
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Retrospectieve incidentanalyse binnen CHP

Crol, E.J.H.M.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/868ce92b-61bb-443e-87ae-7a42fcee7fc5


T u / e technische universiteit eindhoven 
~entrale Huisartsen Posten 
~ Zuidoost Brabant 

Retrospectieve Incidentanalyse 
binnen CHP 

Door: 

Onder begeleiding van: 

Eindhoven, juni 2008 

Appendices 

Emile Crol 

E.J.H.M. Crol 

dr. T.W. van der Schaaf 
dr. ir. J.J. Berends 
dr. W.H.J.M. Verstappen 
ir. P.M.M. Crooijmans 

Student Technische Bedrijfskunde 

Eerste begeleider TU/e 
Tweede begeleider TUie 

Medisch manager CHP 
Kwaliteitsfunctionaris CHP 



Inhoudsopgave 

A 1 Organisatiestructuur 
A2 Organogram CHP 
A3 Verzorgingsgebieden CHP en SHoKo 
A4 Basiselementen Veiligheidsmanagementsysteem 
AS Meldingsformulier Incidenten Patiëntenzorg 
A6 Overzicht MIP meldingen 
A7 Analyse MIP-meldingen 2007 
A8 Eindhoven Classificatie Model medische versie 
A9 Classificatie / Actie Matrix 
AIO PRISMA 
Al 1 SIRE 
Al2 PRISMA analyses per melding 

Al 2.1 MIP-melding 90 
Al2 .2 MIP-melding 92 
Al2 .3 MIP-melding 93 
A\2.4 MIP-meldingen 97 & 98 
Al2 .5 MIP-melding 99 

Referenties 
Lijst van veelgebruikte afkortingen 

Al 
A2 
A3 
A4 

Al2 
Al4 
Al6 
A20 
A23 
A24 
A26 
A28 
A28 
A32 
A35 
A38 
A43 
A46 
A49 



Appendices Retrospectieve Incidentanalyse binnen CHP 
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A2 Organogram CUP 
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A3 Verzorgingsgebieden CUP en SHoKo 
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Figuur A3. l : Verzorgingsgebieden CHP en SHoKo 

Verzorgingsgebied CUP': Verzorgingsgebied SHoKo 15
: 

Gemeente Inwoners Landoppervlakte Gemeente Inwoners Landoppervlakte 
(km2) (km2) 

Asten 16.391 70,34 Bergeijk 18.088 101 ,04 
Best 29.096 34,28 Bladel 19.127 75 ,42 
Deume2 31.693 117,1 Deume 16 31 .693 11 7, 1 
Eindhoven 210.307 87,75 Eersel 18. 100 82,44 
Geldrop-Mierlo 37.993 3 1,06 Valkenswaard 30.852 55 ,0 1 
Gemert-Bakel 28 .065 122,75 Veldhoven 43 . 101 3 1,72 
Heeze-Leende 15 .108 103,93 
Helmond 86.663 53,2 
Heusden 42.795 78,88 
Laarbeek 21.767 55,36 
Oirschot 17.891 101 ,75 
Someren 18.190 80,06 
Son en Breugel 15.451 25,93 
Waalre 16.706 22,44 

Totaal 588.116 984,83 Totaal 160.961 462,73 

1 Overgenomen uit: CBS statline 1 nov 2007 
2 De gemeente Deurne valt deels onder het verzorgingsgebied van CHP en deels onder ShoKo 
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A4 Basiselementen Veiligheidsmanagementsysteem 

Het VMS zorgt voor de systematisch verankering van patiëntveiligheid in de 
organisatie en in de praktijkvoering van professionals. Binnen het project VMS 1s 
bepaald dat de basiselementen van het VMS tenminste bestaan uit: 

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 worden hieronder in detail beschreven. 

Ad 1. Beleid en Strategie 
Een van de basiselementen van veiligheidsmanagement is het formuleren van beleid 
en strategie op het gebied van (patiënt)veiligheid. Het is een essentieel onderdeel van 
een goed werkend veiligheidsmanagement. 

Het is de eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis dat 
veiligheidsmanagement wordt geïmplementeerd en toegepast. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de veiligheidscultuur, het verspreiden van 'good practices' en 
het sturen op de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Het gaat daarbij om leiderschap, 
het formuleren van beleid & strategie, het creëren van een veiligheidscultuur, 
scheppen van voorwaarden en resultaatmanagement (NEN, 2007). 

Hulpmiddelen veiligheidsbeleid en veiligheidsstrategie 
Voor het VMS basiselement beleid en strategie zijn een aantal hulpmiddelen 
ontwikkeld. Sommige van deze zaken zijn vrij beschikbaar gesteld via de website van 
VMSzorg terwijl andere alleen toegankelijk zijn voor deelnemende ziekenhuizen aan 
het veiligheidsprogramma: 
• Zelfevaluatie instrument VMS (niet vrij beschikbaar) 

Om de startpositie vast te stellen en de 'sense of urgency' te creëren kan een 
zorginstelling de 'zelfevaluatie VMS' uitvoeren. Met de bevindingen uit deze 
evaluatie kan de zorginstelling haar huidige beleid en strategie aanpassen en een 
meerjarig veiligheidsplan opstellen waarin concrete doelstellingen op het gebied 
van patiëntveiligheid zijn opgenomen. 

• Handleiding Veiligheidsplan (vrij beschikbaar) 
Voor het opstellen van een veiligheidsplan is een hulpmiddel ontwikkeld: de 
handleiding Veiligheidsplan. In deze handleiding worden handvatten gegeven 
voor het schrijven van het veiligheidsplan en zijn voorbeeldplannen beschikbaar 
van pilotziekenhuizen. 

