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Retrospectieve Incidentanalyse binnen CHP 

Abstract 

This master thesis discusses the retrospective analysis of incidents within a 
cooperation of General Practitioners. The cooperation provides General Practice care 
to patients during out-of-office hours and weekends. Because of forthcoming national 
regulations with respect to the retrospective analysis of incidents a redesign of this 
analysis based on the medical vers ion of the PRISMA method is presented. 
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Voorwoord 

Het rapport dat voor u ligt is beschrijft de resultaten van mijn afstudeerproject binnen 
Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant (CHP). Het afstudeerproject vormt de 
afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e). Het rapport bespreekt de retrospectieve analyse van incidenten 
binnen een coöperatie van huisartsen. Deze coöperatie biedt huisartsenzorg aan 
patiënten tijdens ANW-uren. Vanwege aanstaande richtlijnen vanuit de inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) met betrekking tot retrospectieve incidentanalyse is een 
herontwerp gemaakt van deze analyse op basis van de medische versie van de 
PRISMA methode. 

Op deze plek wil ik graag een woord van dank richten tot de personen zonder wie dit 
rapport er niet in deze vorm had kunnen komen. 
Op de eerste plaats wil ik alle medewerkers op het bedrijfsbureau van CHP bedanken 
voor de plezierige samenwerking tijdens het project. Aan het begin van het project 
had ik geen idee van het reilen en zeilen op een huisartsenpost, maar inmiddels weet 
ik wat er allemaal bij komt kijken om spoedeisende hulp te verlenen buiten 
kantooruren en in het weekend. inmiddels heb ik een positief beeld van de 
huisartsenpost en ik zal mijn best doen dit beeld in de toekomst naar anderen uit te 
dragen om op die manier aan een positief imago van CHP bij te dragen. 
ln het bijzonder wil ik mijn twee directe begeleiders bedanken. Ten eerste Wim 
Verstappen voor zijn enthousiasme tijdens het project dat altijd een stuwende kracht 
geweest is en voor zijn vertrouwen waardoor alle deuren binnen CHP open gingen. 
Ten tweede wil ik Pauline Crooijmans bedanken voor de prettige samenwerking en de 
altijd kritische maar ook altijd waardevolle feedback op de diverse stukken van mijn 
hand. 
Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar Ivo Maas, voorzitter van de MIP
commissie binnen CHP, voor zijn tijd en bereidheid om te helpen bij het onderzoek. 
lk hoop dat mijn inspanningen bij kunnen dragen aan een nog betere incidentanalyse 
door de MlP-commissie in de toekomst. 

Op de tweede plaats wil ik graag mijn begeleiders vanuit de TUie bedanken. 
Allereerst natuurlijk Tjerk van der Schaaf voor zijn tijd, inspiratie en vertrouwen. Na 
elke bijeenkomst met hem groeide mijn kennis op het gebied van patiëntveiligheid 
waardoor ik uiteindelijk in staat was het project succesvol af te ronden. Op de tweede 
plaats wil ik Hans Berends bedanken voor zijn feedback op de conceptversie van het 
verslag. 

Tenslotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun tijdens mijn studie 
in het algemeen en tijdens het afstuderen in het bijzonder. Een speciaal woord van 
dank gaat hierbij uit naar mijn ouders die mij de kans hebben gegeven om te studeren 
en me altijd gesteund hebben. 

Emile Crol 
Eindhoven, juni 2008 
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Management Samenvatting 

In dit afstudeerverslag worden de resultaten beschreven van een binnen Centrale 
Huisartsen Posten Zuidoost Brabant (CHP) uitgevoerd afstudeeronderzoek. CHP is 
een coöperatieve vereniging van huisartsen die huisartsenzorg aan patiënten in 
Zuidoost Brabant biedt tijdens ANW-uren. 

Vraagstelling 
Sinds de publicatie van het rapport 'To err is human' van het Amerikaanse lnstitute of 
Medicine (loM, 2000) is internationaal binnen de medische wereld het bewustzijn 
gegroeid dat er op het terrein van patiëntveiligheid veel te winnen valt. De Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) definieert patiëntveiligheid als het (nagenoeg) 
ontbreken van (de kans op) schade aan de patiënt ontstaan door het niet volgens de 
professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door een tekortkoming van 
het zorgsysteem. 

In Nederland is in het kader van patiëntveiligheid onder andere het veiligheids
programma 'Voorkom schade, werk veilig' gestart. Een belangrijk onderdeel van het 
programma is de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in alle 
Nederlandse ziekenhuizen per l januari 2009. Na de eerste implementatie van het 
VMS binnen de ziekenhuizen ligt uitrol naar de overige gezondheidsinstellingen in de 
lijn der verwachtingen. 

CHP wil de uitrol van het VMS niet passief afwachten maar er graag pro-actief op 
inspelen. Dit vormt dan ook de aanleiding tot het huidige onderzoek. De centrale 
vraagstelling vanuit CHP is hierbij hoe het thema patiëntveiligheid binnen CHP 
verder uitgewerkt kan worden middels een alomvattend VMS. Binnen deze 
vraagstelling zijn twee onderzoeken gestart: een onderzoek gericht op het 
prospectieve deel van het VMS (zie Hubens, 2008) en het huidige onderzoek gericht 
op het retrospectieve deel van het VMS. 

Het retrospectieve deel van het VMS heeft betrekking op ' veilig incident melden'. 
Het doel van het melden van incidenten is (snel) inzicht te krijgen in het functioneren 
van het zorgproces. Voor een zorginstelling is het belangrijk om, naast het melden 
van incidenten, zoveel mogelijk te leren van incidenten door deze zorgvuldig te 
analyseren. Op basis van deze incidentanalyses kunnen passende maatregelen 
genomen worden ter verbetering van de patiëntveiligheid. De term 'veilig ' heeft 
betrekking op het feit dat de meldingen gebruikt worden voor structurele 
kwaliteitsverbeteringen en niet voor individuele disciplinaire maatregelen. 

Naar aanleiding van het onderzoek van Snoeren en Brouwer (2007) en de recente 
ontwikkelingen binnen de ziekenhuizen rondom het VMS vraagt het management van 
CHP zich af hoe de incidentanalyse als onderdeel van een alomvattend VMS binnen 
CHP eruit ziet. De ontwerpvraag voor dit onderzoek wordt daarom als volgt 
geformuleerd: beschrijf de ideale situatie met betrekking tot de analyse van incidenten 
als onderdeel van een alomvattend VMS binnen CHP inclusief randvoorwaarden voor 
implementatie en toon tevens de toegevoegde waarde van deze manier van 
incidentanalyse aan ten opzichte van de huidige manier van incidentanalyse binnen 
CHP. 
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Analyse 
Op basis van de vraagstelling vanuit CHP is onderzoek gedaan naar het retrospectieve 
deel van het VMS. Dit deel van het VMS heeft betrekking op het achteraf analyseren 
van incidenten binnen zorginstellingen. Onderzocht is wat er onder incidenten wordt 
verstaan en hoe incidenten ontstaan. Hiervoor zijn diverse definities en modellen uit 
de literatuur gepresenteerd. 

Om incidenten te kunnen analyseren moeten incidenten echter eerst geregistreerd 
worden. Binnen het VMS van de ziekenhuizen wordt hiervoor gebruik gemaakt van 
een systeem gebaseerd op het Near Miss Management System (NMMS) van Van der 
Schaaf ( 1992). Op basis van dit systeem is een beschrijving gemaakt van de huidige 
situatie van incidentanalyse binnen CHP. Hierbij werd het melden van incidenten 
buiten beschouwing gelaten. 

De huidige incidentanalyse binnen CHP vindt plaats door de commissie Meldingen 
Incidenten Patiëntenzorg (MIP). Per module van het NMMS is een beschrijving 
gemaakt van de wijze van incidentanalyse door de MIP-commissie. Op basis van deze 
beschrijving is vervolgens een analyse gemaakt met betrekking tot de verschillen 
tussen de huidige situatie en de theorie met betrekking tot het NMMS. 

Ontwerp 
Op basis van de analyse van de huidige situatie van incidentanalyse binnen CHP zijn 
de volgende gebieden geselecteerd voor herontwerp: 
• Het doel van de MIP-commissie 

Binnen de organisatie en de MIP-commissie bestaan twee verschillende 
omschrijvingen van het doel van de commissie. In het kwaliteitshandboek van 
CHP wordt het doel van de MIP-commissie omschreven als ' het toetsen van de 
zorgkwaliteit binnen CHP aan de hand van het analyseren van (bijna)incidenten in 
de patiëntenzorg en het doen van aanbevelingen tot preventie aan de daarvoor 
verantwoordelijken' (CHP, 2007d). In de jaarverslagen van de MIP-commissie 
over 2005 & 2006 en over 2007 wordt het doel van de commissie omschreven als 
' het op gepaste en objectieve wijze omgaan met (bijna) fouten en (bijna) 
ongevallen met betrekking tot de individuele patiëntenzorg' (Maas, 2007 & 2008). 
Daarnaast bestaat er binnen zowel de organisatie als binnen de MIP-commissie 
een discrepantie tussen het expliciet geformuleerde en het impliciet gepercipieerde 
doel van de MIP-commissie. Naast te leren van incidenten wordt de MIP
commissie zowel door de organisatie als door haar leden impliciet ook geacht om 
de onderliggende structurele factoren van incidenten binnen de organisatie aan te 
pakken. Deze doelstelling wordt echter niet expliciet geformuleerd in het doel van 
de commissie. 

• Het huidige NMMS 
De huidige manier van incidentanalyse binnen CHP is gebaseerd op het leren over 
faalwijzen. Impliciet wordt echter van het systeem ook verwacht dat het de basis 
vormt voor verbetermaatregelen over meerdere incidenten heen. Hiertoe is het 
huidige systeem echter niet geschikt. 

• De afstemming tussen MIP-commissie en organisatie 
Tussen commissie en organisatie bestaan wederzijdse gevoelens van ongenoegen. 
De organisatie stelt dat de aanbevelingen van de commissie niet concreet genoeg 
zijn, terwijl de commissie stelt dat het management haar aanbevelingen niet vlot 
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genoeg oppakt. Een bijkomend effect is dat er op de werkvloer weinig signalen 
worden ontvangen dat er iets gedaan wordt met de meldingen. Deze gevoelens 
van ongenoegen dienen weggenomen te worden. 

Uitbreiding doel MIP-commissie 
Binnen het onderzoek is het doel van de MIP-commissie niet opnieuw geformuleerd 
aangezien dit de verantwoordelijkheid geacht wordt van organisatie en commissie. 
Wel wordt gesteld dat het huidige doel in ieder geval uitgebreid dient te worden met 
het onderdeel Monitoren van Van der Schaaf (1991) om de impliciete wens van 
organisatie en commissie te kunnen vervullen. 

Aanpassingen NMMS 
Het huidige NMMS is ingericht om het doel Modelleren van Van der Schaaf te 
ondersteunen. indien ervoor gekozen wordt het doel uit te breiden met het onderdeel 
Monitoren dienen er aanpassingen gemaakt te worden aan het huidige NMMS. 
De aanpassingen als gevolg van de uitbreiding van het doel met het onderdeel 
Monitoren hebben betrekking op de modules Beschrijving, Classificatie, Berekening, 
interpretatie en implementatie en Evaluatie van het huidige NMMS. 

• Beschrijving: alle oorzaken per incident dienen achterhaald te worden op basis 
van de system approach met behulp van oorzakenbomen. 

• Classificatie: alle oorzaken dienen aan de hand van een vaste taxonomie 
geclassificeerd te worden zodat hetzelfde soort oorzaak altijd op dezelfde 
manier geclassificeerd wordt. 

• Berekening: er dient een incidentendatabase bijgehouden te worden met daarin 
onder andere de geclassificeerde oorzaken per incident. Hierdoor is de MIP
commissie in staat om periodiek kwantitatieve analyses te maken op basis van 
meerdere incidenten. 

• interpretatie en implementatie: de resultaten van de kwantitatieve analyses op 
basis van het geïdentificeerde oorzakenpatroon dienen met behulp van een 
theoretisch model vertaald te worden naar het soort acties die ondernomen 
dienen te worden. 

• Evaluatie: om de effectiviteit van de voorgestelde verbeteracties vast te 
kunnen stellen is het noodzakelijk de effecten van de voorgestelde en 
geïmplementeerde acties te meten. Dit dient periodiek te gebeuren in overleg 
tussen de organisatie en de MIP-commissie doormiddel van een 
kwartaalvergadering. 

Bovenstaande aanpassingen in de modules Beschrijving, Classificatie, Berekening en 
interpretatie en implementatie kunnen integraal bereikt worden door de medische 
versie van de PRISMA methode voor incidentanalyse te implementeren binnen de 
MIP-commissie. De PRISMA methode bestaat uit drie componenten (Van der Schaaf 
& Habraken, 2005): 

l. lncidentbeschrijving aan de hand van oorzakenbomen met een faalzijde en 
een herstelzijde (NMMS module Beschrijving) 

2. Oorzakenclassificatie van basisoorzaken naar technische, organisatorische 
en menselijke faaloorzaken aan de hand van het Eindhoven Classificatie 
Model medische versie (NMMS module Classificatie) 

3. Periodieke vertaalslag naar structurele maatregelen op basis van de 
Classificatie / Actie Matrix (NMMS modules Berekening en Interpretatie 
en implementatie) 

Emile Crol TUie V 



Retrospectieve Incidentanalyse binnen CHP 

De belangrijkste randvoorwaarden voor de implementatie hebben betrekking op 
selectiecriteria voor meldingen, minimal datasets en managementondersteuning. 
Ten eerste dient afhankelijk van het doel van het NMMS en het soort melding 
besloten te worden of een uitgebreide PRISMA analyse uitgevoerd moet worden of 
dat met een globale analyse volstaan kan worden. 
Ten tweede is het nodig om per melding bepaalde informatie vast te leggen om 
PRISMA analyses mogelijk te maken. Deze informatie kan vastgelegd worden met 
behulp van datasets. Er zijn drie soorten datasets nodig (Habraken, 2005): 

1. Selectie dataset: een dataset op basis waarvan beslist kan worden of een 
PRISMA analyse nodig is of niet 

2. Analyse dataset: een dataset op basis waarvan een PRISMA analyse 
uitgevoerd kan worden 

3. Registratie dataset: een dataset op basis waarvan kwantitatieve analyses 
uitgevoerd kunnen worden 

Ten derde is het van belang dat het management de doelen van het NMMS begrijpt en 
de noodzakelijke randvoorwaarden schept binnen de organisatie. Onder deze 
randvoorwaarden vallen ondersteuning van de MIP-commissie, PRISMA trainingen 
voor de leden van de MIP-commissie, de borging van de vertrouwelijkheid van 
melden, goede en zichtbare feedback binnen de organisatie, het verhogen van de 
meldingsbereidheid en het creëren van een meldingscultuur. 

Afstemming MIP-commissie en organisatie 
Het opnieuw definiëren van het doel van de commissie en het invoeren van de 
PRISMA methode binnen de commissie zullen beide bijdragen aan een betere 
afstemming tussen organisatie en commissie. Daarnaast zijn echter ook aanpassingen 
nodig aan de module Evaluatie van het NMMS om deze verbeteringen te borgen. 
Deze aanpassingen hebben betrekking op de periodieke bespreking van de resultaten 
en de commissie en de hieruit volgende acties van het management. 

PRISMA pilot 
Ter onderbouwing van de voorgestelde aanpassingen aan het NMMS en ter 
kennismaking voor CHP met een alternatieve incidentanalysemethode in vergelijking 
tot de huidige manier van incidentanalyse door de MIP-commissie, is een vijftal MIP
meldingen geanalyseerd met behulp van de medische versie van de PRISMA 
methode. 

De belangrijkste conclusie na vergelijking van de resultaten van de PRISMA analyses 
en de bijbehorende analyses van de MIP-commissie is dat de PRISMA methode een 
aantal duidelijke voordelen biedt ten opzichte van de huidige manier van 
incidentanalyse door de MIP-commissie. Zo achterhaalt de PRISMA methode meer 
basisoorzaken per incident dan de MIP-commissie. Daarnaast komt PRISMA tot 
verbeteracties over alle geanalyseerde incidenten heen in tegenstelling tot 
aanbevelingen op basis van individuele meldingen zoals het geval is bij de MIP
comm1ss1e en sluit hiermee beter aan bij de impliciete wens van organisatie en 
comrn1ss1e. 
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Alomvattend VMS 
Binnen een alomvattend VMS vormt de analyse van incidenten slechts één van de vijf 
onderdelen. Om tot een alomvattend VMS te komen zullen de verschillende 
onderdelen daarom aan elkaar gekoppeld moeten worden. De retrospectieve 
incidentanalyse kan gekoppeld worden aan de prospectieve risicoinventarisatie om op 
die manier de meest effectieve verbeterkansen te identificeren. Deze verbeterkansen 
vormen de input van het onderdeel continu verbeteren. 
De meest effectieve verbeterkansen worden geïdentificeerd wanneer beide op zichzelf 
staande methodes onafhankelijk tot dezelfde verbeterkansen komen. Hiertoe dient een 
vergelijking tussen de methodes gemaakt te worden op de volgende drie punten: 1) de 
incidenttypes in vergelijking tot de faalwijzen 2) het aantal en het soort oorzaken en 
3) de bijbehorende acties om de oorzaken weg te nemen. 
Hierbij dient aan twee voorwaardes voldaan te worden: beide methodes moeten ten 
eerste betrekking hebben op hetzelfde (deel van het) proces en ten tweede dienen er 
voldoende datapunten beschikbaar te zijn om kwantitatieve analyses mogelijk te 
kunnen maken. Hiertoe dient een incidentendatabase opgebouwd te worden met 
behulp waarvan beide methodes onderling vergeleken kunnen worden. 
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Inleiding 

Sinds de publicatie van het rapport 'To err is human' van het Amerikaanse lnstitute of 
Medicine (loM, 2000) is internationaal binnen de medische wereld het bewustzijn 
gegroeid dat er op het terrein van patiëntveiligheid veel te winnen valt. Om dit te 
bereiken is het onder andere nodig te leren van fouten en tekortkomingen in de 
uitvoering en organisatie van de zorg. ln Nederland is de aandacht voor 
patiëntveiligheid gestimuleerd door het rapport 'Hier werk je veilig of hier werk je 
niet' , dat Shell-topman Rein Willems schreef in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Willems, 2004). 

Naar aanleiding van het in 2007 verschenen rapport van het NIVEL en het EMGO
Instituut van het VUmc over onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen (Nivel, 
2007) hebben de Veiligheidspartners 1 het veiligheidsprogramma 'Voorkom schade, 
werk veilig' gepresenteerd. Het hoofddoel van het programma is het halveren van de 
potentieel vermijdbare schade in ziekenhuizen in 2012. Een belangrijk onderdeel van 
het programma is de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in alle 
Nederlandse ziekenhuizen per l januari 2009. Na de eerste implementatie van het 
VMS binnen de ziekenhuizen ligt uitrol naar de overige gezondheidsinstellingen in de 
lijn der verwachtingen. 

Uit het NlVEL rapport uit 2007 werd tevens duidelijk dat het van belang is om ook 
van andere sectoren binnen de gezondheidszorg dan ziekenhuizen een indruk te 
krijgen van de patiëntveiligheid en de mate waarin onbedoelde schade voorkomt. In 
een rapport van het NIVEL van februari 2008 wordt een inventarisatie van de huidige 
stand van zaken op het gebied van patiëntveiligheid in de eerstelijnsgezondheidszorg 
in Nederland gegeven (Nivel, 2008a). De conclusie van dit rapport is dat het 
onderwerp patiëntveiligheid binnen dit gebied nog weinig aandacht heeft. 

Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant (CHP) is een zorginstelling uit de 
eerstelijn die graag voorop wil lopen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. In de 
eerste helft van 2007 hebben twee bachelorstudenten van de Technische Universiteit 
Eindhoven een onderzoek uitgevoerd naar de meldingsbereidheid met betrekking tot 
incidenten binnen de patiëntenzorg onder leden en medewerkers van CHP en de 
Huisartsenpost HOV (Snoeren & Brouwer, 2007). Eén van de conclusies van dit 
onderzoek is dat er binnen CHP en HOV reeds diverse patiëntveiligheidssystemen 
aanwezig ZIJn, maar dat op het gebied van een alomvattend VMS verbeteringen 
mogelijk zijn. 

