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SAMENVATTING 

De rol van bestuurders in het aansturen van patiëntveiligheid in de acute zorgketen 

Bestuurders van zorgorganisaties worden door de overheid, burgers en media steeds meer 

aangesproken op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid voor patiëntveilige zorg. Ondanks groeiende 

aandacht voor deze vorm van verantwoordelijkheid, is er nog weinig zicht op de wijze waarop 

bestuurders binnen de acute zorgketen sturen op patiëntveiligheid. Ook is niet helder wat hen hierin 

wellicht belemmert en hoe ze beter kunnen worden ondersteund bij het vormgeven van hun 

bestuurlijke rol in het sturen op patiëntveiligheid. Het doel van dit, door ZonMw gesubsidieerd, 

onderzoek was tweeledig. Allereerst, inzicht krijgen in sturing op patiëntveiligheid in de acute 

zorgketen. Het gaat hierbij om de huisartsenpost (HAP), regionale ambulancevoorziening (RAV), 

mobiel medische team (MMT), acute crisisdienst geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en spoedeisende 

hulpafdeling (SEH). We keken in welk stadium van patiëntveiligheid de organisaties en de acute 

zorgketen zich bevinden volgens het evolutionair model van patiëntveiligheid (Fase 1 onderzoek). Ten 

tweede, bestuurders ondersteunen bij het vormgeven van hun rol in het sturen op patiëntveiligheid. 

Hierbij onderzochten we sturingsmodaliteiten, die passen bij het veiligheidsstadium waarin de acute 

zorgketen zich bevindt (Fase 2 onderzoek). Het onderzoek werd uitgevoerd in de netwerken acute 

zorg van Acute Zorgregio Oost en Netwerk Acute Zorg Limburg. 

 

Stadia van patiëntveiligheid in de acute zorgketen volgens het evolutionair model 

De eerste fase van het onderzoek bestond uit diepte-interviews met bestuurders (n=28), een survey 

onder de geïnterviewden en een documentenstudie. Bevindingen lieten zien dat bestuurders van 

individuele organisaties sturen op patiëntveiligheid: het is onderdeel van beleid en strategie, 

belangrijke werkprocessen zijn gestandaardiseerd en verschillende meetinstrumenten voor het 

monitoren van veiligheidsrisico’s worden gebruikt. Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 

patiëntveiligheid wordt belemmerd door professionele autonomie en de zorg die buiten het zicht van 

de bestuurder wordt verleend. Daarnaast ontbreekt het bestuurders aan zicht op ‘zachte signalen’, 

tijd, mankracht en kennis om analyses structureel en grondig uit te laten voeren. Individuele 

zorgorganisaties bevinden zich volgens het evolutionaire model van patiëntveiligheid, in 

patiëntveiligheid stadium 1, 2 of daartussen.  

 

Het sturen op patiëntveiligheid in de acute zorgketen is nog niet georganiseerd. Patiëntveiligheid is 

geen onderdeel van beleid en strategie van het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). 

Patiëntveiligheid staat ook niet expliciet op de bestuursagenda van het ROAZ. Het ontbreekt de 

ketenpartners aan een gezamenlijke visie op patiëntveiligheid en er is dan ook geen gezamenlijk 

verantwoordelijkheidsbesef voor dit onderwerp onder ketenpartners. Concrete kaders waarbinnen 

sturing moet plaatsvinden, ontbreken. Veel bestuurders weten daarbij niet goed wat de rol van het 

bestuurlijk ROAZ hierin is, en hebben verschillende opvattingen over wat de rol van het ROAZ zou 

moeten zijn. Sturingsactiviteiten, in de vorm van risicoanalyses en verbeteracties, vinden plaats op 

bilateraal niveau, zijn ad hoc en reactief. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een ernstig incident of 

calamiteit. Volgens het evolutionair model van patiëntveiligheid bevindt de acute zorgketen zich 

daarmee in patiëntveiligheid stadium 0. 

 

Sturingsmodaliteiten voor de acute zorgketen 
In de tweede fase van het onderzoek verrichtten we vier deelstudies. Allereerst verrichtten we een 

systematische literatuurstudie naar ‘best practice’ sturingsmodaliteiten voor de patiëntveiligheid in de 

acute zorg(keten). Uit de review kwam naar voren dat kenmerken van de gevonden 

sturingsmodaliteiten waardevol kunnen zijn voor het ontwikkelen van effectieve sturingsmodaliteiten 

in de acute zorg. In de internationale wetenschappelijke literatuur ontbreekt echter gedegen bewijs 
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voor de effectiviteit van sturingsmodaliteiten voor patiëntveiligheid, zowel in de acute zorgorganisatie 

als in de acute zorgketen.  

 

Daarnaast ontwikkelden we op systematische wijze een visiedocument waarin bestuurders van het 

ROAZ in de onderzoeksregio’s vier uitgangspunten vaststelden voor regionale aansturing op 

patiëntveiligheid in de acute zorgketen en de rol van het ROAZ daarbij. Deze uitgangspunten betroffen 

de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid, de faciliterende, bindende 

en stimulerende rol van het ROAZ, afspraken ten behoeve van risicomanagement en de vergroting van 

bewustwording van patiëntveiligheid in de keten. Het visiedocument wordt door de beleidsadviseurs 

van NAZL en AZO in 2016 concreet uitgewerkt in een plan van aanpak (onderlegger), waarna beide 

documenten definitief door het bestuurlijk ROAZ in beide regio’s kunnen worden goedgekeurd. 

 

Vervolgens onderzochten we hoe systematisch transmuraal incidenten melden (TIM) 

patiëntveiligheid in de acute zorgketen kan bevorderen. Ondanks het bestaan van lokale 

samenwerking tussen acute zorgdiensten vindt het systematisch uitwisselen en opvolgen van 

incidenten in de acute zorgketen nog weinig plaats. We verkregen inzicht in de kenmerken van een 

effectief TIM-systeem en de voorwaarden voor een succesvolle implementatie in de acute zorgketen 

(in de onderzoeksregio). Deze voorwaarden zijn: middelen en menskracht voor het ontwikkelen en 

onderhouden van een betrouwbaar, gebruikersvriendelijk en veilig digitaal meldsysteem, het geven 

van bekendheid aan TIM onder potentiële melders en het creëren van draagvlak onder managers en 

medewerkers van ketenpartijen om het systeem te promoten c.q. gebruiken.  

 

Tot slot ontwikkelden en testten we de prospectieve risico-inventarisatie (PRI) gebaseerd op de 

Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA ‘light’) methode in een pilot in de acute 

zorgketen. De pilot liet zien dat de PRI-methodiek toepasbaar is in de acute zorgketen en relevante 

risico’s identificeert. Professionals en managers van acute zorgorganisaties zagen de PRI-methode als 

een waardevol instrument voor het prospectief opsporen en opvolgen van veiligheidsrisico’s in de 

keten, mits de onderwerpkeuze aansluit bij actuele thema’s en veiligheidsproblemen. De pilot liet zien 

dat PRI’s in de acute zorgketen (nog) betere sturingsinformatie voor bestuurders opleveren als de 

gebruikte risicotaxatie-instrumenten beter aansluiten bij de kenmerken van de acute zorgketen. 

Daarnaast dient de risico-inventarisatie opgevolgd te worden door een plan van aanpak. Tot slot is het 

van belang dat de PRI uitgevoerd en geborgd wordt binnen bestaande overlegvormen in de netwerken 

acute zorg (zoals de focusgroepen, tactisch ROAZ en bestuurlijk ROAZ). 

 

Samenvattend, individuele zorgorganisaties in de acute zorgketen schenken veel aandacht aan het 

waarborgen en verbeteren van patiëntveiligheid binnen de eigen organisatie. Regionale aansturing 

van patiëntveiligheid in de acute zorgketen vindt echter onvoldoende plaats. De bevindingen en 

opbrengsten van dit project dragen bij aan de bewustwording onder bestuurders voor hun 

bestuurlijke verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid in de acute zorgketen. Het visiedocument en 

de onderzochte sturingsmodaliteiten kunnen bestuurders ondersteunen in het sturen op 

patiëntveiligheid in de acute zorgketen. Hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

patiëntveiligheid in het bestuurlijk ROAZ vorm gegeven kan worden is nog een zoektocht. De 

onderzochte sturingsmodaliteiten kunnen door bestuurders binnen het ROAZ ingezet worden om de 

acute zorgketen tot een hoger niveau van patiëntveiligheid te tillen, van stadium 0 volgens het 

evolutionair model van patiëntveiligheid naar stadium 1. Daarbij dient de gezamenlijke bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid in de acute zorgketen belegd te worden bij het ROAZ en 

vervullen de ondersteuningsbureaus een rol in de agendasetting van patientveiligheid op bestuurlijk 

en tactisch niveau. Daarmee is het aan de netwerken acute zorg en de bestuurders van 

(zorg)instellingen in de acute keten om gezamenlijk deze verantwoordelijkheid op te pakken en de 

handen ineen te slaan. 
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1. ACHTERGROND 

Bestuurders hebben een fundamentele rol in het overzien en managen van veiligheidsrisico’s in hun 

zorgorganisatie. Terwijl professionals zorgen voor de feitelijke veiligheid van patiëntenzorg, zijn 

bestuurders primair eindverantwoordelijk voor het structureel borgen van de kwaliteit en veiligheid 

van de zorg, die in hun organisatie wordt verleend(1, 2). In het afgelopen decennium is de aandacht 

voor de rol van bestuurders en hun bestuurlijke eindverantwoordelijkheid in het sturen op 

patiëntveiligheid sterk toegenomen. Dit is mede gevoed door de intrede van de zorgbrede 

‘Governance Code’(3) en een aantal veiligheidsincidenten en –calamiteiten met grote 

maatschappelijke impact(4, 5). 

Het sturen op patiëntveiligheid is belangrijk voor het waarborgen van veilige zorg, in het bijzonder in 

de acute zorg. In Nederland wordt acute (pre)hospitale zorg verleend door huisartsen/-posten 

(HAPen), regionale ambulance voorzieningen (RAVs), mobiel medische teams (MMTs), crisisdiensten 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en spoedeisende hulpafdelingen (SEHs) van ziekenhuizen. Samen 

vormen deze professionals de spoedzorgketen. In deze keten gaat het om acute klachten, die zo 

spoedig mogelijk (binnen enkele minuten/uren tot één dag) behandeld moeten worden om overlijden 

of irreversibele gezondheidsschade als gevolg van een aandoening of ongeval te voorkomen. Acute 

zorg wordt gekenmerkt door de samenwerking tussen ketenpartijen waarbij patiëntenzorg wordt 

overgedragen. Dit zijn risicovolle episodes binnen het zorgproces(6-9). 

Ondanks groeiende aandacht voor het belang van patiëntveiligheid in de acute zorg(keten), is er nog 

weinig zicht op de wijze waarop bestuurders binnen hun eigen organisatie en in de keten sturen op 

patiëntveiligheid en wat hen hierin wellicht belemmert. Verder is niet inzichtelijk welke instrumenten 

(hierna aangeduid als sturingsmodaliteiten) bestuurders nodig hebben om te kunnen sturen op 

patiëntveiligheid in de spoedzorgketen. Met een beter inzicht in de huidige sturingsactiviteiten, 

barrières en behoeften kunnen bestuurders beter worden ondersteund bij het vormgeven van hun rol 

in het sturen op patiëntveiligheid, teneinde patiëntveiligheid in de organisaties en in de keten naar 

een hoger niveau te tillen. 
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2. DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN 

2.1  Doelstellingen 
Dit project heeft tot doel de bestuurders in de acute zorgketen te ondersteunen bij het vormgeven 

van hun rol in het sturen op patiëntveiligheid. Het project is opgesplitst in twee fasen. Omdat er nog 

weinig bekend is over het sturen op patiëntveiligheid binnen de organisaties in de acute zorgketen en 

in de keten als geheel, is allereerst gekozen voor: een inventarisatie van de huidige wijze waarop 

binnen organisaties en in de keten wordt gestuurd op patiëntveiligheid. Hierbij is gebruik gemaakt 

van een evolutionair model voor patiëntveiligheid(10). Het model is gebaseerd op vier pijlers die 

noodzakelijk zijn bij het realiseren van patiëntveiligheid: meten en monitoren, optimaliseren en 

uniformeren van processen, verantwoordelijkheid en aansturing en organisatiecultuur. Er zijn 

verschillende stadia te onderscheiden waarin een organisatie meer of minder ‘in control’ is met 

betrekking tot patiëntveiligheid (figuur 1). Aan de hand van het model is in kaart gebracht in welk 

veiligheidsstadium individuele partijen en de keten zich bevinden. 

 

Figuur 1. Kenmerken van verschillende veiligheidsstadia (Lemmens et al., 2011) 

 
 

 

Het doel van de tweede fase is: het (door)ontwikkelen en evalueren van sturingsmodaliteiten die 

bestuurders kunnen helpen bij het sturen op patiëntveiligheid in de acute zorgketen, passend bij het 

veiligheidsstadium(10) waarin de acute zorgketen zich bevindt (Figuur 2). 
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Figuur 2. Kenmerken van stadia van veiligheid en sturingsmodaliteiten (Lemmens, 2011)  

 

2.2  Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen bij de eerste fase van het project waren: 

1. Wat zijn bestuurlijke activiteiten op het terrein van patiëntveiligheid binnen individuele 

organisaties die acute zorg aanbieden (HAP, RAV, MMT, SEH, GGZ crisisdienst) in de keten? 

2. Wat zijn bestuurlijke activiteiten op het terrein van patiëntveiligheid in de acute zorgketen? 

3. Wat ervaren bestuurders als belemmerende en bevorderende factoren voor het sturen op 

patiëntveiligheid binnen hun eigen organisatie en in de keten? 

4. In welk stadium van patiëntveiligheid bevinden de organisaties en de keten zich volgens het 

evolutionaire model van patiëntveiligheid? 
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3. INVENTARISATIE PATIËNTVEILIGHEID IN ACUTE ZORGKETEN (FASE 1) 

3.1  Methoden 

3.1.1 Studiepopulatie en -setting 

De studiepopulatie betrof bestuurders – leden van de Raad van Bestuur, en het directie- of 

managementteam – van (zorg)instellingen in de acute zorgketen: HAP, RAV, MMT, GGZ-instelling en 

ziekenhuizen/SEH. Deze bestuurders zijn vertegenwoordigd in het Regionaal Overleg Acute Zorg 

(ROAZ; zie box 1). Het onderzoek is uitgevoerd in twee regio’s: Acute Zorgregio Oost (AZO) en Netwerk 

Acute Zorg Limburg (NAZL). 

 

Box 1. Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) 

Zorgaanbieders van acute zorg hebben op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de 

opdracht gekregen om afspraken te maken over zowel de reguliere acute zorg als de opgeschaalde 

acute zorg (tijdens ramp of crisis). Zij zijn daarom binnen het ROAZ met elkaar verbonden. Het ROAZ 

is het platform voor (zorg-)instellingen in de acute zorgketen om de acute zorg in de regio met elkaar 

af te stemmen. Zo draagt het ROAZ bij aan de continue verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid 

van de acute zorg. Het ROAZ heeft formeel de volgende taken:  

 in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio; 

 inzicht in en oplossen van witte vlekken in bereikbaarheid; 

 afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg; 

 ondersteuning voor goede voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. 

Het ROAZ is een overlegorgaan en geen rechtspersoon in de juridische betekenis van het woord. 

 

3.1.2 Dataverzameling 

Dataverzameling vond plaats met behulp van verschillende methoden: diepte-interviews, enquêtes 

en een documentenstudie. Datatriangulatie had tot doel de interne validatie van de bevindingen te 

verhogen(11).
   

Enquêtes 

We ontwikkelden een schriftelijke enquête ‘Patiëntveiligheid in de prehospitale acute zorgketen, de 

rol van bestuurders’ (appendix 1) en verspreidden deze tussen maart en november 2014. De 

vragenlijst is gebaseerd op literatuur, waaronder het evolutionair model van patiëntveiligheid en de 

input van projectadviseurs met een achtergrond/expertise in besturen, acute zorgverlening en/of 

kwaliteit en veiligheid van zorg (n=10). In de enquête (39 items) vroegen we bestuurders aan te geven 

in hoeverre zij het eens zijn met uitspraken over patiëntveiligheid binnen de eigen organisatie, in de 

keten en de rol van de bestuurder daarin. De antwoorden konden gescoord worden op een 6-

puntsschaal (1=helemaal ontevreden/oneens tot 6=helemaal tevreden/eens). Uitspraken hadden 

betrekking op de vier pijlers die noodzakelijk zijn bij het realiseren van patiëntveiligheid: meten en 

monitoren, optimaliseren en uniformeren van processen, verantwoordelijkheid en aansturing en 

organisatiecultuur(10). 

Daarnaast ontwikkelden we een digitale enquête ‘Bestuurlijke inbedding patiëntveiligheid 

programma ambulancezorg’ (appendix 2). Deze verstuurden we in oktober en november 2014 naar 

bestuurders van alle RAVs in Nederland. Het doel van deze enquête was om inzicht te krijgen in de 

bestuurlijke inbedding van patiëntveiligheid in de ambulancezorg, na de recente implementatie van 

het landelijke veiligheidsprogramma (2011-2013). In de enquête (24 items) vroegen we bestuurders in 

hoeverre zij tevreden zijn met de uitvoering van activiteiten rondom zes Veiligheid Management 

Systeem (VMS)-basiselementen: beleid en strategie, cultuur, veilig incidenten melden, prospectieve 
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risico-inventarisatie, continu verbeteren en patiëntenparticipatie. Vragen werden gescoord op een 10-

puntsschaal (1=heel ontevreden/helemaal niet tot 10=heel tevreden/uitgebreid). Ook vroegen we in 

de enquête naar verbetermogelijkheden voor het sturen op patiëntveiligheid in de eigen RAV. 

Diepte-interviews 

We hielden semigestructureerde diepte-interviews (appendix 3) met bestuurders van 

(zorg)instellingen in de acute zorgketen in de regio’s AZO en NAZL. Bestuurders van alle organisaties 

(HAP, RAV, MMT, ziekenhuis en GGZ instellingen) in beide acute zorgregio’s werden benaderd voor 

deelname aan het onderzoek. Bij een aantal organisaties zijn meerdere bestuurders geïnterviewd ter 

verdieping van eerder verzamelde informatie en om vast te stellen of alle relevante informatie was 

verzameld (datasaturatie). 

Documentenstudie 

In de documentstudie bestudeerden we schriftelijke informatie over de wijze waarop bestuurders in 

hun organisatie en in de keten op patiëntveiligheid sturen. Hiervoor vroegen we inzage in 

beleidsstukken, jaarverslagen, kwaliteitsrapportages, agenda’s, notulen van bestuursvergaderingen, 

protocollen, richtlijnen en convenanten van de betreffende organisaties. Kwaliteitsfunctionarissen en 

bedrijfsleiders hadden een ondersteunende rol in het aanleveren en nader toelichten van 

documenten. 

3.1.3 Data-analyse 

Data van beide enquêtes werden geanalyseerd met beschrijvende statistiek in SPSS. De 

geluidsopnames van interviews werden verbatim getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd met 

behulp van het kwalitatieve analyse softwareprogramma Atlas.ti. We analyseerden de interview-

transcripten binnen het kader van het evolutionair model van patiëntveiligheid(10). In dit kwalitatief 

onderzoek werden fasen van dataverzameling en -analyse afgewisseld. Conceptuele labels (codes) 

werden toegekend aan relevante tekstpassages in het transcript. Codes die naar eenzelfde 

achterliggend concept verwezen werden ondergebracht in categorieën en vervolgens in thema’s. Deze 

thema’s werden vervolgens ondergebracht in het evolutionaire model van patiëntveiligheid. We 

beëindigden de interviews toen er geen nieuwe codes, categorieën of thema’s meer werden 

geïdentificeerd en datasaturatie was bereikt.  

De selectie van documenten en analyse van informatie afkomstig van de verzamelde documenten 

werd uitgevoerd aan de hand van een vooraf opgestelde checklist. 