• Blauwdruk samenwerking petrochemie (vrij beschikbaar) 
Binnen de petrochemische industrie heeft men veel ervaring met de organisatie 
van veiligheid aangezien veiligheid daar prioriteit nummer één is. Om 
samenwerking te bevorderen tussen zorginstellingen en de petrochemische 
industrie is de blauwdruk samenwerking petrochemie opgesteld waarin 
voorbeelden en suggesties zijn opgenomen over de wijze waarop de uitwisseling 
van kennis en ervaring kan worden vormgeven. 
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Ad 2. Veilige Cultuur 
Het bouwen aan veilige zorg vraagt om een open en pro-actieve cultuur. Het creëren 
van een 'veilige' cultuur is dan ook één van de basiselementen van een VMS. Binnen 
de NT A 8009 zijn echter geen expliciete eisen geformuleerd ten aanzien van cultuur, 
maar heeft men ervoor gekozen deze impliciet te laten volgen uit de andere basiseisen 
(NEN, 2007). 

De patiëntveiligheid in zorginstellingen vormt een belangrijk onderdeel van de 
kwaliteit van de gezondheidszorg. Binnen een groep medewerkers in een 
zorginstelling heersen bepaalde normen en waarden ten aanzien van patiëntveiligheid. 
Deze patiëntveiligheidscultuur is een belangrijke beïnvloedende factor voor het 
optreden van incidenten, het melden van incidenten en hoe ermee omgegaan wordt 
(Smits et al. , 2006). 

Patiëntveiligheidscultuur zou zich moeten kenmerken door het hebben van een 
kritische houding over het eigen handelen, het melden van procesafwijkingen en 
incidenten en het streven om van eigen fouten te willen leren ten einde risico 's en 
onnodige schade bij de patiënten te reduceren dan wel te voorkomen (Hellings et al., 
2005). 

In een cultuur waarin incidenten gemeld kunnen worden zonder erop afgerekend te 
worden, is het mogelijk ervan te leren (loM, 2000). Als men in ziekenhuizen 
structuurveranderingen wil aanbrengen om de patiëntveiligheid te bevorderen, is het 
belangrijk om meer te weten over de heersende patiëntveiligheidscultuur. Uit 
onderzoek is gebleken dat structuurveranderingen doorgaans niet effectief zijn als 
men niet ook inzet op verandering van de patiëntveiligheidscultuur (Scott et al. , 
2003). 

Meten van de veiligheidscultuur 
Voor een verandering van de patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen is het 
noodzakelijk eerst inzicht te krijgen in de bestaande cultuur voordat de richting van de 
cultuurverandering goed bepaald kan worden (Davies et al., 2000). Om inzicht te 
krijgen in de bestaande cultuur van zorginstellingen worden binnen VMSzorg de 
vo lgende twee instrumenten aangeboden: 
• IZEP 

Het Instrument voor Zelf Evaluatie van de Patiëntveiligheidscultuur (IZEP) is 
enerzijds ontwikkeld om het begrip patiëntveiligheidscultuur toegankelijker te 
maken en anderzijds om het bespreken van de veiligheid binnen een afdeling of 
team aan te sporen (Struben et al. , 2006). IZEP is gebaseerd op het door Shell 
ontwikkelde zelfevaluatie instrument 'Understanding your culture'. 
IZEP wordt uitgevoerd in de vorm van een workshop. De deelnemers 'scoren' 
negen dimensies die van belang zijn voor het managen van veiligheid door ze elk 
aan één van vijf cultuurniveaus van Parker en Hudson (200 l) toe te bedelen. 
Vervolgens wordt er eerst in tweetallen, daarna met de hele groep over de scores 
gediscussieerd. Op deze wijze krijgt men inzicht in hoe anderen over veiligheid 
denken, het vergroot het bewustzijn voor veiligheidsrisico's en de rol die cultuur 
daarbij speelt. Ook de sterke en zwakke punten in de veiligheidscultuur worden 
vastgesteld. 
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Naast het bepalen van het cultuurniveau wordt door de deelnemers een concreet 
en makkelijk uit te voeren verbeterplan gemaakt gericht op één van de (zelf 
vastgestelde) zwakke punten. Door het multidisciplinaire karakter is het draagvlak 
voor het plan groot en wordt het specifiek gericht op de kenmerken van de 
afdeling. 
Essentieel is dat IZEP géén meetinstrument is maar puur een instrument dat 
discussie over patiëntveiligheid bevordert (Struben et al., 2006). 

• COMPaZ 
Cultuur Onderzoek onder Medewerkers over Patiëntveiligheid in Ziekenhuizen 
(COMPaZ) is een enquête waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre diverse 
interventies/activiteiten op het gebied van patiëntveiligheid bijdragen aan een 
cultuurverandering. COMPaZ is een bewerking van de Hospita! Survey on Patient 
Safety Culture (HSPS3

) van de Amerikaanse Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ). De items uit de vragenlijst zijn opgesteld op basis van literatuur 
waarin concepten van veiligheidscultuur worden beschreven. Met COMPaZ 
worden elf dimensies3 van patiëntveiligheidscultuur gemeten. De mate waarin 
afdelingen positief scoren op de dimensies kan gerelateerd worden aan de 
ontwikkelingsfasen van de cultuurladder van Parkeren Hudson 4. 

De bevindingen uit de cultuurenquête en het evaluatie-instrument zullen in de 
zorginstellingen moeten worden omgezet in concrete doelstellingen en activiteiten die 
worden opgenomen in het eerder genoemde veiligheidsplan. 