Dit onderzoek en het onderzoek van Hubens (2008) zijn een vervolg op het onderzoek 
van Snoeren & Brouwer. De vraagstelling van de huidige onderzoeken is hoe het 
thema patiëntveiligheid binnen CHP verder uitgewerkt kan worden middels een 
alomvattend VMS. De focus van het bacheloronderzoek van Hubens ligt op het 
prospectieve deel van het VMS terwijl dit onderzoek op het retrospectieve deel van 
het VMS focust. 

1 De veiligheidspartners zijn: de Orde van Medisch Specialisten (Orde), het Landelijk 
Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Ziekenhuizen (LEVV), Verpleegkundigen & 
Verzorgdenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 
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Het retrospectieve deel van het VMS heeft betrekking op 'veilig incident melden'. 
Het doel van het melden van incidenten is (snel) inzicht te krijgen in het functioneren 
van het zorgproces. Voor een zorginstelling is het belangrijk om, naast het melden 
van incidenten, zoveel mogelijk te leren van incidenten door deze zorgvuldig te 
analyseren. Op basis van deze incidentanalyses kunnen passende maatregelen 
genomen worden ter verbetering van de patiëntveiligheid. De term ' veilig' heeft 
betrekking op het feit dat de meldingen gebruikt worden voor structurele 
kwaliteitsverbeteringen en niet voor individuele disciplinaire maatregelen. 

Naar aanleiding van het onderzoek van Snoeren en Brouwer (2007) en de recente 
ontwikkelingen rondom het VMS binnen de ziekenhuizen vraagt het management van 
CHP zich af hoe de incidentanalyse als onderdeel van een alomvattend VMS binnen 
CHP eruit ziet. De ontwerpvraag voor dit onderzoek wordt daarom als volgt 
geformuleerd: beschrijf de ideale situatie met betrekking tot de analyse van incidenten 
als onderdeel van een alomvattend VMS binnen CHP inclusief randvoorwaarden voor 
implementatie en toon tevens de toegevoegde waarde van deze manier van 
incidentanalyse aan ten opzichte van de huidige manier van incidentanalyse binnen 
CHP. 
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1. Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de organisatie waarbinnen het onderzoek heeft 
plaatsgevonden, de Coöperatieve Vereniging Centrale Huisartsen Posten Zuidoost 
Brabant U.A. (CHP). Achtereenvolgens komen de historie, het doel, de missie en 
visie, de organisatiestructuur, de samenwerking met HOV en de stakeholders aan de 
orde. 

1.1 Historie 
CHP is in 2001 opgericht door huisartsen uit de regio Eindhoven en Helmond. ln 
november 200 l is de eerste centrale huisartsenpost geopend in Eindhoven welke in 
medio 2002 gevolgd werd door Helmond en in 2006 door Geldrop. 
In de eerste vijf jaar van haar bestaan heeft CHP alle kenmerken van een 
pioniersorganisatie vertoond. De overname van medewerkers van Thuiszorg en 
frequente wisselingen in het management en directie waren debet aan een instabiele 
organisatie met een hoog ziekteverzuim en de nodige arbeidsconflicten. Vooral als 
gevolg van deze onrust in de organisatie kende CHP een hoog verloop. De 
betrokkenheid bij de organisatie was daarom dan ook niet hoog. In de loop van 2006 
tekende zich echter een ommekeer af. Op dit moment is CHP een stabiele organisatie 
met ambitieuze plannen voor de toekomst. 

1.2 Doel 
Het doel van CHP is het verzorgen van spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, 
nacht- , weekenduren (ANW-uren) en op feestdagen voor patiënten van alle huisartsen 
die lid zijn van de CHP en voor patiënten die tijdelijk in het werkgebied verblijven 
(website CHP). Hiertoe coördineert de coöperatie de beschikbaarheid van de 
huisartsgeneeskundige capaciteit en organiseert zij hiervoor alle noodzakelijke 
randvoorwaarden. Vóór de oprichting van CHP was iedere (groep van) huisarts(en) 
afzonderlijk verantwoordelijk voor de verzorging van spoedeisende huisartsenhulp in 
de ANW-uren en op feestdagen. 

1.3 Missie en visie2 

Het mission statement van CHP luidt als volgt: De CHP, uw betrouwbare partner voor 
acute huisartsenzorg buiten kantoortijden. 
Dit mission statement komt voort uit de brede visie van de CHP op de 
gezondheidszorg, gericht op de eerste lijn: binnen de zorg vormt de huisarts de 
poortwachter tot andere aanbieders van meer specialistisch gerichte zorg. Hij 
voorkomt daarmee dat elders onnodige en kostbare zorg gevraagd en geboden wordt. 
CHP vervult deze rol van poortwachter in de ANW-uren, waarbij men een belangrijke 
rol voor zich ziet toebedeeld in de optimale beschikbaarheid en aansluiting van 
eerstelijns- en tweedelijns acute zorg. CHP zorgt ervoor dat door een aanvaardbare 
dienstbelasting het beroep van huisarts aantrekkelijk blijft en de aangesloten 
huisartsen in staat gesteld worden hun praktijk overdag uit te oefenen. 
In het kader van de missie en de visie worden de volgende waarden als zeer belangrijk 
geacht voor CHP: samenwerken, openheid, respect, resultaatgerichtheid en 
betrokkenheid. 

2 Overgenomen uit: (CHP, 2007a) 
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VI Organisatiestructuur3 

CHP is een coöperatieve vereniging van huisartsen. Om lid te kunnen worden van 
CHP dienen huisartsen aangesloten te zijn bij een huisartsengroep (HAGRO). Een 
HAGRO is een groep huisartsen, doorgaans werkzaam in aangrenzende 
verzorgingsgebieden, die onderling verbonden zijn door onder meer de afspraken de 
nascholing en waarneming gezamenlijk ter hand te nemen (CHP, 2003). 
De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf leden welke door de 
algemene ledenvergadering worden aangewezen. Op dit moment bestaat het bestuur 
uit drie huisartsleden en twee extern deskundigen. In de algemene ledenvergadering 
(AL V) legt het bestuur verantwoording af tegenover de huisartsleden. 
De CHP organisatie bestaat uit drie onderdelen: de fysieke huisartsenposten in 
Eindhoven, Helmond en Geldrop, een callcenter en een bedrijfsbureau. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op het bedrijfsbureau en specifiek vanuit het cluster 
kwaliteit. Het doel van dit cluster is het versterken en waarborgen van de kwaliteit 
van de organisatie door een gezamenlijk gedragen v1s1e op kwaliteit en door 
implementatie van deze visie. 
De organisatiestructuur en het organogram van CHP ZIJn opgenomen m 
respectievelijk appendix Al en A2. 

1.5 Samenwerking HOV 
CHP werkt nauw samen met Huisartsenpost HOV. HOV bestaat uit vier centrale 
huisartsenposten in de regio Noord-Brabant Noordoost, te weten 's Hertogenbosch, 
Oss, Veghel en Zaltbommel. Bij HOV zijn ruim 250 huisartsen aangesloten die 
550.000 patiënten onder hun hoede hebben (website HOV). 
Hoewel CHP en HOV twee verschillende rechtsvormen zijn, hebben ze wel dezelfde 
directeur en hetzelfde managementteam. Daarnaast delen CHP en HOV bepaalde 
onderdelen van het bedrijfsbureau, zoals onder andere het cluster kwaliteit. Hoewel 
dit onderzoek uitgevoerd wordt vanuit het cluster kwaliteit heeft het onderzoek 
uitsluitend betrekking op CHP. 

1.6 Stakeholders 
Het verzorgingsgebied van de CHP beslaat de regio Eindhoven, Helmond en Geldrop
Mierlo (zie appendix A3 voor volledige lijst van gemeentes). De praktijken van de 
ruim 300 bij CHP aangesloten huisartsen omvatten in totaal ruim 520.000 patiënten. 
Ook mensen die zich toevallig in het verzorgingsgebied bevinden en spoedeisende 
medische hulp nodig hebben kunnen gebruik maken van de diensten van de CHP. De 
aangesloten huisartsen zijn niet in dienst van de CHP, maar draaien wel bij toerbeurt 
diensten op de huisartsenpost en het callcenter. Hiervoor ontvangen zij een vaste 
uurvergoeding. 

Naast het eigen callcenter en bedrijfsbureau neemt CHP ook een aantal diensten af 
van derden. De chauffeurs die de huisartsen van de posten naar de patiënten 
chauffeuren in het geval van visites worden ingehuurd via Care 4 Mobility (C4M) 
terwijl de salarisadministratie bij Synergos (Eerstelijns Facilitair Bedrijf) is onder 
gebracht. De IT-infrastructuur wordt afgenomen via Zorgdigitaal van de Stichting 
Huisartsen Laboratorium (SHL). 

3 Vrij naar: (CHP, 2007b) en (CHP, 2007c) 
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In Zuidoost Brabant is er naast CHP nog een organisatie die huisartsenzorg in de 
ANW-uren aanbiedt: Stichting Huisartsenorganisatie Kempen en Omstreken 
(SHoKo). Het verzorgingsgebied van SHoKo beslaat de gemeentes Veldhoven, 
Valkenswaard, Bergeijk, Eersel, Bladel en Deurne. Bij SHoKo zijn ongeveer 75 
huisartsen aangesloten die 180.000 patiënten onder hun hoede hebben. SHoKo wil 
graag staan voor kleinschalige huisartsenzorg tijdens ANW-uren (SHoKo, 2007). 
De verzorgingsgebieden van CHP en SHoKo vertonen enige overlap (zie appendix 
A3). CHP en SHoKo kunnen als concurrenten van elkaar gezien worden aangezien 
(vooral) huisartsen (in de grensgebieden) vrij zijn zich bij één van beide organisaties 
aan te sluiten dan wel over te stappen. Patiënten kunnen echter niet kiezen tussen 
CHP en SHoKo aangezien zij automatisch toegewezen worden aan de organisatie 
waar hun huisarts bij is aangesloten. Op het gebied van het verlenen van zorg wordt 
dus niet geconcurreerd. In de praktijk werken CHP en SHoKo soms ook samen, zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van investeringen in ICT. 
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2. Patiëntveiligheidsmanagement 

In dit hoofdstuk komt het centrale onderwerp van het onderzoek aan de orde. Tevens 
wordt gekeken uit welke elementen een veiligheidsmanagementsysteem bestaat en aan 
welke eisen dit systeem dient te voldoen. 

2.1 Patiëntveiligheid 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) definieert patiëntveiligheid als het 
(nagenoeg) ontbreken van (de kans op) schade aan de patiënt ontstaan door het niet 
volgende de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door een 
tekortkoming van het zorgsysteem. Onder schade wordt verstaan een nadeel voor de 
patiënt dat dusdanig ernstig is dat a) verlenging of verzwaring van de behandeling 
noodzakelijk is, b) tijdelijk of blijvend fysiek, psychisch of sociaal functieverlies 
optreedt of c) overlijden tot gevolg heeft (IGZ, 2005). 

2.2 Veiligheidsmanagementsysteem 
Om patiëntveiligheid in de organisatie en in de praktijkvoering van professionals te 
verankeren kan gebruik gemaakt worden van een veiligheidsmanagementsysteem 
(VMS). De kern van een VMS is het inventariseren van risico's en het vastleggen van 
maatregelen om de risico 's te beheersen en de kwaliteit van zorg continu te 
verbeteren. 
De invoering van een VMS in alle Nederlandse ziekenhuizen was een van de 
aanbevelingen uit het rapport van Willems (2004). De IGZ verwacht dat per 1 januari 
2009 alle ziekenhuizen een VMS hebben ingevoerd (website IGZ). 

2.2.1 Basiselementen VMS 
Binnen het veiligheidsprogramma 'Voorkom schade, werk veilig ' is bepaald dat het 
VMS voor de Nederlandse ziekenhuizen tenminste bestaat uit de volgende 
basiselementen: 

1. Formuleren van een veiligheidsbeleid 
2. Creëren van een veilige cultuur 
3. Inzicht in risicovolle processen 
4. Veilig incident melden 
5. Blijvend verbeteren van de veiligheid 

Deze elementen komen overeen met de aspecten zoals genoemd door Willems (2004) 
en worden in appendix A4 in detail beschreven. 

De focus van dit onderzoek ligt op het retrospectieve deel van het VMS met 
betrekking tot het veilig incident melden. Het doel van het melden van incidenten is 
(snel) inzicht te krijgen in het functioneren van het zorgproces. Voor een 
zorginstelling is het belangrijk om, naast het melden van incidenten, zoveel mogelijk 
te leren van incidenten door deze zorgvuldig te analyseren. Op basis van deze 
incidentanalyses kunnen passende maatregelen genomen worden ter verbetering van 
de patiëntveiligheid. De term 'veilig' heeft betrekking op het feit dat de meldingen 
gebruikt worden voor structurele kwaliteitsverbeteringen en niet voor individuele 
disciplinaire maatregelen. Het bacheloronderzoek van Hubens (2008) focust op het 
prospectieve deel van het VMS dat gericht is op het krijgen van inzicht in risicovolle 
processen. In hoofdstuk 8 zal de complementaire waarde van beide onderdelen van 
het VMS besproken worden. 
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2.2.2 NTA 8009 
Om tot een gecertificeerd VMS te komen zijn kwaliteitseisen voor de basiselementen 
van het VMS ontwikkelt die als normenkader kunnen dienen. De eisen voor de 
basiselementen van het VMS worden weergegeven in de Nederlands Technische 
Afspraak (NTA) 8009 (NEN, 2007). 
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3. Retrospectieve Incidentanalyse 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het element Veilig incident melden uit het 
VMS. Allereerst wordt de term incident gedefinieerd en het ontstaan van incidenten 
verklaard. Tenslotte wordt een theoretisch model gepresenteerd waarmee incidenten 
geregistreerd en geanalyseerd kunnen worden. 

3.1 Incidenten4 

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan 
de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden. Onder schade wordt verstaan een nadeel 
voor de patiënt dat dusdanig ernstig is dat a) verlenging of verzwaring van de 
behandeling noodzakelijk is, b) tijdelijk of blijvend fysiek, psychisch of sociaal 
functieverlies optreedt of c) overlijden tot gevolg heeft. Een ongeval is een 
ongewenste gebeurtenis of reeks van ongewenste gebeurtenissen, welke leidt tot 
verwonding, beroepsziekte of schade aan, dan wel verlies van apparatuur of 
eigendom. Incidenten hebben dus betrekking op personen terwijl ongevallen 
betrekking hebben op materialen. 

Het begrip incident 1s een 
paraplubegrip. Indien een incident 
tijdig onderkend en gecorrigeerd 
wordt, treedt er geen schade aan de 
patiënt op. In dit geval spreekt men 
van een bijna-incident. Indien een 
incident echter niet tijdig onderkend of 
gecorrigeerd wordt, ontstaat er schade 
aan de patiënt. In dit geval spreekt 
men van een adverse event. Indien de 
schade aan de patiënt ernstig is of zelfs 
de dood tot gevolg heeft, spreekt men 
van een calamiteit. 

Bij na-incident Ad verse event Calamiteit 
cmst19esch.>de t>f 
~OOOdl01 9evol9 

Figuur 1: Incident als paraplubegrip 

Een adverse event is dus geen complicatie5 in de zin dat een complicatie 
onvermijdbaar is maar een adverse event niet. Een incident is onvermijdbaar als na 
systematische analyse van de gebeurtenis(sen) blijkt dat bepaalde maatregelen het 
incident niet hadden kunnen voorkomen. Een adverse event is vermijdbaar omdat 
deze het gevolg is van één of meer fouten van de hulpverlener of tekortkomingen in 
de organisatie van de zorg. Een fout is het niet uitvoeren van een geplande actie (fout 
in de uitvoering) of het toepassen van een verkeerd plan om het doel te bereiken (fout 
in de planning). Fouten en tekortkomingen in de organisatie van de zorg zijn in 
principe vermijdbaar. 

4 Op basis van Patiëntveiligheid Definitielijst versie 2, IGZ (2005) 
5 Complicatie: een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het (niet) handelen van 
een hulpverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het 
medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van (onherstelbare) schade. Een 
complicatie kan het gevolg zijn van een onverwachte reactie van de patiënt, een bewust genomen risico 
( calculated risk) of van een incident tijdens het zorgproces 

Emile Crol TU/e 8 



Retrospectieve Incidentanalyse binnen CHP 

Verstappen et al. ( l 997) kijken bij fouten binnen huisartsenpraktijken naar de 
zorgverlening en het resultaat. Beide staan los van elkaar en kunnen als goed of slecht 
beoordeeld worden (zie figuur 2). De combinatie goede zorgverlening - slecht 
resultaat vormt een grijs gebied waarin discussie mogelijk is over wat goed is en wat 
fout. 

Resultaat 
Goed Slecht 

Zorgverlening Goed Normaal beloop Bijwerking 
Complicatie 
Achteraf verkeerde beslissing 

Slecht Bijna-fout Fout 
Figuur 2: Diagram van de gevolgen van zorgverlening en resultaat 

3.2 Ontstaan van incidenten 
ln de vorige paragraaf werd gezien dat incidenten het gevolg kunnen zijn van fouten 
en tekortkomingen in de organisatie van de zorg. Fouten zijn het gevolg van 
menselijke falen terwijl tekortkomingen in de organisatie van de zorg van technische 
of organisatorische aard kunnen zijn. 

3.2.1 Menselijk falen 
Er bestaan verschillende modellen voor het ontstaan van menselijk falen. Reason 
(2000) maakt onderscheid tussen de person approach en de system approach. 
De person approach focust op onveilig gedrag van personen (het wie?). Het onveilige 
gedrag wordt verondersteld te ontstaan vanuit afwijkende mentale processen zoals 
vergeetachtigheid, onoplettendheid, slechte motivatie, onvoorzichtigheid, 
verwaarlozing en roekeloosheid. Om incidenten te voorkomen moeten deze 
ongewenste variaties in menselijk gedrag teruggedrongen worden. In de medische 
wereld is de person approach de meest voorkomende manier om het ontstaan van 
incidenten te verklaren. Deze approach heeft echter serieuze tekortkomingen en sluit 
bovendien slecht aan bij het medische domein. 
De system approach gaat er vanuit dat mensen feilbaar zijn en dat fouten te 
verwachten zijn. Fouten worden dan ook niet gezien als oorzaken maar als gevolgen 
van andere factoren binnen het systeem. Uitgangspunt bij het voorkomen van 
incidenten is niet het veranderen van de menselijke toestand, maar het veranderen van 
de omstandigheden waaronder mensen werken (het hoe? en waarom?). Het centrale 
idee hierbij is het vormen van barrières om fouten te vermijden of de effecten van 
fouten te verminderen. 

3.2.2 SRK-model 
Rasmussen ( 1976) onderscheidt drie niveaus van menselijk gedrag: 

l) Skill-based gedrag: gedrag dat betrekking heeft op automatisch taken die 
weinig of geen bewuste aandacht vragen tijdens de uitvoering 

2) Rule-based gedrag: gedrag dat betrekking heeft op de toepassing van 
bestaande regels of procedures bij het handelen in / het managen van bekende 
situaties 

3) Knowledge-based: gedrag dat betrekking heeft op de bewuste toepassing van 
bestaande kennis bij het handelen in / het managen van nieuwe situaties 
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De belangrijkste implicatie van het model van Rasmussen is de voorspelling dat 
verschillende niveaus van gedrag tot verschillende soorten fouten leiden welke op hun 
beurt verschillende soorten preventieve maatregelen suggereren (Van der Schaaf, 
1992). 