3.2  Resultaten 
In totaal interviewden we 28 bestuurders (zie tabel 1 en 2). Uit de interviews kwamen vier thema’s 

naar voren waarin bestuurlijke activiteiten en knelpunten onder te verdelen zijn. Vierentwintig 

enquêtes zijn door bestuurders volledig ingevuld (response: 86%). Scores op itemniveau zijn 

weergegeven in appendix 4. In 20 van de 28 individuele acute zorgorganisaties, die zijn gevraagd om 

aan deze studie deel te nemen, is een documentenstudie uitgevoerd (zie appendix 5). De belangrijkste 

bevindingen (activiteiten en belemmerende en bevorderende factoren voor het sturen op 

patiëntveiligheid binnen individuele acute zorgorganisaties en in de keten) worden hieronder 

beschreven. Deze bevindingen worden ondersteund door uitspraken van bestuurders (appendix 6). 
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Tabel 1. Studiepopulatie en kenmerken (n=28) 

 AZO, n NAZL, n Gezamenlijk, n (%) 

Sector organisatie    

RAV 3 3 6 (21%) 

MMT 1 - 1 (4%) 

HAP 6 3 9 (32%) 

Ziekenhuis (SEH) 4 4 8 (29%) 

GGZ (crisisdienst) 3 1 4 (14%) 

Functie    

Lid Raad van Bestuur 5 6 11 (39%) 

Directeur 10 4 14 (50%) 

Medisch directeur 1 - 1 (4%) 

Divisiemanager 1 1 2 (7%) 

Geslacht    

Man 8 10 18 (64%) 

Vrouw 9 1 10 (36%) 

Aantal jaren werkzaam in 
huidige functie 

   

0-5 8 8 16 (57%) 

6-10 5 3 8 (29%) 

>10 4 - 4 (14%) 

 

 

3.2.1 Sturing op patiëntveiligheid binnen acute zorgorganisaties 

Thema 1. Meten en monitoren 

Bestuurders geven aan dat zij met de aanwezige instrumenten en methoden een duidelijk beeld 

krijgen van de veiligheidsrisico’s in hun organisatie. Een volledig beeld van huidige en potentiële 

veiligheidsrisico’s in hun organisatie hebben bestuurders echter niet. Het ontbreekt voornamelijk aan 

zicht op ‘zachte’ signalen. 

(Incidenten) meldsystemen variëren per organisatie sterk in mate van gebruiksvriendelijkheid en in 

mogelijkheden om risico’s systematisch te kunnen analyseren en op te volgen. Bestuurders geven aan 

dat een gebruikersonvriendelijk meldsysteem, waarin het melden een omslachtige en tijdrovende klus 

is, een belangrijke drempel voor medewerkers is om te melden. Een aantal bestuurders refereert aan 

het lage aantal en een recente daling van meldingen binnen hun organisatie. Dit heeft volgens hen 

mede te maken met het ontbreken van een tijdige terugkoppeling van de melding naar de melder. 

Alle organisaties maken gebruik van retrospectieve risicoanalyses waarbij de Prevention and Recovery 

Information System for Monitoring and Analysis (PRISMA) methode de meest gebruikte methodiek is. 

Deze analysemethode is in eerste instantie ontwikkeld om het menselijk falen in de chemische 

industrie te onderzoeken maar wordt momenteel ook toegepast in de gezondheidszorg(12). 

Bijna alle organisaties voeren ook prospectieve risicoanalyses uit als Failure Modes and Effects 

Analysis (HFMEA), Bow-Tie risk assessment method (Bow-Tie) en Safety Assessment for Explosives Risk 

(SAFER)(13). Bij veel organisaties worden risicoanalyses incidenteel en alleen in geval van noodzaak, 

bijvoorbeeld bij een calamiteit, uitgevoerd. Daarnaast varieert de uitvoering van risicoanalyses tussen 

organisaties sterk in de mate van detail en diepgang.  

Voor bestuurders is over het algemeen duidelijk waarop gestuurd moet worden. Veel organisaties 

maken nog geen gebruik van een bestuurlijk dashboard (een overzicht met kernparameters, trends en 

opvolgingstatus) of hebben een dashboard dat nog in ontwikkeling is. Bij de meeste organisaties 

worden risico’s op ernst ingeschat aan de hand van vastgestelde criteria. Daarnaast maken de meeste 

bestuurders gebruik van landelijke of regionale benchmark mogelijkheden, bijvoorbeeld aangeboden 

vanuit brancheorganisaties. Volgens verschillende bestuurders is de bruikbaarheid van benchmark-
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gegevens echter beperkt, vanwege de grote mate van interpretatiemogelijkheden (hoe zijn gegevens 

verzameld?) en de geringe link met patiëntveiligheid. 

Uit de interviews komt naar voren dat bestuurders patiënten graag meer willen inzetten als 

informatiebron. Naast het hebben van een klachtenprocedure blijkt dat acute zorgorganisaties de 

patiënt niet of nauwelijks (structureel) inzetten als informatiebron voor het sturen op 

patiëntveiligheid. Een belangrijk knelpunt hierbij is volgens bestuurders de moeilijkheid om de patiënt 

als een objectieve en betrouwbare informatiebron te gebruiken. 

Thema 2. Optimaliseren en uniformeren van processen 

Cruciale werkprocessen zijn in alle organisaties gestandaardiseerd, maar nog vaak onvoldoende 

geborgd in een betrouwbare digitale werkomgeving. Zo blijken protocollen niet altijd up-to-date of 

goed bereikbaar te zijn voor medewerkers, worden aanpassingen onvoldoende bijgehouden en 

geëvalueerd en is niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid hierover heeft. 

Bestuurders van alle organisaties zijn bezig met het op peil houden van de bekwaamheid onder 

professionals. In de meeste organisaties vindt scholing plaats in een cyclisch proces waarbij de 

bekwaamheid van de professional periodiek wordt getoetst. In een aantal organisaties is men ook 

bezig met het (individueel) coachen van professionals aan de hand van een persoonlijk opleidingsplan. 

Thema 3. Verantwoordelijkheid en aansturing 

Bestuurders geven aan dat de aandacht voor patiëntveiligheid en de bestuurlijke inbedding de 

afgelopen jaren sterk is toegenomen. Dit mede vanuit externe druk (introductie van de zorgbrede 

‘Governance code’ en de nieuwe rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en landelijke 

verbeterinitiatieven (VMS-thema’s, veiligheidsprogramma Ambulancezorg Nederland). Bestuurders 

vinden dat zij voldoende tijd besteden aan het sturen op patiëntveiligheid in hun organisatie. Uit 

interviews blijkt wel, dat patiëntveiligheid op bestuurlijk niveau vaak impliciet wordt besproken. In 

veel organisaties is patiëntveiligheid bij bestuursvergaderingen geen vast agendapunt. 

Bestuurders geven aan zich voornamelijk te richten op het creëren van de juiste condities waarin 

professionals veilig kunnen handelen. Zij ervaren een spanningspunt tussen de zorg die buiten het 

zicht van de bestuurder verleend wordt binnen de professionele autonomie en de bestuurlijke 

eindverantwoordelijkheid die zij dragen. Het handelen van de professional is moeilijk controleerbaar. 

Hoewel verantwoordelijkheden bij de meeste organisaties formeel zijn vastgelegd in normen en 

regels (appendix 5), blijkt uit interviews dat de verdeling van verantwoordelijkheden in de praktijk 

soms onduidelijk is. In de meeste organisaties zijn verantwoordelijkheden voor het monitoren en 

aansturen van patiëntveiligheid decentraal belegd. Volgens bestuurders is dit belangrijk voor tijdige en 

doeltreffende opvolging van veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld bij incidentenmeldingen. Echter, het 

delegeren van bestuurlijke verantwoordelijkheden heeft volgens bestuurders ook nadelen. 

Bijvoorbeeld, dat belangrijke veiligheidsrisico’s ‘in de lijn’ blijven hangen en worden opgevolgd zonder 

medeweten van het bestuur. Of dat veiligheidsrisico’s niet op objectieve wijze worden beoordeeld (‘de 

slager die zijn eigen vlees keurt’). Bestuurders geven aan dat het soms lastig is om in deze vorm van 

aansturing een actueel en scherp beeld te hebben van belangrijke ontwikkelingen op de werkvloer die 

patiëntveiligheid raken. 

Thema 4. Veiligheidscultuur 

Bestuurders zijn over het algemeen tevreden met de patiëntveiligheidscultuur in hun organisatie. 

Tegelijkertijd is er volgens hen nog veel winst te behalen in bijvoorbeeld het bespreekbaar maken en 

leren van fouten en incidenten. Volgens bestuurders zijn medewerkers nog vaak bang voor straffende 

maatregelen en hebben ze het gevoel te klikken over een collega als ze fouten of incidenten delen met 

anderen. Het creëren van een open cultuur onder medewerkers wordt volgens sommige bestuurders 

gehinderd door de vrij zakelijke en late terugkoppeling van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) 

rondom een melding en het onderzoek naar een calamiteit. 
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Bestuurders geven veel aandacht aan het scheppen en onderhouden van een 

patiëntveiligheidscultuur. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het promoten van een 

veiligheidsbewustzijn en het uitdragen van de gewenste attitude van medewerkers als het gaat om 

veilig handelen. Dit vindt plaats via posters, nieuwsbrieven, thema-avonden, casuïstiekbespreking, 

veiligheidsrondes, het (tijdig) terugkoppelen van meetresultaten en het vieren van behaalde 

successen. Daarnaast worden in de meeste organisaties cultuurmetingen uitgevoerd, bijvoorbeeld met 

de SCOPE, COMPAz of een zelfontwikkelde vragenlijst. Een structurele uitvoering van deze metingen, 

waarbij uitkomsten zijn geborgd in een kwaliteitscyclus, vindt slechts bij enkele organisaties plaats. 

Behoefte aan sturingsmodaliteiten in (zorg)instellingen in de acute zorgketen 

Vijfendertig procent van de bestuurders zou graag een verbetering zien van het meten en monitoren 

van veiligheidsrisico’s. Zij geven aan behoefte te hebben aan meer en betere input van medewerkers 

en patiënten over veiligheidsrisico’s, meer zicht op ‘zachte’ signalen/uitkomstmaten en een beter 

overzicht van sturingsinformatie. 

Meer dan de helft van de bestuurders (52%) wil graag de patiëntveiligheidscultuur verbeterd zien. 

Gerefereerd wordt aan de behoefte aan meer draagvlak onder medewerkers voor het 

veiligheidsbeleid (protocollen, scholing, et cetera), meer bewustwording bij medewerkers voor veilig 

handelen en meer openheid over fouten en incidenten vanuit de gedachte hiervan te leren.  

Tot slot geeft 35% van de bestuurders aan meer behoefte te hebben aan tijd, geld en middelen, 

onder andere voor het systematisch uitvoeren van grondige risicoanalyses en het (digitaal) borgen van 

werkprocessen. 

3.2.2 Sturing op patiëntveiligheid in de acute zorgketen 

Thema 1. Meten en monitoren 

Er wordt volgens bestuurders onvoldoende aandacht besteed aan het meten en monitoren van 

veiligheidsrisico’s in de keten. Veiligheidsrisico’s worden niet structureel gemonitord in de keten. 

Metingen en retrospectieve risicoanalyses vinden voornamelijk incidenteel plaats (bijvoorbeeld naar 

aanleiding van een calamiteit) en op basis van bilaterale afspraken tussen ketenpartners. 

Ketenpartners voeren geen gezamenlijke prospectieve risicoanalyses uit. Een aantal organisaties 

hebben met ketenpartners afspraken gemaakt en condities geschapen voor het uitwisselen en 

gezamenlijk opvolgen van klachten, incidenten en calamiteiten. In een aantal organisaties worden de 

belangrijkste incidenten uitgewisseld en opgevolgd tijdens een periodiek overleg tussen managers van 

beide partijen (bijvoorbeeld tussen een RAV en SEH). In beide regio’s is recent rondom een ziekenhuis 

een transmuraal VIM-systeem ontwikkeld en geïmplementeerd. Volgens bestuurders zijn er 

onvoldoende geschikte instrumenten voor het meten van veiligheidsrisico’s in de keten, met name 

rondom de overdracht van zorg. Daarnaast worden ‘zachte’ signalen rondom overdrachtssituaties 

onvoldoende gemonitord. 

Thema 2. Optimaliseren en uniformeren van processen 

In de keten bestaan weinig ketenbrede gestandaardiseerde werkprocessen. Enkele organisaties 

hebben afspraken gemaakt met ketenpartners over de verantwoordelijkheidsverdeling rondom de 

overdracht van zorg. Het optimaliseren van ketenbrede werkprocessen wordt volgens bestuurders 

regelmatig belemmerd door conflicterende opvattingen tussen ketenpartners, met name met 

betrekking tot wie voor de patiënt verantwoordelijk is en op welk moment. 

Thema 3. Verantwoordelijkheid en aansturing 

Bestuurders geven aan dat ketenbrede agendering en aansturing van patiëntveiligheid in beide 

acute zorgregio’s ontbreekt. Patiëntveiligheid is geen standaard agendapunt op de agenda van het 

bestuurlijk ROAZ. 
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Bestuurders in beide acute zorgregio’s geven aan dat een gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef 

voor patiëntveiligheid in de keten ontbreekt. Net als bestuurlijke slagvaardigheid en autoriteit om 

patiëntveiligheid in de keten effectief aan te kunnen sturen. Er is geen gedeelde visie op 

patiëntveiligheid in de keten en hoe patiëntveiligheid ketenbreed moet worden aangestuurd. Veel 

bestuurders weten niet goed wat de exacte rol van het bestuurlijk ROAZ hierin is en verschillen ook 

sterk van mening over wat de rol van het ROAZ zou moeten zijn. Het sturen op patiëntveiligheid in de 

keten (bijvoorbeeld bij incidenten rondom calamiteiten en incidenten) vindt plaats op basis van 

bilaterale convenanten en werkafspraken tussen ketenpartners. 

 

Thema 4. Organisatiecultuur  

In de keten bestaat er geen gedeelde visie op patiëntveiligheid en is er geen gezamenlijke 

patiëntveiligheidscultuur. Bestuurders en professionals reageren vooral reactief en ad hoc op 

incidenten in de acute zorgketen.  

Behoefte sturingsmodaliteiten voor de acute zorgketen 

Bijna de helft van de bestuurders (48%) zou graag het meten en monitoren van veiligheidsrisico’s in 

de keten zien verbeteren, met name rondom overdrachtssituaties. Meer dan de helft van de 

bestuurders (52%) heeft behoefte aan een verbetering van de verdeling van verantwoordelijkheden in 

het sturen op patiëntveiligheid in de keten. 44% van de bestuurders vindt dat patiëntveiligheid in de 

keten betere agendering verdiend. En bestuurders willen meer betrokkenheid bij het waarborgen van 

patiëntveilige acute zorg in de keten. Bestuurders refereren hierbij aan de behoefte aan een 

gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef (‘’over eigen organisatiebelangen heen kijken’’) en meer 

onderlinge transparantie over interne veiligheidsrisico’s ten behoeve van patiëntveiligheid.  
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4.  STURINGSMODALITEITEN (FASE 2) 

4.1 Doelstellingen 
Uit de inventarisatie (zie pagina 9-14), blijkt dat regionale monitoring van patiëntveiligheid en 

beheersing van risico’s in de acute zorgketen onvoldoende plaatsvindt. Bestuurders worden door de 

overheid, burgers en media aangesproken op de verantwoordelijkheid voor de sturing op 

patiëntveiligheid in de keten, terwijl concrete kaders waarbinnen sturing moet plaatsvinden 

ontbreken. Veel bestuurders weten daarbij niet goed wat de rol van het ROAZ hierin is, en hebben 

verschillende opvattingen over wat de rol van het ROAZ zou moeten zijn. Daarnaast worden 

veiligheidsrisico’s in de acute zorgketen niet of nauwelijks op een systematische wijze in kaart 

gebracht en aangepakt. Risicoanalyses en verbeteracties zijn vaak ad hoc en vinden veelal op bilateraal 

niveau plaats. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een ernstig incident of calamiteit. Dit staat in contrast 

met de vele risicovolle overdrachtssituaties tussen de verschillende ketenpartners in de acute 

zorgketen. Tot slot blijkt, dat er onder bestuurders weinig kennis is over ‘best practices’ voor het 

sturen op patiëntveiligheid in de acute zorgketen. Om bestuurders adequaat te kunnen ondersteunen 

bij het sturen op patiëntveiligheid in de keten is, in overleg met de ZonMw programmasecretaris 

Jolanda Huizer, besloten af te wijken van het oorspronkelijke projectvoorstel (het ontwikkelen van een 

toolbox) en zijn vier deelstudies uitgevoerd om (het sturen op) patiëntveiligheid in de acute zorgketen 

te verbeteren. De vier deelstudies hadden de volgende uitgangspunten c.q. doelstellingen: 

1. het ontwikkelen van een visiedocument waarin bestuurders van het ROAZ in AZO en NAZL 

uitgangspunten vaststellen voor de taak van het ROAZ in het sturen op patiëntveiligheid in de 

keten; 

2. het in kaart brengen van ‘best practice’ sturingsmodaliteiten in de acute zorg(keten) door middel 

van een systematische literatuurstudie; 

3. het beschrijven van de belangrijkste kenmerken van een Transmuraal Veilig Incidenten Melden 

(TIM) systeem in de (acute) zorgketen en de voorwaarden voor een succesvolle implementatie 

van een TIM-systeem in de acute zorgketen, voornamelijk gebaseerd op recent 

geïmplementeerde TIM-systemen in de AZO en NAZL regio; 

4. het ontwikkelen, testen en evalueren van een prospectieve risico inventarisatie (PRI) methodiek 

in de acute zorgketen. 

4.2  Methoden 

4.2.1 Ontwikkeling visiedocument 

Een gezamenlijke visie ten aanzien van sturen op patiëntveiligheid in de keten is ontwikkeld aan de 

hand van de volgende stappen: 

Stap 1: We organiseerden bijeenkomsten met bestuurders van netwerken acute zorg, waarin zij 

discussieerden over een gezamenlijke visie op (het sturen op) patiëntveiligheid in de acute zorgketen. 

Per regio (AZO en NAZL) werd één bijeenkomst georganiseerd, om het draagvlak onder bestuurders 

voor het visiedocument in de eigen regio te bevorderen. Beide bijeenkomsten werden begeleid door 

een expert op het gebied van besturen van veiligheid in de publieke sector, professor Ira Helsloot. Hij 

prikkelde de deelnemers met kennis, ervaringen en controversiële ideeën over het sturen op 

patiëntveiligheid in de acute zorgketen. De gespreksleider van de bijeenkomst was de manager van 

het acute zorgnetwerk van de betreffende regio (NAZL of AZO). De volgende vragen stonden tijdens de 

bijeenkomst centraal: a) wat verstaan bestuurders gezamenlijk onder patiëntveiligheid in de acute 

zorgketen, b) wat hebben bestuurders nodig om vast te kunnen stellen dat patiëntveiligheid in de 

keten voldoende is geborgd, en c) in hoeverre heeft het bestuurlijk ROAZ een rol in het sturen op 

patiëntveiligheid in de keten? 
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Stap 2: Onderzoekers verwerkten de uitkomsten van de bijeenkomsten in een concept 

visiedocument. Daarnaast werden bouwstenen voor het concept visiedocument ontleend aan 

individuele interviews met bestuurders van ketenorganisaties uit projectfase 1. 

Stap 3: Onderzoekers koppelden het concept visiedocument in 2015 terug aan een landelijke 

projectadviesgroep. Daarin zaten vertegenwoordigers van koepelorganisaties (Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen, InEen, AmbulanceZorg Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging en Landelijk 

Netwerk Acute Zorg). Daarnaast werd aan leden van het tactisch ROAZ en het bestuurlijk ROAZ van 

acute zorgregio’s AZO en NAZL om input gevraagd. De feedback van adviseurs en van bestuurders 

werd verwerkt in het visiedocument. 

Stap 4: De managers van de netwerken acute zorg (AZO en NAZL) legden een definitief 

visiedocument ter goedkeuring voor aan het bestuurlijk ROAZ van AZO en NAZL in het najaar van 2015.  