Cultuurinterventies4 

Als blijkt dat de veiligheidscultuur niet op het gewenste niveau zit, kunnen 
onderstaande interventies gebruikt worden om de cultuur met betrekking tot 
veiligheid te verbeteren: 
• Veiligheidsrondes door het management 

Het management speelt een belangrijke rol bij het creëren van een 
veiligheidscultuur. Leidinggevenden zetten de eerste stappen naar een nieuwe 
cultuur als zij vragen zouden stellen als wat is hier gebeurd in plaats van wie heeft 
dit veroorzaakt. 

• Managementtraining bewustwording & motivatie 

• 

Het ontwikkelen van een training bewustwording & motivatie is een 
cultuurinterventie die onderdeel uitmaakt van VMSzorg. De managementtraining 
zal inspelen op gedragsaspecten en het aanmeten van een ' veiligheidsbril' bij het 
management. 
Team Resource Management 
Team Resource Management (TRM) is een vertaling van de veiligheidstraining 
van de luchtmacht, Crew Resource Management (CRM). CRM is eind jaren 70 
ontwikkeld in de luchtvaart om incidenten aan te pakken die gebeurden door het 
falen van samenwerking in de cockpit. In de zorg kunnen ook incidenten optreden 
wanneer de samenwerking niet optimaal verloopt, vooral tijdens acute situaties. 

3 Zie: (website AHRQ) 
4 Vrij naar: (website VMSzorg) 
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Ad 3. Veilig Incident Melden (VIM)6 

Het melden van incidenten vormt een belangrijk basiselement van het 
veiligheidsmanagementsysteem en heeft als doel (snel) inzicht te krijgen in het 
functioneren van het zorgproces. Binnen het Incident Melden staat niet de vergissing 
van een persoon centraal maar de condities waaronder mensen werken en de wijze 
waarop de zorg is georganiseerd. Op het moment dat een ongewenste gebeurtenis 
optreedt vraagt men zich niet af door wie het komt, maar hoe het komt dat de 
veiligheidsmechanismen van het systeem niet gewerkt hebben. 

Leren van incidenten 
Voor een zorginstelling is het belangrijk om, naast het melden zoveel mogelijk te 
leren van incidenten door deze zorgvuldig te analyseren. Incidenten kunnen op 
verschillende manieren gemeld en geanalyseerd worden. Retrospectieve risico
inventarisatie omvat de identificatie, analyse en beoordeling van risico's. De risico's 
worden door deskundige medewerkers geïnventariseerd met behulp van daarvoor 
geschikte methoden. Dit geeft het management input voor passende maatregelen die 
moeten worden getroffen om patiëntveiligheid te verbeteren (NEN, 2007). 

De meest gebruikte analysemethoden zijn PRISMA en SIRE, die beide gebaseerd zijn 
op de system approach (Reason, 1990 & 2000). Beide worden ook als voorbeeld van 
retrospectieve risico-inventarisatie methoden genoemd in de NTA 8009. Met deze 
methoden worden de basisoorzaken achterhaald waarom het incident is opgetreden 
(en dus niet wie ervoor verantwoordelijk was), zodat de mogelijkheid ontstaat om 
verbetermaatregelen te formuleren en in te voeren. 
• PRISMA 

Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis 
(PRISMA) is oorspronkelijk ontwikkeld voor de chemische procesindustrie door 
Van der Schaaf (Van der Schaaf, 1992) maar later ook aangepast voor gebruik in 
de gezondheidszorg door Van Vuuren (Van Vuuren et al. , 1997). 
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. 
De PRISMA methode bestaat uit drie componenten (Van der Schaaf & Habraken, 
2005): 

l. Incidentbeschrijving aan de hand van oorzakenbomen met een faalzijde en 
een herstelzijde 

2. Oorzakenclassificatie van basisoorzaken naar technische, organisatorische 
en menselijke faaloorzaken 

3. Periodieke vertaalslag naar structurele maatregelen 
■ SIRE 

Systematische Incident Reconstructie en Evaluation (SIRE) is de Nederlandse 
variant van de Root Cause Analysis (RCA) uit de VS. Het is een gestructureerde 
methode waarmee incidenten dusdanig kunnen worden onderzocht en 
geanalyseerd dat ervan wordt geleerd en dat herhaling van dergelijke incidenten in 
de toekomst kan worden voorkomen (Heemskerk et al, 2007). 
De SIRE methode bestaat uit de volgende zeven stappen die multidisciplinair 
worden uitgevoerd (Leistikow et al., 2006a): 

1. Identificeer het incident en verzamel relevante informatie 
2. Maak de verzamelde data inzichtelijk en overzichtelijk 
3. Baken het onderzoeksgebied af 
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4. Identificeer de oorzaken van het probleem door nauwkeurig incidenten te 
analyseren en barrières en vangnetten te beoordelen 

5. Identificeer mogelijke veiligheids- en kwaliteitsverbeteringen 
6. Rapporteer de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen 
7. Rond de SIRE af 

Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van SIRE is de vrijheid van spreken 
van de betrokken medewerkers, waarbij nauwlettend wordt vermeden om een 
schuldige te zoeken. Het ontstaan en verloop van het incident worden zo 
inzichtelijk en oorzaken kunnen worden benoemd, waarmee de basis wordt gelegd 
voor maatregelen ter voorkoming van herhaling. Tevens kunnen 'herstellende 
componenten' worden benoemd die de schade hebben beperkt en zouden moeten 
worden versterkt (Heemskerk et al, 2007). 