3.2.3 Gatenkaasmodel 
Op basis van de system approach ontwikkelde Reason het gatenkaasmodel (Reason, 
2000). De plakken kaas vormen de barrières om fouten te vermijden of de effecten 
van fouten te verminderen binnen het systeem. In elk van deze plakken zullen echter 
altijd gaten bestaan. Elk individueel gat hoeft niet onmiddellijk tot een incident te 
leiden, maar als de gaten van de verschillende plakken op een lijn komen, ontstaat er 
een doorgang die tot een incident leidt. 

uitkomst: 
incident 

toegepaste 
technieken 

ontwerp 
personeels

beleid 

supervisie 
techniek bij deze 

patiënt niet adequaat 

risico's In 
opleidingen 

Figuur 3: Gatenkaasmodel Reason 

De gaten in de kaas bestaan als gevolg van twee redenen (Reason, 1990): 
1. Actief falen: de onveilige handelingen die uitgevoerd worden door personen 

die in direct contact staan met de patiënt of het systeem 
2. Latente condities: de onvermijdbare residente pathogens in het systeem die 

ontstaan door beslissingen van ontwerpers, bouwers, opstellers van procedures 
en top level management 

Volgers van de person approach kijken vaak niet verder dan de actieve fouten. ln 
werkelijkheid maken actieve fouten echter slechts een klein deel van het geheel uit 
van het ontstaan van een incident. Doordat er tekortkomingen in het systeem ( de 
latente omstandigheden) zijn, kan een actieve fout de trigger zijn van een incident. 
Zonder de tekortkomingen in het systeem zou dit echter nooit hebben kunnen 
gebeuren. Om het ontstaan van incidenten optimaal te kunnen begrijpen moeten zowel 
actieve fouten als latente omstandigheden bekeken worden. Actieve fouten zijn altijd 
gelegen in een menselijke oorzaak terwijl latente omstandigheden in technische of 
organisatorisch oorzaken liggen. 
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3.2.4 Incident-oon.aakmodel 
Van der Schaaf ( l 992) definieert de oorzaken van een incident als faalfactoren en 
onderscheidt de volgende soorten faalfactoren: 

l. Technisch 
2. Organisatorisch 
3. Menselijk 

De verschillende faalfactoren kunnen (al dan niet in combinatie met elkaar) leiden tot 
een incident. Het incident-oorzaakmodel (Van der Schaaf, l 992) geeft dit aan. 

Technisch falen 

l î 
Menselijk falen ----

Gevaarlijke 
situatie 

Adequate 
erdediging7 

nee 

Incident in 
ontwikkeling 

ja 

nee 

Figuur 4: Incident-oorzaakmodel 

Het incident-oorzaakmodel van Van der Schaaf is ontwikkeld voor de procesindustrie. 
Wat Van der Schaaf definieert als een near miss kan in termen van de IGZ gezien 
worden als een bijna-incident en een accident kan zowel een adverse event als een 
calamiteit zijn. 
Van der Hoeff (2003) heeft het incident-oorzaakmodel uitgebreid naar de zorgsector 
met de faalfactoren Patiënt en Overig. Incidenten die veroorzaakt worden door 
overige (onbekende) faalwijzen worden gezien als complicaties. 

3.2.5 Usbergrnodel 
In de literatuur wordt vaak een onderlinge samenhang aangegeven tussen bijna
incidenten, adverse events en calamiteiten. Deze onderlinge samenhang wordt meestal 
in de vorm van een ijsberg of piramide weergegeven. Dit ijsbergmodel is terug te 
leiden naar Heinrich (1931 ). 

De achterliggende gedachte van het ijsbergmodel is dat er een relatie bestaat tussen de 
faalfactoren van calamiteiten, adverse events en bijna-incidenten. De faalfactoren die 
leiden tot calamiteiten overlappen met die van adverse events terwijl deze weer 
overlappen met die van bijna-incidenten. Het verschil in uitkomst wordt gevormd 
door herstelacties in het systeem (Wright & Van der Schaaf, 2004). 
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Figuur 5: Usbergmodel 

Door de faalfactoren en herstelacties van bijna-incidenten te bestuderen, kan geleerd 
worden over het ontstaan van adverse events. Door tevens de faalfactoren en 
(gemiste) herstelacties van ad verse events te bestuderen, kan geleerd worden over het 
ontstaan van calamiteiten. 

Naast de overlap in faalfactoren geeft het ijsbergmodel ook een onderlinge 
samenhang weer tussen het aantal calamiteiten, adverse events en bijna-incidenten. 
De calamiteiten en adverse events vormen het zichtbare topje van de ijsberg terwijl de 
bijna-incidenten het onzichtbare deel van de ijsberg onder het wateroppervlak 
vormen. Een verhouding tussen het aantallen calamiteiten en adverse events en het 
aantal bijna-incidenten is echter niet bewezen (Wright & Van der Schaaf, 2004) 

3.3 Near Miss Management System 
Zoals in het ijsbergmodel zichtbaar werd kan van accidents geleerd worden op basis 
van bijna-incidenten. Door bijna-incidenten te registreren en analyseren kan vee l meer 
informatie over onveilige situaties en processen verzameld dan wanneer alleen 
gekeken wordt naar accidents. Een ander voordeel is het verkrijgen van informatie 
over herstelacties en het vermogen van processen om risico's op te sporen. Hierdoor 
worden de sterke punten van de organisatie belicht (Van der Schaaf, 1992). 

Voor het registreren en analyseren van bijna-incidenten heeft Van der Schaaf (1992) 
het Near Miss Management System (NMMS) ontwikkeld. Binnen het NMMS 
onderscheidt Van der Schaaf ( 1991) drie mogelijke doelen: 

1. Modelleren: het kwalitatief identificeren van nieuwe faalwijzen 
2. Monitoren: het kwantitatief meten van frequenties van bekende faalwijzen 
3. Alertheid: het alert en gemotiveerd houden van personeel wanneer er weinig 

ongelukken plaats vinden kunnen 
Binnen één NMMS kunnen meerdere doelen gecombineerd worden. 

Het NMMS bestaat uit zeven modules: 
1. Detectie: het herkennen en melden van bijna-incidenten 
2. Selectie: het selecteren van bijna-incidenten voor analyse op basis van het doel 
3. Beschrijving: het beschrijven van alle technische, organisatorisch en 

menselijke factoren die aan het bijna-incident hebben bijgedragen 
4. Classificatie: het classificeren van de basisoorzaken volgens een socio

technisch model 
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5. Berekening: het uitvoeren van statistische analyses om (patronen van) 
oorzaken zichtbaar te maken 

6. lnterpretatie en implementatie: het vertalen van statistische resultaten in 
correctieve en preventieve maatregelen 

7. Evaluatie: het meten van de effectiviteit van geïmplementeerde maatregelen 

Hoewel een NMMS in de basis bedoeld is voor de registratie en analyse van bijna
incidenten, zijn de ontwerp en implementatie principes van het systeem ook van 
toepassing op meldingssystemen voor accidents en hun gevolgen (Van der Schaaf & 
Wright, 2005). 
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4. Meldingen Incidenten Patiëntenzorg 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het NMMS een analyse gemaakt van de 
huidige situatie met betrekking tot incidentanalyse binnen CHP. Naar aanleiding van 
het onderzoek van Snoeren & Brouwer {2007) wordt hierbij uitsluitend gekeken naar 
de analyse van incidenten door de MIP-commissie. 

4.1 MIP-commissie 
Iedereen die binnen CHP betrokken is bij een incident, is verplicht hier melding van 
te maken bij de Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) commissie. Uitgangspunt 
bij het maken van een melding is dat degene die het (bijna)incident constateert, dit 
zelf meldt. Het melden door anderen wordt in beginsel ongewenst geacht. 

Een melding bij de MIP-commissie geschiedt door invulling van een MIP-formulier 
(zie het kader op pagina 16 en appendix AS). Op basis van binnengekomen meldingen 
en eventuele aanvullende informatie onderzoekt de MIP-commissie de toedracht van 
het incident en de wijze waarop dergelijke gebeurtenissen in de toekomst voorkomen 
kunnen worden. Aan de hand van de bevindingen wordt door de MIP-commissie een 
rapport opgesteld. Het rapport van de MIP-comrnissie is een intern rapport van strikt 
vertrouwelijke aard dat gerapporteerd wordt aan de directie. 

20056 2006 2007 20087 

meldingen 7 27 45 9 
unieke melders 6 18 30 9 
gemiddeld aantal meldingen/melder 1, 17 1,5 1,5 
% direct betrokken 85,71 % 37,04% 37,78% 66,67% 
% DA 85 ,7 1% 74,07% 53,33% 33,33% 
% HA 14,29% 25,93% 31 , 11% 55,56% 
% overige 14,29% 0,00% 15,56% 11,11% 

Figuur 6: Kengetallen MIP-meldingen 

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen met 
betrekking tot de MIP-meldingen over de jaren heen. Zoals te zien in figuur 6 is het 
aantal meldingen fors gestegen in 2007 tov 2006. Op basis van het aantal meldingen 
tot halverwege maart 2008 wordt het aantal meldingen over heel 2008 ongeveer gelijk 
geschat aan het aantal meldingen over 2007. Er lijkt dus sprake van een stagnatie van 
de groei in het aantal meldingen. 
De diversiteit onder de melders is hoog. Het gemiddeld aantal meldingen per melder 
lijkt af te nemen in 2008 tov 2007 nadat het in 2007 gelijk was tov 2006. Het 
percentage melders dat direct betrokken was bij het incident was in 2006 en 2007 
ongeveer 60% terwijl in 2008 het omgekeerde ge ldt. Het relatieve hoge percentage 
meldingen door doktersassistentes (DA) kan verklaard worden door het feit dat zij 
binnen CHP in abso lute aantallen meer uren draaien dan artsen (HA). 

Voor een uitgebreider overzicht van de MIP-meldingen over de jaren heen wordt 
verwezen naar appendix A6 terwijl appendix A 7 een gedetailleerd beeld geeft over de 
in 2007 binnengekomen MIP-meldingen. 

6 De eerste MIP melding is van 19 september 2005 
7 De kolom 2008 geeft de meldingen weer tot halverwege de maand maart. Op basis hiervan wordt het 
aantal MIP meldingen over heel 2008 geschat op 45 
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4.1.1 Doel MIP-commissie 
ln de huidige situatie wordt het doel van de MIP-commissie in het kwaliteitshandboek 
van de CHP omschreven als 'het toetsen van de zorgkwaliteit binnen CHP aan de 
hand van het analyseren van (bijna)incidenten in de patiëntenzorg en het doen van 
aanbevelingen tot preventie aan de daarvoor verantwoordelijken' (CHP, 2007d). Dit 
doel sluit naadloos aan bij de overeengekomen doelstellingen tijdens de tweede 
landelijke FONA-dag uit 1992 (De Bekker, 2006). 
In de jaarverslagen van de MIP-commissie over 2005 & 2006 en over 2007 wordt het 
doel van de commissie omschreven als 'het op gepaste en objectieve wijze omgaan 
met (bijna) fouten en (bijna) ongevallen met betrekking tot de individuele 
patiëntenzorg ' (Maas, 2007 & 2008). 

4.2 NMMS 
In deze paragraaf wordt aan de hand van het in paragraaf 3.3 beschreven NMMS per 
module een beschrijving gegeven van de huidige manier van incidentanalyse door de 
MIP-commissie. 

4.2.1 Detectie 
Gevraagd naar welke meldingen de MIP-commissie in de huidige situatie verzamelt, 
verwijst de voorzitter van de MIP-commissie naar het reglement van de MIP
commissie. In het protocol MIP uit het kwaliteitshandboek wordt gevonden dat 
'iedere gebeurtenis - al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten - bij 
onderzoek, behandeling of verzorging van de patiënt( en), die tot een schadelijk 
gevolg voor de patiënt(en) heeft geleid, dan wel naar algemene ervaringsregels tot 
schadelijk gevolg van de patiënt had zullen leiden, indien dit niet voorkomen was 
door een toevallige gebeurtenis of door een tevoren niet gepland ingrijpen ' in 
aanmerking komt voor behandeling door de commissie. De volzin tussen 
aanhalingstekens in de vorige zin komt overeen met de definitie van de term incident 
zoals opgesteld door de IGZ (IGZ, 2005). De MIP-commissie verzamelt dus alle 
meldingen met betrekking tot incidenten binnen CHP. 

De term incident zoals gedefinieerd door de lGZ is echter een paraplubegrip (zie 
figuur 1 op pagina 8). Binnen dit begrippenkader behandelt de MIP-commissie alleen 
bijna-incidenten en adverse events. Calamiteiten worden binnen CHP via het 
calamiteitenkanaal behandeld. 

iedereen die bij CHP werkzaam of betrokken is, kan een incident melden. Doordat 
alle bijna-incidenten en adverse events gemeld mogen worden, bestaat er voor het 
personeel geen verwarring over welk type incidenten wel of niet gemeld mogen 
worden bij de MIP-commissie. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld door 
de commissie. Dit houdt in dat de namen van de betrokkenen wel bekend zijn binnen 
de commissie, maar de commissie niet verlaten. 

De manier waarop een incident gemeld dient te worden staat beschreven in het 
protocol Meldingen Incidenten Patiëntenzorg uit het kwaliteitshandboek (CHP, 
2007d). Dit protocol is online beschikbaar op het intranet van de CHP. Een melding 
geschiedt door het invullen van een MIP-formulier. Dit formulier is zowel online 
beschikbaar via het intranet als in hardcopy op de locaties van de CHP. Na invulling 
dient het formulier t.a.v. de voorzitter van de MIP-commissie opgestuurd te worden. 
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MIP-fonnulier 
Het MIP-formulier van de CHP is gebaseerd op de landelijke standaarden voor 
meldingsformulieren. Het complete formulier is opgenomen in de appendix AS. 
Het formulier is onderverdeeld in drie blokken. Het eerste blok heeft betrekking op 
de NAW gegevens van de melder en de patiënt waar de melding betrekking op heeft. 
indien de melder niet zelf betrokken was bij het incident, dient deze tevens de NAW 
gegevens te specificeren van degene die wel betrokken was bij het incident. 
Het tweede onderdeel van het formulier heeft betrekking op de toedracht van het 
incident. In dit onderdeel dienen allereerst de datum en tijdstip en de locatie van het 
incident gespecificeerd te worden. Daarna volgt een tekstvak waarin de melder 
gevraagd wordt het incident zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Tenslotte wordt 
gevraagd naar de oorzaken en gevolgen van het incident. Hierbij kan de melder een 
keuze maken uit een aantal voorgedefinieerde oorzaken en gevolgen of een eigen 
keuze specificeren. 
Het derde onderdeel van het formulier heeft betrekking op aanbevelingen van de 
melder met betrekking tot preventie van soortgelijke incidenten in de toekomst. 
Hiervoor is een tekstvak opgenomen waarin de melder kan aangeven of en hoe het 
incident voorkomen had kunnen worden. 

Uit eerder onderzoek binnen CHP (Snoeren & Brouwer, 2007) blijkt dat 83% van de 
betrokkenen bij CHP bekend is met het bestaan van de MIP-commissie. Tegelijkertijd 
weet 49% echter niet hoe een MlP-melding gemaakt dient te worden. Ook het verdere 
verloop nadat een MIP-melding gemaakt is, is voor velen een onduidelijk traject. 
Onduidelijkheid over het doel van de MIP-commissie, het soort meldingen dat 
gemaakt kan worden, de manier waarop gemeld dient te worden en het verloop na het 
maken van een melding zijn stuk voor stuk factoren die de meldingsbereidheid 
negatief beïnvloeden (Van der Schaaf & Wright, 2005). 

4.2.2 Selectie 
Meldingen die binnen komen bij de MIP-commissie worden geselecteerd op 
ontvankelijkheid. Een melding is ontvankelijk wanneer deze betrekking heeft op een 
bijna-incident of adverse event in de patiëntenzorg binnen CHP. lndien dit niet het 
geval is, wordt de melding niet-ontvankelijk verklaard. Wanneer een melding niet
ontvankelijk is, betekent dit voor de commissie niet dat er niks met de melding 
gedaan wordt. Om ervoor te zorgen dat de melder niet het gevoel heeft dat ZIJn 
melding voor niks was, komt er daarom toch feedback van de commissie. 
Doordat het totale aantal meldingen per jaar relatief beperkt is, kunnen alle 
ontvankelijk verklaarde meldingen geanalyseerd worden door de commissie. Hierbij 
wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen meldingen met betrekking tot 
nieuwe of bekende incidentsoorten. Wanneer er echter kort na elkaar meldingen 
binnen komen over hetzelfde soort incident, worden de latere meldingen minder 
diepgaand behandeld dan de eerste. 
Niet-ontvankelijke meldingen die normaalgesproken wel via één van de andere 
kanalen van de CHP behandeld worden zoals calamiteiten en klachten, koppelt de 
MIP-commissie terug naar de betreffende afdeling of persoon. De melder wordt 
hiervan op de hoogte gesteld. Overige niet-ontvankelijke meldingen worden onder 
vermelding van reden van niet-ontvankelijkheid teruggekoppeld aan de melder. 
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4.2.3 Beschrijving 
Voor het beschrijven van het gemelde incident wordt gebruik gemaakt van de 
informatie in het door de melder ingevulde MIP-formulier. Dit formulier wordt in de 
meeste gevallen aangevuld met het desbetreffende waarneembericht. In het geval de 
melding volgens de commissie onvoldoende informatie bevat om te achterhalen wat 
er gebeurd is, kan de commissie contact zoeken met de melder of eventueel een 
bandopname van een telefoongesprek opzoeken indien de melding betrekking heeft 
op een incident op het callcenter. 
Op basis van de verzamelde informatie wordt voor elke melding kort samengevat wat 
er precies heeft plaats gevonden. Daarna wordt doorgevraagd naar de achterliggende 
oorzaken waaruit een conclusie volgt over wat de belangrijkste oorzaak van het 
optreden van het incident is. Dit alles vindt plaats in de vorm van wat door de 
voorzitter van de MIP-commissie 'een gemoedelijke discussie' genoemd wordt. Deze 
discussie verloopt volledig ad hoc en is daardoor afhankelijk van de deelnemende 
personen. Hierdoor is de herhaalbaarheid van de uitkomsten laag. 
De uitkomsten van de discussie worden beknopt genotuleerd. Het verslag van de 
MIP-commissie bevat per melding de reden tot (niet-)ontvankelijkheid van de 
melding, een beknopte omschrijving van het incident inclusief oorzaken en de hieruit 
voortgekomen aanbevelingen aan het management. In 2007 is de commissie zeven 
keer bijeen gekomen. 
Doordat alle meldingen plenair door de commissie besproken worden treden er geen 
verschillen tussen de analyses op als gevolg van het feit dat deze door verschillende 
onderzoekers zijn uitgevoerd. De leden van de commissie hebben geen specifieke 
analyse trainingen gevolgd. 

4.2.4 Classificatie 
Zoals onder het kopje Beschrijving te lezen is, worden de gevonden oorzaken niet 
expliciet geïdentificeerd of genotuleerd maar volgen deze impliciet uit de beschrijving 
van het incident. De gevonden oorzaken worden niet geclassificeerd door de 
commissie. Hierdoor is het niet mogelijk de oorzaken van verschillende incidenten 
één op één met elkaar te vergelijken. Meestal wordt per incident slechts één oorzaak 
aangemerkt. 

4.2.5 Berekening 
De MIP-commissie houdt geen incidentendatabase bij waarin zij de resultaten van de 
door haar geanalyseerde meldingen opslaat. Per melding wordt alleen een beknopt 
verslag opgesteld. Dit verslag wordt tezamen met de originele MIP-melding, het 
eventuele waarneembericht en alle communicatie tussen de commissie en de melder 
opgeslagen in het MIP-archief 

Eenmaal per jaar stelt de voorzitter van de MIP-commissie een jaarverslag op (Maas, 
2007 & 2008). In het jaarverslag wordt onder andere een overzicht gegeven van het 
soort inclusief bijbehorend aantal meldingen. De belangrijkste oorzaken van de 
betreffende incidenten worden aan de hand van dit overzicht kort toegelicht. Deze 
analyse is uitsluitend kwalitatief van aard. Tevens zijn de aanbevelingen van de 
commissie op basis van de commissievergaderingen opgenomen. In de afsluitende 
beschouwing wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste risicogebieden binnen 
CHP op basis van de in dat jaar binnengekomen meldingen. 
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4.2.6 Interpretatie en Implementatie 
De interpretatie van de gevonden oorzaken vindt per individuele melding plaats. Op 
basis van de discussie binnen de commissie naar aanleiding van de melding doet de 
commissie aanbevelingen tot verbetering aan het management. Deze aanbevelingen 
komen voort uit de kennis en ervaring van de leden van de commissie. 

Na afloop van elke vergadering stuurt de voorzitter van de commissie het verslag van 
de vergadering inclusief aanbevelingen aan het management naar de directeur, de 
operationeel en de medisch manager van CHP. Tevens krijgt elke melder feedback 
naar aanleiding van de bespreking van zijn melding. 

