ARGUS Manager™
Vrijheidsbeperkende Interventies optimaal registreren en bewaken met de ARGUS Manager™
Het verantwoord toepassen van dwang en drang is geen eenvoudige opgave. Daarbij maken de huidige en verwachte
wet- en regelgeving het niet eenvoudiger. Zorginstellingen balanceren tussen een optimale zorg voor de cliënt en de
registratieverplichtingen die hen landelijk worden opgelegd.

Wat is ARGUS?
ARGUS is een gegevensset ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen GGZ Nederland en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ). Met de invoering van deze gegevensset wordt de toepassing van Vrijheidsbeperkende Interventies
(VBI’s) op een uniforme wijze geregistreerd. Dit maakt het mogelijk om zicht te krijgen op de omvang van het gebruik van deze
interventies bij GGZ-instellingen in Nederland die ARGUS hanteren. GGZ-instellingen dienen vanaf 2010 de prestatie-indicator
dwang en drang aan te leveren op basis van deze gegevensset.

ARGUS Manager™

Voor wie?

Speciaal voor deze, en soortgelijke Vrijheidsbeperkende
Interventies (VBI’s), heeft The Patient Safety Company de
ARGUS Manager™ ontwikkeld. De ARGUS Manager™ is een
digitale registratiemodule die een zorginstelling ondersteunt
bij het verantwoord toepassen van dwang en drang en het
voldoen aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien. De
module is voorzien van kwaliteitselementen, zoals evaluatie, het
heroverwegen of toepassen van alternatieven en het formulier
‘Mededelingen aan patiënt artikel 41 wet BOPZ’. Bovendien geeft
de ARGUS Manager™ real-time inzicht in hetgeen zich in de
organisatie afspeelt op het gebied van dwang en drang.

Niet alleen GGZ-instellingen, maar ook andere sectoren, zoals
verpleeg- en verzorgingshuizen, jeugdzorg, gehandicaptenzorg
en PAAZ-afdelingen registreren dergelijke interventies. De
flexibiliteit van de ARGUS Manager™ zorgt dat u, binnen
bepaalde kaders, de inhoud van de registratie en de afwikkeling
hiervan zelf kunt bepalen. Natuurlijk staan wij u daarbij
met raad en daad terzijde. Kortom, maatwerkkwaliteit met
standaard software.

Dashboard, ARGUS Manager

Meldformulier, ARGUS Manager

Ontdek de voordelen
Elke interventie wordt op de juiste U voldoet volledig aan de eisen van de wet. Het formulier is gebaseerd op
wijze geregistreerd
een beslisboom, waardoor het juiste wettelijk kader wordt aangesproken.
Bijvoorbeeld Dwangbehandeling (artikel 38 wet BOPZ), Middelen en
Maatregelen (artikel 39 wet BOPZ) of Beperkingen (artikel 40 wet BOPZ).
Iedereen is altijd op de hoogte

De ingebouwde workflow zorgt dat de juiste belanghebbenden (bijvoorbeeld
verpleegkundige of arts) worden betrokken bij het proces en worden
geïnformeerd.

Eenvoudig voldoen aan
verplichtingen en helder overzicht
van de registraties in de tijd

Integratie met de wettelijke verplichte BOPZ-meldingen naar de Inspectie voor
de Gezondheidszorg.

Snel en efficiënt registreren

De VBI’s kunnen eenvoudig en efficiënt worden ingevoerd. Door de
mogelijkheid van het kopiëren van een vorige vastgestelde interventie wordt
het gebruikersgemak zo optimaal mogelijk gemaakt. Indien een item wordt
vergeten, wordt de gebruiker hier op geattendeerd.

Leer welke interventies in uw
organisatie voorkomen

De verzamelde gegevens worden per regel opgeslagen en worden gekoppeld
aan een episode van een wettelijk kader. Per meldingsperiode is vervolgens
inzichtelijk welke VBI’s plaats hebben gevonden.

ARGUS Manager™ geeft u het hele
overzicht alsmede de benodigde
stuurinformatie

In de loop der tijd worden managementgegevens opgebouwd op niveau van
de cliënt, afdeling, zorgeenheid en/of instelling. Deze gegevens betreffen
zowel de gegevens van de ARGUS dataset als het aantal episodes van
Dwangbehandeling, Middelen en Maatregelen, Beperkingen en Interventie
Akkoord.

Inzicht op de manier die u wenst

Alle registraties worden overzichtelijk weergegeven op uw bureaublad, zoals u
dat wilt.

Direct inzicht in wat in uw
organisatie afspeelt

De geregistreerde interventies worden real-time weergegeven op het
bureaublad.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie of een demonstratie van de ARGUS Manager™ contact op met The Patient Safety Company.
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