Binnen het project Veiligheidsmanagement is gekozen om te analyseren middels de 
PRISMA methode. De PRISMA methode kent een classificatiesysteem waardoor 
trends gesignaleerd kunnen worden en waarop verbeteringen kunnen worden 
doorgevoerd. Deze methode is geschikt om snel en efficiënt ( op afdelingsniveau) 
incidenten te analyseren en acties te ondernemen. De methode wordt in verschillende 
instellingen succesvol toegepast en wordt daarnaast door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg gebruikt. Bij de SIRE methodiek wordt een 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. Deze methode is tijdrovender dan de 
PRISMA methodiek (Heemskerk et al, 2007). 

Implementatie Veilig Incident Melden 
Een omgeving waar men het vertrouwen en de veiligheid voelt om ongewenste 
gebeurtenissen te melden is waarschijnlijk het beste te realiseren op afdelingsniveau. 
Heemskerk et al. (2007) presenteren een draaiboek voor de implementatie van VIM 
waarin de onderwerpen a) incident melden, analyseren en verbeteren b) doelen, 
indicatoren en voorwaarden en c) een stappenplan voor het invoeren van VIM aan 
bod komen. De eisen om incidenten te rapporteren en analyseren zijn opgenomen in 
de NTA 8009 (NEN, 2007). 

Pilot Patiënt meldt Incidenf 
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ontwikkelt m 
samenwerking met drie pilotziekenhuizen een instrument voor het verzamelen van 
incidenten aangegeven door patiënten ten behoeve van het vergroten van de 
patiëntveiligheid. De pilot wordt in eerste instantie uitgevoerd om inzicht te krijgen in 
de bereidheid van het melden door patiënten. Daarnaast wordt er een formulier 
ontwikkeld dat voldoende mogelijkheden geeft voor de patiënt om een incident te 
melden. De patiëntmeldingen worden naast de incidentmeldingen van het personeel 
gelegd en op dezelfde manier geanalyseerd als dat met VIM-meldingen gebeurt. De 
patiëntmeldingen dienen dus als extra informatiebron. Uiteindelijk moet uit het 
onderzoek blijken of deze informatie bij kan dragen aan het vergroten van de 
veiligheid van de zorg. 

5 Vrij naar: (website VMSzorg) 
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Onderzoek KNMG Veilig Melden 
Om het melden van incidenten door hulpverleners in de gezondheidszorg te 
bevorderen, zijn een cultuuromslag en een goede bescherming van de melder van 
groot belang. Met de 'bescherming van de melder' wordt bedoeld dat de melder niet 
bang hoeft te zijn dat zijn melding leidt tot individuele sancties of maatregelen 
(Legemaate et al., 2006). 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het KNMG onderzoek naar Veilig 
Melden zijn bijeengebracht in het beleidsdocument Veilig Melden (KNMG6

, 2007). 
Het beleidsdocument is zo opgezet dat het ook in andere zorgsectoren ( dan de 
ziekenhuizen waar het voor ontwikkeld is) toepasbaar is. 
Om het melden van incidenten te stimuleren moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan: 

• Het realiseren van een veiligheidscultuur van openheid en transparantie waarin 
de bereidheid om van incidenten en fouten te leren centraal staat 

• Goede organisatorische en financiële ondersteuning ( inbedding m 
kwaliteitssysteem) 

• Het invoeren van een werkbare meldingsprocedure op afdelingsniveau 
( duidelijkheid over te melden gebeurtenissen, deskundige analyse, goede 
feedback, zichtbare verbeteringen) 

• Het maken van afspraken gericht op de bescherming van de melder 
Bescherming van de melder is mogelijk door een duidelijk onderscheid te maken 
tussen op algemene kwaliteitsverbetering gerichte meldingssystemen aan de ene kant 
en systemen gericht op het beoordelen of bestraffen van individuen voor het maken 
van fouten aan de andere kant. Wanneer een dergelijke scheiding niet gemaakt wordt, 
zal dit een negatieve invloed hebben op de meldingsbereidheid van hulpverleners. Het 
is dan ook van belang dat zowel ziekenhuizen als externe toezichthouders als 
Inspectie en Openbaar Ministerie bij procedures tegen individuele melders of andere 
betrokkenen géén informatie uit meldingssystemen gebruiken. Bescherming van de 
melder kan echter nimmer betekenen dat diens individuele verantwoordelijkheid en de 
mogelijkheid om maatregelen tegen hem te treffen komen te vervallen (KNMG, 2007 
& NEN, 2007). 

Ad 4. Prospectieve risico-inventarisatie 
Bij het inventariseren en analyseren van risico 's, ook wel prospectieve ns1co
inventarisatie genoemd, worden risicovolle processen in een multidisciplinair team 
geanalyseerd. Systematisch worden alle manieren waarop het proces kan falen 
benoemd en beoordeeld op hun potentiële effect. Vervolgens worden preventieve 
maatregelen bedacht die de kans op ontstaan van deze faalwijzen kunnen verminderen 
danwel het effect ervan kunnen beperken (NEN, 2007). 

Bij prospectieve risico-inventarisaties kan gebruik gemaakt worden van de methodiek 
'Healthcare Failure Mode & Effects Analysis' (HFMEA). Deze methode is een voor 
de gezondheidszorg aangepaste versie van de FMEA methode uit de 
luchtvaartindustrie. De Nederlandse vertaling van HFMEA heet SAFER: Scenario 
Analyse van Faalwijzen Effecten en Risico's (Leistikow et al. , 2006b). 

6 Ook namens V&VN, Orde, NPCF, NVZ en NFU 
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Naast HFMEA en SAFER bestaan er nog diverse andere methoden voor het uitvoeren 
van een prospectieve risico-inventarisatie. Voorbeelden hiervan zijn het Bowtie model 
(CBO/ AMC) en de Tripod-methode (LUMC/ AMC). De Tripod-methode kan ook 
voor analyse van incidenten worden gebruikt (NFU, 2006). Binnen de NTA 8009 
worden (H)FMEA en het Bowtie model genoemd als voorbeelden van prospectieve 
risico-inventarisatie methoden (NEN, 2007). 