4.2. 7 Evaluatie 
De aanbevelingen van de comm1ss1e worden door het management opgepakt of 
gedelegeerd. Elk kwartaal wordt de stand van zaken met betrekking tot de 
implementatie van de aanbevelingen besproken door de kwaliteitsfunctionaris, de 
kwaliteitsmedewerker, de medisch manager, de operationeel manager en de 
locatiemanagers. Voorafgaand aan deze vergadering maakt de kwaliteitsmedewerker 
een overzicht van de meldingen inclusief aanbevelingen op basis van de verslagen van 
de MIP-commissie. In dit overzicht wordt een korte omschrijving van de melding 
gegeven inclusief de bijbehorende aanbevelingen van de MIP-comrnissie. In het 
overzicht is ook een kolom opgenomen voor de oorzaken. Deze kolom is echter in de 
meeste gevallen leeg aangezien de oorzaken niet expliciet genotuleerd worden in de 
verslagen van de MIP-commissie. 

Op basis van de aanbevelingen uit het verslag van de MIP commissie is het voor de 
aanwezigen tijdens de kwartaalvergadering vaak onduidelijk wat de commissie 
precies bedoelt. Volgens de aanwezigen wordt dit veroorzaakt door het feit dat de 
verslagen van de commissie te weinig concreet zijn. Dit leidt er toe dat er tijdens de 
kwartaalbespreking een nieuwe analyse plaats vindt van de meldingen door de 
managers. De actiepunten die hieruit voortvloeien worden vervolgens door hen 
opgepakt. Na elke vergadering wordt de stand van zaken met betrekking tot de 
actiepunten teruggekoppeld aan de MIP commissie. Bovenstaande gang van zaken 
leidt er ertoe dat zaken lang blijven liggen, wat zowel bij het management als bij de 
commissie tot gevoelens van ongenoegen leidt. 

Naast de terugkoppeling vanuit de kwartaalvergadering met betrekking tot de MlP
meldingen informeert de voorzitter van de commissie twee weken voor elke 
vergadering telefonisch bij de directeur en de operationeel manager naar de stand van 
zaken met betrekking tot de aanbevelingen van de vorige vergadering van de 
commissie. Hun reactie wordt meegenomen in de volgende commissie vergadering. 

4.2.8 Samenvatting huidige situatie 
Bovenstaande beschrijving van het huidige NMMS kan in samenvattend tabelvorm 
weergegeven worden. Dit is te zien in figuur 7 op de volgende pagina. Per module 
zijn op basis van de noodzakelijke beslissingen per module (Wright, 2002) de 
belangrijkste kenmerken weergegeven. 
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Module Huidiee situatie 
1 Detectie - Alle bijna-incidenten en adverse events mbt de patiëntenzorg worden verzameld 

- Meldingen vinden schriftelijk plaats door invulling van MlP-formulier 
- Meldprocedure is beschreven in protocol 'Meldingen Incidenten Patiëntenzorg' 

2 Selectie - Alle ontvankelijke meldingen worden geselecteerd voor behandeling 
- Niet-ontvankelijke meldingen die via een ander kanaal binnen CHP behandeld 
worden, worden intern doorgestuurd (bv. calamiteiten, patiëntklachten) 

3 Beschrijving - Incidentbeschrijving gebeurt ad hoc obv MIP-formulier en waameembericht dmv 
'gemoedelijke discussie' tijdens MIP-vergadering 
- Aanvullend onderzoek kan plaats vinden dmv telefonisch contact met de melder 
en/of het opvragen van bandopnames 
- Oorzaken worden niet expliciet benoemd maar volgen uit incidentbeschrijving 
- Leden van MIP-commissie hebben geen speciale analysetrainingen gevolgd 

4 Classificatie - Per incident wordt meestal slechts één hoofdoorzaak geïdentificeerd 
- Oorzaken worden niet geclassificeerd 
- Analyses vinden altijd plenair en door dezelfde personen plaats 

5 Berekening - Buiten verslag per melding wordt geen incidentendatabase bijgehouden 
- Er worden geen kwantitatieve analyses uitgevoerd 

6 Interpretatie en - Aanbevelingen volgen uit de discussie tijdens de MIP-vergadering en zijn 
implementatie gebaseerd op individuele incidenten 

- Aanbevelingen worden teruggekoppeld aan de melders en het management 
- Afstemming commissie - management niet optimaal 

7 Evaluatie - Stand van zaken mbt implementatie aanbevelingen wordt ieder kwartaal 
geëvalueerd middels een vergadering 
- Voorzitter MIP-commissie monitoort voortgang implementatie aanbevelingen 
voor iedere vergadering van de MIP-commissie 

Figuur 7: NMMS huidige situatie 

4.3 Analyse 
In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt op welke punten de huidige situatie en 
de theorie met betrekking tot het NMMS van elkaar verschillen. 

4.3.1 Doel MIP-commissie 
Met betrekking tot het doel van de MIP-commissie valt op dat het beschreven doel in 
het jaarverslag van de MlP-commissie afwijkt van het doel zoals beschreven in het 
kwaliteitshandboek. In het kwaliteitshandboek van de CHP wordt het doel van de 
MIP-commissie omschreven als 'het toetsen van de zorgkwaliteit binnen CHP aan de 
hand van het analyseren van (bijna)incidenten in de patiëntenzorg en het doen van 
aanbevelingen tot preventie aan de daarvoor verantwoordelijken' (CHP, 2007d). In de 
jaarverslagen van de MIP-commissie over 2005 & 2006 en over 2007 wordt het doel 
van de commissie omschreven als 'het op gepaste en objectieve wijze omgaan met 
(bijna) fouten en (bijna) ongevallen met betrekking tot de individuele patiëntenzorg' 
(Maas, 2007 & 2008). Vergelijking van beide doelen is lastig aangezien beide veel 
ruimte voor interpretatie overlaten. 
De Bekker (2006) trekt de (overigens vaak voorkomende) doelstelling van MIP
commissie uit het kwaliteitshandboek op basis van de tweede landelijke FONA-dag 
uit 1992 in twijfel. Volgens hem is het toetsen van kwaliteit principieel de 
verantwoordelijkheid van professionals en management en laat de term 'analyseren 
van (bijna)incidenten' te veel ruimte voor interpretatie. De Bekker omschrijft het 
ideale doel van een MIP-commissie als 'het leveren van een bijdrage aan 
kwaliteitsverbetering (patiëntveiligheid) op grond van binnengekomen meldingen in 
de vorm van adviezen aan de directie'. 
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Volgens De Bekker (2006) probeert de MIP-commissie in de incidentmeldingen te 
ontdekken wat nodig is, om te voorkomen dat de gemelde gebeurtenissen of situaties 
zich in de toekomst opnieuw kunnen voordoen. De voorgestelde maatregelen naar het 
management richten zich op preventie. Het management zet de adviezen om in 
maatregelen. Het doel zoals omschreven in het jaarverslag van de MIP-commissie 
sluit aan bij deze visie. 

De kern van het huidige doel van de MIP-commissie kan in termen van Van der 
Schaaf ( l 99 l) gezien worden als Modelleren. Binnen dit doel zijn de modules 
Berekening en Evaluatie uit het NMMS niet relevant aangezien het systeem 
uitsluitend wil leren over faalwijzen binnen de organisatie. De eerder geschetste 
werkwijze op basis van kwalitatieve incidentbeschrijvingen zonder kwantitatieve 
analyses sluit goed aan bij dit doel. 

Naast te leren van incidenten wordt de MIP-commissie binnen CHP zowel door de 
organisatie als door haar leden (impliciet) ook geacht om de onderliggende structurele 
factoren binnen de organisatie aan te pakken. Deze opvatting komt overeen met het 
door De Bekker (2006) geformuleerde 'voorkomen dat de gemelde gebeurtenissen of 
situaties zich in de toekomst opnieuw kunnen voordoen'. Deze doelstelling wordt 
echter niet expliciet geformuleerd in het doel van de commissie. Binnen zowel CHP 
als binnen de MIP-commissie bestaat dus een discrepantie tussen het expliciet 
geformuleerde en het impliciet gepercipieerde doel van de MIP-commissie. 

4.3.2 Huidige NMMS 
Het huidige NMMS sluit goed aan bij het doel Modelleren. In de huidige situatie is 
het aantal MIP-meldingen beperkt (zie appendix A6). Hierdoor kunnen alle nieuwe 
incidenten op individuele basis kwalitatief en in detail geanalyseerd worden. De door 
de commissie gevonden oorzaken worden individueel per incident benoemd maar niet 
geclassificeerd volgens een vaste taxonomie. De door de commissie aan het 
management aanbevolen acties zijn telkens gebaseerd op één incident en niet op 
kwantitatieve analyses op basis van meerdere incidenten. Periodiek vindt een 
evaluatie plaats met betrekking tot de stand van zaken van de implementatie van de 
aanbevelingen door het management. 

4.3.3 Afstemming commissie - organisatie 
Wanneer het doel van een NMMS uitsluitend Modelleren is, zijn de modules 
Berekening en Evaluatie volgens Van der Schaaf (1992) niet relevant. In de huidige 
situatie worden inderdaad geen kwantitatieve analyses gemaakt maar de 
aanbevelingen door de commissie worden wel periodiek geëvalueerd. 

In de huidige situatie klinken zowel vanuit de commissie als uit de organisatie 
signalen dat de implementatie van de aanbevelingen van de commissie niet optimaal 
verloopt. De organisatie stelt dat de aanbevelingen van de commissie niet concreet 
genoeg zijn, terwijl de commissie stelt dat het management haar aanbevelingen niet 
vlot genoeg oppakt. Een bijkomend effect is dat er op de werkvloer weinig signalen 
worden ontvangen dat er iets gedaan wordt met de meldingen. Hierdoor bestaat het 
gevaar dat mensen melden als zinloos gaan beschouwen en dus minder gaan melden. 
De afstemming tussen de aanbevelingen van de commissie en de implementatie van 
de aanbevelingen door het management kan dus verbeterd worden. 
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4.4 Conclusies 
Naar aanleiding van de analyse van de huidige situatie met betrekking tot 
incidentanalyse binnen CHP worden onderstaande conclusies getrokken: 

• Het doel van de MIP-cornmissie is niet eenduidig gedefinieerd 
Binnen de organisatie en de MIP-commissie bestaan twee verschillende 
omschrijvingen van het doel van de commissie. In het kwaliteitshandboek van de 
CHP wordt het doel van de MIP-commissie omschreven als 'het toetsen van de 
zorgkwaliteit binnen CHP aan de hand van het analyseren van (bijna)incidenten in 
de patiëntenzorg en het doen van aanbevelingen tot preventie aan de daarvoor 
verantwoordelijken' (CHP, 2007d). In de jaarverslagen van de MIP-commissie 
over 2005 & 2006 en over 2007 wordt het doel van de commissie omschreven als 
'het op gepaste en objectieve wijze omgaan met (bijna) fouten en (bijna) 
ongevallen met betrekking tot de individuele patiëntenzorg' (Maas, 2007 & 2008). 
Daarnaast bestaat er binnen zowel de organisatie als binnen de MIP-commissie 
een discrepantie tussen het expliciet geformuleerde en het impliciet gepercipieerde 
doel van de MIP-commissie. Naast te leren van incidenten wordt de MIP
commissie binnen CHP zowel door de organisatie als door haar leden (impliciet) 
ook geacht om de onderliggende structurele factoren binnen de organisatie aan te 
pakken. Deze doelstelling wordt echter niet expliciet geformuleerd in het doel van 
de commissie. 

• Het huidige NMMS sluit goed aan bij het doel Modelleren 
De huidige manier van incidentanalyse binnen CHP is gebaseerd op het leren over 
faalwijzen. Impliciet wordt echter van het systeem ook verwacht dat het de basis 
vormt voor verbetermaatregelen over meerdere incidenten heen. Hiertoe is het 
huidige systeem echter niet geschikt. 

• De afstemming tussen MIP-cornmissie en organisatie verloopt niet optimaal 
Tussen commissie en organisatie bestaan wederzijdse gevoelens van ongenoegen. 
De organisatie stelt dat de aanbevelingen van de commissie niet concreet genoeg 
zijn, terwijl de commissie stelt dat het management haar aanbevelingen niet vlot 
genoeg oppakt. Een bijkomend effect is dat er op de werkvloer weinig signalen 
worden ontvangen dat er iets gedaan wordt met de meldingen. Hierdoor bestaat 
het gevaar dat mensen melden als zinloos gaan beschouwen en dus minder gaan 
melden. De gevoelens van ongenoegen kunnen terug geleid worden naar het 
verschil in het expliciet geformuleerde en impliciet gepercipieerde doel door 
organisatie en commissie. 
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5. Herontwerp 

Dit hoofdstuk beschrijft aanpassingen aan de huidige situatie om de uit de analyse 
naar voren gekomen gaten tussen theorie en praktijk te dichten. Uitgangspunt hierbij 
zijn de in paragraaf 4.4 geformuleerde conclusies. 

5.1 Uitbreiding doel MIP-commissie 
Het doel van de MIP-commissie dient opnieuw vastgesteld te worden zodat er één 
helder doel ontstaat. Dit doel dient SMART8 geformuleerd te worden in samenspraak 
tussen de MIP-commissie en de bij de MIP-commissie direct betrokkenen uit de 
organisatie. Op deze manier worden de wederzijdse verwachtingen van beide partijen 
in het doel verwerkt en wordt ervoor gezorgd dat het doel breed gedragen wordt onder 
de direct betrokkenen. Vervolgens is het aan de direct betrokken het nieuwe doel te 
communiceren aan de rest van de organisatie. 

Het expliciet maken van de wens vanuit de organisatie en de commissie om de 
onderliggende structurele factoren binnen de organisatie aan te pakken kan alleen 
vervuld worden indien het doel van de MIP-commissie uitgebreid wordt. Om in 
termen van Van der Schaaf ( 1991) te blijven, dient het doel uitgebreid te worden met 
het onderdeel Monitoren naast het huidige onderdeel Modelleren. 

Het doel Monitoren heeft als uitgangspunt het vormen van een basis voor een 
rationeel beslissingsproces over waar middelen te concentreren om de veiligheid op 
de meest effectieve manier te verhogen (Van der Schaaf, 1991 ). 
Het rationele beslissingsproces is gebaseerd op kwantitatieve analyses op basis van 
gevonden oorzaken. Door gebruikmaking van kwantitatieve analyses wordt 
voorkomen dat er ad hoc en op basis van individuele incidenten maatregelen worden 
genomen. Een dergelijke reactieve manier van werken leidt er namelijk toe dat de 
structurele oorzaken niet gereduceerd worden en dat alleen die oorzaken aangepakt 
worden die tot duidelijk zichtbare of ernstige ongelukken geleid hebben (Van der 
Schaaf & Wright, 2005). 

De kwantitatieve analyses zijn gericht op het genereren van betrouwbare patronen van 
( combinaties van) incidentveroorzakende factoren over meerdere incidenten heen. 
Hiertoe dienen allereerst per incident alle oorzaken geïdentificeerd en volgens een 
vaste taxonomie geclassificeerd te zijn. De oorzakenpatronen geven dan de 
onderliggende structurele factoren weer. De eliminatie van deze patronen van 
oorzaken is effectiever dan de eliminatie van de oorzaken van elk individueel incident 
(Van der Schaaf & Wright, 2005). 

5.2 Aanpassingen NMMS 
ln de voorgaande paragraaf werd duidelijk dat het huidige doel van de MIP
commissie ook het onderdeel Monitoren dient te bevatten naast het onderdeel 
Modelleren. Om dit te kunnen realiseren, zijn aanpassingen nodig aan het huidige 
NMMS in de modules Beschrijving, Classificatie, Berekening en Interpretatie en 
implementatie van het huidige NMMS. Deze aanpassingen worden hieronder per 
module beschreven. 

8 SMART: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden 
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5.2.1 Beschrijving 
Om alle oorzaken per incident te kunnen identificeren, moet de analyse van een 
melding leiden tot een gedetailleerde, volledig neutrale beschrijving van 
gebeurtenissen die geleid hebben tot het incident. Deze beschrijving dient alle 
technische, organisatorische en menselijke factoren die een rol gespeeld hebben bij 
het ontstaan van het incident in een logische en chronologische volgorde weer te 
geven (Van der Schaaf & Wright, 2005). 

Uit de analyse van alle MIP-meldingen over 2007 (zie appendix A 7) blijkt dat de 
huidige incidentbeschrijving op basis van 'gemoedelijke discussie ' binnen de MIP
commissie ad hoc is en in de meeste gevallen slechts één oorzaak per incident 
achterhaalt. Dit wordt veroorzaakt doordat de commissie zich slechts op de meest 
zichtbare oorzaak spitst. Minder zichtbare oorzaken worden hierdoor niet benoemd. 
Uit de vertaling van de aanbevelingen van de commissie in oorzaakgebieden blijkt 
daarnaast dat de commissie zich voornamelijk op menselijke oorzaken richt en minder 
aandacht heeft voor technische en organisatorische oorzaken. De in appendix A 7 
geanalyseerde manier van werken duidt op het hanteren van de person approach 
(Reason, 2000) door de commissie. Om alle oorzaken per incident te achterhalen zou 
op basis van de system approach gewerkt moeten worden met behulp van 
oorzakenbomen (Hyos and Zimolong, 1988). 

5.2.2 Classificatie 
Wanneer alle oorzaken bekend zijn dienen deze geclassificeerd te worden. De 
classificatie van oorzaken dient aan de hand van een vaste taxonomie te gebeuren 
zodat hetzelfde soort oorzaak altijd op dezelfde manier geclassificeerd wordt. In de 
literatuur zijn hiervoor diverse taxonomieën beschikbaar. Wright (2002) heeft een lijst 
met minimale eisen aan een taxonomie opgesteld. Shorrock (2002) voegt hier een 
aantal optionele eisen aan toe. In de medische wereld wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van het Eindhoven Classificatie Model9 (ECM) (Van Vuuren et al. 1997) en 
de door de Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) 
ontwikkelde Patient Safety Event Taxonomy (PSET) (Chang et al. 2005). 

5.2.3 Berekening 
Door het bijhouden van een incidentendatabase met daarin onder andere de 
geclassificeerde oorzaken per incident is de MIP-commissie in staat om periodiek 
kwantitatieve analyses te maken op basis van meerdere incidenten. Deze 
kwantitatieve analyses kunnen zowel over alle incidenten als over één bepaald soort 
incidenten heen gemaakt worden. Het eerste resulteert in een risicoprofiel van de 
organisatie als geheel terwijl het tweede in detail de oorzaken weergeeft van dat ene 
soort incidenten. De uitkomsten van de analyses dienen als input voor de module 
Interpretatie en implementatie. 

5.2.4 Interpretatie en implementatie 
Het aantal toekomstige incidenten kan volgens Van der Schaaf en Wright (2004) op 
twee manieren worden teruggedrongen: ten eerste kunnen oorzaken van incidenten 
geëlimineerd of verminderd worden en ten tweede kunnen herstelfactoren 
geïntroduceerd of versterkt worden. 

9 Het Eindhoven Classificatie Model van Van Vuuren et al. (1997) is opgenomen in appendix AS 
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Het doel Monitoren heeft als uitgangspunt een rationeel beslissingsproces over waar 
middelen te concentreren om de veiligheid op de meest efficiënte manier te verhogen 
(Van der Schaaf, 1991). Voor dit proces vormen de resultaten van de kwantitatieve 
analyses uit de module Berekening de input terwijl de output gevormd wordt door 
onderbouwde aanbevelingen ter voorkoming van toekomstige incidenten. 

De aanbevelingen ter voorkoming van toekomstige incidenten dienen betrekking te 
hebben op de twee manieren om het aantal incidenten terug te dringen zoals 
geïdentificeerd door Van der Schaaf en Wright. Om dit te bereiken moeten de 
oorzakenprofielen uit de kwantitatieve analyses vertaald worden naar aanbevelingen. 
Deze vertaalslag dient gemaakt te worden aan de hand van een theoretisch model dat 
het soort acties beschrijft die ondernomen dienen te worden op basis van het 
geïdentificeerde oorzakenpatroon. Een voorbeeld van een dergelijk theoretisch model 
is de Classificatie / Actie Matrix '0 (CAM) van Van der Schaaf ( 1997). 

5.3 PRISMA methode 
De hierboven beschreven voorgestelde aanpassingen in de modules Beschrijving, 
Classificatie, Berekening en interpretatie en implementatie kunnen integraal 
aangepakt worden door implementatie van de medische versie van de PRISMA 
methode binnen de incidentanalyse van CHP. 

Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis 
(PRlSMA 11

) is een retrospectieve risico-inventarisatie methode gebaseerd op de 
system approach. Oorspronkelijk is de methode door Van der Schaaf ( 1992) 
ontwikkeld voor de chemische procesindustrie maar later is deze aangepast door Van 
Vuuren (Van Vuuren et al. , 1997) om ook gebruik in de gezondheidszorg mogelijk te 
maken. Het doel van PRISMA is het opbouwen van een kwantitatieve database van 
vele (vaak kleine) incidenten en procesafwijkingen zodat de structurele, steeds weer 
terugkerende patronen van oorzaken zichtbaar worden (Van der Schaaf & Habraken, 
2005). 