4.2.2 Systematische literatuurstudie sturingsmodaliteiten 

We zochten in vijf wetenschappelijke databases (PubMed, CINAHL, Embase, the Cochrane Library en 

PsychInfo) naar wetenschappelijke literatuur over sturingsmodaliteiten die relevant zijn voor 

bestuurders in de acute zorg(keten). We keken naar studies die zijn gepubliceerd in de periode januari 

1990 tot juli 2014. Bij het selecteren van publicaties gebruikten we combinaties van zoektermen 

gerelateerd aan: patiëntveiligheid, acute zorg en governance. Daarnaast bestudeerden we de 

referentielijsten van de gevonden artikelen en zochten we naar relevante publicaties in de online 

databases van toptijdschriften op het gebied van acute zorg. Bij het selecteren van studies pasten we 

de volgende inclusiecriteria toe: a) de studie was een (quasi-) experimentele of observationele studie; 

b) in de studies was de effectiviteit, validiteit, betrouwbaarheid en/of toepasbaarheid van de 

sturingsmodaliteit voor bestuurders onderzocht; c) kenmerken van de sturingsmodaliteit waren 

beschreven; en d) de studie was uitgevoerd in een acute zorgsetting: HAP, RAV, SEH, MMT en/of GGZ 

crisisdienst. Studies die voldeden aan alle inclusiecriteria werden geëvalueerd op: de kenmerken van 

de sturingsmodaliteit, methodologische kwaliteit van de studie waarin de sturingsmodaliteit werd 

getest en gevonden uitkomsten (effecten, validiteit, betrouwbaarheid en toepasbaarheid). 

4.2.3 Beschrijving kenmerken en implementatie Transmuraal Incidenten Melden (TIM) 

We hielden individuele semi-gestructureerde interviews met: 

 ontwikkelaars en coördinatoren (n=5) van TIM-systemen in Acute Zorgregio Oost 

(samenwerking van Rijnstate ziekenhuis met huisartspraktijken in Arnhem en Regionale 

Ambulance Voorziening Gelderland-Midden) en Netwerk Acute Zorg Limburg (samenwerking 

VieCuri ziekenhuis en huisartsencoöperatie Cohesie); 

 een huisarts-onderzoeker en ervaringsdeskundige op het gebied van transmuraal incidenten 

melden in het UMC Utrecht en Diakonessenhuis; 

 een ontwikkelaar van een TIM-systeem (VIMAZE) in Acute Zorg Euregio. 

Daarnaast waren we als toehoorder aanwezig bij een gebruikersoverleg (n=8 zorgverleners) van het 

TIM-systeem in Rijnstate ziekenhuis. De ervaringen van zorgverleners met het TIM-systeem en 

benoemde knelpunten en bevorderende factoren voor implementatie werden in het kader van het 

onderzoek meegenomen. Tevens bestudeerden we websites en documenten met betrekking tot TIM- 

systemen, die binnen en buiten de Acute Zorgregio Oost en Netwerk Acute Zorg Limburg worden 

gebruikt: 

 Transmuraal Veilig Incidenten Melden Rijnstate (http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-
professional/Transmuraal-Veilig-Incidenten-Melden.htm); 

 Transmuraal Incidenten Melden Coöperatie Cohesie en VieCuri Medisch Centrum; 
 Veilig Incidenten Melden in de Acute Zorg Euregio (VIMAZE); 
 Veiligheidsnetwerk Zwolle (https://www.tim-zwols-veiligheidsnetwerk.nl/); 
 Transmuraal Incidenten Melden Slingeland ziekenhuis 

(https://www.slingeland.nl/transmurale-melding-tim-/2162); 

http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-professional/Transmuraal-Veilig-Incidenten-Melden.htm
http://www.rijnstate.nl/web/Ik-ben-professional/Transmuraal-Veilig-Incidenten-Melden.htm
https://www.tim-zwols-veiligheidsnetwerk.nl/
https://www.slingeland.nl/transmurale-melding-tim-/2162
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 Transmuraal Incidenten Melden Westfries Gasthuis 
(http://www.fmcc.nl/projecten/presentatie-transmuraal-incident-melden-t-i-m/); 

 Tussen de lijnen, VIM+ (http://www.tussendelijnen.nl/VIM/). 

4.2.4 Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) methode voor de acute zorgketen 

Protocolontwikkeling 

In de periode mei tot september 2015 ontwikkelde het onderzoeksteam een procedure voor de 

uitvoering van een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) in de acute zorgketen. Bij een PRI 

identificeren en analyseren de deelnemers onveilige situaties. Ook worden verbetermaatregelen 

benoemd. Dit gebeurt prospectief, dus voordat een incident heeft plaatsgevonden. Allereerst worden 

onveilige situaties beschreven in processtappen. Daarna wordt beoordeeld wat er mogelijk mis kan 

gaan (faalwijze) per processtap en wat bijbehorende oorzaken zijn per faalwijze. Faalwijzen en 

oorzaken worden gekwantificeerd met behulp van risicoscorelijsten op een 10-puntsschaal.  

De onderzoekers ontwikkelden een PRI-procedure aan de hand van een literatuurscan, de input van 

deskundigen op het gebied van risicomanagement in de gezondheidszorg en de bevindingen van 

projectfase 1.  

Uitvoering PRI in acute zorgketen 

In november 2015 hebben AZO en NAZL een PRI uitgevoerd. Beide regio’s kozen een onderwerp op 

basis van de volgende criteria:  

 een (relatief) nieuw zorgpad of nieuwe acute zorgketen; 

 een belangrijke wijziging in een bestaand zorgpad of bestaande acute zorgketen; 

 een belangrijke wijziging in de externe vereisten (o.a. wetgeving, of vereisten van een 

beroepsvereniging) ; 

 een high-risk doelgroep, risicovol (zorg)proces in de acute zorgketen; 

 een acuut (zorg)proces met veel problemen en gebrek aan kennis van de achterliggende 

oorzaken. 

 

De focusgroep Cerebraal Vasculair Accident (CVA) van NAZL koos het nieuwe landelijke protocol 

voor Intra-Arteriële Trombolyse (IAT) als onderwerp voor de PRI. De keuze voor dit onderwerp had 

twee redenen. Enerzijds betreft het een nieuw protocol, dat zich richt op een hoog risicovol proces. 

Anderzijds moet implementatie van dit protocol in de regio nog plaatsvinden.  

Voorafgaand aan de PRI-bijeenkomst maakte de focusgroep een procesbeschrijving. De 

risicoscorelijst van ‘ernst’ werd aangepast voor dit proces. Deze aanpassing betrof de toelichtende 

tekst bij de ernstscores (appendix 10).  

Bij AZO was medicatieoverdracht in de acute zorgketen het onderwerp van analyse. Manager AZO 

en onderzoekers kozen dit onderwerp omdat uit casuïstiek en de literatuur blijkt dat 

medicatieveiligheid een frequent onderwerp van incidentenmeldingen is. De onderzoeker en een 

verpleegkundig specialist acute zorg maakten een procesbeschrijving voorafgaand aan de PRI-

bijeenkomst. Het tactisch ROAZ heeft deelnemers voor deze PRI geworven. Dit resulteerde in een 

samenstelling van een groep professionals werkzaam in een subregio, die in deze samenstelling niet 

regulier in een reeds bestaand overleg bij elkaar komt. De bestaande risicoscorelijsten werden voor 

deze PRI-bijeenkomst niet aangepast (appendix 11). 

Beide PRI’s werden uitgevoerd in een bijeenkomst van twee uur. Een overzicht van de deelnemers 

aan beide PRI’s staat beschreven in tabel 2.  

 

  

http://www.fmcc.nl/projecten/presentatie-transmuraal-incident-melden-t-i-m/
http://www.tussendelijnen.nl/VIM/
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Tabel 2. Overzicht deelnemers en hun functie per PRI-bijeenkomst (AZO en NAZL) 

PRI bijeenkomst NAZL Deelnemers, functies Aantal 

 Neuroloog / Neuroloog i.o. 6 
 Physician Assistant (PA) CVA  1 
 Ambulanceverpleegkundige 2 
 Waarnemend hoofd SEH 1 
 Huisarts 1 
 Coördinator NAZL 1 
 Totaal 12 
   
PRI bijeenkomst AZO Deelnemers, functies Aantal 

 Verpleegkundig specialist, ambulancezorg  1 
 SEH verpleegkundige, operationeel leidinggevende  1 
 Huisarts huisartsenpost, medisch manager 1 
 Coördinerend doktersassistente / triagist  1 
 Totaal 4 

 

Evaluatie PRI door PRI-deelnemers 

Schriftelijke en mondelinge evaluatie van de PRI vond plaats aan het einde van de PRI-bijeenkomst. 

Alle deelnemers konden hun mening inbrengen. Tevens ontstond zo de mogelijkheid om in de 

discussie interactie tussen de deelnemers te faciliteren. De schriftelijke vragenlijst omvatte open 

vragen over de bruikbaarheid en uitvoerbaarheid van de PRI-methode. De volgende onderwerpen 

kwamen hierbij aan bod: 

Bruikbaarheid:  

 Informatievoorziening naar deelnemers voorafgaand aan de PRI bijeenkomst; 

 Groepssamenstelling en aantal deelnemers in relatie tot het geanalyseerde proces; 

 Ervaringen en verbetersuggesties met betrekking tot de organisatie van de PRI en de duur en 

indeling van PRI-onderdelen tijdens de bijeenkomst. 

Uitvoerbaarheid:  

 Opbrengsten van de PRI (wat heeft de PRI opgeleverd en paste dit bij de verwachtingen die 

men vooraf had?);  

 De (meer)waarde van een PRI naast de reeds gebruikte risico-inventarisatie methoden; 

 De toepasbaarheid van de PRI-methodiek in bestaande overleggen; 

 Implementatie en borging van de PRI in acute zorgregio (op welke manier zouden deelnemers 

de PRI willen gebruiken in de regio en implementeren?).  

Evaluatie PRI door tactisch ROAZ 

In het tactisch ROAZ presenteerden we de resultaten van de PRI en evalueerden we knelpunten en 

sterke punten van de PRI-procedure als instrument voor bestuurders bij het monitoren van 

patiëntveiligheid in de acute zorgketen. In de discussie met deelnemers van het tactisch ROAZ 

bespraken we aandachtspunten voor implementatie en borging van de PRI op bestuurlijk, tactisch en 

operationeel niveau. Tevens legden we voor in hoeverre de PRI-methode bestuurders kan 

ondersteunen bij het sturen op patiëntveiligheid in de acute zorgketen.  

 

  



18 
 

4.3  Resultaten 

4.3.1 Ontwikkeling visiedocument 

De verschillende bijeenkomsten hebben bouwstenen voor het visiedocument opgeleverd, welke zijn 

samengevat in de volgende vier uitgangspunten: 

1. Ketenpartijen hebben ten aanzien van het waarborgen en verbeteren van patiëntveiligheid in 

de keten een individuele én gezamenlijke verantwoordelijkheid; 

2. Het ROAZ heeft een faciliterende, bindende en stimulerende rol in het bevorderen van 

patiëntveiligheid in de keten. Het ROAZ is geen rechtspersoon in de juridisch betekenis van 

het woord en heeft derhalve geen voorschrijvende rol; 

3. Het ROAZ maakt afspraken over het beheersen van veiligheidsrisico’s en het sturen op 

verbeteren van patiëntveiligheid in de acute zorgketen; 

4. Bewustwording van veiligheid in de keten onder bestuurders en professionals is een 

voorwaarde voor (het verbeteren van) patiëntveiligheid in de keten. 

 

De belangrijkste feedbackpunten waarop het document verder is aangescherpt zijn (appendix 7): 

 Het opnemen van een standpunt over wat redelijk is en dus juist behulpzaam is om 

bestuurders te helpen hun middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten bij het 

sturen op patiëntveiligheid; 

 Een duidelijkere beschrijving van de intentie en uitgangssituatie van het visiedocument; 

 Een duidelijkere beschrijving van hoe het ROAZ in de huidige vorm, ondanks belemmerende 

omstandigheden (autonome professionals, deels conflicterende belangen, geen 

voorschrijvende rol en macht van het ROAZ) toch kan komen tot de professionele 

samenwerking die nodig is om patiëntveiligheid in de keten te waarborgen. 

Het bestuurlijk ROAZ van AZO en NAZL kan zich vinden in de vier centrale uitgangspunten van het 

aangescherpte visiedocument. Echter, de uitgangspunten behoeven in opdracht van de ROAZ verdere 

uitwerking in een concreet plan van aanpak (onderlegger), zodat beide documenten gezamenlijk ter 

goedkeuring geagendeerd worden voor het bestuurlijk ROAZ in 2016. De adviseurs van de netwerken 

acute zorg NAZL en AZO zullen in nauwe samenwerking met het ROAZ verder werken aan de 

praktische invulling van de geformuleerde uitgangspunten. 

4.3.2 Systematisch literatuurstudie sturingsmodaliteiten 

De zoekstrategie naar sturingsmodaliteiten voor bestuurders in de acute zorg(keten) leverde 3713 

unieke artikelen op. Na het beoordelen van de artikelen op titel, samenvatting en volledige tekst door 

twee onderzoekers includeerden we 18 relevante studies (figuur 3).  

Studiekenmerken 

Van de 18 studies, hebben vijf studies (28%) een experimenteel design. Negen studies (50%) 

rapporteren data over de validiteit en/of betrouwbaarheid van de sturingsmodaliteit. Acht studies 

(44%) rapporteren bevindingen over de toepasbaarheid van de sturingsmodaliteit (gepercipieerd 

gebruikersgemak en tijd en kosten). Tweederde van de onderzochte sturingsmodaliteiten zijn getest 

binnen SEH-afdelingen. Een kwart van alle onderzochte sturingsmodaliteiten zijn getest binnen RAV- 

organisaties. Eén sturingsmodaliteit is getest binnen HAPs en MMT. Eén sturingsmodaliteit richt zich 

op patiëntveiligheid in de samenwerking tussen RAV en helikopter MMT. 
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Figuur 3. Stroomdiagram selectie studies 

 
 

Kenmerken sturingsmodaliteiten 

Een derde van de gevonden sturingsmodaliteiten is gericht op de screening en analyse van 

veiligheidsincidenten (tabel 3). 22% van de sturingsmodaliteiten zijn instrumenten voor het meten van 

de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag en vaardigheden onder personeel. 17% van de 

sturingsmodaliteiten zijn incidenten meldsystemen. 11% van de sturingsmodaliteiten zijn 

patiëntveiligheid indicatoren. 11% van de sturingsmodaliteiten zijn methoden voor het verbeteren van 

patiëntveiligheid vaardigheden en gedrag onder personeel. Eén studie (6%) betreft het evalueren van 

een veiligheidsronde door bestuurders/medisch management. 

Effectiviteit sturingsmodaliteiten 

De kenmerken van de gevonden sturingsmodaliteiten kunnen waardevol zijn voor het ontwikkelen 

van effectieve sturingsmodaliteiten in de acute zorg. Echter, gedegen bewijs voor de effectiviteit van 

een specifieke sturingsmodaliteit in het sturen op patiëntveiligheid voor bestuurders binnen hun eigen 

acute zorgorganisatie en in de acute zorgketen ontbreekt. Enkel het gebruik van simulatietrainingen 

en een veilig incidenten meldsysteem voor SEH-personeel leidde in een enkele studie tot een beter 

veiligheidsbewustzijn onder SEH-personeel en een stijgen van het aantal incidentenmeldingen. Een 

uitgebreide beschrijving van de uitkomsten van het systematisch literatuuronderzoek is te vinden in de 

volgende publicatie: Hesselink G., et al. Improving the governance of patient safety in emergency care. 

A systematic review of interventions. BMJ Open 2016; BMJ Open 2016;6:e009837. 
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Tabel 3. Kenmerken van de geïncludeerde studies 

Auteurs, jaar (land) Studie setting Type sturingsmodaliteit Bevindingen 

   Effecten Betrouwbaarheid Validiteit Uitvoerbaarheid 

Wolff and Bourke 
2002(14)

 
SEH (n=1) Screening en analyse van incidenten Afname van incidenten    

Hendrie et al 2007(15)
 

SEH (n=1) Screening en analyse van incidenten  +  - (tijd) 

Patterson et al 2012(16) RAV (n=NR) Screening en analyse van incidenten  + +  

Patterson et al 2014(17) MMT (n=NR) Screening en analyse van incidenten   +  

Clunas et al 2009(18) SEH (n=1) Screening en analyse van incidenten    + (bruikbaarheid) 

van Noord et al 2010(19) SEH (n=31) Screening en analyse van incidenten  + + - (tijd) 

Patterson et al 2010(20)
 

RAV (n=3) Meting van veiligheidscultuur  + + + 

(gebruikersvriendelijkheid) 

Patterson et al 2010(21)
 

RAV (n=61) Meting van veiligheidscultuur  + +  

Flowerdew et al 2011(22) SEH (n=2) Observeren van patiëntveiligheid vaardigheden/gedrag   +  

Jaynes et al 2013(23) RAV (n=NR) Meting van veiligheidscultuur  + +  

Evans et al 2007(24) SEH (n=4) Incidenten meldprocedure Toename van incidentmeldingen*    

Zwart et al 2011(25) HAP (n=3) Incidenten meldprocedure Toename van incidentmeldingen   + (tijd); - (kosten) 

Reznek and Barton 
2014(26) 

SEH (n=1) Incidenten meldprocedure Toename van incidentmeldingen*    

Schull et al 2011(27)
 

SEH (n=NR) Veiligheidsindicatoren NR  + + (bruikbaarheid) 

Pham et al 2011(28) SEH (n=1) Veiligheidsindicator NR   - (bruikbaarheid) 

Jones et al 2013(29)
 

SEH (n=2) Trainen van patiëntveiligheid vaardigheden/gedrag Vergroot veiligheidsbewustzijn onder 
personeel 

   

Patterson et al 2013(30) SEH (n=1) Trainen van patiëntveiligheid vaardigheden/gedrag Verbeterde veiligheidsvaardigheden 
vaardigheden onder personeel*; 
vergroot veiligheidsbewustzijn onder 
personeel * 

  + (tijd) 

Shaw et al 2006(31) SEH (n=1) Veiligheidsrondes Toename incident meldingen; 
toename handhygiëne 

   

*Statistisch significant effect (p<0.05). 
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4.3.3 Beschrijving kenmerken en implementatie Transmuraal Incidenten Melden (TIM) KENMERKEN 

De belangrijkste bevindingen (kenmerken) van het TIM-systeem worden hieronder beschreven. 

Deze bevindingen worden ondersteund door een overzicht van uitspraken van de geïnterviewden in 

appendix 8. 

Structuren 

Het verzamelen en opvolgen van transmurale incidenten is in Nederland op verschillende wijzen 

georganiseerd. De bestudeerde meldsystemen zijn onder te verdelen in drie verschillende structuren 

(figuur 2). In het eerste model worden meldingen decentraal geanalyseerd en opgevolgd. Een centrale 

‘TIM-commissie’ heeft een coördinerende rol. De commissie verzamelt en registreert meldingen, en 

stuurt meldingen door naar een decentrale meldcommissie of coördinator binnen de eigen 

organisatie. In het tweede model worden meldingen niet alleen verzameld en geregistreerd door een 

TIM-commissie, maar is de TIM-commissie ook verantwoordelijk voor de analyse van het gemelde 

incident, het initiëren van (verbeter)acties en de terugkoppeling van de meldstatus en opvolgacties 

naar de melder. In het derde model worden TIMs eerst binnen individuele organisaties digitaal of 

schriftelijk verzameld door een ‘eigen’ veilig incidenten meld (VIM) commissie, leidinggevende of 

coördinator. VIM-commissies, leidinggevenden of coördinatoren van beide organisaties komen 

periodiek bijeen waarbij transmurale meldingen gezamenlijk worden besproken en geanalyseerd en 

afspraken worden gemaakt over de opvolging van incidenten. In verschillende acute zorgorganisaties 

binnen AZO en NAZL vindt het delen en opvolgen van transmurale incidenten op bilateraal niveau 

plaats (zie figuur 4, model 3). 