Stappen in de prospectieve risico-inventarisatie 
Een prospectieve risico-inventarisatie bestaat normaal gesproken uit een zestal 
stappen die hieronder kort beschreven worden (Nap et al., 2007a): 

1. Stel ondubbelzinnig en met helder afgebakende grenzen het onderwerp en doel 
vast 

2. Formeer een multidisciplinair team met daarin onder andere een 
inhoudsdeskundige, een patiënt en een adviseur 

3. Breng het huidige proces in beeld door middel van een stroomdiagram van de 
processtappen 

4. Voer de analyse uit: maak een lijst van alle potentiële en mogelijke faalwijzen 
per processtap uit stap 3; bepaal de mogelijke gevolgen van elke faalwijze; 
schat per gevolg de ernst in; benoem per faalwijze-gevolg combinatie de 
mogelijke oorzaken; bepaal de kans dat de oorzaak optreedt; stel de 
risicomatrix7 op; bepaal met behulp van de beslisboom8 of er actie 
ondernomen moet worden 

5. Bepaal per faalwijze waarop actie ondernomen moet worden of de oorzaak 
geëlimineerd, gecontroleerd of geaccepteerd moet worden en beschrijf voor 
elke faalwijze die geëlimineerd of gecontroleerd moet worden SMART een 
verbeteractie 

6. Rapporteren de uitkomsten van de stappen door middel van ingevulde 
werkformulieren of een uitgebreider rapportageformulier 

Na de prospectieve risico-inventarisatie worden de verbeteracties ingevoerd. Om de 
invoering te bevorderen wordt er daarom per verbeteractie een persoon 
verantwoordelijk gemaakt. 

Ad 5. Continu Verbeteren 
De zorg wordt steeds complexer en steeds meer mensen met specifieke kennis leveren 
een bijdrage aan het patiëntenproces. Om dit soepel te laten verlopen is het belangrijk 
om processen goed te organiseren en continu te blijven zoeken naar verbetering. 

Nolan-verbetermodel 
Met het verbetermodel van Nolan (CBO, 2004) kunnen verbeteringen snel, 
pragmatisch en systematisch worden ingevoerd. Het is namelijk belangrijk dat 
'verbeterkansen' worden omgezet naar systematische verbeteringen. Verbeterkansen 
is een containerbegrip voor eigenlijk alles wat men tegen komt en waarvan men vindt 
dat het beter kan. Verbeterkansen leiden tot 'verbeterinterventies' en deze zorgen 
ervoor dat de patiëntenzorg daadwerkelijk veiliger wordt (Nap et al., 2007b). 

7 Een risicomatrix combineert de (vermoedelijke) ernst van de gevolgen van het incident met de 
geschatte kans dat het desbetreffende incident optreedt. In combinatie met de risicomatrix leiden 
HFMEA en SAFER tot een prioritering van de aanbevelingen (NFU, 2006) 
8 De beslisboom bepaalt aan de hand van de mate van kritiek, de controleerbaarheid en de 
detecteerbaarheid of de faalwijze het waard is actie te ondernemen (Leistikow et al. , 2006b) 
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Binnen het model van Nolan gaat het om de volgende zaken (Nap et al., 2007b): 
- Wat wil je bereiken ( doelstelling)? 
- Wanneer weten we of de verandering een verbetering is (indicatoren)? 
- Welke veranderingen resulteren in een verbetering (literatuur, best practices)? 
- Hoe implementeer je verbeterinterventies (PDSA)? 
- Hoe borg je de verbetering (blijven meten, forced funtion, extra checks)? 

Wat willen we bereiken? 

Wanneer weten we dat een 
veranderine een verbeterine is? 

Welke verandering zal 
resulteren in een verbeterin~? 

Figuur A4.l: No/an verbetermodel 
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A5 Meldingsformulier Incidenten Patiëntenzorg9 

Pagina 1 van 2: 

FORMULIER VOLLEDIG EN IN BLOKLETTERS INVULLEN! 
lnvu Id atum: VI 01gnummer: 

A ALGEMENE GEGEVENS MELDER ALGEMENE GEGEVENS PATIËNT 

~ aam: Naam: 

Adres: Adres: 

Postcode, woonplaats: Pos tcode, woonplaats: 

Telefoonnummer: Telefoonnummer: 
Indien melder niet zelf betrokken bij i11cidtml :ALGEMENE GEGEVENS VAN DEGENE Ol'WlE DE MELDING BETREKKING HEEFT: 

• aam: 
Ad res, postcode, woonplaats: 
Telefoonnummer: 

B GEGEVENSTOEDRACI-ITI CIDENT 

81 Datum: Tijd: 

82 Locatie incident Huisartsenpost Bij eati ënt thuis Elders 

□ Telefonisch contact □ Woonkamer □ Op straat 

□ Ingang/ontvangstbalie □ Slaapka mer □ In openbaar gebouw 

□ Wachtrui mte □ Elders, nl. ... □ Woonhu is 

□ Spreekkamer □ Elders, nl .. .. 
83 Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk hel incident. Sclrrijf zo 11odig door op de nclrterzijde m 11 deze pagi11n. 