De PRISMA methode bestaat uit drie componenten (Van der Schaaf & Habraken, 
2005): 

l. lncidentbeschrijving aan de hand van oorzakenbomen met een faalzijde en 
een herstelzijde (NMMS module Beschrijving) 

2. Oorzakenclassificatie van basisoorzaken naar technische, organisatorische 
en menselijke faaloorzaken aan de hand van het Eindhoven Classificatie 
Model medische versie (NMMS module Classificatie) 

3. Periodieke vertaalslag naar structurele maatregelen op basis van de 
Classificatie / Actie Matrix (NMMS modules Berekening en Interpretatie 
en implementatie) 

De NTA-norm 8007 (NEN, 2007) die betrekking heeft op de invoering van 
Veiligheidsmanagementsystemen binnen alle Nederlandse ziekenhuizen schrijft naast 
de PRlSMA methode nog een retrospectieve risico-inventarisatie methode, de 
zogenaamde SIRE methodiek 12 voor. Bij de SIRE methodiek wordt een ten opzichte 

10 De Classificatie / Actie Matrix van Van der Schaaf( 1997) is opgenomen in Appendix A9 
11 Een uitgebreide beschrijving van de PRJSMA methode is opgenomen in Appendix AIO 
12 Een uitgebreide beschrijving van de SIRE methodiek is opgenomen in Appendix A 11 
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van de PRISMA methode diepgravender onderzoek naar basisoorzaken van een 
incident verricht door onder andere dossieronderzoek en interviews. De SIRE 
methodiek wordt vooral gebruikt bij grote incidenten en incidenten die veel 
voorkomen (Heemskerk et al, 2007). 
ln tegenstelling tot de PRISMA methode bevat de SIRE methode geen 
classificatiesysteem waarmee de onderliggende structurele factoren over meerdere 
incidenten geïdentificeerd kunnen worden. Daarnaast is de SIRE methode vanwege 
haar opzet tijdrovender dan de PRISMA methode. Aangezien de diepgang van de 
PRISMA ruim voldoende is voor de incidentanalyse binnen CHP en het identificeren 
van de onderliggende structurele factoren over meerdere incidenten en het relatief 
snel en efficiënt analyseren van incidenten van groot belang zijn binnen CHP, is 
gekozen voor de PRISMA methode. 

De PRISMA methode wordt reeds in verschillende zorginstellingen succesvol 
toegepast voor het analyseren van incidenten en wordt daarnaast ook door de IGZ 
gebruikt (zie Habraken, 2005). Binnen het project VMSzorg is ook gekozen om voor 
de PRISMA methode als retrospectieve risico-inventarisatie methode. Recent heeft 
ook het NIVEL (Nivel, 2008b) een studie uitgevoerd naar de oorzaken van incidenten 
en onbedoelde schade op 30 afdelingen in 21 ziekenhuizen met behulp van de 
PRISMA methode. ln deze studie werd voor PRISMA gekozen vanwege de 
mogelijkheid om de geregistreerde incidenten systematisch en uniform te analyseren 
en vanwege het inzicht in de frequentie van oorzaken waardoor uit de bijbehorende 
database incidentoverschrijdende conclusies getrokken kunnen worden. 

5.4 Afstemming tussen MIP-commissie en organisatie 
Om de afstemming tussen de MIP-commissie en de organisatie te verbeteren worden 
de huidige NMMS modules interpretatie en implementatie en Evaluatie aangepast. 
Deze aanpassingen volgen deels vanuit het doel Modelleren en deels vanuit het doel 
Monitoren. 

5.4.1 Modelleren 
Binnen het doel Modelleren is de module Evaluatie volgens Van der Schaaf ( 1992) 
niet relevant. Vanuit de huidige situatie bleek echter dat de aanbevelingen van de 
MlP-commissie wel periodiek geëvalueerd werden. Er bleek bovendien dat de 
afstemming tussen de aanbevelingen van de commissie en de implementatie van de 
aanbevelingen door het management niet optimaal verliep waardoor de modules 
Interpretatie en implementatie en Evaluatie van het huidige NMMS aangepast dienden 
te worden. 
Het verwijt van het management aan de commissie dat de aanbevelingen te weinig 
concreet zijn, is reeds weggenomen in de module Interpretatie en implementatie. Door 
het gebruik van een theoretisch model om oorzakenpatronen te vertalen in 
verbetergebieden en deze verbetergebieden duidelijk af te bakenen, worden de 
aanbevelingen van de commissie concreet gemaakt. 
De door de commissie aanbevolen verbetergebieden kunnen gezien worden als een 
advies aan de directie met betrekking tot de verbetergebieden waarop de meest 
effectieve acties ondernomen kunnen worden om de geïdentificeerde structurele 
oorzaken uit het oorzakenprofiel te elimineren of te verminderen of om 
herstelfactoren in te introduceren. Het is vervolgens aan het management om deze 
adviezen om te zetten in concrete acties en maatregelen (De Bekker, 2006) . 
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5.4.2 Monitoren 
In tegenstelling tot binnen het doel Modelleren is binnen het doel Monitoren de 
module Evaluatie wel relevant. Om de effectiviteit van de voorgestelde verbeteracties 
vast te kunnen stellen is het noodzakelijk de effecten van de voorgestelde en 
geïmplementeerde acties te meten. De eenvoudigste manier om dit te meten is door te 
kijken of het soort incidenten en de oorzaken waar de verbeteracties op gericht zijn 
afnemen. 

Het meten van deze effecten is echter niet eenvoudig als gevolg van het feit dat er 
meestal meerdere acties tegelijkertijd uitgevoerd worden. Daarnaast is er altijd een 
onbekende vertraging tussen de implementatie van een actie en diens effect. 
Bovendien veranderen organisaties in de tijd. Om deze drie redenen is het verstandig 
om ook het systeem zelf te evalueren aan de hand van kengetallen, zoals bijvoorbeeld 
het aantal meldingen, de tijdige afhandeling van meldingen en de diversiteit van de 
melders (Van der Schaaf & Wright, 2004). 

De evaluatie van de voorgestelde verbetergebieden mag niet onderschat worden. De 
huidige kwartaalvergadering binnen CHP met betrekking tot de MIP-commissie heeft 
in dit kader dan ook een grote toegevoegde waarde en dient daarom zeker behouden te 
blijven. Om de afstemming tussen de organisatie en de commissie te verbeteren lijkt 
de aanwezigheid van de voorzitter van de MIP-commissie bij deze vergadering 
gewenst. 

Aangezien de kwartaalvergadering nog relatief 'nieuw' is binnen CHP zijn de 
aanwezigen nog zoekende naar de precieze vorm en invulling van deze vergadering. 
Tijdens de vergadering dienen de volgende zaken in ieder geval aan bod te komen: 

• De aanbevelingen van de MIP-commissie op basis van de door haar 
geanalyseerde meldingen over het afgelopen kwartaal 

• De stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen van de MIP
commissie van de vorige vergadering 

Elk kwartaal maakt de MIP-commissie een verslag op basis van de in dat kwartaal 
binnengekomen en met behulp van de PRISMA methode geanalyseerde meldingen. 
Als uitgangspunt voor dit kwartaalverslag kan het huidige jaarverslag van de MIP
commissie gebruikt worden. 

Het kwartaalverslag dient in ieder geval per melding de selectie dataset 13
, inclusief 

alle geïdentificeerde en met behulp van de ECM geclassificeerde oorzaken te 
bevatten. Daarnaast dient een PRISMA profiel 14 opgesteld te worden op basis van alle 
geclassificeerde oorzaken. Op basis van dit PRISMA profiel dienen de bijbehorende 
verbetergebieden op basis van de CAM in de vorm van aanbevelingen aangegeven te 
worden. Het verslag wordt voorafgaand aan de kwartaalvergadering ter bestudering 
opgestuurd naar alle aanwezigen en eventueel tijdens de vergadering kort toegelicht 
door de voorzitter van de MIP-comrnissie. 

13 Zie paragraaf 6.3 met betrekking tot minimal datasets 
14 Een PRISMA profiel is een grafische weergave van de geregistreerde basisoorzaken van alle 
incidenten of van een bepaald type incident (Van der Schaaf & Habraken, 2005) 
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Op basis van de aanbevelingen van de MIP-comrnissie gaat het management 
vervolgens aan de slag om binnen de aanbevolen verbetergebieden concrete acties en 
maatregelen te ondernemen om het aantal toekomstige incidenten terug te dringen. 
Tijdens volgende vergaderingen kan dan de stand van zaken met betrekking tot de 
implementatie van deze acties en maatregelen telkens teruggekoppeld aan de MIP
comrnissie. De MIP-comrnissie kan op haar beurt dan weer toe zien op de 
implementatie van deze acties en maatregelen en de voortgang hiervan. 

Door deze manier van werken wordt de frequentie van het fysieke contact tussen de 
organisatie en de MIP-commissie verhoogd. Daarnaast houden organisatie en MIP
comrnissie elkaar telkens op de hoogte van elkaars inspanningen en resultaten. 
Tezamen met het herformuleren van het doel van de MIP-comrnissie zu llen deze 
aanpassingen de afstemming tussen de commissie en de organisatie verbeteren. 

5.5 Aangepast NMMS 
Indien alle hierboven beschreven acties doorgevoerd worden, geeft onderstaande 
figuur het aangepaste NMMS van CHP weer. Dit NMMS kan gezien worden als een 
eerste stap naar de invoering van de PRISMA methode binnen de incidentanalyse 
binnen CHP. 

Module Herontwerp 
1 Detectie - Alle bijna-incidenten en adverse events mbt de patiëntenzorg worden verzameld 

- Meldingen vinden schriftelijk plaats door invulling van MIP-formulier 
- Meldprocedure is beschreven in protocol 'Meldingen Incidenten Patiëntenzorg' 

2 Selectie - Alle ontvankelijke meldingen worden geselecteerd voor analyse 
- Niet-ontvankelijke meldingen die via een ander kanaal binnen CHP behandeld 
worden, worden intern doorgestuurd (bv. calamiteiten, patiëntklachten) 

3 Beschrijving - Incidentbeschrijving obv MIP-formulier (en waameembericht) dmv opstellen van 
oorzaken bomen 
- Geïdentificeerde oorzaken worden expli ciet benoemd 
- Aanvu llend onderzoek kan eventueel plaats vinden dmv telefonisch contact met 
de melder en/of het opvragen van bandopnames 
- Leden van MIP-commissie hebben een PRISMA training gevolgd 

4 Classificatie - Per incident wordt altijd een set oorzaken geïdentificeerd 
- Geïdentificeerde oorzaken worden geclassificeerd met behulp van het ECM 
- Analyses vinden plenair en altijd door dezelfde personen plaats. lndien dit niet 
langer haalbaar is in verband met de werkdruk, dient aandacht besteed te worden 
aan de interrator reliability 

5 Berekening - De MIP-commissie houdt een incidentendatabase bij 
- Periodiek worden kwantitatieve ana lyses uitgevoerd op basis van gegroepeerde 
incidenten 

6 Interpretatie en - De MlP-commissie doet op basis van de kwantitatieve analyses en aan de hand 
implementatie van de CAM aanbevelingen mbt verbetergebieden aan het management 

- Het management neemt op basis van de aanbevelingen van de MIP-commissie 
concrete acties en maatregelen binnen de aangegeven verbetergebieden 

7 Evaluatie - Stand van zaken mbt implementatie aanbevelingen wordt ieder kwartaal 
geëvalueerd middels een vergadering waarbij de voorzitter van de MIP-commissie 
aanwezig is 
- MIP-commissie monitoort voortgang implementatie aanbevelingen door 
management 
- Resultaten van het incidentmelden worden periodieke teruggekoppeld naar de 
werkvloer 

Figuur 8: Aangepaste NMMS 
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6. Randvoorwaarden implementatie 

Hoofdstuk 5 gaf een overzicht van de aanpassingen aan het huidige NMMS om 
implementatie van de PRISMA methode binnen de incidentanalyse binnen CHP 
mogelijk te maken. Dit hoofdstuk schetst de randvoorwaarden voor de succesvolle 
implementatie van de methode op de lange termijn. 

6.1 Selectiecriteria 
In de huidige situatie is het enige selectiecriterium de ontvankelijkheid van een 
melding. Doordat het aantal MlP-meldingen relatief laag is, kan de MIP-commissie 
alle ontvankelijke meldingen in detail behandelen. Wanneer in de toekomst echter het 
aantal meldingen toeneemt, zal dit niet meer mogelijk zijn als gevolg van een te grote 
werklast voor de commissie. In dat geval dienen er selectiecriteria te zijn over welke 
MIP-meldingen wel en welke niet met PRISMA geanalyseerd moeten worden. 
Een eerste mogelijkheid voor een selectiecriterium kan gemaakt worden op basis van 
de doelen van het NMMS. Zo kan onderscheidt gemaakt worden tussen nieuwe 
incidenttypes ( doel Modelleren) en tussen herhaalde incidenttypes ( doel Monitoren). 
Afhankelijk van het soort melding kan dan besloten worden om een uitgebreide 
PRISMA analyse te doen of een globale analyse. 
Ook kunnen op basis van kwantitatieve analyses speerpunten gekozen worden met 
betrekking tot de te analyseren incidenten. In dit geval worden alleen incidenten 
verzameld met betrekking tot het gekozen speerpunt (bv. telefonische triage) . Op deze 
manier krijgt één incidenttype voorrang boven de andere types en kan deze gericht 
worden aangepakt. Daarnaast kan er natuurlijk altijd voor gekozen worden om nieuwe 
incidenten te blijven analyseren in het kader van het doel Modelleren. Naarmate het 
systeem echter langer operationeel is, zal het aantal nieuwe incidenttypes afnemen 
terwijl bekende incidenttypes herhaald gemeld zullen worden. Door in deze situatie 
met speerpunten te werken kunnen bepaalde incidenttypes gericht aangepakt worden. 
Figuur 9 geeft de verandering aan het NMMS uit figuur 8 in de module Selectie weer 
als gevolg van de toevoeging van selectiecriteria. 

Module Herontwerp 
2 Selectie - Op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria wordt uit de ontvankelijke 

meldingen een selectie gemaakt voor analyse met behulp van de PRISMA 
methode. 
- Niet-ontvankelijke meldingen die via een ander kanaal binnen CHP behandeld 
worden, worden intern doorgestuurd (bv. calamiteiten, patiëntklachten) 

Figuur 9: Toevoeging selectiecriteria aan NMMS 

6.2 Interrator reliability 
Ondanks het gebruik van selectiecriteria kan een forse toename van het aantal 
meldingen er voor zorgen dat niet alle meldingen meer plenair door de MlP
commissie geanalyseerd kunnen worden. Doordat de PRISMA methode een 
gestructureerde methode is, is deze slechts in beperkte mate afhankelijk van degene 
die de methode uitvoert en is de herhaalbaarheid van de analyses hoog. Hierdoor 
kunnen door verschillende onderzoekers uitgevoerde analyses toch met elkaar 
vergeleken worden. Dit maakt individuele of analyses in kleinere groepjes mogelijk 
(zie bv. Nivel 2008b). Hierdoor kan met hetzelfde aantal personen een groter aantal 
analyses uitgevoerd dan wanneer de herhaalbaarheid van analyses laag is. In plaats 
van plenair tijdens de vergadering kunnen voorafgaand aan elke vergadering 
individuele of in kleinere groepjes analyses uitgevoerd worden waarvan de resultaten 
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tijdens de vergadering besproken worden. Op deze manier wordt de analysecapaciteit 
van de MIP-cornmissie vergroot zonder dat het aantal leden uitgebreid hoeft te 
worden. Om de beperkte persoonsafhankelijkheid van de analyses te garanderen 
dienen echter wel periodiek interrator reliability checks met zowel betrekking tot het 
opstellen van oorzakenbomen als met betrekking tot het classificeren van oorzaken 
met behulp van het ECM plaats te vinden. Deze checks meten in hoeverre 
verschillende onderzoekers met behulp van dezelfde methode tot overeenstemmende 
resultaten komen. 
Figuur l O geeft de veranderingen aan het NMMS uit figuur 8 in de modules 
Beschrijving en Classificatie weer als gevolg van het niet langer plenair uitvoeren van 
analyses. 

Module Herontwerp 
3 Beschrijving - Analyses vinden individueel of in kleinere groepjes plaats 

- lncidentbeschrijving obv MIP-formulier (en waameembericht) dmv opstellen van 
oorzaken bomen 
- Geïdentificeerde oorzaken worden expliciet benoemd 
- Aanvullend onderzoek kan eventueel plaats vinden dmv telefonisch contact met 
de melder en/of het opvragen van bandopnames 
- Leden van MIP-commissie hebben een PRISMA training gevolgd 
- Periodiek vindt een interrator reliability check met betrekking tot de classificatie 
van oorzaken plaats 

4 Classificatie - Per incident wordt altijd een set oorzaken geïdentificeerd 
- Geïdentificeerde oorzaken worden geclassificeerd met behulp van het ECM 
- Periodiek vindt een interrator reliability check met betrekking tot de classificatie 
van oorzaken plaats 

Figuur 10: Toevoeging interrator reliability aan NMMS 

6.3 Minimal datasets 
Om PRISMA analyses mogelijk te maken op basis van MIP-meldingen is het nodig 
om per melding bepaalde informatie vast te leggen. Deze informatie kan vastgelegd 
worden met behulp van een dataset. Er zijn drie soorten datasets nodig (Habraken, 
2005): 

l . Selectie dataset: een dataset op basis waarvan beslist kan worden of een 
PRISMA analyse nodig is of niet 

2. Analyse dataset: een dataset op basis waarvan een PRISMA analyse 
uitgevoerd kan worden 

3. Registratie dataset: een dataset op basis waarvan kwantitatieve analyses 
uitgevoerd kunnen worden 

6.3.1 Selectie dataset 
De selectie dataset bevat de informatie die nodig is om te kunnen beslissen of naar 
aanleiding van een MIP-melding een PRISMA analyse uitgevoerd moet worden of 
niet. Het al dan niet uitvoeren van een PRISMA analyse hangt af van de gekozen 
selectiecriteria (zie paragraaf 6.1 ). De selectie dataset moet opgesteld kunnen worden 
uitsluitend op basis van informatie uit de MIP-melding. Figuur 11 op de volgende 
pagina geeft een voorbeeld van hoe de selectie dataset eruit zou kunnen zien. Figuur 
14 in hoofdstuk 7 PRISMA pilot is een voorbeeld van deze selectie dataset. 
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Variabele Beschriivine 
Incidenttype Categorisatie van het incident (met betrekking tot wat er gebeurd is) 
Omschrijving incident Korte omschrijving van het incident 
Soort incident Bijna-incident, adverse event of calamiteit 
(Mogelijke) Gevolgen (Mogelijke) gevolgen van het incident voor de patiënt1 
Locatie(s) De locatie(s) waren het incident zich afspeelde 
Betrokkene(n) De betrokken personen bij het incident 
1 .. 

afhankehJk van het soort mc1dent 
Figuur 11: Selectie dataset 

De categorisatie van het incident onder incidenttype dient door de MIP-commissie 
uitgevoerd te worden. Hiervoor kan uitgegaan worden van de categorisatie zoals die 
in de jaarverslagen van de commissie gebruikt wordt, eventueel aangevuld met 
nieuwe categorieën. 

6.3.2 Analyse dataset 
De analyse dataset bevat de informatie die nodig is om een PRISMA analyse uit te 
kunnen voeren. Aangezien de analyse binnen de PRISMA methode bestaat uit het 
opstellen van een oorzakenboom dient de analyse dataset de informatie te bevatten die 
benodigd is voor het opstellen van een oorzakenboom. Onderstaande figuur geeft een 
voorbeeld van hoe de analyse dataset eruit zou kunnen zien. 