 

Figuur 4. TIM-structuren 

 

 
 

TIM-commissie 

Een belangrijk kenmerk van de meeste TIM-systemen, zoals het systeem in het Rijnstate en VieCuri 

ziekenhuis, is een centrale TIM-commissie. Deze commissie bestaat uit een of meerdere 

vertegenwoordiger(s) van de organisaties die participeren in het TIM-systeem. In de meeste systemen 

is dat een huisarts, een vertegenwoordiger van de medische staf en een TIM-coördinator (meestal een 

kwaliteitsfunctionaris). De TIM-commissie komt jaarlijks ten minste 3-4 maal in vergadering bijeen. De 

belangrijkste en vaste agendapunten tijdens deze vergaderingen zijn: het bespreken van nieuwe 

meldingen en het bespreken van lopende (verbeter)acties en zichtbare trends in gemelde incidenten. 
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Meldformulier 

Binnen vrijwel alle bekende TIM-systemen worden meldingen digitaal verzonden. De ontwikkelde 

meldformulieren bevatten over het algemeen de volgende (verplicht) in te vullen velden: 

 naam, e-mail adres en telefoonnummer van melder; 

 beschrijving van (bijna)incident inclusief datum en betrokken personen; 

 toedracht en mogelijke oorzaken van (bijna)incident; 

 effecten/gevolgen van het (bijna) incident; 

 suggesties voor verbetering/om herhaling te voorkomen. 

Informatie rondom de toedracht en mogelijke oorzaken van het (bijna)incidenten zijn in de meeste 

meldformulieren geclassificeerd naar technische, organisatorische en menselijke factoren. Of 

incidenten zijn geclassificeerd naar: ‘medisch inhoudelijk’, ‘communicatie’, ‘medicatie’, ‘administratie’ 

en ‘overig’. 

Web-based omgeving 

Vrijwel alle bestudeerde TIM-systemen worden gekenmerkt door het gebruik van een web-based 

omgeving (bijvoorbeeld Iprova en Itask) waarin meldingen worden gemaakt, uitgewisseld, opgevolgd 

en gearchiveerd. Zorgverleners kunnen in de bestudeerde TIM-systemen op verschillende wijzen het 

digitale meldformulier bereiken. De beschreven kanalen zijn: 1) een link op de algemene website van 

de zorginstelling, 2) een speciale webapplicatie, 3) het intranet van de zorginstelling en 4) als optie in 

het elektronisch patiëntendossier. 

Anoniem melden 

In de meeste TIM-systemen is er geen optie ingebouwd tot het doen van een anonieme melding. De 

redenen die ontwikkelaars hiervoor aandroegen zijn: a) het belang om meldingen te kunnen verifiëren 

bij de melder en b) om aanvullende informatie bij de melder op te kunnen vragen. Daarnaast gaf een 

geïnterviewde aan dat de optie tot anoniem melden de kwaliteit van meldingen kan doen afnemen. 

Rapportage en borging 

Meldingen worden door een TIM-commissie en/of door lokale VIM-commissies of coördinatoren 

gearchiveerd. De meeste TIM-commissies rapporteren periodiek (per kwartaal, half jaar of jaarlijks) 

naar bestuurders van participerende organisaties. Het rapport geeft inzicht in: het verloop van de 

meldingen en de aard van de incidenten, aangedragen oplossingen van de problemen die aan gemelde 

incidenten ten grondslag liggen en uitwerkingen daarvan, de werking van het TIM-systeem en 

uitkomsten van de trendmatige- en risicoanalyse. 

 

IMPLEMENTATIEVOORWAARDEN 

De belangrijkste bevindingen (implementatievoorwaarden) worden hieronder beschreven. Deze 

bevindingen worden ondersteund door een overzicht van uitspraken van de geïnterviewden in 

appendix 8. 

Tijd, middelen en kennis 

Geïnterviewden gaven aan dat het veel tijd kost om managers en professionals te overtuigen van de 

meerwaarde van een TIM-systeem. Om draagvlak te krijgen, is het belangrijk dat het doel, de 

werkwijze en de meerwaarde van het systeem continu onder de aandacht van medewerkers worden 

gebracht. Genoemde hulpmiddelen hierbij zijn: (online) nieuwsbrieven, flyers, posters, het houden van 

een meldweek, werkbezoeken en presentaties op de werkvloer. 

Voldoende financiële middelen en menskracht (fte’s) werden aangedragen als belangrijke 

voorwaarden voor een goede uitvoering van het TIM-systeem (coördinatie van meldingen, analyses en 

rapportages), het technisch onderhoud van het systeem en het onderhouden van contacten met 

betrokken partijen (melders, decentrale VIM-commissies en coördinatoren van ketenpartijen). Om 
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transmurale incidentenmeldingen adequaat op te volgen, was het volgens een geïnterviewde ook van 

belang dat hiervoor mensen met de juiste achtergrond worden ingezet. 

Bestuurlijk draagvlak 

Draagvlak onder bestuurders en managers van ketenpartijen wordt gezien als een belangrijke 

voorwaarde voor het succesvol implementeren van een TIM-systeem. Bestuurders en managers 

moeten het belang van het TIM-systeem en het melden in de eigen organisatie promoten en hun 

medewerkers hierin stimuleren. Geïnterviewden ervaren echter een gebrek aan breed gedragen 

animo onder bestuurders en managers van ketenpartijen om middelen beschikbaar te stellen voor het 

opzetten en onderhouden van een TIM-systeem in acute zorgregio’s. Een ontwikkelaar van een TIM- 

systeem vermoedde dat de acceptatie van het systeem onder managers en medewerkers groter was 

geweest beter waren geïnformeerd over het doel, de werkwijze en de meerwaarde van het systeem 

en als ze meer betrokken waren bij de ontwikkeling van het systeem. Eén organisatie in de acute 

zorgregio heeft gekozen voor het kleinschalig uitwisselen en oppakken van incidentenmeldingen 

tussen twee acute ketenpartijen. De hoop is dat in deze vorm ketenpartijen snel met elkaar kunnen 

schakelen, meldingen snel kunnen worden opgepakt en de meerwaarde van het systeem voor 

bestuurders, management en medewerkers snel zichtbaar is. De gedachte is dat het systeem eerst op 

lokaal niveau succesvol moet zijn om het vervolgens regiobreed uit te kunnen breiden. 

Meldcultuur 

Geïnterviewden gaven aan dat een meldcultuur binnen participerende organisaties essentieel is 

voor een succesvolle implementatie van het TIM-systeem. Het systeem zal niet van de grond komen 

zolang zorgverleners in hun eigen organisaties: a) niet durven te melden, b) niet gewend zijn om intern 

incidenten te melden en c) geen positieve (lerende) houding hebben ten aanzien van incidenten 

melden. Het melden van een transmuraal incidenten wordt volgens geïnterviewden door een aantal 

factoren belemmerd. Allereerst zijn veel zorgverleners – potentiële gebruikers – nog onbekend met de 

mogelijkheid om transmurale incidenten te melden. Daarnaast gaven geïnterviewden aan dat veel 

zorgverleners nog wantrouwend denken over het doen van een transmurale melding. Zo wordt extra 

werklast in de vorm van administratief werk gevreesd na het doen van een melding. Dit vergroot de 

drempel onder zorgverleners om te melden. Ook leeft onder zorgverleners de misvatting dat 

meldingen direct worden neergelegd bij de zorgverlener waarover wordt gemeld. Een 

ongenuanceerde melding van een zorgverlener op de afdeling kan daarmee een goede relatie met 

ketenpartners, volgens geïnterviewden, op het spel zetten. Zorgverleners geven tevens aan te worden 

geconfronteerd met veel voorkomende fouten in de ketenzorg. De werkdruk laat het niet toe om voor 

ieder geval apart een melding te doen. Volgens een geïnterviewde gaat een TIM-systeem onder 

medewerkers meer leven naarmate hier gebruik van wordt gemaakt en ervaringen mee worden 

opgedaan. Aan de andere kant werden ook factoren genoemd die het belang van melden en de 

meldbereidheid onder medewerkers doen vergroten: a) het bespreken van transmurale meldingen 

tijdens verplichte werkoverleggen voor medewerkers en b) het gebruik van praktijkvoorbeelden 

waarin het nut van melden zichtbaar wordt. 

Gebruikersvriendelijkheid van systeem 

Alle geïnterviewden benadrukten het belang van een gebruikersvriendelijke inrichting van het 

systeem. De meldingsprocedure moet voor alle betrokkenen makkelijk toegankelijk zijn waarbij een 

melding aanmaken eenvoudig is en zo min mogelijk tijd kost. Aan de andere kant moet een melding 

alle informatie bevatten die van belang is voor een goede analyse van de melding. Het gebruik van 

digitale hulpmiddelen zoals het beschrijven c.q. typeren van een incident aan de hand van 

classificaties, het gebruik van selectievelden en het snel kunnen kiezen van betrokken partijen 

(bijvoorbeeld de huisarts) op naam, worden als belangrijke hulpmiddelen gezien voor het vergroten 

van het gebruikersgemak en de kwaliteit van de meldingen. 
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Betrouwbaarheid van systeem 

Om de privacy van de patiënt en de veiligheid van de melder bij het registreren van gegevens te 

waarborgen is een voorwaarde dat het web-based meldsysteem betrouwbaar is en goed is 

afgeschermd voor anderen. En dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt door de betrokken 

organisaties over de inzage en omgang van TIM-commissieleden en medewerkers van ketenpartijen 

met identificerende en privacygevoelige informatie aangaande de melder, betrokkenen en de patiënt.  

De betrouwbaarheid van het systeem heeft volgens geïnterviewden ook invloed op de meldbereidheid 

van medewerkers. Bij een aantal TIM-systemen is een betrouwbare webomgeving, die goed is 

afgeschermd voor onbevoegden, nog een punt van aandacht. Een gebrek aan zekerheid over de 

betrouwbaarheid van de web-based omgeving waarin incidentenmeldingen moeten worden 

uitgewisseld, frustreert volgens een geïnterviewde een efficiënte uitwisseling en opvolging van 

transmurale meldingen. 

Kwaliteit en behandeling van meldingen 

De effectiviteit van het TIM-systeem wordt volgens geïnterviewden grotendeels bepaald door de 

kwaliteit van de melding en de wijze waarop de meldingen worden opgevolgd. Het proces van melden, 

selectie, analyse en rapportage moet voor alle betrokkenen helder en uniform zijn. Voor een goede 

analyse van de melding is voldoende (aanvullende) informatie van belang. Het moet mogelijk zijn om 

na te gaan wie de melder is, over wie en wat een melding wordt gedaan en op welke patiënt de 

melding betrekking had. En zo nodig moet aanvullende informatie kunnen worden opgevraagd. 

Daarnaast is het volgens geïnterviewden belangrijk om duidelijke regels te scheppen over wat een 

relevante melding is. Dit om te voorkomen dat het meldsysteem een middel wordt om enkel afkeer te 

uiten en schuldigen aan te wijzen in plaats van een middel om risico’s te identificeren, analyseren en 

te beheersen. Om die reden is het volgens geïnterviewden belangrijk dat melders aan de hand van 

criteria en regels worden aangestuurd in het doen van hun melding en daarbij letten op: a) is dit een 

relevante melding en b) welke informatie is vereist om op te nemen in de melding? 

Uit interviews komt naar voren dat de TIM-commissies of coördinatoren een belangrijke functie 

hebben met betrekking tot de kwaliteit en registratie van meldingen. Zij fungeren regelmatig als filter 

op ongenuanceerde communicatie tussen melder en de groep of persoon aan wie de melding is 

gericht. Geïnterviewden gaven ook het belang aan van hun regiefunctie. Allereerst om zicht te houden 

op de status van de melding en de voortgang ervan te kunnen bewaken. Daarnaast om meldingen te 

kunnen registreren in het kader van kwaliteitsverbetering. Het genereren van een database van 

meldingen en hun opvolgstatus draagt volgens geïnterviewden bij aan het aggregeren van data en het 

identificeren van trends. 

Terugkoppeling naar melder 

Geïnterviewden gaven aan dat tijdige terugkoppeling naar de melder over de voortgang en 

afhandeling van de melding belangrijk is om de meldbereidheid onder medewerkers op peil te 

houden. Bij medewerkers die merken dat er met de melding ook iets gebeurt, neemt de motivatie om 

te gaan melden en dat te blijven doen toe. Geïnterviewde coördinatoren geven aan altijd te streven 

naar een snelle afhandeling van een melding. Echter, een deadline wordt er niet gesteld om een 

zorgvuldige aanpak van de melding niet te frustreren. Wel werd aangegeven dat het belangrijk is dat 

de doorlooptijd van gecompliceerde meldingen in de gaten worden gehouden. En dat melders 

eventueel een update krijgen over de voortgang van de analyse, zodat ze geïnformeerd blijven. 

Zichtbare verbetering 

Een tijdige terugkoppeling over de voortgang en afhandeling van meldingen is uiteindelijk niet 

voldoende om de meldingsbereidheid van medewerkers op peil te houden. Ook moet zichtbaar zijn 

dat de analyses van meldingen tot verbeteringen op het gebied van patiëntveiligheid leiden. Om een 
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transmuraal systeem duurzaam te maken, is het belangrijk bestuurders en medewerkers periodiek te 

informeren over verbeteracties en uitkomsten als gevolg van transmurale meldingen. 

4.3.4 Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) methode voor de acute zorgketen 

PRI -procedure 

De ontwikkelde PRI-procedure voor de acute zorgketen werd gebaseerd op de Healthcare Failure 

Mode and Effect Analysis (HFMEA)(13, 32-34).
 
De HFMEA-methode brengt de patiëntveiligheidsrisico’s 

van een proces in kaart. Het is een systematische manier om risico’s in processen te inventariseren, te 

prioriteren en beheersmaatregelen te formuleren (34).
 
Verschillende ketenpartners waren reeds 

bekend met de HFMEA-methode. De tijd voor de uitvoering van een PRI was beperkt. Daarom koos 

het onderzoeksteam voor een variant van de HFMEA, waarin het proces van risicoduiding 

gecomprimeerd is (HFMEA ‘light’). De verschillen tussen de HFMEA en de HFMEA ‘light’ -variant staan 

beschreven in appendix 12. Ruim 30 gezondheidszorginstellingen in Nederland gebruiken de HFMEA 

‘light’ variant. De ontwikkelde PRI-procedure (appendix 9) bestaat uit zes stappen. De werkelijke PRI, 

vindt volgens de HFMEA ‘light’ -variant plaats in stap vier ‘risicoduiding’.  

Resultaten PRI NAZL 

Voorafgaand aan de risicoanalyse gaven de deelnemers prioriteit aan twee processtappen van het 

intra-arteriële trombolyse (IAT) proces bij patiënten met een verdenking op Cerebro Vasculair 

Accident (CVA) prioriteit. Dit waren: ‘Computertomografie - angiografie (CTa
1
) beoordelen’ en ‘CTa 

maken’. De risicoanalyse van deze twee processtappen leverde 14 risico’s op, die samengevat kunnen 

worden als risico’s gericht op:  

 opleiding/kennis/expertise van de professionals;  

 organisatie (beschikbaarheid van personeel);  

 ICT-mogelijkheden (onvoldoende mogelijkheden voor uitwisseling van beelden);  

 zorg-/behandelprotocollen; 

 en de overdracht van gegevens.  

Daarna is een eerste stap gezet in het invullen van het verbeterplan op basis van de hoogst scorende 

risico’s.  

Resultaten PRI AZO 

Deelnemers verleenden aan het begin van de PRI-bijeenkomst prioriteit aan de processtappen van 

het proces rond medicatieoverdracht in de acute zorgketen. De processtap met de hoogste prioriteit 

was: ‘overdracht medicatiegegevens door huisartsenpraktijk (HAP) naar ambulance/meldkamer 

ambulance (MKA) bij aangevraagde ambulancerit met urgentiecode U1 (levensbedreigend)’. Uit de 

risicoanalyse kwamen 15 risico’s naar voren. Deze hangen samen met:  

 (on)volledigheid van protocollen;  

 ICT-systemen die niet op elkaar aansluiten, waardoor informatie bij triage niet aanwezig is;  

 miscommunicatie.  

Evaluatie PRI met deelnemers  

Bevindingen met betrekking tot bruikbaarheid van de PRI in de acute zorgketen worden hieronder 

beschreven. 

 

Informatievoorziening naar deelnemers voorafgaand aan de PRI-bijeenkomst 

Informatievoorziening voorafgaand aan de bijeenkomst scoorde voldoende tot goed. De deelnemers 

konden hierdoor direct starten met de feitelijke prioriteitenstelling en risico-inventarisatie.  

 

                                                                 
1 CTa: diagnostisch onderzoek van de bloedvaten in het hoofd. Deze test combineert een reguliere CT-scan met injectie van een 
contrastvloeistof in een ader. 
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Groepssamenstelling 

Het aantal deelnemers aan de PRI-bijeenkomst van NAZL was groot (n=12) en bestond voor de helft 

uit neurologen. De neurologen (n=6) beïnvloedden de prioriteitstelling, omdat de risicovolle 

processtappen met het hoogst aantal stemmen werden geanalyseerd. Daarnaast was de doorlooptijd 

van de risicoduiding lang, omdat er meer dan acht deelnemers waren. Sommige deelnemers (zoals de 

huisarts en ambulanceverpleegkundigen) hadden geen directe taak/rol in de gekozen processtappen. 

Hierdoor konden zij de risico’s minder goed beoordelen. Zij kregen echter wel zicht op potentiële 

risico’s in de keten en vonden dit een duidelijke meerwaarde. 

Tijdens de PRI-bijeenkomst van AZO was de triagist van de meldkamer ambulancezorg onverwacht 

verhinderd. Hierdoor konden de faalwijzen en bijbehorende oorzaken vanuit de meldkamer niet 

optimaal in kaart gebracht worden. De verpleegkundig specialist acute zorg (ambulancezorg) heeft 

tijdens de bijeenkomst de input gegeven vanuit het perspectief van de meldkamer ambulancezorg. 

 

Tijdsduur PRI-bijeenkomst 

Een groot aantal deelnemers vond de bijeenkomst te kort om een volledige risicoanalyse te maken. 

Een verbeterpunt is meer tijd voor het invullen en bespreken van het verbeterplan. 

 

Randvoorwaarden 

Als belangrijke voorwaarden voor een PRI werden genoemd: 

- iedereen die een rol heeft in het te analyseren zorgproces, moet aanwezig zijn bij de PRI-

bijeenkomst; 

- een veilige en open sfeer tijdens de PRI-bijeenkomst; 

- de gebruikte risicoscorelijst (frequentie en ernst) moet aansluiten bij de acute zorg. 

 

 

Bevindingen met betrekking tot uitvoerbaarheid van de PRI in de acute zorgketen worden hieronder 

beschreven. 

  

Algemeen 

De PRI leverde een gezamenlijk inzicht op in de risico’s in de acute zorgketen. Een overzicht van deze 

risico’s hielp de deelnemers van de PRI om tot structurele verbeterplannen te komen. De deelnemers 

gaven aan te verwachten dat dit tot verbeteringen in de acute zorgketen zal leiden, waardoor deze 

kwalitatief beter en veiliger voor de patiënt wordt.  

 

Implementatie en borging in acute zorgregio 

De PRI-methode was toepasbaar en heeft meerwaarde naast de methoden die al gebruikt worden in 

de regio. Sommige organisaties in de acute zorgketen voeren binnen hun organisatie al een PRI uit, 

maar niet in een transmurale netwerksetting in de acute zorgketen. Deelnemers van beide PRI’s 

stelden voor om de PRI te integreren in bestaande overlegvormen in de acute zorgketen, zoals de 

focusgroepen of specifieke werkgroepen (bijvoorbeeld huiselijk geweld). Daarnaast gaven zij aan dat 

rapportage van de PRI-bevindingen ter informatie ook toegestuurd moet worden aan de directies of 

het bestuur van de deelnemende organisaties.  

Evaluatie bruikbaarheid, uitvoerbaarheid, implementatie en borging PRI in tactisch ROAZ 

Leden van het tactisch RAOZ benadrukten dat de PRI-methode bekend was onder professionals. 