9 Docu ment F265-1 0-1 versie 1 uit kwalite itshandboek CHP 
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Pagina 2 van 2: 

84 Wat is volgens u de oorzaak? U mag meerdi'n! oorzakm 111111kr11iS<'l1. 

□ Te laa t medische hulp gevraagd 
□ Te lange wachttijd telefonisd1 
0 Te lang wachten op de post 
□ Te lang wad1ten op visite 
□ Te lange delay tu · en aanmelden en actie 
0 Onjuiste bepaling urg ntie 
□ Verkeerde beh andeling 
□ Weigeren venvijzi ng 
□ Falende of ontbrekende apparatuur 
□ Geen adequate beh,mdeling mogeli jk door: 

□ Ondeskundigheid 
□ Onoplettendheid 
□ Haast, hoge werkdni k 
□ Bejegeni ng, niet serieus genomen 
□ Anders, nl .. . 

□ Anders, nl . . . 

85 Zijn er gevolgen voor de patiënt 
0 Geen merkbare gevolgen 
□ Merkbare gevolg n: 
□ Ri ico gezondheid 
□ Feitelijk I tseL namelijk ... 
□ Opname ziekenhuis 
□ Overige, namelijk ... 

C A A NBEVELI NGEN MET BETKEKKINC TOT PREVENTIE 

C l Heeft u aanbevelingen om in de toekomst een dergelijk voorval te voorkomen? 

C2 Had bovenstaand voorkomen kunnen worden? Ja / nee 
Toelichting: 

Dit formul ier opsturen met de vermelding 'vertrouwelijk' naa r: 
CHP Zuidoost Brabant 
Voorzitter MIP oommissie 
Postbus 2117 
5600 CC Eindhoven 
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A6 Overzicht MIP meldingen10 

Recente MIP-meldingen 
Onderstaande tabe l geeft een overzicht van de MIP-meldingen over de jaren heen. 

Kenmerk melding 200811 2007 2006 200512 

Onderlinge communicatie regiearts en visitearts 3 3 4 1 
Functioneren van callassistente (triage en communicatie) 0 7 6 1 
Foutieve NAW gegevens 0 4 3 0 
Falen van middelen 1 4 3 1 
Overdracht tijdens dienstwisseling 0 3 2 0 
Wegvallen van visite 0 1 3 0 
Discussie over geografische grenzen/afstand werkgebied en 0 1 2 1 
inzet auto 's 
Niet volgen van protocollen 1 1 1 
Niet ontvankelijk 3 10 3 2 
Overig 1 11 0 0 
Totaal 9 45 27 7 

Tabel A6.1: Overzicht recente MIP-meldingen 

NB: de meldingen over 2005 en 2006 zijn gecategoriseerd door de voorzitter van de 
MIP-commissie terwijl de meldingen over 2007 en 2008 gecategoriseerd zijn door de 
onderzoeker. Hierdoor kunnen verschi llen van interpretatie bestaan tussen kenmerken 
van meldingen over de jaren heen. 

Diversiteit melders 
Naar aanleiding van bovenstaande tabel is verder onderzoek gedaan naar de diversiteit 
van de melders. Gekeken is naar het aantal unieke melders per jaar en het gemiddeld 
aantal meldingen per melder per jaar. 

2005 12 2006 2007 2008 11 

meldingen 7 27 45 9 
un ieke melders 6 18 30 9 
gemiddeld aantal 
meldingen/melder 1, 17 1,5 1,5 

% meldingen MIP-com 0,00% 25,93% 20,00% 0,00% 

% betrokken 85,71 % 37,04% 37,78% 66,67% 
% niet-betrokken 14,29% 62,96% 60,00% 33 ,33% 

%DA 85,71% 74,07% 53,33% 33,33% 
%HA 14,29% 25,93% 31 ,11% 55,56% 
% overige 14,29% 0,00% 15,56% 11,11% 

Tabel A6.2: Overzicht aantal meldingen en melders 

10 Overgenomen uit Kwaliteitsjaarverslag CHP 2006 
11 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 
12 De eerste MIP melding is van 19 september 2005 
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Zoals te zien in tabel A6.2 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. 

Het gemiddeld aantal meldingen per melder lijkt af te nemen in 2008 tov 2007 nadat 
het in 2007 gelijk was tov 2006. In 2006 maakte 44,4% van de melders meer dan één 
melding. In 2007 was dit percentage gedaald tot 26,7% terwijl het gemiddeld aantal 
meldingen per melder gelijk bleef In 2008 heeft nog geen enkele melder meer dan 
één melding gedaan. 
Nader onderzoek naar de groep melders die meermaals binnen een jaar een melding 
gedaan heeft wees uit dat zich binnen deze groep meerdere leden uit de MIP 
commissie zelf bevonden. Zo werden in 2006 bijna 26% en in 2007 20% van alle 
meldingen gedaan door leden van de MIP commissie. 

Zoals beschreven in het protocol MIP is het doel dat eenieder melding maakt van de 
incidenten waarbij hij of zij rechtstreeks betrokken is. Daarom is het interessant om te 
weten in hoeverre dit ook daadwerkelijk het geval is. Nadat in 2006 en 2007 ongeveer 
60% van de melders niet direct betrokken was bij het gemelde incident, lijkt in 2008 
het omgekeerde te gelden. 
In dit licht is het ook interessant te kijken naar de functie van de melder. Er worden 
namelijk relatief meer uren gedraaid door doktersassistentes (DA) dan door artsen 
(HA) binnen de CHP. Dit komt naar voren over de jaren 2006 en 2007 maar niet in 
2008 waar juist relatief veel meldingen door artsen gemaakt zijn. 

Concluderend kan gesteld worden dat de diversiteit onder de melders hoog is. Het feit 
dat veel melders slechts eenmalig een melding doen lijkt een beperkende factor voor 
het aantal meldingen te zijn. Voor 2008 is het de verwachting dat het aantal 
meldingen ongeveer gelijk zal zijn als over 2007. Het absolute aantal meldingen ligt 
echter voor een organisatie ter grootte van de CHP met minder dan één melding per 
week erg laag. 