Variabele Beschriivine 
Gedetailleerde beschrijving Een gedetailleerde, volledig neutrale'beschrijving van de volgorde, 
van het incident gebeurtenissen en omstandigheden die tot het incident geleid hebben 
Informatie over alle Een beschrijving van alle technische, organisatorische, menselijke en 
factoren die aan het patiënt gerelateerde factoren die aan het incident hebben bijgedragen 
incident hebben 
bijgedragen 
Informatie over alle Een beschrijving van alle technische, organisatorische, menselijke en 
herstelfactoren patiënt gerelateerde herstelfactoren die ervoor gezorgd hebben dat er geen 

daadwerkelijke schade aan de patiënt is ontstaan 
Figuur 12: Analyse dataset 

6.3.3 Registratie dataset 
De registratie dataset bevat de informatie die nodig is om kwantitatieve analyses uit te 
kunnen voeren. Naast de analyses met betrekking tot de basisoorzaken aan de hand 
van het PRISMA profiel, kunnen er op basis van de informatie uit de MIP-meldingen 
nog veel meer analyses uitgevoerd worden. Deze analyses hebben geen betrekking op 
de directe oorzaken van het incident, maar op de indirecte omstandigheden waaronder 
het incident plaats gevonden heeft. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de locatie 
of het tijdstip waarop het incident plaats vond of waarop het incident ontdekt is . Door 
ook te kijken naar de indirecte omstandigheden kan een nog completer beeld geschetst 
worden van het ontstaan van incidenten binnen CHP. De figuur op de volgende 
pagina geeft een voorbeeld van hoe de registratie dataset eruit zou kunnen zien. 
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Variabele Besch~jving 
Volgnummer incident Het volgnummer van de MIP-melding 
Incidenttype Categorisatie van het incident (met betrekking tot wat er gebeurd is) 
Omschrijving incident Korte omschrijving van het incident 
Omschrijving ontdekking Korte omschrijving van de ontdekking van het incident 
incident 
Soort incident Betreft het een bijna-incident, een adverse event of een calamiteit 
Gevolgen De daadwerkelijke gevolgen van het incident voor de patiënt in het geval 

van een ad verse event of calamiteit 
Mogelijke gevolgen De mogelijke gevolgen van het incident voor de patiënt in het geval van 

een bijna-incident 
Correctieve acties Korte omschrijving van de correctieve acties die ondernomen zijn om de 

impact voor de patiënt te minimaliseren 
Datum incident De datum waarop het incident plaats vond 
Dag van de week incident De dag van de week waarop het incident plaats vond 
Datum ontdekking incident De datum waarop het incident ontdekt is 
Dag van de week De dag van de week waarop het incident ontdekt is 
ontdekking incident 
Tijdstip incident Het tijdstip waarop het incident plaats vond 
Tijdsinterval incident Het tijdsinterval waarin het incident plaats vond 
Tijdstip ontdekking Het tijdstip waarop het incident ontdekt is 
incident 
Tijdsinterval ontdekking Het tijdsinterval waarin het incident ontdekt is 
incident 
Locatie incident De locatie waar het incident plaats vond 
Locatie ontdekking incident De locatie waar het incident ontdekt is 
Betrokkenen incident De betrokkenen bij het incident 
Betrokkenen ontdekking De betrokkenen bij de ontdekking van het incident 
incident 
Processtap incident De processtap of handeling die uitgevoerd werd op het moment dat het 

incident optrad 
Processtap ontdekking De processtap of handeling die uitgevoerd werd op het moment dat het 
incident incident ontdekt werd 
Analyseniveau Ofer wel of niet een PRISMA analyse is uitgevoerd 
Selectiecriteria Het selectiecriterium op basis waarvan de PRISMA analyse is uitgevoerd 
Beschrijving basisoorzaken Korte omschrijving van elk van de basisoorzaken 
Classificatiecode De classificatiecode van de basisoorzaak volgens de ECM 
basisoorzaken 
Beschrijving Korte omschrijving van elk van de herstelfactoren 
herstelfactoren 
Classificatie herstelfactoren De classificatiecode van de herstelfactor volgens de ECM 
Gepaste verbeteractie De volgens de Classificatie / Actie Matrix uit de PRISMA methode 

passende actie om het incident te voorkomen 
Link volgnummer Het nummer van het vorige incident van hetzelfde incidenttype 

Figuur 13: Registratie dataset 

6.4 Managementondersteuning 
Een andere belangrijke randvoorwaarde voor het succes van een NMMS is 
ondersteuning vanuit het management. Het is daarom van belang dat het management 
de doelen van het NMMS begrijpt en de noodzakelijke randvoorwaarden schept 
binnen de organisatie. Onder deze randvoorwaarden vallen: 

• Ondersteuning MIP-comrnissie: de MIP-comrnissie dient ondersteund te 
worden in de uitvoering van haar taak. Deze steun dient ook uitdrukkelijk 
uitgesproken te worden zowel naar de commissie als naar de organisatie toe. 
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PRISMA trainingen MIP-commissie: om de implementatie van de PRISMA 
methode binnen de MIP-commissie mogelijk te kunnen maken dienen alle 
leden van de commissie een PRISMA training gevolgd te hebben. Het 
management dient hiervoor de benodigde middelen vrij te maken en de leden 
van de commissie aan te moedigen deze training te volgen. 
Vertrouwelijkheid van melden: het maken van een melding dient in zoverre 
vertrouwelijk te zijn dat de naam van de melder en/of van degene op wie de 
melding betrekking heeft niet relevant en alleen bekend is bij degenen die de 
melding analyseren. Voor het management moet het niet van belang zijn wie 
een fout heeft gemaakt maar waarom er iets is misgegaan en hoe dat in de 
toekomst voorkomen kan worden. Door het melden vertrouwelijk te maken in 
plaats van anoniem kan de melder echter wel benaderd worden indien dit 
noodzakelijk is voor een goede analyse. Het management dient echter 
duidelijk aan de organisatie te communiceren dat MIP-meldingen uitsluitend 
bedoeld zijn om de kwaliteit binnen CHP te verhogen en dat er geen 
disciplinaire acties zullen volgen op basis van MIP-meldingen. 
Feedback binnen de organisatie: om de toegevoegde waarde van het systeem 
duidelijk te maken aan het personeel dient het management het systeem te 
promoten binnen de organisatie. In de eerste plaats dient het doel en de 
werking van het systeem duidelijk te zijn. In termen van het onderzoek van 
Snoeren & Brouwer (2007) kan gesteld worden dat 100% van de betrokkenen 
van CHP zowel bekend moeten zijn met de MIP als met de manier van het 
maken van een melding. Dit is in de huidige situatie niet het geval. Daarnaast 
dienen de resultaten die uit de meldingen volgen gecommuniceerd te worden 
binnen de organisatie zodat de toegevoegde waarde van de commissie 
duidelijk zichtbaar wordt op de werkvloer. Hierdoor wordt het melden 
gestimuleerd. 
Verhogen meldingsbereidheid: een NMMS kan alleen succesvol zijn wanneer 
er voldoende kwalitatieve meldingen ontvangen worden. Het huidige aantal 
meldingen zal daarom omhoog moeten. Eventuele barrières om te melden 
zoals angst, risicoacceptatie, zinloosheid van melden en praktische redenen 
om niet te melden dienen weggenomen te worden. Met het verhogen van de 
meldingsbereidheid zal het aantal meldingen toenemen. Om een overstroming 
van het systeem te voorkomen is het belangrijk vooraf goede selectiecriteria 
op te stellen en te communiceren met de organisatie. 
Creëren meldingscultuur: effectief risico management is gebaseerd op het 
creëren van een meldingscultuur (Reason, 2000). Om het melden te stimuleren 
moet daarom een meldingscultuur ontwikkeld worden. Binnen een 
meldingscultuur staat het leren van fouten centraal en niet het afstraffen van 
fouten. Het management dient hierin het goede voorbeeld te geven. Een eerste 
voorwaarde voor het creëren van een meldingscultuur is dan ook het 
waarborgen van de vertrouwelijkheid van melden. 
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7. Pilot PRISMA 

Dit hoofdstuk beschrijft de analyse van een vijftal MIP-meldingen met behulp van de 
PRISMA methode. Het doel van deze analyse is om een uitgewerkt voorbeeld te geven 
van de voorgestelde veranderingen zoals beschreven in hoofdstuk 5. Dit voorbeeld 
dient daarom zowel ter onderbouwing van het beschrevene in hoofdstuk 5 als ter 
kennismaking voor CHP met een alternatieve incidentanalysemethode in vergelijking 
tot de huidige manier van incidentanalyse zoals in gebruik door de MIP-commissie. 

7.1 Selectiecriteria MIP-meldingen 
Uit de MIP-meldingen over 2008 zijn zes meldingen geselecteerd voor een PRISMA 
analyse. Er is gekozen voor meldingen over 2008 omdat recente meldingen 
representatief zijn voor incidenten die op dit moment binnen CHP spelen. 
Tot en met 15 mei 2008 waren er over 2008 17 MIP-meldingen binnengekomen. Van 
deze 1 7 waren er op het moment voorafgaand aan deze analyse 16 behandeld door de 
MIP-commissie. Deze 16 meldingen waren dus inclusief verslag van de MIP
commissie aanwezig in het MIP-archief. De vergelijking tussen de resultaten van de 
MIP-commissie en de resultaten van de PRISMA analyses is wat betreft de resultaten 
van de MlP-commissie gebaseerd op deze verslagen. 
Van de 16 meldingen in het archief heeft de commissie er tien ontvankelijk en vijf 
niet-ontvankelijk verklaard. Meldingen die niet-ontvankelijk zijn hebben geen 
betrekking op een incident binnen de patiëntenzorg van CHP en komen dus om die 
reden niet in aanmerking voor een PRISMA analyse. Op het moment van analyse was 
één melding aangehouden voor aanvullend onderzoek. 
ln totaal waren er dus elf MIP-meldingen beschikbaar voor analyse met behulp van de 
PRISMA methode. Van deze elf meldingen behandelden twee keer twee meldingen 
hetzelfde incident waardoor er in totaal negen verschillende incidenten gemeld zijn. 
Voor deze negen incidenten is gekeken of er voldoende informatie in de meldingen 
aanwezig was om het incident te analyseren met behulp van de PRISMA methode, 
aangezien er voor de onderzoeker geen aanvullende mogelijkheden tot onderzoek 
waren. Op basis van analyseerbaarheid van de meldingen zijn zes meldingen 
geselecteerd voor analyse met behulp van de PRISMA methode. 

7.1.1 Geselecteerde meldingen 
De zes MIP-meldingen die geselecteerd zijn voor een PRISMA analyse op basis van 
bovenstaande selectiecriteria zijn de meldingen 90, 92, 93 , 97 & 98 en 99. Het totale 
aantal incidenten dat geanalyseerd wordt is echter vijf aangezien melding 97 & 98 
over hetzelfde incident gaan. Deze meldingen zijn daarom samengevoegd voor de 
analyse. Melding 99 was op het moment van analyse nog niet behandeld door de 
MIP-commissie waardoor nog geen vergelijking mogelijk was met de resultaten van 
de MIP-commissie. 

7.1.2 Incidenttypes 
De zes geselecteerde meldingen hebben betrekking op vijf verschillende incidenten 
(melding 97 & 98 hebben betrekking op hetzelfde incident). Elk incident kan worden 
beschreven aan de hand van een aantal kenmerken. Figuur 14 op de volgende pagina 
geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de geanalyseerde incidenten. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van elk van de incidenten wordt verwezen naar 
appendix Al2 . 
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Volgnummer Incidenttype Omschrijving Soort (Mogelijke) Locatie(s) Betrokkene(n) 
incident incident incident Gevolgen incident incident 
90 Verkeerde Verwisseling Adverse Mati g Callcenter DA CC 

adres bij visites agv event Visiteauto Visitearts 
visite misverstand in Helmond 

communicatie 
92 Falen van Geen telefoni sch Bijna- (Klein) Callcenter DACC 

middelen contact mogelijk incident Post EHV DA Post EHV 
tussen ca llcenter 
en post Eindhoven 

93 Werkproces U I visite niet Adverse Matig Ca llcenter DACC 
DA doorgebeld en fax event Vis iteauto Chauffeur 

gemist in auto Helmond visiteauto 
97&98 Overdracht U2 visite niet Adverse Matig Callcenter Regiearts CC 

tijdens binnen I uur event Vis iteauto Vi sitearts 
dienstwissel gereden EHV 

99 Werkproces Patiënt met U 1 Ad verse Matig Callcenter DACC 
DA POB op post event 

besteld 

Figuur 14: Incidenttypes PRISMA pilot 

7 .2 PRISMA analyse per melding 
Op elk van de geselecteerde meldingen is een PRISMA analyse uitgevoerd. De 
uitgewerkte PRISMA analyses per melding zijn opgenomen in appendix Al 2. Per 
melding achtereenvolgens de volgende stappen doorlopen: 

• lncidentbeschrijving: op basis van de informatie uit het door de melder 
ingevulde MIP-formulier (eventueel aangevuld met het bijbehorende 
waameembericht zoals dit door de CHP verzonden wordt naar de eigen 
huisarts van de betreffende patiënt) is het incident zowel kort in woorden als 
door middel van een oorzakenboom beschreven. De oorzakenboom is 
opgesteld aan de hand van het protocol 'Oorzaken ' zoals ontwikkeld voor de 
lGZ door Habraken (2005). 

• Oorzaakclassificatie: nadat de oorzakenboom per melding is opgesteld, zijn de 
gevonden basisoorzaken geclassificeerd. Deze classificatie heeft plaats 
gevonden aan de hand van het protocol 'Classificatie ' zoals ontwikkeld voor 
de lGZ door Habraken (2005). 

• Openstaande vragen: wanneer er naar aanleiding van de incidentbeschrijving 
en de oorzakenclassificatie bij de onderzoeker nog vragen open stonden, zijn 
deze opgenomen. Beantwoording van deze vragen kan leiden tot verdere 
uitbreiding van de oorzakenboom en eventueel de identificatie van nieuwe 
basisoorzaken (Habraken, 2005). Deze mogelijkheid tot aanvullend onderzoek 
ontbrak binnen deze analyse maar kan eventueel in een later stadium 
uitgevoerd worden. 

• Aangeven verbetergebieden: de geclassificeerde basisoorzaken zijn met 
behulp van de Classificatie / Actie Matrix gegroepeerd vertaald naar 
aandachtsgebieden waar het effectiefst acties ondernomen kunnen worden om 
de gevonden oorzaken weg te nemen. 

• Vergelijking PRISMA pilot met resultaten MIP-commissie : de resultaten van 
de PRISMA pilot zijn vergeleken met de resultaten van de MIP-commissie op 
het aantal gevonden oorzaken, de soorten gevonden oorzaken en het soort 
aanbevolen verbetergebieden. 
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7 .3 Resultaten 
Onderstaande tabel geeft per melding het aantal en het soort oorzaken weer zoals 
gevonden na analyse van de meldingen met behulp van de PRISMA methode. Tevens 
zijn de resultaten van het onderzoek van de MIP-commissie op basis van dezelfde 
meldingen weergegeven. 

Meldin 
90 
92 
93 

97 & 98 

99 

MIP-commissie 
# Oorzaken Soort oorzaken 

1 HRI 
l OM 
2 TM, OC 
l OC 

nnb nnb 

PRISMA methode 
# Oorzaken 

4 
2 
3 
6 

Soort oorzaken 
OC (2x), 0-EX, H-EX 

OM, HRI 
HRI, TD, OK 

HRI, OK (2x), OC, HRC, 
HRM 

2 OM, TM 
Figuur 15: Aantal en soorten oorzaken per melding 

7.3.1 Aantal oori.aken 
Op basis van de vijf geanalyseerde meldingen met behulp van de PRISMA methode 
ligt het gemiddeld aantal basisoorzaken per MIP-melding tussen de drie en vier per 
melding. Het aantal gevonden oorzaken is afhankelijk van de complexiteit van het 
incident en de beschikbare informatie uit de melding. Bij complexe incidenten spelen 
meer factoren een rol dan bij eenvoudige incidenten waardoor er ook meer dingen 
fout kunnen gaan. Incidenten waar veel informatie over beschikbaar is leidt tot de 
identificatie van meer oorzaken dan wanneer er slechts weinig informatie beschikbaar 
IS . 

7 

6 

5 
C 
Q) 
~ 4 
"' N .. 
0 3 
0 -2 

1 

0 

90 92 93 

MIP-melding 

97 & 98 

■ MIP-com ■ PRISMA 1 

99 

Figuur 16: Aantal oorzaken per melding 

Het laagste aantal gevonden oorzaken is twee voor de meldingen 92 en 99. De 
incidenten waar deze meldingen betrekking op hebben zijn beide niet bijzonder 
complex en zijn vrij beknopt gemeld. 
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Het hoogste aantal gevonden oorzaken is zes voor de gecombineerde meldingen 97 & 
98. Deze PRISMA analyse is uitgevoerd op basis van de gecombineerde informatie 
uit twee MIP-meldingen. Het incident waar deze meldingen betrekking op hebben is 
complex doordat er achtereenvolgens verschillende zaken mis gingen. Doordat er 
informatie uit twee meldingen aanwezig was kon er een uitgebreidere oorzakenboom 
opgesteld worden en konden dus meerdere oorzaken gevonden worden. 

Voor elke geanalyseerde MIP-melding vindt de PRISMA methode minstens twee 
oorzaken. Het vinden van meerdere oorzaken door de PRISMA methode kan 
verklaard worden door het feit dat de methode gebaseerd is op de system approach 
van Reason (2000), waarbij er vanuit gegaan wordt dat een incident altijd een 
samenloop van omstandigheden is. Hierdoor zijn er altijd meerdere oorzaken per 
incident. Door het opstellen van oorzakenbomen vindt de methode ook daadwerkelijk 
alle onderliggende basisoorzaken (Van der Schaaf & Habraken, 2005). 
In paragraaf 5.2. l werd geconcludeerd dat de commissie de person approach hanteert 
tijdens haar onderzoeken. De resultaten van de pilot bevestigen deze conclusie met 
betrekking tot het aantal gevonden oorzaken per incident (zie figuur 15). 

Hoewel niet elke oorzaak precies hetzelfde benoemd wordt, komen alle door de MIP
commissie gevonden oorzaken naar voren in de oorzakenboom van de betreffende 
PRISMA analyse. Alle door de MIP-commissie gevonden oorzaken worden dus ook 
gevonden door de PRISMA methode. De PRISMA methode vindt echter in alle 
gevallen meer oorzaken dan de MIP-commissie. Hieruit mag geconcludeerd worden 
dat de PRISMA methode beter in staat is basisoorzaken te achterhalen dan de 
methode van de MIP-commissie. 

7.3.2 Soorten oormken 
Naast het aantal gevonden oorzaken per melding is ook gekeken naar het soort 
oorzaken zoals geïdentificeerd door de PRISMA methode en door de MIP-commissie. 
Om het soort oorzaken vast te stellen is gebruik gemaakt van de medische versie van 
de Eindhoven Classificatie Model zoals ontwikkeld door Van Vuuren et al. (l 997). 
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Figuur 17: PRISMA profiel ECM hoofdcategorieën 

TU/e 36 



Retrospectieve Incidentanalyse binnen CHP 

Allereerst is gekeken naar de verdeling van de oorzaken over de ECM 
hoofdcategorieën Technisch, Organisatorisch, Menselijk, Patiëntgerelateerd en 
Overig. Deze verdeling is zichtbaar gemaakt met behulp van een PRISMA profiel: 
een grafische weergave van de geregistreerde basisoorzaken van alle incidenten of 
van een bepaald type incident (Van der Schaaf & Habraken, 2005). 

De voor de PRISMA methode gevonden percentages bij de categorieën Technisch 
( l l ,8%), Organisatorisch (52,9%) en Menselijk (35,3%) schetsen eenzelfde soort 
beeld als in eerder onderzoek (Habraken (2005), Meuwissen (2004)). Opvallend is 
echter de afwezigheid van Patiëntgerelateerde en Overige oorzaken. Dit is 
hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het beperkte aantal geanalyseerde incidenten. Uit 
eerder onderzoek is bekend dat deze oorzaakcategorieën normaalgesproken slechts 
laag vertegenwoordigd zijn (Habraken (2005), Meuwissen (2004)). 
Een tweede mogelijkheid voor het achterwege blijven van patiëntgerelateerde en 
overige oorzaken is het selectiecriteria van de ontvankelijkheid van de meldingen van 
de MIP-commissie. Alleen meldingen die betrekking hebben op incidenten in de 
patiëntenzorg binnen CHP worden door de commissie als ontvankelijk beschouwd. 
Doordat de commissie de person approach hanteert bestaat de kans dat duidelijk 
patiëntgerelateerde of overige incidenten vooraf niet-ontvankelijk verklaard worden. 