PRI’s worden al wel uitgevoerd binnen de huisartsenzorg (HAP), ambulancedienst en SEH, maar niet 

transmuraal (in de acute zorgketen). Dit laatste aspect was nieuw en leverde meerwaarde op voor de 

organisaties, omdat potentiële risico’s vaak ontstaan bij de overdracht van zorg. Daarbij draagt de 

uitvoering van de PRI in de acute zorgketen ook bij aan de multidisciplinaire samenwerking, doordat 

deelnemers zich kunnen verplaatsen in het perspectief van de andere ketenpartner. 
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Een aanvullende suggestie was om deelnemers voorafgaand aan de PRI-bijeenkomst al input te 

vragen ten aanzien van de faalwijzen en oorzaken van risicovolle processtappen. Daarmee kunnen 

tijdens de fysieke bijeenkomsten niet alleen de risicovolle processen uitgediept worden, maar is er ook 

ruimte voor het formuleren van verbeteracties. Het tactisch ROAZ gaf aan te zoeken naar de meest 

optimale personele investering aangaande voorbereiding van een PRI, de lengte van de bijeenkomst 

en het benodigde aantal bijeenkomsten om tot verbeteracties te komen.  

 

Bevindingen van het tactisch ROAZ over de uitvoerbaarheid, borging en implementatie van de PRI 

sloten aan bij de bevindingen uit de evaluatie met de deelnemers. Aanvullende punten ten aanzien 

van de initiatie, borging en implementatie van de PRI waren: 

 De ondersteunende bureaus van de netwerken acute zorg kunnen een rol vervullen in de 

organisatie en begeleiding van de uitvoering van de PRI’s binnen bestaande werk- en 

focusgroepen in de acute zorgnetwerken. Deze rol bestaat uit het leveren van (onafhankelijke) 

PRI-procesbegeleiders, maar ook faciliteren in de randvoorwaarden (organiseren bijeenkomst, 

schrijven rapportage en verbeterplan); 

 Keuze van risicovolle processen voor een PRI dient aan te sluiten bij actuele thema’s in de acute 

zorgketen (bijvoorbeeld onderwerp uit de focusgroep suïcide). Het tactisch ROAZ stimuleert en 

faciliteert actief de uitvoering van PRI’s op deze thema’s;  

 Het tactisch ROAZ legt geen streefwaarde vast voor het aantal PRI’s per jaar. Een strakke regie 

vanuit de acute zorgregio’s op de thema’s en het aantal PRI’s botst naar verwachting met de 

kwaliteitsagenda van de verschillende individuele organisaties; 

 Patiëntveiligheidsrisico’s dienen geagendeerd te worden in het tactisch en bestuurlijk ROAZ; 

 De taak van het (tactisch) ROAZ ten aanzien van initiëren van de PRI in de acute zorgketen en de 

opvolging en borging daarvan, is nog niet uitgekristalliseerd. Hoewel bestuurders zich 

eindverantwoordelijk voelen voor de PRI in de eigen organisatie, is eindverantwoordelijkheid voor 

PRI’s in de acute zorgketen niet bestuurlijk belegd. De rol van het tactisch ROAZ varieert van het 

stimuleren van individuele organisaties om PRI’s in de keten uit te voeren, tot het actief 

faciliteren, coördineren en voorbereiden van strategische besluitvorming over PRI-thema’s in de 

acute zorgketen alsook de borging van verbeteracties.  
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5. DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

Patiëntveiligheid in de acute zorgketen 

Bevindingen van de inventarisatiestudie (projectfase 1) schetsen het beeld dat (zorg)instellingen in 

de acute zorgketen (HAP, ziekenhuis/SEH, RAV, MMT en GGZ) zich volgens het evolutionaire model 

van patiëntveiligheid bevinden in patiëntveiligheid stadium 1, 2 of daartussen. Het sturen op 

patiëntveiligheid heeft prioriteit bij bestuurders, maar is in veel organisaties niet expliciet en 

structureel geagendeerd. Alle organisaties werken aan de hand van de belangrijkste kenmerken van 

een veiligheidsmanagementsysteem: patiëntveiligheid is onderdeel van beleid en strategie, 

belangrijke werkprocessen zijn gestandaardiseerd en verschillende instrumenten worden gebruikt 

voor het meten en monitoren van veiligheidsrisico’s. Echter, deze kenmerken zijn bij veel organisaties 

vrij recent geïntroduceerd, waardoor de kwaliteitscyclus vaak nog niet helemaal wordt doorlopen. 

Het sturen op patiëntveiligheid in de acute zorgketen is nog niet georganiseerd. Patiëntveiligheid 

staat niet expliciet op de agenda van het bestuurlijk ROAZ. Het ontbreekt de ketenpartners aan een 

gezamenlijke visie op patiëntveiligheid en er is geen gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef voor dit 

onderwerp onder ketenpartners. Sturingsactiviteiten, in de vorm van risicoanalyses en verbeteracties, 

worden uitgevoerd bilateraal niveau, zijn ad hoc en reactief. Ze vinden plaats naar aanleiding van een 

ernstig incident of calamiteit. De acute zorgketen bevindt zich daarmee in patiëntveiligheid stadium 0 

volgens het evolutionair model van patiëntveiligheid (10). De rol van de bestuurder in stadium 0 wordt 

ook wel geformuleerd als ‘veiligheid is van de professional’. 

 

Sturingsmodaliteiten voor de acute zorgketen  

Sturingsmodaliteiten die bestuurders ondersteunen bij de aansturing van patiëntveiligheid in de 

acute keten (patiëntveiligheid stadium 0) om te komen tot een hoger niveau van patiëntveiligheid 

(veiligheidstadium 1 ‘veiligheid staat op de bestuurlijke agenda’) zijn ontwikkeld in projectfase 2. Het 

gaat daarbij om de volgende producten: een visiedocument patiëntveiligheid in de acute zorgketen, 

een beschrijving van effectiviteit van sturingsmodaliteiten voor de acute zorgketen in de literatuur, het 

beschrijven van de kenmerken en implementatievoorwaarden voor het systematisch transmuraal 

incidenten melden en de procedure voor het uitvoeren van prospectieve risico inventarisatie in de 

acute zorgketen.  

 

Het ontwikkelen van een visiedocument is een belangrijk onderdeel geweest van dit project. Ten 

eerste, om het bewustzijn onder bestuurders van hun verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid in 

de acute zorgketen te vergroten. Patiëntveiligheid is diverse malen geagendeerd in het ROAZ. Er zijn 

regionale bijeenkomsten gehouden en er is een landelijke adviesbijeenkomst georganiseerd. 

Daarnaast geeft het visiedocument bestuurders, samen vertegenwoordigd in het ROAZ, kaders 

waarbinnen concrete invulling kan worden geven aan deze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het 

visiedocument behoeft nog wel concrete invulling, die door bestuurders breed gedragen wordt 

(bijvoorbeeld het maken van afspraken rondom het invoeren van keten-PRI’s). Hierdoor wordt de 

gezamenlijke visie ook richtinggevend voor verdere ontwikkeling van patiëntveiligheid in de acute 

keten. Hoewel het visiedocument wel bijdraagt aan de agendering van patiëntveiligheid in de acute 

zorgketen, is er nog geen sprake van een gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 

patiëntveiligheid in de acute zorgketen. 

 

Het systematisch transmuraal incidenten melden en het gezamenlijk analyseren van incidenten kan 

een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van patiëntveiligheid in de acute zorgketen. 

Ondanks het bestaan van lokale samenwerking tussen (zorg)instellingen in de acute zorgketen, vindt 

het systematisch uitwisselen en opvolgen van incidenten in de keten nog onvoldoende plaats. Voor 
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het ontwikkelen en implementeren van een TIM-systeem, dat voor alle acute ketenpartijen bruikbaar 

is, kan veel worden geleerd van de kenmerken van bestaande TIM-systemen binnen en buiten de 

acute ketenzorg. En van de factoren die de implementatie van deze systeem belemmeren en 

bevorderen. Om een TIM-systeem in de acute zorgketen succesvol te implementeren is een aantal 

voorwaarden van groot belang. Allereerst moeten bestuurders en managers van (zorg)instellingen in 

de acute keten, samen verbonden in het ROAZ, bewust zijn van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid 

voor het monitoren en beheersen van organisatieoverstijgende incidenten. Zij dienen financiële 

middelen en menskracht  beschikbaar te stellen voor het (door)ontwikkelen en onderhouden van een 

betrouwbaar en veilig digitaal meldsysteem, voor het genereren van bekendheid van het systeem 

onder potentiële melders en het creëren van draagvlak onder managers en medewerkers van 

ketenpartijen om het systeem te promoten c.q. gebruiken. Het bevorderen van de meldbereidheid 

onder medewerkers (via het continu informeren van het doel, de werkwijze en de meerwaarde van 

transmuraal incidenten melden), het waarborgen van de kwaliteit van meldingen (o.a. via een 

gebruikersvriendelijk meldsysteem) en een tijdige en zorgvuldige opvolging van meldingen zijn hierbij 

specifieke aandachtspunten. Tot slot is het belangrijk vast te stellen op welke wijze en bij welke 

bestuurders in de acute zorgketen een (gezamenlijk) systeem voor transmuraal incidenten melden 

wordt belegd. Op dit moment is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor TIM vooral belegd bij de 

organiserende instelling van het TIM-systeem. 

 

De ontwikkelde procedure voor de prospectieve risico-inventarisatie in de acute zorgketen en de 

uitgevoerde pilot laten zien, dat de PRI-methodiek toepasbaar is in de ketenzorg en relevante risico’s 

identificeert. In het onderzoek zijn knelpunten op het gebied van medicatieveiligheid en overdracht 

tussen ketenpartners geanalyseerd, maar de methode is ook bruikbaar voor andere thema’s. Zowel de 

deelnemers aan de pilot PRI’s als de tactisch ROAZ-leden vinden de gebruikte methodiek van 

meerwaarde om prospectief risico’s in de keten inzichtelijk te maken. Ze adviseren om de 

onderwerpkeuze aan te laten sluiten bij actuele thema’s/veiligheidsproblemen. Bij de uitvoering van 

de PRI’s in de acute zorgketen dient de risicoanalyse opgevolgd te worden door een verbeterplan. Dit 

betekent dat de tijdsinvestering voor de PRI-procedure in de acute keten vergroot moet worden en de 

opvolging van verbeterplannen ook gemonitord dient te worden. De pilotbijeenkomsten hebben 

aangetoond dat keten-PRI’s (nog) betere sturingsinformatie voor bestuurders opleveren als  

verdergaande inhoudelijke voorbereiding plaatsvindt. Verder dient de deelnemersgroep van de PRI 

evenwichtig en representatief te zijn (alle betrokken ketenpartners en professionals nemen deel aan 

de PRI en zijn gelijkwaardig in afvaardiging en aantal). Daarnaast dienen afspraken over borging en 

monitoring gemaakt te worden. Tot slot heeft het de voorkeur de PRI uit te voeren in bestaande 

overlegvormen in de regio (focusgroepen, subregionaal overleg) en uitkomsten te delen in tactisch en 

bestuurlijk ROAZ. Het is wenselijk dat onafhankelijke en deskundige procesbegeleiders (bijvoorbeeld 

adviseurs van de ondersteunde bureaus netwerken acute zorg) de PRI begeleiden, omdat dit de 

verdieping van het analyseproces vergroot. Dit betekent dat hierin nog een slag gemaakt moet worden 

als het gaat om deskundigheidsbevordering. Het blijft echter de vraag wie de uitvoering van de PRI’s in 

de acute keten moet initiëren. Professionals en het tactisch ROAZ geven aan dat zij het initiëren van de 

PRI een taak vinden van professionals en het tactisch management. Hoewel dit vertrekpunt past bij 

het huidige veiligheidstadium in de acute keten (‘veiligheid is van de professional’), moeten 

bestuurders vertegenwoordigd in het ROAZ actief (gaan) sturen op het prospectief en transmuraal 

meten en monitoren van patiëntveiligheid in de acute zorgketen om tot een hoger niveau van 

patiëntveiligheid (stadium 1) te komen.   

 

Een van de bevindingen van het project is dat een spanningsveld lijkt te bestaan tussen de formele 

taak en opdracht van het ROAZ en de individuele verantwoordelijkheid van bestuurders aangaande 

patiëntveiligheid in de acute zorgketen. Hoewel dit onderzoek heeft bijgedragen aan een vergroting 

van het bewustzijn van bestuurders van hun rol in patiëntveiligheid in de acute zorgketen, worstelen 
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bestuurders met het eigenaarschap ervan. Het ROAZ heeft geen mandaat, ook niet voor 

patiëntveiligheid in de keten. Bestuurders voelen zich verantwoordelijk voor patiëntveiligheid in de 

eigen organisatie en in toenemende mate ook voor patiëntveiligheid in samenwerking met de 

verwijzende of ontvangende ketenpartner in de acute zorgketen. Bestuurders zetten 

sturingsmodaliteiten voor de verbetering van patiëntveiligheid vaak in vanuit het veiligheidsstadium 

van de eigen organisatie (stadium 1 en 2). Daarmee ontstaat er een discrepantie tussen de ingezette 

sturingsmodaliteiten (stadium 1 en 2) en het niveau van patiëntveiligheid in de acute zorgketen 

(stadium 0). Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen met transmurale incidentenmeldingen in 

eerste instantie gericht op de reguliere zorg (huisarts en ziekenhuis) en de eerste verkenningen van de 

uitvoering van een PRI bij de huisartsenpost, waarin de aangrenzende SEH uitgenodigd wordt mee te 

kijken naar een probleemgebied. We zien dat deze initiatieven dan ook moeizaam van de grond 

komen. Een gevolg van de bilaterale ontwikkeling en bevordering van patiëntveiligheid is dat 

onduidelijk blijft bij wie de verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid in de acute keten belegd 

wordt. Bij de individuele zorginstelling (bijvoorbeeld ziekenhuis)? Het is wenselijk dat in de toekomst 

een systeem voor transmurale veilig incident melden ontwikkeld wordt, dat aansluit bij meerdere 

organisaties in de acute keten. Waarbij nagedacht is over hoe uitvoering gegeven kan worden aan de 

organisatie van multidisciplinaire incidentbesprekingen met input van meerdere zorginstellingen en 

rekening gehouden is met de belemmerende en bevorderende factoren die in deze studie in kaart 

gebracht zijn. De verantwoordelijkheid voor de analyse van veiligheidsincidenten alsmede de 

opvolging van verbeterplannen voor patiëntveiligheid dienen specifiek in het netwerk zelf belegd 

worden, bijvoorbeeld bij de acute zorgnetwerken. Dat betekent dat ook de patiëntveiligheidscultuur 

tussen zorginstellingen verder verbeterd dient te worden. 

 

Invulling geven aan de gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid in de 

acute zorgketen is een lastige maar essentiële opgave. Sturen op patiëntveiligheid in ROAZ-verband 

wordt bemoeilijkt door begrijpelijke en legitieme redenen zoals: de autonome posities, interne 

belangen en het eigen patiëntveiligheidsbeleid van de ketenpartijen. Daarnaast zijn er regionale en 

historische verschillen in de organisatie van de acute keten. Echter, patiëntveiligheid is een goede 

aanleiding om van een "samenwerking van professionals in de keten" tot een "professionele 

samenwerking in de keten" te komen. Dit vereist een hechtere samenwerking van ketenpartijen 

binnen het ROAZ op het gebied van patiëntveiligheid dan tot op heden het geval is. Met daarbij 

respect voor ieders autonomie, belangen, rol en verantwoordelijkheden en regionale verschillen. 

Hierin is een centrale rol weggelegd voor het bestuurlijk ROAZ waarin bestuurders actief hun rol 

nemen om patiëntveiligheid in de acute zorgketen te verbeteren en op te tillen naar een niveau hoger 

(stadium 1). 

 

Conclusie 

Bestuurders agenderen en organiseren het sturen op patiëntveiligheid in de acute zorgketen 

onvoldoende. Dit project draagt bij aan de bewustwording onder bestuurders van hun bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid in de acute zorgketen, daarbij rekening houdend met 

regionale verschillen in de organisatie van de acute zorg. Het project ondersteunt de bestuurders met 

passende sturingsmodaliteiten voor het vormgeven van hun rol in het sturen op patiëntveiligheid in de 

acute zorgketen. Het ontwikkelde visiedocument biedt eenduidige uitgangspunten voor bestuurders 

om de sturing op patiëntveiligheid in de keten verder concreet vorm en inhoud te geven. Daarmee 

geeft het richting aan vervolgstappen en activiteiten (plan van aanpak) om de rol van bestuurders in 

het sturen op patientveiligheid in de keten stap voor stap te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden 

aan regionale afspraken: met betrekking tot het delen van informatie met ketenpartijen over de 

actuele zorgcapaciteit en wijzigingen in het zorgaanbod. Afspraken over het systematisch uitwisselen, 

analyseren en opvolgen van incidenten met betrekking tot patiëntveiligheid en tot slot afspraken over 

de opvang, urgentiebegrippen, triage, doorverwijzing en de overdracht van zorg. Sturingsmodaliteiten 
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zoals transmuraal incidenten melden en prospectieve risico-inventarisatie kunnen bestuurders 

inzetten om sturing op patiëntveiligheid in de acute zorgketen tot een hoger niveau te tillen. Het ROAZ 

is het orgaan waar de gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid in de 

acute zorgketen belegd dient te worden. Het is nu aan de netwerken acute zorg en de bestuurders van 

(zorg)instellingen vertegenwoordigd in het ROAZ om de initiatieven m.b.t. patiëntveiligheid binnen de 

organisaties te verbreden naar de acute zorgketen en specifiek op de schakels in de keten. Om de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid op dit thema op te pakken en de handen ineen te slaan blijft 

agendasetting m.b.t. patientveiligheid in de acute prehospitale keten noodzakelijk. De netwerken 

acute zorg kunnen hier een belangrijke initiërende en faciliterende rol in spelen.  
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APPENDIX 1. Vragenlijst 1 

 ‘Patiëntveiligheid in de prehospitale acute zorgketen, de rol van bestuurders’ 
 
 
 
ALGEMEEN 

1. Type organisatie (HAP/SEH/MMT/RAV/GGZ/Ziekenhuis/anders, namelijk …): 

2. Functie: 

3. Aantal jaren werkzaam in huidige functie: 

 

 

INDIVIDUELE ORGANISATIE 

 

 

Agendabepaling 

4. Er wordt door het bestuur, zowel binnen als buiten vergaderingen om, voldoende tijd besteed aan 

patiëntveiligheid gerelateerde zaken (metingen, incidentenmeldingen, verbeterdoelen). 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

Verantwoordelijkheidverdeling 

5. Het bestuur stelt duidelijke normen voor zorgverleners ten aanzien van patiëntveilig handelen in 

de organisatie. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

6. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen bestuurders en zorgverleners in het bieden en 

borgen van patiëntveilige zorg is voor iedereen in de organisatie duidelijk. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

7. Het bestuur wordt tijdig geïnformeerd wanneer zorg onveilig is en er moet worden ingegrepen. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 
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Meten en monitoren 

8. Veiligheidsrisico’s worden structureel en niet incidenteel gemeten. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

9. Metingen vinden plaats binnen een planning- uitvoering- controle- en verbetercyclus waarbij al deze 

stappen steeds worden doorlopen. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

10. De huidige metingen geven een objectief beeld van de patiëntveiligheid in de organisatie. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

11. Met de huidige metingen wordt een volledig beeld van de patiëntveiligheid verkregen. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

12. De meetrapportages maken duidelijk waarop gestuurd moet worden. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

Veiligheidscultuur 

13. Fouten en incidenten worden in de organisatie met elkaar gedeeld om zo hiervan te leren. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

14. Het bestuur stelt zich voldoende op de hoogte van indirecte, ‘zachte’ signalen (onderbuikgevoel, 

teamklimaat, sociale interacties) ten aanzien van patiëntveiligheid in de organisatie. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

15. De organisatie staat open voor initiatieven om de patiëntveiligheid te verbeteren. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       



37 
 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Binnen de organisatie wordt taak- en proceduregericht gewerkt. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

17. De organisatie laat de individuele zorgverlener vrij in het maken van eigen keuzes en afwegingen in 

de zorgverlening. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

Overig 

18. Hoe tevreden bent u met het huidige patiëntveiligheidsbeleid in uw organisatie?  

Helemaal 
ontevreden 

Ontevreden 
Deels 

ontevreden 
Deels tevreden Tevreden Helemaal tevreden N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

19. Als bestuurder wil ik volledig 'in control' zijn als het gaat om vermijden van risico’s en schade aan 

patiënten binnen onze organisatie. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

20. Voelt u zich als bestuurder 'in control' als het gaat om vermijden van risico’s en schade aan 

patiënten binnen onze organisatie? 