Het feit dat meldingen in veel gevallen niet het eigen handelen betreffen kan gezien 
worden als een eerste stap vanuit de melder om later wel te gaan melden met 
betrekking tot het eigen handelen (pilot melding). Indien men echter niet tevreden is 
over de afhandeling van hun eerste melding, heeft dit ernstige gevolgen voor de 
meldingsbereidheid in de toekomst. Nader onderzoek moet uitwijzen waarom melders 
slechts eenmalig bereid lijken een melding te doen. 
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A7 Analyse MIP-meldingen 2007 

A7.0 Inleiding 
Het doel van deze analyse van MIP-meldingen over 2007 is om een gedetailleerd 
beeld te geven met betrekking tot de huidige stand van zaken met betrekking tot MIP
meldingen. 

A7.1 Kwantiteit meldingen 
Gedurende 2007 zijn er 47 MIP meldingen binnengekomen bij CHP. Al deze 
meldingen zijn onderzocht door de MIP commissie. Onderstaande analyse heeft 
plaatsgevonden op basis van deze meldingen en de bijbehorende verslagen van de 
MIP commissie. Gezien het relatief beperkte aantal meldingen is ervoor gekozen alle 
meldingen over 2007 te onderzoeken in plaats van een steekproef te nemen. Van de 
47 meldingen zijn er twee meldingen komen te vervallen. ln het vervolg wordt 
daarom uitgegaan van 45 MIP meldingen over 2007. Van deze 45 is één melding op 
het moment van deze analyse nog in behandeling terwijl van twee andere meldingen 
het verslag van de MIP commissie ontbreekt in het archief 

A7.2 Kwaliteit meldingen 
Tussen meldingen bestaan uiteraard verschillen als gevolg van het feit dat ze gemaakt 
zijn door verschillende melders. Daarom is gekeken naar de kwaliteit van de 
meldingen in de vorm van de compleetheid en analyseerbaarheid van de meldingen. 

A7.2.1 Compleetheid 
Meldingen zijn compleet wanneer het MIP meldingsformulier volledig is ingevuld. 
Met betrekking tot de compleetheid kan opgemerkt worden dat bij 33 van de 45 in het 
archief aanwezige meldingen over 2007 het formulier volledig is ingevuld. ln drie 
gevallen is het MIP formulier van de CHP niet gebruikt. In deze gevallen is eenmaal 
geen formulier gebruikt, eenmaal het MIP formulier van de HOV 13 en eenmaal een 
soortgelijk formulier van een zorginstelling in de regio Eindhoven. Bij zes meldingen 
is pagina 2 van het MIP formulier wel aanwezig in het archief, maar niet ingevuld. Dit 
zou erop kunnen duiden dat mensen het formulier te lang vinden of dat ze pagina 2 als 
niet relevant beoordelen. Van één melding ontbreekt pagina 2 in zijn geheel in het 
archief. Het is onbekend of deze pagina niet ingevuld is door de melder of naderhand 
is kwijtgeraakt. 

A7.2.2 Analyseerbaarheid 
Wanneer er voldoende informatie op het formulier gegeven wordt voor een goede 
analyse van het incident is de melding analyseerbaar. Uitgangspunt hierbij is dat er op 
basis van de informatie uit de melding een oorzakenboom zoals beschreven in de 
PRISMA methode opgesteld moet kunnen worden. 
Met betrekking tot de analyseerbaarheid kan opgemerkt worden dat 41 van de 45 
meldingen voldoende (17) of goed (24) analyseerbaar zijn. Vier meldingen zijn 
onvoldoende analyseerbaar omdat de melder te weinig informatie geeft via het 
formulier. In deze gevallen dient de commissie de melder dus om meer informatie te 
verzoeken om tot een goede analyse te kunnen komen. 

13 Het MIP formulier van HOV is in de basis hetzelfde formulier als dat van de CHP 
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A7.3 Ontvankelijkheid 
Compleetheid en analyseerbaarheid zeggen niets over de ontvankelijkheid van de 
melding. De ontvankelijkheid van de melding zegt iets over het feit of een melding 
terecht is en of deze dus verder onderzocht moet worden. De MIP commissie bepaalt 
zelf of een melding ontvankelijk is of niet. De enige richtlijn die de MIP-commissie 
hanteert voor de ontvankelijkheid bepaling is of het gemelde incident betrekking heeft 
op de patiëntenzorg binnen CHP. Van de 45 in het archief aanwezig meldingen 
beoordeelde de MIP commissie er tien als zijnde niet ontvankelijk. Van de overige 35 
waren er 32 wel ontvankelijk, terwijl van de drie overgebleven meldingen geen 
verslag is van de MIP commissie en dus onbekend is of de melding ontvankelijk is of 
niet. 

