk tijdsinterval, waarbij elke kolom wordt 
onderverdeeld in toedieningsparameters. 

NB: Het geselecteerde tijdsinterval wordt 
ingesteld via het rapport Infusielijst.

De totaal geïnfundeerde hoeveelheid wordt vermeld 
in de ingestelde eenheden (mL, mg, mcg).

De toedieningsparameters die worden vermeld zijn:

• Continue snelheid

• PCA-dosis (door de patiënt geregelde analgesie) of 
PCEA-dosis (door de patiënt geregelde epidurale 
analgesie)

• Klinische bolus

• Intermitterende bolus

Tabelfuncties
Een tabel met gegevens waarop het diagram is 
gebaseerd, bestaat uit de volgende kolommen: 
Interval, Continue snelheid, PCA-dosis of PCEA-dosis, 
Klinische bolus en Totaal.

Doorklikken
Bij dit rapport zijn er geen opties voor doorklikken.
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Infusielijst – Detail dosisteller 

Doel
Selecteer dit rapport vanuit het rapport Infusielijst 
om, gedurende een geselecteerd tijdsinterval, het 
aantal doseringen te vergelijken dat gegeven is of 
gepoogd is.

Dit rapport is alleen bereikbaar vanuit het rapport 
Infusielijst. Klik op Weergeven in de kolom Detail 
dosisteller van het rapport Detail infusie om dit 
rapport weer te geven.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen ook van nut zijn bij de 
besluitvorming over doses die zijn gegeven of 
gepoogd zijn voor de geselecteerde infusie.

Speciale functies 
In een kolomdiagram wordt het aantal doses 
vergeleken dat werd gegeven of is gepoogd binnen 
elk tijdsinterval. De tabel boven het diagram vermeldt 
de gecombineerde dosishoeveelheid en de tijd en 
datum van de infusie. 

Tabelfuncties
Een tabel boven het lijndiagram bevat de volgende 
kolommen: Dosishoeveelheid, Tijd en datum.

Na het lijndiagram volgt een tabel met de gegevens 
waarop het diagram is gebaseerd, bestaande uit de 
volgende kolommen: Datum, Pogingen, Toegediend. 
Een rij Totaal geeft de totale dosis weer in het 
tijdsinterval.

Doorklikken
Bij dit rapport zijn er geen opties voor doorklikken.

Protocolvergelijking

Doel
Selecteer dit rapport voor een weergave, per 
protocol, van het gemiddelde aantal doses dat is 
toegediend en het gemiddelde volume van elke 
infusie voor de geselecteerde protocollen. 

U kunt kiezen voor vergelijking van de 20 protocollen 
met de langste infusieduur, de 20 protocollen met de 
kortste infusieduur of 20 afzonderlijk geselecteerde 
protocollen.

NB: Als hetzelfde protocol wordt gebruikt in 
verschillende profielen, worden de gegevens uit 
deze protocollen gebundeld in het rapport.

Gebruik door 
Dit rapport kan voor alle profielen en 
zorgomgevingen worden gebruikt door commissies, 
artsen, zorgmanagers, verpleegkundigen, apothekers 
en vergelijkbare medewerkers, voor de evaluatie van 
de medicatieveiligheid en de actuele praktijk. 

Deze gegevens kunnen worden gebruikt als 
hulpmiddel bij het evalueren van het actuele gebruik 
van de bibliotheek, van protocollen die eventueel 
aangepast moeten worden en van veranderingen 
die eventueel moeten worden aangebracht in de 
werkwijze.

Speciale functies 
In het eerste van de twee kolomdiagrammen wordt 
het gemiddeld aantal PCA/PCEA-doses per infusie 
vergeleken voor elk geselecteerd protocol.

In het tweede kolomdiagram wordt het gemiddelde 
volume per infusie (in mL) vergeleken voor elk 
geselecteerd protocol. U kunt de gegevens in dit 
rapport begrenzen door de minimale en maximale 
infusieduur te bepalen.

Tabelfuncties
De eerste tabel, met gegevens waarop het eerste 
diagram is gebaseerd, bestaat uit de volgende 
kolommen: Protocol, Therapie, Kwalificatie, Medicatie, 
Infusies, Gemiddelde PCA/PCEA-doses per infusie.

De tweede tabel, met gegevens waarop het tweede 
diagram is gebaseerd, bestaat uit de volgende 
kolommen: Protocol, Profiel, Therapie, Kwalificatie, 
Medicatie, Totaal toegediend volume (mL), Totaal 
toegediende medicatie, Gemiddeld volume per 
infusie (mL), Gemiddelde medicatie per infusie.

NB: De waarden Totaal toegediend volume en 
Totaal toegediende medicatie hebben betrekking 
op de toegediende medicatie voor de volgende 
parameters: Continue snelheid, PCA/PCEA-dosis, 
Klinische bolus en Intermitterende bolus.

Doorklikken
Bij dit rapport zijn er geen opties voor doorklikken.
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