De gevonden percentages voor de MIP-commissie wijken af van de gevonden 
percentages over de MIP-meldingen uit 2007 (zie figuur A 7.2 in appendix A 7). Over 
de meldingen uit 2007 bleek dat de M[P commissie in ruim 40% van de gevallen de 
oorzaak van het onderzochte incident legde bij menselijk falen, tegenover ruim 10% 
technische, bijna 15% organisatorische en ongeveer 5% patiëntgerelateerde oorzaken. 
Ruim 25% van de oorzaken bleek niet te categoriseren. Gezien het beperkte aantal 
meldingen dat geanalyseerd is over 2008 en het lage aantal oorzaken per melding, 
moeten de percentages met betrekking tot de resultaten van de MIP-commissie uiterst 
zorgvuldig geïnterpreteerd worden. Zowel in figuur 17 als in figuur 18 geeft elke 20% 
namelijk één gevonden oorzaak weer. 

Naast de verdeling van de gevonden oorzaken over de ECM hoofdcategorieën is ook 
gekeken naar de verdeling over de ECM subcategorieën. [n onderstaande figuur is te 
zien dat de door de PRISMA methode gevonden oorzaken een breed gebied beslaan. 
De l 7 gevonden oorzaken op basis van de vijf incidenten zijn verdeeld over 10 
subcategorieën. 
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Figuur 18: PRISMA profiel ECM subcategorieën 

Emile Crol TU/e 37 



Retrospectieve Incidentanalyse binnen CHP 

De meest voorkomende subcategorieën zoals gevonden door de PRISMA methode 
zijn Menselijk Interventie (HRI), Organisatorisch Cultuur (OC), Organisatorisch 
Kennisoverdracht (OK) en Organisatorisch Management prioriteiten (OM). Deze 
categorieën komen elk meer dan één keer voor in de analyse van de vijf meldingen. 
Daarnaast zijn er nog zes andere categorieën die elk één keer voorkomen. Tenslotte 
zijn er ook subcategorieën waarin geen basisoorzaken geclassificeerd zijn. Dit is voor 
50% van de subcategorieën uit de ECM het geval. 

Het feit dat slechts voor de helft van alle subcategorieën oorzaken gevonden zijn 
betekent niet dat deze oorzaken niet aanwezig zijn binnen CHP. De afwezigheid van 
deze subcategorieën wordt veroorzaakt door het beperkte aantal meldingen dat tot nu 
toe geanalyseerd is. De verwachting is dat naarmate er meer meldingen geanalyseerd 
worden met behulp van PRISMA, er meer subcategorieën gevuld zullen worden. Ook 
het soort meldingen speelt een rol bij het vullen van de subcategorieën. 

De meest voorkomende subcategorieën van de MIP-commissie komen overeen met de 
meest voorkomende subcategorieën uit de PRISMA analyse met uitzondering van de 
categorie Technisch Materiaal (TM). De grote mate van overlap kan verklaard worden 
doordat alle door de MlP-commissie gevonden oorzaken ook door de PRISMA 
methode gevonden zijn. 

Het aantal door de MIP-commissie gevonden oorzaken is te klein om conclusies te 
verbinden aan bovenstaand PRISMA profiel. Deze vijf oorzaken zijn verdeeld over 
vier subcategorieën. Tegelijkertijd wordt er dus op 16 subcategorieën niet gescoord. 
Ook hier geldt dat hoe meer meldingen geanalyseerd worden, hoe betrouwbaarder het 
profiel wordt. Aangezien de MIP-commissie per melding gemiddeld minder oorzaken 
identificeert dan de PRISMA methode, zijn er relatief meer MIP-analyses nodig om 
tot een betrouwbaar profiel te komen. 

7.3.3 Verbetergebieden 
Wanneer bovenstaand PRISMA profiel niet het resultaat zou zijn van slechts vijf maar 
van een groot aantal geanalyseerde incidenten, zou het als uitgangspunt genomen 
kunnen worden voor het benoemen van verbetergebieden. De meest voorkomende 
oorzaken geïdentificeerd door de PRISMA methode zijn Menselijk Interventie (HRI), 
Organisatorisch Cultuur (OC) en Organisatorisch Management prioriteiten (OM). 
Afhankelijk van beschikbare middelen ( o.a. budget en personeelsinzet), 
managementprioriteiten en doelen, kan dan een keuze gemaakt worden uit de acties 
Training, Reflectie en/of Escalatie om deze oorzaakgebieden weg te nemen. 

Belangrijk punt hierbij is om te beseffen dat bovenstaand PRISMA profiel een 
weergave is van oorzaken van verschillende incidenten. Aanpakken van de hoogst 
scorende oorzaken zal daarom moeilijk meetbaar zijn op de werkvloer. Een alternatief 
PRISMA profiel kan getekend worden over incidenten die allemaal op hetzelfde soort 
incident betrekking hebben (bv. werkproces doktersassistente). Op deze manier kan 
gericht een bepaald type incidenten aangepakt worden indien genoeg incidenten van 
dit type voorhanden zijn. 
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Door de grote overlap in oorzaken zijn bovengenoemde meest voorkomende oorzaken 
(HRI, OC en OM) ook de meest voorkomende oorzaken bij de MIP-comrnissie. De 
verbeteracties zoals benoemd door de MIP-comrnissie in haar verslagen zijn vertaald 
naar acties uit de Classificatie / Actie Matrix uit de PRISMA methode. De 
vergelijking van deze vertaalde acties met de door de commissie geïdentificeerde 
oorzaken laat zien dat er een discrepantie bestaat op basis van de Classificatie / Actie 
Matrix tussen de door de commissie geïdentificeerde oorzaken en de door haar 
voorgestelde acties . Deze discrepantie wordt grafisch weergegeven in figuur 19. In 
deze figuur staat een 'X' voor de meeste effectieve combinatie van geclassificeerde 
oorzaak en actie en een 'Nee' voor combinaties die vaak voorkomen in de praktijk 
maar niet werken. De getallen hebben betrekking op het nummer van de MIP-melding 
en geven de combinaties van oorzaken en vertaalde acties uit het verslag van de MIP
comm1ss1e weer. 

Classificatie Informatie en 
code Techniek Procedures Communicatie Training Motivatie Escalatie Reflectie 

T-EX X 
TD X 
re X 
TM X 93 
O-EX X 
OK X 
OP X 
OM 92 X 
oc 90 X 
H-EX X 
HKK X NEE 
HRQ X 
HRC X 
HRV X 
HRI 97&98 X 93 
HRM X 
HSS X NEE 
HST X NEE 
PRF 
X 

Figuur 19: Ingevulde Classiflcatie / Actie Matrix 

De Classificatie / Actie Matrix hoeft niet altijd letterlijk gevolgd te worden. De 
noodzakelijkheid van maatregelen is afhankelijk van de organisatie en de aard van de 
incidenten. Daarom is het belangrijk de relevante contextvariabelen in de 
incidentdatabase 15 te registreren (Van der Schaaf & Habraken, 2005). 
De discrepantie op basis van de Classificatie / Actie Matrix tussen de door de 
commissie geïdentificeerde oorzaken en de door haar voorgestelde acties betekent dus 
niet automatisch dat de door de commissie voorgestelde acties de gevonden oorzaken 
niet weg zullen nemen. Daarom is gekeken naar de gezichtsvaliditeit van de 
aanbevelingen van de commissie op basis van de door hen gevonden oorzaken. 

15 Zie paragraaf 6.3.3 met betrekking tot de registratie dataset 
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De aanbevelingen naar aanleiding van melding 90 en 92 zijn gezichtsvalide aangezien 
het naar aanleiding van de actie Escalatie of Reflectie mogelijk is dat relevante 
protocollen aangepast worden. De commissie loopt dus vooruit op de zaken waardoor 
alternatieve manieren om hetzelfde vooropgestelde effect te bereiken op voorhand 
buiten beschouwing worden gelaten. 
De aanbevelingen naar aanleiding van melding 93 zijn gezichtsvalide aangezien het 
management gevraagd wordt acties te ondernemen op het gebied van de techniek en 
de overdracht. ln dit geval had de commissie echter concreter kunnen zijn met 
betrekking tot haar aanbevelingen aan het management. 
De aanbeveling naar aanleiding van de gecombineerde melding 97 & 98 is beperkt 
gezichtsvalide aangezien het verbeteren van de aanwezige informatiebronnen en 
communicatiestructuren slechts één oorzaak afdekt. Om dit type complexe incidenten 
in de toekomst te voorkomen lijken meerdere acties noodzakelijk. 

7.4 Discussie 
Het beperkte aantal van vijf geanalyseerde incidenten is een sterk beperkende factor 
voor de resultaten van de PRISMA pilot. ln totaal zijn er slechts vijf oorzaken 
gevonden door de MIP-commissie waardoor elke oorzaak relatief veel gewicht krijgt. 
Hierdoor kan gemakkelijk een vertekend beeld ontstaan aangezien de volgende vijf 
incidenten hele andere oorzaken aan het licht kunnen brengen. Hetzelfde geldt in 
mindere mate ook voor de PRISMA methode aangezien elke oorzaak daar relatief ook 
veel gewicht vertegenwoordigd. Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de 
belangrijkste oorzaakcategorieën zal daarom eerst een groot aantal incidenten 
geanalyseerd moeten worden. 
Hoewel het aantal geanalyseerde meldingen in de pilot slechts laag is, ondersteunen 
de eerste resultaten van de in paragraaf 5.5 samengevatte voorgestelde aanpassingen 
aan het NMMS. De verwachting is dan ook dat een uitgebreidere studie het beeld 
zoals geschetst in de pilot zal bevestigen. 

7 .5 Conclusies 
De belangrijkste conclusie van de vergelijking tussen de PRISMA analyse en de 
analyse van de MIP-commissie van vijf incidenten binnen CHP is dat de PRISMA 
methode een aantal duidelijke voordelen biedt ten opzichte van de huidige manier van 
incidentanalyse door de MIP-commissie. 
Ten eerste vindt de PRISMA methode dezelfde oorzaken zoals geïdentificeerd door 
de MIP-commissie. Doordat de PRISMA methode echter doordringt tot het niveau 
van basisoorzaken, vindt zij naast deze oorzaken echter ook nog andere basisoorzaken 
die aan het incident hebben bijgedragen maar die niet door de huidige manier van 
incidentanalyse gevonden worden. Doordat de PRISMA methode meer oorzaken per 
incident vindt dan de MIP-commissie, geeft de PRISMA methode een completer 
beeld van hetgene zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. 
Ten tweede zorgt de PRISMA methode ervoor dat op basis van de gevonden oorzaken 
steeds de meest effectieve verbetergebieden gekozen worden met behulp van de 
Classificatie / Actie Matrix. Zoals uit figuur 19 bleek, maakt de MIP-commissie geen 
gebruik van een dergelijke matrix. Hierdoor is het mogelijk dat voor dezelfde oorzaak 
twee verschillende acties ondernomen worden (zie figuur 19, rij HRI). Doordat de 
PRISMA methode structureel gebruik maakt van de Classificatie / Actie Matrix zullen 
de ondernomen acties meer effect hebben dan de relatieve ad hoc acties van de MIP
comm1ssie. 
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8. Retrospectieve Incidentanalyse binnen een VMS 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de ideale situatie met betrekking tot 
de analyse van incidenten binnen CHP eruit zou moeten zijn. Binnen een alomvattend 
VMS vormt de analyse van incidenten echter slechts één van de vijf onderdelen. Om 
tot een alomvattend VMS te komen zullen de verschillende onderdelen daarom aan 
elkaar gekoppeld moeten worden. Dit hoofdstuk beschrijft de koppeling tussen de 
onderdelen retrospectieve incidentanalyse en prospectieve risicoinventarisatie. 

8.1 Vergelijking incidentanalyse - risicoinventarisatie 
Gelijktijdig met het huidige onderzoek met betrekking tot retrospectieve 
incidentanalyse heeft Hubens (2008) een tweede onderzoek op het gebied van 
patiëntveiligheid uitgevoerd binnen CHP. Binnen het onderzoek van Hubens is een 
prospectieve risicoinventarisatie met behulp van de SAFER methode uitgevoerd. 
Beide onderzoeken betreffen dus verschillende onderdelen van een alomvattend 
VMS. De resultaten van beide onderzoeken kunnen echter op drie punten vergeleken 
worden: 

l. De incidenttypes uit de incidentanalyse ten opzichte van de faalwijzen uit de 
risicoinventarisatie 

2. Het aantal en soort gevonden oorzaken 
3. De te ondernemen acties op basis van de gevonden oorzaken. 

8.1.1 Incidenttypes incidentanalyse vs faalwijzen risicoinventarisatie 
De SAFER analyse heeft geen betrekking op een bepaald type incident maar op 
mogelijke incidenten binnen het triageproces op het callcenter. Het triageproces 
begint met het aannemen van een gesprek uit de wachtrij en eindigt met het 
teruggeven van de verantwoordelijkheid aan de patiënt. Deze subprocessen worden 
(eventueel in overleg met de regiearts) uitgevoerd door een doktersassistente op het 
callcenter. De SAFER analyse focust op een deel van dit triageproces. 
Het begin van het deel waar de SAFER analyse op focust is het subproces waarin de 
doktersassistente de klacht van de patiënt samenvat en de hulpvraag concretiseert. Het 
einde van de SAFER analyse is het subproces waarin de te ondernemen actie met de 
patiënt besproken wordt. Tussendoor worden de urgentie en de te ondernemen actie 
bepaald. In dringende of ernstige gevallen of in gevallen waarin de doktersassistente 
twijfelt gebeurt dit in overleg met de regiearts. Wanneer zowel de urgentie als de actie 
definitief bepaald zijn, worden deze teruggekoppeld aan de patiënt. 

De MIP-meldingen die in hoofdstuk 7 met behulp van de PRISMA analyse 
geanalyseerd zijn hebben betrekking op verschillende soorten incidenten. De 
geanalyseerde meldingen zijn in principe willekeurig geselecteerd uit de beschikbare 
meldingen. Er is dus niet specifiek gezocht naar meldingen die betrekking hebben op 
incidenten in de triage. Een overzicht van het soort geanalyseerde meldingen wordt 
weergegeven in figuur 20 op de volgende pagina. Figuur 20 is een kopie van figuur 14 
uit hoofdstuk 7. 

Van de geselecteerde MIP-meldingen hebben alleen melding 92 en 99 betrekking op 
het triageproces op het callcenter. De overlap tussen beide methodes is dus beperkt. 
Bij melding 92 was er geen telefonisch contact mogelijk tussen het callcenter en post 
Eindhoven. Tussen 23:00u en 0:00u moet een doktersassistente in het geval van 
overleg contact opnemen met de consultarts op de post aangezien er na 23:00u geen 
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arts meer aanwezig is op het callcenter. Doordat er echter geen telefonisch contact 
mogelijk was, liep de definitieve urgentiebepaling binnen het triageproces vertraging 
op waardoor de behandeling van de patiënt vertraging opgelopen heeft . 
Bij melding 99 heeft een doktersassistente tijdens de triage een verkeerde actie 
gekozen bij de juiste urgentie. Hierdoor heeft de patiënt onnodig risico gelopen. Het 
incident is ontstaan doordat er geen overleg is geweest tussen assistente en arts. Dit 
incident speelde zich net als het incident bij melding 92 af tijdens 23:0üu en 0:0üu. 

Volgnummer Incidenttype Omschrijving Soort (Mogelijke) Locatie(s) Betrokkene(n) 
incident incident incident Gevoh?en incident incident 
90 Verkeerde Verwisseling Ad verse Matig Callcenter DACC 

adres bij visites agv event Visiteauto Vi sitearts 
visite misverstand in Helmond 

communicatie 
92 Falen van Geen telefonisch Bijna- (Kl ein) Ca llcenter DACC 

middelen contact mogelijk incident Post EHY DA Post EHV 
tussen callcenter 
en post Eindhoven 

93 Werkproces U I visite ni et Adverse Matig Callcenter DACC 
DA doorgebeld en fax event Yisiteauto Chauffeur 

gemist in auto Helmond visiteauto 
97&98 Overdracht U2 visite ni et Adverse Mati g Call center Regiearts CC 

tijdens binnen I uur event Visiteauto Visitearts 
dienstwissel gereden EHV 

99 Werkproces Patiënt met U 1 Adverse Matig Callcenter DACC 
DA POB op post event 

besteld 
Figuur 20: Overzicht incidenttypes PRISMA 

8.1.2 Aantal oorzaken 
Bij de SAFER analyse zijn 55 oorzaken benoemd. Deze zijn allemaal benoemd door 
het multidisciplinaire team waarmee de SAFER is uitgevoerd. Bij de PRISMA 
analyse zijn 17 oorzaken gevonden aan de hand van incidentanalyses. Het grote 
verschil in aantal oorzaken kan verklaard worden door het feit dat de methodes 
verschillen in het soort oorzaken die geïdentificeerd wordt. 

SAFER is een prospectieve risicoinventarisatie, een meer voorspellende analyse, 
waarbij voordat er zich incidenten hebben voorgedaan bekeken wordt waar mogelijke 
faalwijzen in het bedrijfsproces zitten. Bij de PRISMA methode worden uitsluitend 
reeds voorgedane incidenten geanalyseerd en wordt bekeken welke daadwerkelijke 
oorzaken er zijn. In een ideale situatie zouden de mogelijke oorzaken uit de SAFER 
methode overeenkomen met de daadwerkelijk oorzaken uit de PRISMA methode. 
Wanneer dit het geval is, is de voorspelbaarheid van de mogelijke oorzaken van 
incidenten in het proces groot. 

8.1.3 Soort oorzaken 
Naast het aantal oorzaken is ook het soort oorzaken van beide methodes vergeleken. 
Hiertoe zijn de geïdentificeerde oorzaken uit beide onderzoeken geclassificeerd met 
behulp van het Eindhoven Classificatie Model. In figuur 21 en 22 op de volgende 
pagina worden de PRISMA profielen weergegeven van de oorzaken van beide 
methodes op respectievelijk het hoofd- en het subniveau van het ECM. Om beide 
methodes te kunnen vergelijken zijn de PRISMA profielen per methode opgesteld op 
basis van relatieve frequenties. 
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Technisch Organisatorisch Menselijk Patiënt 0-..erig 

1 ■ PRISMA (n=17) ■ SAFER (m=55) 1 

Figuur 21: PRISMA profiel hoofdniveau ECM 

Op het ECM hoofdniveau komen beide methodes tot ongeveer dezelfde verdeling van 
de oorzaken over de categorieën Organisatorisch en Menselijk. De categorie 
Technisch scoort hoger bij de PRISMA methode terwijl de categorieën Patiënt en 
Overig wel scoren bij de SAFER methode maar niet bij de PRISMA methode. 

Aangezien de verschillen relatief klein zijn wordt gesteld dat beide methodes 
eenzelfde soort beeld laten zien met betrekking tot de verdeling van oorzaken over de 
ECM hoofdcategorieën. De kleine verschillen worden toegeschreven aan het feit dat 
er slechts een beperkt aantal PRISMA analyses is uitgevoerd. Al met al komt de door 
de SAFER werkgroep voorspelde verhouding tussen de mogelijke soorten oorzaken 
dus overeen met de in de PRISMA analyse gevonden verhouding tussen de 
daadwerkelijke soorten oorzaken. De voorspelbaarheid van de mogelijke soorten 
oorzaken van incidenten binnen CHP is dus groot. 
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Figuur 22: PRISMA profiel subniveau ECM 
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Op het ECM subniveau valt te zien dat beide onderzoeken veel van dezelfde soort 
oorzaken hebben gevonden. In beide analyses is gevonden dat er veel oorzaken zijn 
die te maken hebben met kennisoverdracht (OK). Ook zijn er vrij veel oorzaken met 
betrekking tot de prioriteiten van het management (OM). De prioriteiten zouden in die 
gevallen niet altijd genoeg bij het onderwerp patiëntveiligheid liggen. In de SAFER is 
dit type oorzaak het meest gevonden. Ook is er vaak sprake van een type oorzaak die 
met de cultuur op het werk te maken heeft (OC). 

De SAFER analyse gaf vaak oorzaken aan die te maken hadden met het onJu1st 
redeneren van personen (HKK) en met menselijke oorzaken die buiten de 
verantwoordelijkheid en controle van de organisatie lagen (H-EX). De PRISMA 
analyse gaf op deze punten niet veel problemen aan, maar had wel veel oorzaken 
gevonden op het gebied van het verkeerd uitvoeren of plannen van taken (HRI). Op 
de rest van de type oorzaken wordt nagenoeg gelijk of lichtafwijkend gescoord. 