Helemaal niet Nee Deels niet Deels wel Ja Helemaal wel N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

21. Welke aspecten behoeven verbetering zodat het bestuur beter op patiëntveiligheid kan sturen? 

  Bestuurlijke betrokkenheid/Agendabepaling    Verantwoordelijkheidsverdeling 

  Cultuur (bv. openheid, lerend vermogen)     Meten en monitoren 

  Beschikbaarheid van tijd, geld en middelen    Standaardisatie van (zorg)processen 

  Overig, namelijk: 
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ACUTE ZORGKETEN 

 

Agendabepaling 

22. Er wordt binnen de keten voldoende aandacht besteed aan het meten van veiligheidsrisico’s in de 

keten. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

23. Er wordt binnen de keten voldoende aandacht besteed aan het monitoren van veiligheidsrisico’s in 

de keten. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

24. Er wordt binnen de keten voldoende aandacht besteed aan het verbeteren van veiligheidsrisico’s in 

de keten. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

Verantwoordelijkheidverdeling 

25. Er zijn duidelijke normen voor zorgverleners ten aanzien van patiëntveilig handelen in de keten. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

26. Het is voor iedereen duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn van het bestuurlijk ROAZ in het 

sturen op patiëntveiligheid in de keten. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

Meten en monitoren 

27. Veiligheidsrisico’s in de keten worden structureel en niet incidenteel gemeten. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 
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28. We beschikken over voldoende instrumenten om veiligheidsrisico’s in de keten te meten en 

monitoren. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

29. We beschikken over de juiste instrumenten om veiligheidsrisico’s in de keten te meten en 

monitoren. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

30. We maken gebruik van ketenbrede gestandaardiseerde processen (bv. protocollen, richtlijnen, 

checklists, ICT ondersteuning). 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

Veiligheidscultuur 

31. Fouten en incidenten in de keten (bv. in de overdracht van acute zorg) worden tussen 

ketenpartners gedeeld en besproken. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

32. Het bestuurlijk ROAZ stelt zich voldoende op de hoogte van indirecte, ‘zachte’ signalen (bv. 

onderbuik gevoel, sociale interacties) ten aanzien van patiëntveiligheid in de keten. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

33. De bestuurders vertegenwoordigd in het ROAZ staan open voor initiatieven om patiëntveiligheid in 

de keten te verbeteren. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

34. Binnen de keten wordt taak- en proceduregericht gewerkt. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 
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35. Binnen de keten wordt de individuele zorgverlener vrijgelaten in het maken van eigen keuzes en 

afwegingen in de zorgverlening. 

Helemaal oneens Oneens Deels oneens Deels eens Eens Helemaal eens N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

36. Hoe tevreden bent u met het huidige patiëntveiligheidsbeleid in de keten? 

Helemaal 
ontevreden 

Ontevreden 
Deels 

ontevreden 
Deels tevreden Tevreden Helemaal tevreden N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

37. Het bestuurlijk ROAZ moet volledig 'in control' zijn als het gaat om vermijden van risico’s en schade 

aan patiënten in de keten. 

Helemaal niet Nee Deels niet Deels wel Ja Helemaal wel N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

38. Het bestuurlijk ROAZ is 'in control' als het gaat om sturen op patiëntveiligheid in de keten. 

Helemaal niet Nee Deels niet Deels wel Ja Helemaal wel N.v.t. 

       

1 2 3 4 5 6 7 

39. Welke aspecten behoeven verbetering zodat in de keten beter op patiëntveiligheid kan worden 

gestuurd? 

 Bestuurlijke betrokkenheid/Agendabepaling   Verantwoordelijkheidsverdeling 

  Cultuur (bv. openheid, lerend vermogen)    Meten en monitoren 

 Beschikbaarheid van tijd, geld en middelen     Standaardisatie van (zorg)processen 

  Overig, namelijk: 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
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Appendix 2. Vragenlijst 2 

‘Bestuurlijke inbedding patïëntveiligheid programma ambulancezorg’ 

 

Algemeen 

1. Wat is de naam van uw RAV regio? 

1. Groningen 
2. Fryslân 
3. Drenthe 
4. RAV IJsselland 
5. Twente 
6. Noord en Oost 

Gelderland 
7. Gelderland Midden 
8. Gelderland Zuid 
9. Utrecht 
10. Noord Holland Noord 
11. Amsterdam-

Amstelland 
12. Kennemerland 
13. Zaanstreek-Waterland 
14. Gooi en Vechtstreek 
15. Haaglanden 
16. Hollands Midden 
17. Rotterdam-Rijnmond 
18. Zuid-Holland-Zuid 
19. Zeeland 
20. Brabant Midden-West 
21. Brabant Noord 
22. Brabant-Zuidoost 
23. Limburg-Noord 
24. Zuid Limburg 
25. Flevoland 

 

2. Hoeveel jaar bent u als bestuurder werkzaam in uw huidige functie? 

 
 

 

Beleid en strategie 

3. In hoeverre is patiëntveiligheid verkankerd in het beleid en in de strategie van uw organisatie (in 
een geformuleerde visie, doelstellingen, certificeringsystematiek)? 

Helemaal niet          Heel uitgebreid 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

4. Wat zou verbeterd kunnen worden in de wijze waarop patiëntveiligheid is verankerd in het beleid 
en in de strategie van uw organisatie? 

  

http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1075/1-groningen.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1076/2-frysl--n.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1077/3-drenthe.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1078/4-rav-ijsselland.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1079/5-twente.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1080/6-noord-en-oost-gelderland.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1080/6-noord-en-oost-gelderland.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1081/7-gelderland-midden.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1082/8-gelderland-zuid.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1083/9-utrecht.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1084/10-noord-holland-noord.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1099/12-kennemerland.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1099/12-kennemerland.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1087/14-gooi-en-vechtstreek.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1088/15-haaglanden.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1089/16-hollands-midden.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1090/17-rotterdam-rijnmond.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1091/18-zuid-holland-zuid.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1092/19-zeeland.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1094/20-brabant-midden-west.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1095/21-brabant-noord.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1096/22-brabant-zuidoost.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1097/23-limburg-noord.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1098/24-zuid-limburg.html
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/1129/25-flevoland.html
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Verantwoordelijkheidverdeling 

5. In hoeverre zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot sturen op patiëntveiligheid in uw 
organisatie duidelijk verdeeld? 

Heel onduidelijk         Heel duidelijk 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

6. Wat zou verbeterd kunnen worden in de wijze waarop de verantwoordelijkheden met betrekking 
tot sturen op patiëntveiligheid in uw organisatie zijn verdeeld? 

 

 

 

 

Incidenten melden 

7. Heeft uw organisatie een systeem voor veilig en efficiënt melden van incidenten? 

Ja Nee 

  

 

8. In hoeverre wordt het incidenten meldsysteem door medewerkers adequaat gebruikt? 

Heel inadequaat         Heel adequaat 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. In hoeverre worden incidentmeldingen in uw organisatie adequaat opgevolgd? 

Heel inadequaat         Heel adequaat 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10. Bent u tevreden over het aantal incidenten meldingen van het afgelopen jaar? 

Zeer ontevreden         Zeer tevreden 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

11. Wat zou verbeterd kunnen worden in de wijze waarop incidenten in uw organisatie worden 
verzameld en opgevolgd? 

 

 

 

 

Risicoanalyse 
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12. Worden in uw organisatie prospectieve risicoanalyses periodiek uitgevoerd? 

Ja Nee 

  

 

13. Hoeveel prospectieve risicoanalyses worden jaarlijks in uw organisatie uitgevoerd? 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

14. In hoeverre dragen de risicoanalyses in uw organisatie bij aan meer veilige zorg? 

Helemaal niet         Heel veel 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

15. Wat zou verbeterd kunnen worden in de wijze waarop veiligheidsrisico’s in uw organisatie worden 
uitgevoerd? 

 

 

 

 

Cultuur 

16. Hoe tevreden bent u met de veiligheidscultuur binnen uw organisatie? 

Zeer ontevreden         Zeer tevreden 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

17. In hoeverre wordt veiligheidsbewustwording onder medewerkers in uw organisatie bevorderd? 

Helemaal niet         Heel uitgebreid 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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18. In hoeverre wordt veiligheidscultuur in uw organisatie op een systematische wijze onderhouden 
(met periodieke metingen/evaluaties en gerichte verbeteracties)? 

Helemaal niet         Heel uitgebreid 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

19. Wat zou verbeterd kunnen worden in de wijze waarop veiligheidscultuur in uw organisatie wordt 
bevorderd en onderhouden? 

 

 

 

 

Continu verbeteren 

20. In hoeverre worden patiëntveiligheid verbeteracties in uw organisatie geïnitieerd en uitgevoerd? 

Helemaal niet         Heel uitgebreid 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

21. Wat zou kunnen worden verbeterd in de wijze waarop patiëntveiligheid verbeteracties in uw 
organisatie worden geïnitieerd en uitgevoerd? 

 

 

 

 

Patiëntenparticipatie 

22. In hoeverre worden patiënten (-vertegenwoordigers) in uw organisatie betrokken bij het realiseren 
van veilige ambulancezorg in uw organisatie?  

Helemaal niet         Heel uitgebreid 
Niet van 

toepassing 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

23. Hoe zouden patiënten (-vertegenwoordigers) in uw organisatie beter kunnen worden betrokken bij 
het realiseren van veilige ambulancezorg? 

  

 

 

24. Welke aspecten behoeven verbetering zodat in uw organisatie beter op patiëntveiligheid kan 
worden gestuurd? 

  Beleid en strategie       Verantwoordelijkheidsverdeling 

  Incidenten melden       Risicoanalyse 
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 Cultuur            Continu verbeteren 

  Overig, namelijk:       Patiëntenparticipatie 

 
 

 

Het onderzoeksteam is van plan telefonische interviews te houden met een aantal bestuurders. Dit om 
uitkomsten van deze enquête beter kunnen duiden en meer zicht te krijgen in achterliggende 
oorzaken voor positieve dan wel negatieve scores. Mogen wij u hiervoor eventueel benaderen? 

Ja Nee 

  

 

Zo ja, op welk telefoonnummer kunnen wij u bereiken? 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
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Appendix 3. Interview guide 

 

INLEIDING 

 Kunt u in het kort vertellen wie u bent en wat uw functie is? 

 Hoe lang bent u werkzaam in deze functie? 

 

DEEL 1: INDIVIDUELE ORGANISATIE 

 Hoe belangrijk is patiëntveiligheid voor u als bestuurder? 

 Hoe zijn taken en verantwoordelijkheden rondom patiëntveiligheid verdeeld? Wat zou hierin 

kunnen worden verbeterd? 

 Hoe worden veiligheidsrisico’s gemeten en gemonitord? 

 Hoe worden metingen geanalyseerd en teruggekoppeld naar het bestuur? 

 Wat zijn belemmerende factoren bij het meten en monitoren van veiligheidsrisico’s? 

 Zijn uw medewerkers zich bewust van het belang van patiëntveilige zorg? Waaruit blijkt dat 

wel/niet? 

 Hoe probeert u de veiligheidscultuur te verbeteren/bewaken? 

 In hoeverre is de zorg in uw organisatie gestandaardiseerd? Wat kan hierin worden 

verbeterd? 

 Wat zou u als eerste willen doen of veranderen om beter te kunnen sturen op 

patiëntveiligheid in uw organisatie? 

 

DEEL 2: ACUTE ZORGKETEN 

 Hoe belangrijk is patiëntveiligheid binnen het bestuurlijk ROAZ? 

 Hoe zijn taken en verantwoordelijkheden rondom patiëntveiligheid in de keten verdeeld? 

Wat zou hierin kunnen worden verbeterd? 

 Hoe verloopt de samenwerking met ketenpartners op het gebied van patiëntveiligheid? 

 Hoe worden veiligheidsrisico’s in de keten gemeten en gemonitord? 

 Hoe worden metingen geanalyseerd en teruggekoppeld naar het bestuurlijk ROAZ? 

 Wat zijn belemmerende factoren bij het meten en monitoren van veiligheidsrisico’s in de 

keten? 

 In hoeverre is de zorg in de keten gestandaardiseerd? Wat kan hierin worden verbeterd? 

 Wat zou volgens u het eerst moeten veranderen/wat is de grootste uitdaging om beter te 

kunnen sturen op patiëntveiligheid in de keten? 

 

AFRONDING 

 Heeft u nog vragen, opmerkingen of aanvullingen op dit interview? 
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Appendix 4. Survey bevindingen  

Vierentwintig bestuurders hebben deze survey ingevuld (n=24).  

Item  Min. Max. Gem.* Mediaan Std. dev 

4 Voldoende_tijdbesteding_aan_patiëntveiligheid_org 4 6 5,43 5 ,590 

5 Duidelijke_normen_zorgverleners_org 4 6 4,87 5 ,626 

6 Duidelijke_verdeling_verantwoordelijkheden_org 2 5 4,39 5 ,839 

7 Tijdig_informeren_bestuur_org 2 6 5,00 5 1,000 

8 Risicos_structureel_ipv_incidenteel_gemeten_org 2 6 4,70 5 ,926 

9 Metingen_in_PCDA_cyclus_org 3 6 5,04 5 ,767 

10 Objectief_pvbeeld_mbv_metingen_org 4 6 4,65 5 ,647 

11 Volledig_pvbeeld_mbv_metingen_org 2 6 3,61 4 1,118 

12 Duidelijk_waarop_sturen_org 3 6 4,65 5 ,647 

13 Delen_bespreken_fouten_incidenten_org 4 6 5,00 5 ,739 

14 Zicht_zachte_signalen_org 3 6 4,87 5 ,694 

15 Open_voor_verbeterinitiatieven_org 5 6 5,52 6 ,511 

16 Taak_en_proceduregericht_gewerkt_org 4 6 4,91 5 ,668 

17 Zorgverlener_vrij_in_eigen_keuzes_afwegingen_org 2 5 4,04 4 ,825 

18 Tevredenheid_met_patientveiligheidsbeleid_org 4 5 4,61 5 ,499 

19 Ik_wil_volledig_in_control_zijn_in_org 4 6 5,04 5 ,706 

20 Ik_ben_volledig_in_control_in_org 3 5 4,35 4 ,647 

21 Behoefte_in_sturingsaspecten_in_org Zie: ‘Output sturingsbehoeften’ 

22 Aandacht_meten_risicos_keten 2 5 3,65 4 1,229 

23 Aandacht_monitoren_risicos_keten 2 7 3,83 4 1,230 

24 Aandacht_verbeteren_risicos_keten 3 7 4,39 4 ,988 

25 Duidelijke_normen_tav_patientveiligheid_keten 2 7 4,30 4 1,146 

26 Duidelijk_verantwoordelijkheden_ROAZ_in_sturen 1 7 3,48 3 1,410 

27 Risicos_structureel_ipv_incidenteel_gemeten_keten 2 6 3,48 4 1,123 

28 Voldoende_meetinstrumenten_keten 1 5 3,26 3 1,137 

29 Juiste_meetinstrumenten_keten 1 7 3,70 4 1,428 

30 Gebruik_ketenbrede_gestandaardiseerde_processen 2 5 3,35 4 1,191 

31 Delen_bespreken_fouten_incidenten_keten 2 7 4,30 4 1,329 

32 Zicht_zachte_signalen_keten 1 7 3,74 3 1,789 

33 Open_voor_verbeterinitiatieven_keten 2 7 4,70 5 1,259 

34 Taak_en_proceduregericht_gewerkt_keten 2 7 4,04 4 1,331 

35 Zorgverlener_vrij_in_eigen_keuzes_afwegingen_keten 3 7 4,35 4 ,885 

36 Tevredenheid_met_patientveiligheidsbeleid_keten 2 7 3,70 4 1,105 

37 ROAZ_moet_volledig_in_control_zijn_in_keten 1 7 3,95 4 1,647 

38 ROAZ_is_volledig_in_control_zijn_in_keten 1 7 3,43 4 1,727 

39 Behoefte_in_sturingsaspecten_in_org Zie: ‘Output sturingsbehoeften’ 

*Beoordeling: 1, helemaal oneens/niet/tevreden; 2, oneens/nee/ontevreden; 3, deels oneens/niet/ontevreden; 4, deels 
eens/wel/tevreden; 5, eens/ja/tevreden; 6, helemaal eens/wel/tevreden; 7, n.v.t. 
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Gemiddelde score per sector 

Item  HAP 

(n=10) 

ZKH 

(n=8) 

RAV 

(n=4) 

GGZ 

(n=2) 

4 Voldoende_tijdbesteding_aan_patiëntveiligheid_org 5,3 5,5 5,5 6,0 

5 Duidelijke_normen_zorgverleners_org 4,6 5,3 5,0 4,0 

6 Duidelijke_verdeling_verantwoordelijkheden_org 3,9 4,9 4,8 4,0 

7 Tijdig_informeren_bestuur_org 5,0 5,3 4,5 5,0 

8 Risicos_structureel_ipv_incidenteel_gemeten_org 4,7 4,9 4,7 3,0 

9 Metingen_in_PCDA_cyclus_org 5,3 5,0 5,0 3,0 

10 Objectief_pvbeeld_mbv_metingen_org 4,6 4,9 4,3 5,0 

11 Volledig_pvbeeld_mbv_metingen_org 3,5 4,1 3,3 2,0 

12 Duidelijk_waarop_sturen_org 4,7 4,6 5 3,0 

13 Delen_bespreken_fouten_incidenten_org 5,0 5,1 4,5 6,0 

14 Zicht_zachte_signalen_org 4,7 5,1 5,0 4,0 

15 Open_voor_verbeterinitiatieven_org 5,5 5,6 5,5 5,0 

16 Taak_en_proceduregericht_gewerkt_org 5,0 4,9 5,0 4,0 

17 Zorgverlener_vrij_in_eigen_keuzes_afwegingen_org 4,5 3,6 3,8 4,0 

18 Tevredenheid_met_patientveiligheidsbeleid_org 4,6 4,6 4,8 4,0 

19 Ik_wil_volledig_in_control_zijn_in_org 5,1 5,4 4,3 5,0 

20 Ik_ben_volledig_in_control_in_org 4,5 4,5 4,0 3,0 

22 Aandacht_meten_risicos_keten 3,3 4,5 3,3 2,0 

23 Aandacht_monitoren_risicos_keten 3,7 4,3 3,8 2,0 

24 Aandacht_verbeteren_risicos_keten 4,4 4,8 4,0 3,0 

25 Duidelijke_normen_tav_patiëntveiligheid_keten 4,0 4,1 4,5 3,0 

26 Duidelijk_verantwoordelijkheden_ROAZ_in_sturen 2,9 3,8 3,5 4,0 

27 Risicos_structureel_ipv_incidenteel_gemeten_keten 3,1 3,8 4,3 2,0 

28 Voldoende_meetinstrumenten_keten 2,7 4,8 3,8 3,0 

29 Juiste_meetinstrumenten_keten 3,4 3,5 4,0 7,0 

30 Gebruik_ketenbrede_gestandaardiseerde_processen 2,5 4,3 4,0 2,0 

31 Delen_bespreken_fouten_incidenten_keten 4,5 4,4 3,8 4,0 

32 Zicht_zachte_signalen_keten 4,3 3,4 3,3 3,0 

33 Open_voor_verbeterinitiatieven_keten 5,2 4,6 3,8 4,0 

34 Taak_en_proceduregericht_gewerkt_keten 3,8 4,3 4,3 4,0 

35 Zorgverlener_vrij_in_eigen_keuzes_afwegingen_keten 4,6 4,0 4,3 5,0 

36 Tevredenheid_met_patiëntveiligheidsbeleid_keten 3,9 3,6 3,5 3,0 

37 ROAZ_moet_volledig_in_control_zijn_in_keten 4,4 4,0 2,8 - 

38 ROAZ_is_volledig_in_control_zijn_in_keten 3,5 4,0 2,5 2,0 
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Appendix 5. Data extractie checklist 

Organi-
satie 

Toewijzing  
van 
verantwoordelijk-
heden  

PV  
Visie 

PV 
Normen 

IM, 
calamiteiten, 
klachten- 
procedure Audits 

Retrospectieve 
RI 

Prospectieve 
RI 

Meten van  
zachte 
signalen 

PV 
indicatoren 

PV 
benchmarking 

PV  
management 
rapportages 

Activiteiten 
t.b.v. 
creëren 
van PVC  

Structurele 
evaluatie 
van PVC 

Structurele 
evaluatie van 
vaardigheden  

Gestandaardiseerde 
processen 

Digitale 
organisatie 
van 
processen 

Standaardisatie 
van 
overdrachten  

HAP 1 Ja Deels Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Deels Deels Nee Deels Ja Ja Deels 

HAP 2 Ja Deels Nee Ja Ja Onbekend Ja Onbekend Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Deels Deels Ja Deels 

HAP 3 Deels Ja Nee Ja Ja Ja Nee Deels Ja Ja Deels Ja Nee Deels Ja Ja Nee 

HAP 4 Deels Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee Nee Deels Ja Ja Ja 

HAP 5 Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Deels Ja Nee Deels Ja Ja Ja 

HAP 6 Deels Deels Deels Deels Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja 

HAP 7 Ja Deels Nee Ja Ja Ja Ja Deels Ja Ja Ja Deels Nee Ja Ja Ja Deels 

HAP 8 Ja Nee Deels Deels Ja Ja Ja Ja Ja Ja Deels Ja Nee Ja Ja Deels Ja 

RAV1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Deels Ja Ja Ja Ja Ja Deels 

RAV 2 Ja Ja Deels Ja Ja Ja Ja Deels Ja Ja Deels Ja Deels Ja Ja Ja Deels 

RAV 3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Deels Deels Ja Ja Deels 

RAV 4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Deels Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Onbekend 

RAV 5 Ja Ja Deels Ja Ja Ja Ja Deels Ja Ja Deels Deels Deels Deels Ja Deels Ja 

SEH 1 Ja Ja Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja Deels Ja Ja Ja Ja 

SEH 2 Ja Deels Nee Deels Ja Nee Ja Deels Ja Nee Deels Deels Deels Ja Ja Ja Deels 

SEH 3 Deels Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Deels Ja Deels Deels Nee Ja Ja Ja Deels 

SEH 4 Ja Ja Ja Ja Ja Deels Nee Deels Ja Nee Deels Ja Deels Deels Ja Ja Nee 

GGZ 1 Deels Deels Ja Deels Deels Deels Ja Nee Deels Nee Nee Deels Nee Deels Ja Deels Deels 

GGZ 2 Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Deels Nee Nee Ja Nee Nee Nee Deels Nee Deels 

MMT Ja Nee Nee Ja Deels Nee Nee Deels Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Deels 

AZR 1 Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

AZR 2 Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

PV=PatiëntVeiligheid; IM=Incident Melding; RI=Risico-Inventarisatie; PVC=PatiëntVeiligheidsCultuur; HAP=Huisartsenpost; RAV=Regionale Ambulance Voorziening; SEH=Spoedeisende Hulp; GGZ=Geestelijke Gezondheids Zorg; MMT=Mobiel Medisch Team; AZR=Acute Zorg 

Regio. 
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Appendix 6. Citaten uit interviews met bestuurders (studiefase 1) 

 

Thema’s Categorieën Citaten 

I. Aansturen Agendering van 

patiëntveiligheid 

RAV: Wij proberen hier een hoge veiligheidsstandaard voor onszelf neer te leggen. Dat heeft ook te maken met het feit dat de 

inspectie voor de volksgezondheid twee pitbullterriërs heeft aangesteld. 

  HAP: Bij het meeste wat je doet hoort het er gewoon bij. Maar als ik kijk naar afgelopen jaren. Dan staat bijvoorbeeld nergens 

in mijn agenda: op donderdagmiddag vier uur patiëntveiligheid. 

 Controle versus toezicht HAP: Je hebt natuurlijk altijd de spanning tussen de professionele autonomie en de verantwoordelijkheid van de 

zorginstelling. En dat blijkt bijvoorbeeld uit de discussie rondom [de bekwaamheid om te] reanimeren. Wij willen daar heel 

graag controle over hebben (…) terwijl de huisartsen zoiets hebben van: ‘Nee, dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Daar 

hebben jullie echt niets mee te maken’. Dat zijn hele duidelijke spanningsvelden waar het soms wringt. 

  HAP: Er zijn normen ten aanzien van de bejegening. Die blijken erg wezenlijk te zijn voor patiëntveiligheid. (…) Aan de ene 

kant zou je huisartsen misschien ook wel op die manier willen protocolleren, maar dat is in strijd met de professionele insteek 

van zo'n huisarts omdat die vanuit de achtergrond met medische kennis en ervaring ook op een gegeven moment moet 

kunnen beslissen om juist niet protocollair te handelen. Dat is het kenmerk van een professional. 

  HAP: Deze organisatie is een soort bijenkast. De bijtjes [huisartsen] komen af en toe binnen en dan gaan ze weer weg. 

  HAP: Ik denk niet dat de gemiddelde huisarts voor 80% op de hoogte is van alles [regels en afspraken met betrekking tot 

patiëntveiligheid binnen de organisatie]. Dat geloof ik niet. 

  HAP: Vaak komt de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid ook bij de kwaliteitsfunctionaris te liggen. Terwijl ik echt 

vind dat het een lijnverantwoordelijkheid is. (…) dan gaan de kwaliteitsfunctionarissen al voorstellen doen over wat er beter 

moet of wat veranderd zou kunnen worden. En dan zeg ik: ‘’nee, wij trekken de conclusies’’. 

 Aansturing in de keten RAV: Ik wil best uitgaan van de goede intenties van andere bestuurders en ook dat ze het goed voor hebben met ketenzorg, 

maar uiteindelijk is besturen ook in deze sector redelijk opportunistisch en dan gaat het vooral om het zorgen voor je eigen 

organisatie. Terecht ook, want daar ben je hier voor op aarde. 

 HAP: Tegelijkertijd is elke organisatie op dit moment bezig met zijn eigen overlevingsplan. Die twee die staan soms haaks op 

elkaar. Als ziekenhuizen met elkaar moeten concurreren over hun patiënten dan verwacht je toch niet dat ze open kaart 

spelen over wat er niet goed gaat. Ik vind dat echt een fundamentele weeffout. 
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Thema’s Categorieën Citaten 

  ZKH: Het ROAZ is een regionale club, maar het heeft geen mandaat. Het is een overlegorgaan. Zo heet het letterlijk ook. Nou, 

dan weten we waar het overgaat. (…) Een regionaal overleg tussen mensen die geen mandaat dan wel de power hebben om 

te zeggen van: ‘’Het gaat zus of het gaat zo’’. (…) Wat alleen zou kunnen helpen is dat op een gegeven moment een minister 

zegt: ‘’we gaan het gewoon zo doen. Samen met zorgverzekeraars, want daar ligt de macht’’. 

II. Meten en 

monitoren 

Gebruik van 

meetinstrumenten en 

methoden 

RAV: Prospectieve risico-inventaris doen we wel. (…) het mag van mij allemaal wel wat meer. (…) Dat we het gewoon heel 

normaal vinden, dat we een aantal keer per jaar wat processen tegen het licht houden. 

  ZKH: Een dashboard is de droom van een bestuurder. Die wil graag in een oogopslag zien hoe de temperatuur in huis is. En ik 

heb laatst een heel mooi dashboard gezien van een ziekenhuis elders, maar daar zat wel een addertje onder het gras. Achter 

dat ene a4-tje met dat dashboard erop zaten 40 bladzijden met uitleg. 

  GGZ: Dat [dashboard] is heel prematuur. (…) Als je weer totaalcijfers ziet. Ja, dan weet je nog niet zo heel veel. Ik bedoel daar 

staat op het maximum aantal suïcides. (…) Je kunt er niet zoveel mee. (…) Je wilt eigenlijk meer naar behapbare eenheden. 

  RAV: Maar een tweede is het disfunctioneren van beroepsbeoefenaren waar iedereen omheen loopt. En iedereen weet het 

maar doet niets. (…) Ik vind dat het een structureel onderdeel moet gaan uitmaken van een functioneringsgesprek. 

 Kwaliteit van 

meetinstrumenten en 

methoden 

RAV: We moeten zorgen dat er een snelle terugkoppeling is naar de medewerkers wat de status en de uitkomst is van de 

melding. Meldingen gingen naar een centrale commissie hier in de organisatie en je snapt het, drie maanden later een bericht 

naar de medewerker dat de melding is binnengekomen. Dus dat was geen cirkel, dat was gewoon een streep. 

  RAV: Het [meldsysteem] is ook niet zo gebruiksvriendelijk, dus het nodigt niet echt uit om een melding te maken. Je moet 

door teveel velden klikken van: ‘ja, waar moet ik nou die VIM-melding maken? Eigenlijk moet daar gewoon ‘hup, klik, klaar’! 

  RAV: Het is niet zo dat we op een knop kunnen duwen en dat we zien wat er loopt: zoveel VIM-meldingen, zoveel klachten, 

zoveel calamiteiten en dit is de status ervan. Dat hebben we helaas niet. 

  HAP: Het is nog niet zo makkelijk om uit het systeem alle data te halen die je eigenlijk zo graag zou willen hebben (…) We 

zitten regelmatig met die data te haspelen. Het systeem is niet echt gebruiksvriendelijk als het gaat om het genereren van 

managementinformatie. 

  RAV: Het is wel een vaardigheid die mensen nog echt moeten leren. Dus we hebben ze daarop wel een keer getraind. Het 

heeft tijd nodig om goed te kunnen onderzoeken. Dat moet je tien keer gedaan hebben om tot die finesses te komen en goed 

te snappen. Om goed te kunnen doorgronden en elke keer weer een stapje verder te verdiepen. (…) Dat kan zeker nog beter, 

maar dat heeft ook tijd nodig. 
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Thema’s Categorieën Citaten 

  HAP: Benchmarken doen we eigenlijk nog veel te weinig. Dat komt omdat het toch wel heel lastig is om gegevens te kunnen 

vergelijken. (…) Je stuit toch wel heel vaak op heel veel interpretatieverschillen. (…) Dan kom je toch op discussies uit over hoe 

data zijn verzameld en hoe ze zijn gerubriceerd. Dat blijkt toch allemaal nog betrekkelijk weinig eenduidig te zijn en is het 

lastig om echt goed onderling te vergelijken. 

 Inzicht in veiligheidsrisico’s RAV: De kwetsbaarheid van de ambulancezorg is dat het gewoon altijd buiten gebeurt en niet hier bij mij op tafel. 

  HAP: Wat volgens mij nog beter kan is de operationalisatie op basis van indicatoren. En dan bedoel ik meer de ‘zachte’ 

indicatoren. (…) Onderbuik gevoel: ‘’Dit voelt niet goed jongens’’. 

  Ziekenhuis: In patiëntveiligheid is gedrag een heel belangrijk issue. Maar gedrag laat zich niet zomaar vertalen in een getal of 

iets dergelijks. 

 Patiënt als informatiebron RAV: Wij zijn in de organisatie breed ook nog heel erg op zoek naar hoe kunnen we patiënten beter laten participeren. (…) Je 

hebt alleen geen vaste klanten van wie we het reilen en zeilen wat beter kunnen beoordelen. Die zijn er eigenlijk niet. 

  HAP: Het is heel moeilijk voor een patiënt, die incidenteel in aanraking komt met zo'n huisartsenpost om goed feedback op 

het functioneren [van de zorgverlener] [te geven] anders dan in termen van: ‘’Ik dien een klacht in’’. 

 Monitoren van 

veiligheidsrisico’s in de keten 

RAV: Risico-identificatie is ad hoc op basis van een calamiteit bijvoorbeeld. In de preventieve sfeer gebeurt dit niet nee.  

  HAP: Het is nog niet zo makkelijk om uit het systeem alle data te halen die je eigenlijk zo graag zou willen hebben (…) We 

zitten regelmatig met die data te haspelen. Het systeem is niet echt gebruiksvriendelijk als het gaat om het genereren van 

managementinformatie. 

  RAV: We hebben een ander instrument waarin wij onze analyses in uitvoeren en wat wij gewend zijn binnen onze eigen 

organisatie. Nou, als je dat multidisciplinair moet gaan doen, welke methode kies je dan? (…) Daarnaast staat nog niet iedere 

organisatie in de keten op hetzelfde niveau als het gaat om patiëntveiligheid. Om dat goed op elkaar te laten aansluiten, daar 

zit die hele uitdaging in. 

  RAV: We hadden een calamiteit waar een huisartsenpost bij betrokken is geweest. Vanuit de huisartsenpost werd dit 

lichtzinnig opgepakt. Het kon wel even telefonisch terwijl een dergelijke calamiteit energie, tijd en aandacht verdient. Je moet 

het met elkaar erover hebben en je moet het goed met elkaar uitspreken. Daar is fysiek bij elkaar om tafel zitten en een goede 

discussie voeren belangrijk. (…) De huisartsenpost zat daar wat anders in. Wat gematigder. 

III. Veiligheidscultuur Bewustwording en attituden 

medewerkers 

RAV: Mensen hebben nog heel vaak vanuit de oudheid het gevoel van het is hier een afrekencultuur. En ik weet niet waar het 

gevoel vandaan komt, want er is hier nog nooit iemand de kop afgehakt omdat iemand een fout maakte. (…) Maar ik kan niet 

ontkennen dat het gevoel er is. 
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Thema’s Categorieën Citaten 

  HAP: Naar IGZ kan ik het niet laten om iedere keer weer te benadrukken van jongens geef nou eens wat snellere reactie en ga 

is iets minder juridiseren. Want die hele lange reactietermijn van hun kant maakt dat mensen die betrokken zijn bij een 

calamiteit heel lang in onzekerheid blijven. (…) Elke arts die hier betrokken is geweest bij een calamiteit of een wat 

ingewikkelde klacht, geeft aan dat hij de periode daarna defensiever handelt dan daarvoor. 

  HAP: Casuïstiek[bespreking] is vaak alweer een avond moeten komen. En daar worstelen we hier mee. Hoe kunnen we met zo 

min mogelijk extra tijdsbelasting zoveel mogelijk bij mijn collega's tussen de oren krijgen. 

  RAV: Om heel eerlijk te zijn doen we het [incident reporting and analyses] omdat we het moeten doen. Het zit nog niet in 

onze genen. En ik zou graag zien dat dit gewoon in onze genen komt. 

 Management van 

veiligheidscultuur 

RAV: Je wilt altijd wel meer aandacht besteden aan patiëntveiligheid, maar het is ook wel een thema wat je ook niet moet 

gaan forceren. Het heeft ook tijd nodig om openheid in de hele cultuur te brengen. (…) Het moet wel structureel terugkomen, 

gedurende het jaar. Thematisch of iets dergelijks om het even weer goed op de agenda te zetten. 

  HAP: Er is toen een periode veel aandacht geweest voor incident melden. Dan zie je toch een behoorlijke toename van het 

aantal meldingen. En nu merken we echt weer dat er iets moet gebeuren. Of een meldweek of op de een of andere manier 

weer het melden onder de aandacht brengen. Het is nu niet iets van waarvan we zeggen van nou dit zit helemaal geborgen. 

IV. Optimaliseren en 

uniformeren 

Standaardisatie van 

werkprocessen 

HAP: ICT is binnen deze organisatie niet op orde te krijgen. Het is gewoon een ramp. Dat gaat nooit zo als je wil dat het gaat. 

(…) Veel primaire processen met ICT zijn niet geregeld. 

  GGZ: We hebben een digitaal handboek binnen de acute dienst waarin we toch een aantal uitgangspunten vastgelegd hebben 

(…) maar hij is wel oud. 

  RAV: We zijn gewend dat iedereen eigenlijk een soort handboekje met werkinstructies bij zich heeft en daar van alles aan kan 

knippen en plakken. Foutgevoelig dus. Er is binnenkort een digitale versie beschikbaar voor ambulancemedewerkers. 

  HAP: En de uiteindelijke wens van ons is dat op het moment dat de protocollen klaar zijn, dat daar een klap op gegeven wordt 

en die gaat dan twee jaar gelden. Dat de individuele huisarts kan inloggen via dat intranet en dan dat protocol kan inzien 

vanaf elke willekeurige plek die hij maar wil. 

 Selectie en prioritering van 

verbeteracties 

HAP: Een maatregel moet in overeenstemming zijn met aan de ene kant de ernst van de situatie en ook de frequentie. (…) 

Maar een week heeft maar zeven dagen. (…) Natuurlijk maak je dan op basis van je ervaring en je inzicht soms ook heel 

intuïtief een keuze in. 
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 Financiën RAV: De houding die de verzekeraars hebben (…) die zijn niet gericht op patiëntveiligheid. (…) Er wordt van ons geëist dat we 

een heleboel dingen doen maar de grootste veroorzaker van de ellende is de zorgverzekeraar die met z'n inkoopbeleid 

gewoon dit onderwerp totaal negeert. (…) Ik vind patiëntveiligheid en de eisen die de overheid daaraan stelt (…) staan haaks 

op het inkoopmodel wat de overheid vervolgens ook stimuleert. (…) Ondertussen wel roepen: ‘’calamiteiten melden, 

incidenten melden, alles maar doen’’. En daar ook geen compensatie voor geven, want dat is de volgende frustratie. Dit kost 

ons één volledige fte per jaar. 

  HAP: Willen we beter kunnen meten dan hebben we toch eigenlijk steeds meer ICT-ondersteuning nodig. Dat komt ook wel 

op ons af en dat zouden we ook wel graag willen. (…) Met name de ICT is een grote [kosten]post en die wordt alsmaar groter. 

 Samenwerking ketenpartijen GGZ: Er zijn bepaalde normen opgesteld vanuit verschillende organisaties om patiëntveiligheid te borgen en goed na te 

komen, maar die normen slaan niet op elkaar aan. (…) Bij het woord acuut zal de SEH iets heel anders hebben dan wij, bij ons 

is acuut in deze 24 uur. En als iemand doodgaat ja dan moet je 112 bellen, moet je niet een acute crisisdienst bellen. Bij ons, in 

ons vak, is tijd soms een methode, als een interventie. 

  RAV: Die digitale vooraankondiging hebben wij als sector perfect voor elkaar. Wij kunnen digitaal onze ritten aanbieden. Nou, 

de meeste SEH's willen het niet eens. Ze willen niet op die computer kijken en wachten wel tot er wat binnenkomt. 
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Appendix 7. Visiedocument 

Regionale visie aansturing patiëntveiligheid in de acute zorgketen en de rol van het ROAZ 

 

Achtergrond 

Hoe kan het ROAZ komen tot professionele samenwerking om patiëntveiligheid te waarborgen?  

Het ROAZ is geen rechtspersoon in de juridische betekenis van het woord en heeft derhalve geen 

voorschrijvende rol. Samenwerking wordt bemoeilijkt door begrijpelijke en legitieme redenen, zoals 

de autonome posities, interne belangen en het eigen patiëntveiligheidsbeleid van de ketenpartijen. 

Het ROAZ heeft echter stappen gemaakt met betrekking tot samenwerken. En patiëntveiligheid is een 

mooie aanleiding om de samenwerking naar een volgend niveau te tillen; hechtere samenwerking met 

respect voor ieders autonomie, belangen, rol en verantwoordelijkheden. Hiertoe heeft het bestuurlijk 

ROAZ behoefte aan eenduidige uitgangspunten.  

In onderstaande visie zijn een aantal uitgangspunten verwoord, die dienen als basis om invulling te 

geven aan de aansturing van patiëntveiligheid in de acute zorgregio. De uitgangspunten zijn gebaseerd 

op bijeenkomsten van ROAZ-leden in mei 2015 (in Acute Zorgregio Oost en Netwerk Acute Zorg 

Limburg). Daarnaast zijn bouwstenen ontleend aan interviews met ROAZ-leden en een bijeenkomst 

met vertegenwoordigers van landelijke koepelorganisaties (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, 

Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, InEen, Ambulance Zorg Nederland, 

Landelijke Huisartsen Vereniging en het Landelijk Netwerk Acute Zorg). 