Enkele mogelijke redenen voor afwijkende scores: 
• Verschillende processen 

In de SAFER analyse is slechts naar een deel van het triageproces gekeken. 
Slechts hier zijn oorzaken benoemd. Het kan zo zijn dat in andere delen van 
het bedrijfsproces, heel andere soort oorzaken worden gevonden. Bij de 
PRISMA analyse is gekeken naar incidenten, ongeacht uit welk deel van het 
bedrijfsproces ze kwamen. 

• Complexiteit en onvoorspelbaarheid van incidenten/faalwijzen 
Achteraf kan men vaak zeggen wat de oorzaak was van een incident. Vaak is 
het een combinatie van oorzaken waarvan de invloed per oorzaak ook niet 
precies vast valt te stellen. Voordat een incident/faalwijze optreedt is het 
daarom heel lastig om aan te geven wat de oorzaken hiervan zullen zijn. 

• Menselijke verschillen 
Niet elke persoon beoordeelt oorzaken en faalwijzen/incidenten op dezelfde 
manier. Sommige personen zijn snel geneigd om de organisatie de schuld te 
geven, terwijl andere de oorzaken snel zoeken aan de menselijke kant. 
Aangezien de oorzaken in de SAFER door andere personen benoemd zijn dan 
de oorzaken in de PRISMA, is het aannemelijk dat dit ook een rol speelt in de 
manier waarop oorzaken worden toegekend aan incidenten of faalwijzen. 

8.1.4 Acties 
Naast de gevonden oorzaken kunnen ook de te ondernemen acties met elkaar 
vergeleken worden. Deze vergelijking wordt echter bemoeilijkt door het feit dat beide 
methoden op een andere manier acties koppelen aan oorzaken. 

De PRISMA methode koppelt acties niet aan individuele oorzaken van een incident 
maar aan vaak terugkerende oorzaken per incidentsoort of over verschillende soorten 
incidenten heen. Voor elk soort terugkerende oorzaak bestaat er een meest effectieve 
verbetermaatregel. Deze combinaties van oorzaken en acties wordt gegeven door de 
Classificatie / Actie Matrix. 
De SAFER methode koppelt wel aan elke oorzaak een of meerdere acties. Deze acties 
worden niet met behulp van de Classificatie / Actie Matrix bepaald, maar ad hoc 
gekozen op basis van logica en expertise van de leden van de SAFER werkgroep. 
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Op basis van de vijf onderzochte incidenten met behulp van PRISMA is een PRISMA 
profiel getekend. Hoewel het aantal onderzochte incidenten relatief laag is, kan 
onderstaand profiel gebruikt worden als uitgangspunt voor het nemen van 
maatregelen. 
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16,0% 

14,0% --------------------------------1----------
12,0% --------------=-------------------1----------
10,0% 

8,0% 

6,0% -
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Figuur 23: PRISMA profiel onderzochte incidenten 

Uit bovenstaand PRISMA profiel volgt dat de meest voorkomende basisoorzaken van 
de onderzochte incidenten van de categorieën Menselijk Interventie (HRI), 
Organisatorisch Cultuur (OC) en Organisatorisch Kennisoverdracht (OK) zijn. De 
bijbehorende acties uit de Classificatie / Actie Matrix zijn respectievelijk Training, 
Reflectie en Escalatie. Afhankelijk van beschikbare middelen ( o.a. budget en 
personeelsinzet), managementprioriteiten en doelen, beslist het management welke 
acties en in welke vorm daadwerkelijk ondernomen worden. 

De SAFER sessies resulteerden in zeven oorzaken waar acties op ondernomen 
moesten worden. In totaal heeft de werkgroep 17 acties geïdentificeerd. Deze acties 
zijn geclassificeerd met behulp van de Classificatie / Actie Matrix. Hieruit volgt dat 
de meeste acties van de categorie Escalatie en Training zijn en in mindere van de 
categorie mate Procedures. 

Soort actie Techniek Procedures Informatie & Training Motivatie Escalatie Reflectie 
Communicatie 

Aantal 
acties 0 3 2 4 0 6 2 

Figuur 24: Geclassificeerde acties SAFER 

Zowel de PRISMA als de SAFER methode benoemen dus de acties Escalatie en 
Training als belangrijkste acties. Er bestaat dus een vrij grote overlap qua soort acties 
die volgens de PRISMA en de SAFER genomen moeten worden. 

Zoals eerder genoemd is er bij de SAFER sessies door het team geen gebruik gemaakt 
van de Classificatie / Actie Matrix. Wanneer het team deze matrix wel had gebruikt, 
waren sommige acties van een andere soort categorie geweest. Hierdoor was er een 
andere verdeling van acties gekomen. Wanneer deze andere verdeling getoond zou 
worden, kan men vervolgens weer kritiek hebben op de correctheid van de oorzaken 
die door het team genoemd zijn. Incorrecte oorzaken zouden natuurlijk leiden tot 
maatregelen die slechts de incorrecte oorzaken aanpakken en niet de werkelijke 
oorzaken. 
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8.2 Discussie 
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen beide methodes dient aan twee 
voorwaardes voldaan te worden: ten eerste dienen beide methodes betrekking te 
hebben op hetzelfde (deel van het) proces terwijl er ten tweede voldoende datapunten 
beschikbaar moeten zijn. 

De vergelijking zoals gemaakt in paragraaf 8.1 voldoet aan beide punten niet, 
aangezien slechts twee van de vijf door de PRISMA methode geanalyseerde 
incidenten betrekking hebben op het door SAFER geïnventariseerde triageproces. 
Hierdoor is het aantal datapunten waarop beide methodes met elkaar vergeleken 
kunnen worden te beperkt. De feitelijke waarde van deze vergelijking is dus nihil. 

De vergelijking is echter wel opgezet alsof aan alle voorwaarden voldaan was. Op 
deze manier vormt paragraaf 8.1 een duidelijk voorbeeld van hoe een soortgelijke 
vergelijking eruit zou moeten zien wanneer beide methodes wel betrekking zouden 
hebben op hetzelfde (deel van het) proces en wanneer er voldoende datapunten 
beschikbaar zouden zijn. De waarde van de vergelijking is dus demonstratief van 
aard. 

Om in de toekomst vergelijking tussen prospectieve risicoinventarisaties en 
retrospectieve incidentanalyses mogelijk te kunnen maken, zullen er dus ofwel meer 
incidenten met betrekking tot het triageproces geanalyseerd moeten worden met 
behulp van PRISMA ofwel zullen er meer cruciale processen op basis van gemelde 
incidenttypes met SAFER geanalyseerd moeten worden. Op deze manier wordt er 
voor overlap tussen de twee methodes gezorgd. Daarnaast dient er een database 
opgebouwd te worden van incidenttypes en faalwijzen, hun oorzaken en daarbij 
aansluitende mogelijke acties zodat ook aan de tweede voorwaarde voldaan wordt. 

8.3 Conclusie 
Hoewel SAFER en PRISMA ieder op zichzelf staande methoden zijn, kunnen ze 
binnen een VMS als complementaire methodes worden gezien. Vooraf kunnen de 
risico's binnen processen met SAFER geïdentificeerd worden terwijl achteraf met 
behulp van PRISMA gekeken kan worden of deze risico's ook daadwerkelijk 
optreden en of er geen risico ' s vergeten zijn. Omgekeerd kunnen de binnengekomen 
meldingen binnen PRISMA vergeleken worden met de geïdentificeerde faalwijzen 
binnen SAFER om op die manier eventuele vormen van onderrapportage te 
achterhalen. 

Concluderend kan gesteld worden dat de resultaten van dit onderzoek en het 
onderzoek van Hubens niet één op één met elkaar vergeleken kunnen worden. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat de overlap in het deel van het bedrijfsproces waar 
beide onderzoeken op gebaseerd zijn te gering is waardoor het aantal beschikbare 
datapunten te beperkt is. De waarde van de gepresenteerde vergelijking is dan ook 
niet feitelijk maar demonstratief van aard. Indien op basis van hetzelfde ( deel van het) 
proces met behulp van beide methodes meerdere analyses uitgevoerd worden, kan een 
database opgebouwd worden waarmee beide methodes vergeleken kunnen worden op 
het soort incidenttypes in vergelijking tot de faalwijzen, het soort en het aantal 
oorzaken en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. 
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De toegevoegde waarde van de vergelijking tussen de retrospectieve incidentanalyse 
en de prospectieve risicoinventatisatie ligt in het feit dat beide methodes 
verbeterkansen identificeren. Verbeterkansen is een containerbegrip voor eigenlijk 
alles wat men tegenkomt en waarvan men vindt dat het beter kan. Verbeterkansen 
leiden tot verbeterinterventies en deze zorgen ervoor dat de patiëntzorg daadwerkelijk 
veiliger wordt (Nap et al. , 2007b). Binnen het onderdeel Continu verbeteren van het 
VMS is het van belang om verbeterkansen om te zetten naar systematisch 
verbeteringen. Zowel de retrospectieve incidentanalyse als de prospectieve 
risicoinventatisatie kunnen in dit kader als input gezien worden voor het continue 
verbeterproces. lndien beide methodes met betrekking tot hetzelfde proces dezelfde 
verbeterkansen identificeren, vormt dit een sterke basis met betrekking tot de meest 
effectieve verbeterkansen. 
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9. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op basis van het 
onderzoek besproken. 

9.1 Conclusies 
Naar aanleiding van het onderzoek met betrekking tot retrospectieve incidentanalyse 
binnen CHP zijn de onderstaande conclusies getrokken: 

• Het doel van de MIP-commissie dient opnieuw vastgesteld te worden 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er een discrepantie bestaat tussen het 
door de organisatie geformuleerde doel van de MIP-commissie in het 
kwaliteitshandboek en het door de MIP-commissie zelf geformuleerde doel in 
haar jaarverslagen. In het kwaliteitshandboek van de CHP wordt het doel van de 
MIP-commissie omschreven als 'het toetsen van de zorgkwaliteit binnen CHP aan 
de hand van het analyseren van (bijna)incidenten in de patiëntenzorg en het doen 
van aanbevelingen tot preventie aan de daarvoor verantwoordelijken ' (CHP, 
2007d). In de jaarverslagen van de MIP-commissie over 2005 & 2006 en over 
2007 wordt het doel van de commissie omschreven als 'het op gepaste en 
objectieve wijze omgaan met (bijna) fouten en (bijna) ongevallen met betrekking 
tot de individuele patiëntenzorg ' (Maas, 2007 & 2008). 
Daarnaast bestaat er een verschil tussen het expliciet geformuleerde en het 
impliciet gepercipieerde doel van de commissie zowel binnen de organisatie als 
binnen de commissie. Naast te leren van incidenten wordt de MIP-commissie 
binnen CHP zowel door de organisatie als door haar leden (impliciet) ook geacht 
om de onderliggende structurele factoren binnen de organisatie aan te pakken. 
Deze doelstelling wordt echter niet expliciet geformuleerd in het doel van de 
commissie. Binnen zowel CHP als binnen de MIP-commissie bestaat dus een 
discrepantie tussen het expliciet geformuleerde en het impliciet gepercipieerde 
doel van de MIP-commissie. 
Om ervoor te zorgen dat er geen verschil in interpretatie bestaat met betrekking tot 
het doel tussen organisatie en commissie dienen beide partijen in onderling 
overleg het doel van de commissie te herdefiniëren. Het doel van de commissie 
moet door beide partijen gedragen worden en dient daarom in onderling overleg 
vastgesteld te worden. Hierbij dient ook aandacht gegeven te worden aan de 
wederzijdse verwachtingen van de commissie en de organisatie. Om de impliciete 
wens van de organisatie en commissie te vervullen dient het doel uitgebreid te 
worden met het onderdeel Monitoren van Van der Schaaf ( 199 l ). 

• De uitbreiding van het doel van de MIP-commissie met het onderdeel Monitoren 
heeft gevolgen voor de inrichting van het huidige NMMS 
Het huidige NMMS binnen CHP is ingericht om het doel Modelleren van Van der 
Schaaf te ondersteunen. Indien ervoor gekozen wordt het doel uit te breiden met 
de onderdeel Monitoren dienen er daarom aanpassingen gemaakt te worden aan 
het huidige NMMS. 
De aanpassingen als gevolg van de uitbreiding van het doel met het onderdeel 
Monitoren hebben betrekking op de modules Beschrijving, Classificatie, 
Berekening, Interpretatie en implementatie en Evaluatie van het huidige NMMS. 
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De aanpassingen kunnen als volgt per module worden samengevat: 
• Beschrijving: alle oorzaken per incident dienen achterhaald te worden op basis 

van de system approach met behulp van oorzakenbomen. 
• Classificatie: alle oorzaken dienen aan de hand van een vaste taxonomie 

geclassificeerd te worden zodat hetzelfde soort oorzaak altijd op dezelfde 
manier geclassificeerd wordt. 

• Berekening: er dient een incidentendatabase bijgehouden te worden met daarin 
onder andere de geclassificeerde oorzaken per incident. Hierdoor is de MIP
commissie in staat om periodiek kwantitatieve analyses te maken op basis van 
meerdere incidenten. 

• Interpretatie en implementatie: de resultaten van de kwantitatieve analyses op 
basis van het geïdentificeerde oorzakenpatroon dienen met behulp van een 
theoretisch model vertaald te worden naar het soort acties die ondernomen 
dienen te worden. 

• Evaluatie: om de effectiviteit van de voorgestelde verbeteracties vast te 
kunnen stellen is het noodzakelijk de effecten van de voorgestelde en 
geïmplementeerde acties te meten. Dit dient periodiek te gebeuren in overleg 
tussen de organisatie en de MIP-commissie door middel van een 
kwartaalvergadering. 

De aanpassingen in de modules Beschrijving, Classificatie, Berekening en 
Interpretatie en implementatie kunnen integraal bereikt worden door de medische 
versie van de PRISMA methode voor incidentanalyse te implementeren binnen de 
MIP-commissie. Het bewijs hiervoor is middels de PRISMA pilot geleverd in 
hoofdstuk 7. Figuur 8 op pagina 27 geeft het aangepaste NMMS weer in 
tabelvorm. Dit NMMS kan gezien worden als een eerste stap naar de invoering 
van de PRISMA methode binnen de incidentanalyse binnen CHP. De 
belangrijkste randvoorwaarden voor implementatie op de lange termijn zijn 
weergegeven in hoofdstuk 6. 

• De afstemming tussen MIP-commissie en organisatie moet verbeterd worden 
Doordat er verschillende doelen met betrekking tot de MIP-commissie bestaan 
binnen de organisatie en de commissie is de afstemming tussen beide partijen niet 
optimaal. Daarnaast bestaat er wederzijds onbegrip over elkaars manier van 
werken. De organisatie stelt dat de aanbevelingen van de commissie niet concreet 
genoeg zijn, terwijl de commissie stelt dat het management haar aanbevelingen 
niet vlot genoeg oppakt. Een bijkomend effect is dat er op de werkvloer weinig 
signalen worden ontvangen dat er iets gedaan wordt met de meldingen. 
Het opnieuw definiëren van het doel van de commissie en het invoeren van de 
PRISMA methode binnen de commissie zullen beide bijdragen aan een betere 
afstemming tussen organisatie en commissie. Daarnaast zijn echter ook 
aanpassingen nodig aan de module Evaluatie van het NMMS om deze verbeterde 
afstemming te borgen. Deze aanpassingen hebben betrekking op de periodieke 
bespreking van de resultaten en de commissie en de hieruit volgende acties van 
het management (zie paragraaf 5.4). Belangrijk punt hierbij is dat de verbetering 
tussen organisatie en commissie vanuit twee kanten dient te komen. 
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• Om tot een alomvattend VMS te komen dient de retrospectieve incidentanalyse 
gekoppeld te kunnen worden aan de prospectieve risicoinventarisatie 
Binnen een alomvattend VMS vormt de analyse van incidenten slechts één van de 
vijf onderdelen. Om tot een alomvattend VMS te komen zullen de verschillende 
onderdelen daarom aan elkaar gekoppeld moeten worden. De retrospectieve 
incidentanalyse kan gekoppeld worden aan de prospectieve risicoinventarisatie om 
op die manier de meest effectieve verbeterkansen te identificeren. Deze 
verbeterkansen vormen de input van het onderdeel continu verbeteren. 
De meest effectieve verbeterkansen worden geïdentificeerd wanneer beide op 
zichzelf staande methodes onafhankelijk tot dezelfde verbeterkansen komen. 
Hiertoe dient een vergelijking tussen de methodes gemaakt te worden op de 
volgende drie punten: de incidenttypes in vergelijking tot de faalwijzen, het aantal 
en het soort oorzaken en de bijbehorende acties om de oorzaken weg te nemen. 
Hierbij dient aan twee voorwaardes voldaan te worden: beide methodes moeten 
ten eerste betrekking hebben op hetzelfde (deel van het) proces en ten tweede 
dienen er voldoende datapunten beschikbaar te zijn om kwantitatieve analyses 
mogelijk te kunnen maken. Hiertoe dient een incidentendatabase opgebouwd te 
worden met behulp waarvan beide methodes onderling vergeleken kunnen 
worden. 

9.2 Aanbevelingen 
Op basis het onderzoek met betrekking tot retrospectieve incidentanalyse binnen CHP 
worden de onderstaande aanbevelingen gedaan: 

• Het formuleren van een veiligheidsbeleid 
De basis van veiligheidsmanagement in het algemeen en een VMS in het 
bijzonder is het formuleren van beleid en strategie op het gebeid van 
(patiënt)veiligheid. Binnen CHP is op dit moment het veiligheidsbeleid niet 
expliciet geformuleerd. Aanbevolen wordt daarom aan het management van CHP 
om het beleid met betrekking tot (patiënt)veiligheid expliciet te formuleren en te 
implementeren binnen de organisatie. Uiteraard dient het veiligheidsbeleid aan te 
sluiten bij het algemene beleid van CHP en kan het daarom als onderdeel van het 
kwaliteitsbeleid geformuleerd worden. 

• Het creëren van een meldingscultuur 
Effectief risico management is gebaseerd op het creëren van een meldingscultuur 
(Reason, 2000). Hoewel een cultuur geen maakbaar goed is, kan het management 
wel acties ondernemen om de leden van de organisatie in een bepaalde richting te 
sturen. Binnen een meldingscultuur staat het leren van fouten centraal en niet het 
afstraffen van fouten. Een eerste voorwaarde voor het creëren van een 
meldingscultuur is dan ook het nadrukkelijk uitsluiten van dit soort acties door het 
management zodat de vertrouwelijkheid van melden gewaarborgd is. 

• Het verhogen van de meldingsbereidheid 
Over heel 2007 zijn er binnen CHP ongeveer 111.000 verrichtingen waarbij 
patiënten betrokken waren verricht. In dezelfde periode zijn er 45 MIP-meldingen 
binnen gekomen. Op basis van deze getallen en gezien het feit dat uit eerder 
onderzoek (Snoeren & Brouwer, 2007) bleek dat niet iedereen binnen CHP op de 
hoogte is van het bestaan van de MIP-comrnissie en van de manier waarop 
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meldingen gemaakt dienen te worden, mag geconcludeerd worden dat niet alle 
incidenten binnen CHP gemeld worden. Onduidelijkheid over het doel van de 
MIP-commissie, het soort meldingen dat gemaakt kan worden, de manier waarop 
gemeld dient te worden en het verloop na het maken van een melding zijn stuk 
voor stuk ook factoren die de meldingsbereidheid negatief beïnvloeden (Van der 
Schaaf & Wright, 2005). Ook de terugkoppeling van de resultaten voortvloeiend 
uit de meldingen vormen hiervan een onderdeel. 

Bovenstaande zaken zijn allemaal concrete zaken die eenvoudig door het 
management aangepakt kunnen worden en zodoende de meldingsbereidheid 
verhogen. Voor het optimaal functioneren van een meldsysteem gebaseerd op de 
PRISMA methode is het noodzakelijk om over voldoende kwalitatief goede 
meldingen te beschikken. 
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Avond, Nacht en Weekend(-uren) 
Classificatie / Actie Matrix 
Callcenter 
Coöperatieve Vereniging Centrale Huisartsen Posten Zuidoost 
Brabant U .A. 
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Nederlands Technische Afspraak 
Near Miss Management System 
Prevention and Recovery Information System for Monitoring 
and Analysis 
Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico's 
Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie 
Stichting Huisartsenorganisatie Kempen en Omstreken 
Veilig Incident Melden 
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