 

Uitgangspunten: 

Uitgangspunten voor de aansturing van patiëntveiligheid in de acute zorgketen zijn: 

1. Ketenpartijen hebben ten aanzien van het waarborgen en verbeteren van patiëntveiligheid in de 

keten een individuele én gezamenlijke verantwoordelijkheid; 

2. Het ROAZ heeft een faciliterende, bindende en stimulerende rol in het bevorderen van 

patiëntveiligheid in de keten; 

3. Het ROAZ maakt afspraken ten behoeve van risicomanagement (beheersen c.q. aanvaarden van 

veiligheidsrisico’s) en het sturen op verbeteren van patiëntveiligheid in de acute zorgketen; 

4. Bewustwording van veiligheid in de keten onder bestuurders en professionals is een voorwaarde 

voor (het verbeteren van) patiëntveiligheid in de keten. 

 

1. Patiëntveiligheid: individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Patiëntveiligheid in de acute zorgketen is afhankelijk van de mate waarin individuele partijen 

gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg kunnen aanbieden. Dit impliceert dat 

transparantie binnen de acute zorgketen van belang is. Dit betekent onder meer dat zorgaanbieders 

elkaar tijdig informeren over de actuele zorgcapaciteit, wijzigingen in het zorgaanbod en andere zaken 

die de veiligheid van acute ketenzorg kunnen raken (kwantitatief en kwalitatief). Een randvoorwaarde 

hierbij/hiervoor is een ‘veilige’ omgeving waarin partijen binnen het ROAZ transparant durven en 

kunnen zijn in het delen van informatie is. 

De wijze waarop de samenwerking is geregeld in de keten, tussen de schakels, moet eenduidig zijn om 

de kans op misverstanden en uiteindelijke schade aan de patiënt te voorkomen. Dit betekent dat er 

eenduidige afspraken gemaakt moeten zijn over de opvang, urgentiebegrippen, triage (proces en 

eenzelfde systeem), doorverwijzing, overdracht, informeren van zorgvragers en de uitwisseling van 

patiëntgegevens. 
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2. ROAZ: faciliterend, bindend en stimulerend 

Het ROAZ heeft als doel om afstemming tussen partijen te bevorderen teneinde onveilige zorg in de 

keten te voorkomen en te verbeteren. Het ROAZ is voor ketenpartijen een platform om: a) praktische 

informatie, kennis, subregionale verbeterinitiatieven en ervaringen aangaande patiëntveiligheid uit te 

wisselen; b) tot gezamenlijke afspraken en standpunten te komen; c) gezamenlijk een juiste 

beeldvorming richting de overheid, de media en de burgers te scheppen rondom thema’s die 

maatschappelijke onrust veroorzaken en d) ketenbrede samenwerking rondom calamiteiten, crises en 

rampen te evalueren. 

Het ROAZ is aanjager voor het borgen van patiëntveiligheid in de keten. Het is een platform waarin 

nieuwe mogelijkheden om veiligheidsrisico’s in de keten te monitoren, verbeteren en verbeteracties 

te evalueren, worden geïnitieerd en gedeeld. Hierbij is het belangrijk dat ketenpartijen via het ROAZ 

worden gestimuleerd om structureel samen te werken en suggesties voor risico-identificatie, 

risicobeheersing en verbeteracties aan te dragen. De aandacht van het ROAZ is gericht op de 

organisatie van acute zorg (onder meer de ketens CVA, acuut myocardinfarct, acute heup, acute 

obstetrie en acute psychiatrie), in reguliere en opgeschaalde situaties. 

In het ROAZ worden alternatieven besproken voor het sturen op patiëntveiligheid in de keten en de 

rol van het ROAZ hierin. 

 

3. Afspraken ten behoeve van risicomanagement 

 Het verbeteren van de patiëntveiligheid in de keten gaat verder dan een eenmalige actie. Het is een 

voortdurend proces. Dit houdt in dat er niet alleen op subregionaal niveau en/of ad hoc moet worden 

ingesprongen op calamiteiten en (bijna) incidenten. In de keten worden veiligheidsrisico’s proactief en 

structureel geïnventariseerd en beheerst. Het ROAZ maakt afspraken welke instrumenten hiervoor 

worden gebruikt. Daarnaast wordt in het ROAZ besloten welke beheers- en verbeteracties, in het licht 

van kosten en baten, redelijk en proportioneel zijn. Het ROAZ besluit ook welke risico’s aanvaardbaar 

zijn voor de acute zorgketen. Aansluitend worden verbeteracties geborgd in een kwaliteitscyclus van 

het ROAZ. Het ROAZ heeft een faciliterende, coördinerende en besluitvormende rol hierin. 

 

4. Bewustwording voor patiëntveiligheid in de keten 

Bewustzijn onder bestuurders en professionals voor het belang van een veilige acute zorgketen 

vertaalt zich in het investeren in afstemming tussen ketenpartijen. Daarnaast in het herkennen, 

bespreekbaar maken en aanpakken van veiligheidsrisico’s binnen de keten. De taak van het ROAZ is 

om dit bewustzijn te bewaken en indien nodig te vergroten. Door continu informatie te verspreiden 

over de kwaliteit en veiligheid van acute zorg in de regio en de implicaties hiervan in het ROAZ te 

bespreken, worden ketenpartijen gestimuleerd buiten de muren van hun eigen organisatie te kijken 

en te denken in het belang van de keten. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het integreren van dit 

bewustzijn in de eigen organisatie en input vanuit de eigen organisatie mee te nemen als input voor 

het ROAZ. 
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Appendix 8. Citaten Transmuraal Incidenten Melden (studiefase 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementatievoorwaarden TIM-systeem 

Categorieën Citaten 

Tijd, middelen en kennis We hebben denk ik een voortraject gehad van twee jaar voordat alle culturen en alle organisaties zo ver waren dat ze dit ook zagen zitten. 
Want men was bang voor een Klaagmuur en alles aan ‘trash’ over de schutting gooien. We hebben heel erg veel moeite moeten stoppen in 
het veilig voelen [om te melden en om over gemeld te worden]. Om dat over elkaar te mogen zeggen, daar zat bij ons eigenlijk de grootste 
aanvliegroute. 

 Gewoon veel presentaties geven. Veel ‘best practices’ laten zien. Laten zien wat het hen ook op kan leveren. Dat als je je honderd keer ergert 
aan iets en je honderd keer opnieuw iets uit moet zoeken, dat je dat kunt voorkomen door het keer op keer te melden. 

 Communicatie is heel belangrijk. Zet goede communicatie op over het feit dat je gaat beginnen met transmuraal incident melden. En leg het 
goed uit. Ik vind dat we dat scherper hadden kunnen neerzetten. (…) Met duidelijkere voorbeelden medewerkers te informeren dat het er is 
en wat je ermee kunt. 

 Je moet in het beginstadium van het systeem laten zien hoe het systeem kan werken. Hoe meldingen worden opgepakt en dat er 
daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Dat is voor mensen heel belangrijk. Dat het niet in een ‘black box’ verdwijnt. 

 Het is goed als we er meer mensen bij krijgen. Alle meldingen komen nu in eerste instantie bij mij terecht. En sommige meldingen zijn vrij 
stevig waarbij je denkt: ‘poeh, wat ik hier nu mee?’. Kijk, als het een klein probleempje is met bijvoorbeeld een adres dat niet klopt. Dat kan 
ik oppakken. Maar als er een wanverhouding is ontstaan tussen een huisarts en een medisch specialist dan is het beter dat een huisarts of 
specialist dit oppakt. Nu moeten twee mensen dit oppakken, terwijl ze ook hun praktijk draaiende moeten houden. Soms heeft het tijd nodig 
om een incident goed op te pakken. En daarvoor hebben we meer menskracht nodig. 

Kenmerken TIM-systemen 

Categorieën Citaten 

Anoniem melden Wat je met anoniem melden kunt krijgen is het ‘internet forum effect’. Dat je maar kunt roepen wat je wil en daar niet op teruggehoord kunt 
worden. 

 Het heeft ook een praktische reden. Je wilt dat incident kunnen reconstrueren. Dan moet je wel naar degene toe kunnen gaan die het 
incident heeft gemeld. (…) En vragen om meer toelichting. 

 Als je je al niet veilig voelt om te melden dan hebben we een ander gesprek te voeren is hier het uitgangspunt. 
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Categorieën Citaten 

 Inhoudelijk is het goed om soms met meer mensen zorgvuldig te kunnen nadenken over de problematiek die er speelt. (…) Om er over te 
redeneren zal ik maar zeggen.  

 Wij willen graag de huidige [transmurale meld] commissie uitbreiden. Nu kunnen we het nog wel aan met de huidige samenstelling, maar als 
het straks beter gaat lopen dan hebben we meer menskracht nodig om meldingen op te pakken en te analyseren. 

 Als we overleg hebben [over transmurale incidenten] met een manager, die kijken dan toch echt anders dan een kwaliteitsfunctionaris. (…) 
Managers hebben toch ook andere prioriteiten denk ik en vaak ook weinig ervaring met melden. (…) Voor hun is een melding een melding en 
het zal allemaal wel. (…) Terugkoppeling? Nou ja, als je er toch meer met een kwaliteit en veiligheid er op kijkt dan zie je toch meer de 
meerwaarde. 

Bestuurlijk draagvlak We zijn teruggekomen op het oorspronkelijke idee om het grootschalig op te zetten. Niemand [in het ROAZ] wilde namelijk als 
contactpersoon optreden of een contactpersoon aanleveren. (…) Je moet het wel belangrijk vinden om je tijd er aan te besteden. En tijd is 
een schaars goed tegenwoordig. 

 De huisartsenposten zijn in dit land raar georganiseerd. Er is geen overkoepelend iets waaronder ze allemaal vallen. Dus het is heel lastig om 
alle huisartsen hiervoor [transmuraal meld systeem] te benaderen. En iedereen denkt er weer anders over. 

 We gaan het nu kleinschalig oppakken, één op één, en zorgen dat mensen op die manier langzaamaan meer betrokken raken. Dan kun je het 
ook beter uitdragen. En dan krijg je ook bij medewerkers meer bereikt. Een hogere meldbereidheid. 

Meldcultuur Je hebt wel een vertrouwen nodig. Een setting waarin mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. Een melding over een patiënt die 
verkeerde medicatie heeft gekregen. Dat is voor heel veel mensen en eng en lastig en daar moet je het vooral niet over hebben. 

 Ik wist niet dat ik al die tijd al een transmurale melding kon doen. 

 Straks levert het een hoop heisa op en moet ik van alles doen terwijl het incident al is afgehandeld. 

 Er bestaat de gedachte dat het veel meer tijd kost dan dat het uiteindelijk op gaat leveren. 

 Relatiebeheer [met ketenpartners] is bij ons erg belangrijk. Dus hoe hou je die nuance in de melding onder controle? Vertrouwen komt 
namelijk te voet en gaat te paard. 

 Moeten we een melding maken van elke keer dat een schriftelijke doorverwijzing met patiëntinformatie bij opname op de SEH ontbreekt? 
(…) Weet je hoeveel tijd dat kost? Die tijd hebben we niet. 

 Ik merk dat als iemand een keer gemeld heeft, hij vaker gaat melden. 

 Als ik ga zeggen dat het systeem is bedoeld om van fouten te leren…dat moet je eerst ervaren en zien. Daar heb je vertrouwen voor nodig en 
dat krijg je alleen door het [transmuraal melden, uitwisselen en opvolgen van meldingen] te gaan doen. 

Gebruikersvriendelijkheid van het 
systeem 

Als je praat over voorwaarden, dan is de snelle toegankelijkheid van het formulier heel belangrijk. Wij zien dat hier in huis. Zorgverleners 
willen zo min mogelijk belast worden met schermen en opties (…) Zij willen zo min mogelijk klikken, want dat kost hun tijd. Dat merk je hier 
maar ook zeker bij de huisartsen. 

 Waar het nu nog aan schort is dat we eerst nog een keer extra moeten inloggen [om een melding te maken]. En de patiëntgegevens worden 
nog niet automatisch meegenomen. 
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Categorieën Citaten 

 Het zou wel heel fijn zijn als je direct patiënteninformatie en de huisarts op naam kunt zoeken en selecteren in plaats van dat je eerst zelf 
alles bij elkaar moet zoeken. 

Betrouwbaarheid van het systeem Wij hebben ook een reglement gemaakt dat door beide Raden van Bestuur [ziekenhuis en huisartsencoöperatie] is onderschreven. Daar staat 
precies in hoe we het doen en wie verantwoordelijk is. (…) Het moet ook op bestuurlijk niveau gedragen zijn. Zeker omdat vertrouwelijkheid 
voorop staat. 

 Je zit altijd weer met beveiligingen en koppelingen tussen meldsystemen. (…) Dat is altijd nog de grootste bottleneck tot nu toe. 

 We hebben wel een hele veilige internetverbinding hier. Maar, weet je, als men kwaad wil dan kunnen die patiëntgegevens eraf gehaald 
worden misschien. Er staat nu een veilig formulier klaar dus dat gaan we de komende maand introduceren. 

 Intern loopt de beveiliging van gegevens heel goed. (…) Ik kan het systeem hier zo inrichten dat de ketenpartij van alles over een melding 
binnen krijgt. Alleen ik moet wel de garantie hebben dat als het bij hen binnenkomt dat het wel in een beveiligde omgeving is. (…) En dat is 
lastig zal ik maar zeggen. 

 Ik kan het systeem zo inrichten dat als iemand hier een melding doet over de spoedeisende hulp van ziekenhuis X, dat er dan direct een kopie 
van de melding naar mijn contactpersoon van het ziekenhuis gaat. Dat is echt ‘appeltje-eitje’ om te regelen. (…) Er is nog veel meer uit het 
systeem te halen dan wat er nu gebeurt. (…) Maar ja, dan zeggen ze: ‘’patiëntgegevens mailen via onbeveiligd internet. Dat mag niet’’.De 
veiligheidsofficier gaat dat niet goedkeuren. 

Kwaliteit en behandeling van 
meldingen 

Wij zijn alleen maar een coördinatiepunt (…) maar je kijkt wel naar hoe krijg je informatie terugkrijgt. Het stukje communicatie is wel heel 
belangrijk. Hoe er een verhaal van wordt gemaakt voordat het naar de melder teruggaat. (…) Je schrijft het soms wat politiek correcter op en 
niet zo kort door de bocht als dat het er soms staat. En soms staat er toch nog wel wat frustratie tussen, maar laten we die er wel tussen 
staan om toch wat lading mee te geven. 

 Mensen reageren vaak vanuit de emotie. Soms staat de boodschap er niet eens in. 

 Voorheen kwamen er natuurlijk ook meldingen binnen, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail. Maar deze meldingen werden niet in een 
systeem vastgelegd, waardoor het minder goede informatie en ook minder aanknopingspunten voor verbetering opleverde. 

 Meldingen worden met onze organisatie besproken. Maar, dan ben ik bang dat ze [meldingen] weer verdwijnen. (…) Al bespreken we de 
meldingen periodiek en voeren we ze achteraf in. Dan hebben we ze in ieder geval in het systeem zitten. Want dat is zoveel waardevoller dan 
wanneer we meldingen een keer bespreken en het staat vervolgens nergens. Ze zijn dan met mij besproken, maar we weten niet wat er 
verder van terecht komt. 

Terugkoppeling naar melder Wat ik uit de evaluatie terug heb begrepen is dat medewerkers met name de terugkoppeling zo waardevol vinden. Dus dat je hoort wat met 
de melding gedaan wordt. En dat je het ook terugziet. 

 En dat is eigenlijk het belangrijkste stuk, dat laatste stuk, dat wij kunnen vertellen wat er gebeurd is. Waarom het gelopen is zoals het 
gelopen is en wat de verbetermaatregel wordt. 
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Appendix 9. Stroomschema prospectieve risico-inventarisatie  
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Appendix 10. Criteria risicobeoordeling CVA-keten 

Criteria risicobeoordeling: kans van optreden (bestaand) 

  Score Frequentie (bij patiënt) 

Zeer vaak 10 1 op 1 = iedere patiënt 

  9 1 op 2 = helft vd patiënten 

  8 1 op 5 

  7 1 op 10 

  6 1 op 20 

  5 1 op 50 

  4 1 op 100 

  3 1 op 200 

  2 1 op 1000 

Nooit 1 < 1 op 1000 = vrijwel nooit 

   Criteria risicobeoordeling: ernst (aangepast voor PRI NAZL)   

  Score Ernst   

Zeer ernstig 10 Patiënt krijgt niet de aangewezen behandeling (IAT) 

Patiënt overlijdt 

 Ernstig 8 Groot effect op outcome 

Belangrijk tijdsverlies waardoor minder goede outcome 

Complicaties waardoor slechtere outcome 

  6 Klein effect op outcome 

Enig tijdsverlies 

Complicaties maar geen effect op uiteindelijke outcome 

  4 Ongemak voor medewerkers zonder/nauwelijks invloed op resultaat 

Ongemak voor patiënt zonder/nauwelijks invloed op resultaat 

  2 Blijft onopgemerkt, nauwelijks gevolgen voor resultaat 

Niet ernstig 1 Blijft onopgemerkt, geen gevolgen voor resultaat 
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Appendix 11. Criteria risicobeoordeling medicatieoverdracht  

Criteria risicobeoordeling: kans van optreden (bestaand)   

      Score Frequentie   

Slecht 10 Meer dan eens per dag   

  9 Eens per 3-4 dagen   

  8 Eens per week   

  7 Eens per maand   

  6 Eens per 3 maanden   

  5 Eens per 6 maanden   

  4 Eens per jaar   

  3 Eens per 1-3 jaar   

  2 Eens per 3-6 jaar   

Goed 1 Eens per 6-100 jaar   

    Criteria risicobeoordeling: ernst (bestaand)   

      Score Ernst   

Slecht 10 Een of meerdere doden onder patiënten of medewerkers 

  9 Een of meerdere gewonden onder patiënten of medewerkers 

  8 Leidt tot afwijken van wettelijke bepalingen 

  7 Veroorzaakt extreme ontevredenheid bij patiënt 

  6 Resulteren in disfunctioneren 

  5 Effect op resultaat en leidend tot een klacht 

  4 Klein effect op resultaat 

  3 Klein ongemak 

  2 Blijft onopgemerkt, klein effect op resultaat 

Goed 1 Blijft onopgemerkt, beïnvloedt resultaat niet 
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Appendix 12. Verschillen HFMEA en HFMEA-light 

HFMEA HFMEA-light 

Alle processtappen van een proces worden 
geanalyseerd 

Een aantal processtappen van een proces 
worden geanalyseerd, middels prioritering ‘wat 
is volgens u de meest risicovolle processtap?’ 

Faalwijzen processtappen benoemen (wat kan er 
mogelijk mis gaan?) 

Faalwijzen processtappen benoemen (wat kan 
er mogelijk mis gaan?) 

Oorzaken benoemen van alle benoemde 
faalwijzen 

Oorzaken benoemen van alle benoemde 
faalwijzen 

Geven van risicoscores aan faalwijzen en 
bijbehorende oorzaak (ernst voor faalwijze en 
frequentie voor oorzaak) 

Geven van risicoscores aan faalwijzen en 
bijbehorende oorzaak (ernst voor faalwijze en 
frequentie voor oorzaak) 

Per faalwijze bepalen of het een ‘kritiek moment’ 
betreft en of deze ‘controleerbaar’ en 
‘detecteerbaar’ is  

-  

Als het een ‘kritiek moment’ is, ’niet 
controleerbaar’ en ‘niet detecteerbaar’ is, dan 
bepalen of de faalwijze en oorzaak geëlimineerd, 
gecontroleerd, of geaccepteerd wordt  

-  

- Bepalen 10 belangrijkste risico’s (hoogst 
scorende risicoscores, eventueel aangevuld met 
risico’s met een hoge ernst en lage frequentie) 

Verbeteracties benoemen alleen voor die risico’s 
die geëlimineerd of gecontroleerd moeten 
worden 

Verbeterplan schrijven voor grootste risico’s 
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