Uit de verslagen van de MIP comm1ss1e volgen onderstaande redenen tot het 
ontvankelijk verklaren van meldingen: 

• Het belang van de casus 
• Het algemene leereffect van de casus 
• De commissie heeft opmerkingen tot verbetering 
• Het gaat om een gebeurtenis die in de toekomst zal toe nemen 

Gevonden redenen tot het niet-ontvankelijk verklaren van meldingen: 
• Casus is geen incident ( er is juist gehandeld) 
• Casus is een niet structureel incident 
• Casus betreft een persoonlijke fout die weinig algemeen leereffect kent 
• Casus is een externe fout 
• Ander soort melding dan MIP melding 
• Commissie heeft geen aanbevelingen of suggesties 

A7.4 Verslagen MIP-commissie 
Op basis van de bevindingen van haar onderzoek maakt de MIP comm1ss1e een 
verslag. Het verslag is enerzijds bedoeld als terugkoppeling naar de melder zodat deze 
ziet wat er met zijn melding is gedaan en welke aanbevelingen eruit voort zijn 
gekomen en anderzijds naar de organisatie om lering te trekken uit de meldingen. Het 
verslag van het onderzoek naar een melding is beknopt en geeft weer of een melding 
ontvankelijk is of niet inclusief argumentatie, een korte omschrijving van de melding 
zelf en de aanbevelingen van de commissie op basis van haar onderzoek. De door de 
commissie geïdentificeerde oorzaken worden in het algemeen niet expliciet 
genotuleerd. Over de vermijdbaarheid van het incident worden in het algemeen geen 
uitspraken gedaan. In een reactie geeft de voorzitter van de MIP-commissie aan dat 
wanneer de commissie een advies geeft zij impliceert dat het incident vermijdbaar 
was. 
Op basis van de verslagen van de MIP commissie is het voor de betrokkenen binnen 
CHP vaak onduidelijk wat de commissie precies bedoelt. Dit wordt dit veroorzaakt 
door het feit dat de verslagen van de commissie volgens hen te weinig concreet zijn. 
Hierdoor blijven zaken lang liggen, wat zowel bij de commissie als de betrokkenen tot 
frustratie leidt. 
Er is geen informatie bekend over hoe de verslagen van de MIP commissie door de 
melders beoordeeld worden. Dit is een mogelijkheid tot verder onderzoek die binnen 
het huidige onderzoek echter niet opgepakt zal worden aangezien het te ver buiten de 
huidige scope ligt. 

Emile Crol TUie Al7 



Technisch 

Organisatie 

Menselijk 

Patiënt 

X 
Totaal 

Appendices Retrospectieve Incidentanalyse binnen CHP 

A7.5 Oorzaken en aanbevelingen 
Op basis van de verslagen van de MIP commissie zijn de door hen geïdentificeerde 
oorzaken achterhaald. Uit de verslagen blijkt dat de commissie in de meeste gevallen 
slechts één oorzaak identificeert die leidt tot het gemelde incident. Deze oorzaak 
wordt niet verder geclassificeerd door de commissie door middel van een taxonomie, 
waardoor slechts onderscheid is te maken naar technische, organisatorische, 
menselijke, patiëntgerelateerde of overige oorzaken. 
Nadat de commissie de oorzaken geïdentificeerd heeft, gaat zij over tot het doen van 
aanbevelingen die zij in de betreffende situatie gepast acht. Deze aanbevelingen 
worden niet onderverdeeld in soorten maar kunnen wel ingedeeld worden naar één 
van de zeven actiegebieden uit de classificatie/actie matrix van de PRISMA methode. 

Onderstaande tabel geeft de combinaties weer van de geclassificeerde oorzaken zoals 
geïdentificeerd door de MIP commissie en de bijbehorende aanbevelingen. De 
oorzaken zijn geclassificeerd op hoofdoorzaken en de aanbevelingen ingedeeld naar 
de zeven actiegebieden uit de classificatie/actie matrix aangevuld met de kolom geen. 

Informatie & Training Motivatie Geen 
Communicatie Totaal 

1 
2 2 2 
4 6 4 

Figuur Al. 1: Ingevulde classificatie/ac tie matrix 14 

Zoals in tabel A 7.1 te zien valt, sluiten de aanbevelingen van de commissie vo lgens 
de CAM in 20,5% van de gevallen goed aan bij de geïdentificeerde oorzaken (groene 
cellen). In 18, l % van de gevallen sluiten de aanbevelingen echter slecht aan (rode 
cel). In 52,3% van de gevallen bestaat er hoogstwaarschijnlijk een betere manier om 
de geïdentificeerde oorzaak beter weg te nemen (witte cellen). In 9, 1 % van de 
geval len doet de commissie geen aanbeveling om de oorzaken weg te nemen (kolom 
geen). 

Op basis van bovenstaande mag geconcludeerd worden dat er met betrekking tot de 
koppeling tussen de aanbevelingen van de MIP commissie en de door henzelf 
geïdentificeerde oorzaken verbeterpotentieel bestaat. Daarnaast lijkt het aantal 
gevonden oorzaken per incident aan de lage kant. 

A7.6 PRISMA profiel 
Op basis van tabel A7. l is het mogelijk een PRISMA profiel te maken. Een PRISMA 
profiel is een grafische weergave van de geregistreerde basisoorzaken. Omdat de 
basisoorzaken niet geïdentificeerd worden door de MIP commissie kan slechts een 
categorisatie op hoofdoorzaken gegeven worden. Onderstaande figuur geeft het 
PRISMA profiel van alle MIP meldingen uit 2007. 

14 De groene cellen geven combinaties weer die volgens de classificatie/actie matrix van de PRISMA 
methode goed zouden werken. De rode cel geeft een combinatie weer die volgens diezelfde matrix niet 
goed werkt, maar wel vaak terug komt in de praktijk 
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50% 

45% -

40% 

35% -------- ----

30% 

25% ----------- -

20% 

15% - -----------

10% 

5% 

0% 

Technisch Organisatie Menselijk Patiënt X 

Figuur Al.2 : PRISMA profiel MIP meldingen 2007 

Uit het PRISMA profiel blijkt dat de MIP commissie in ruim 40% van de gevallen uit 
2007 de oorzaak van het onderzochte incident legt bij menselijk falen, tegenover ruim 
10% technische, bijna 15% organisatorische en ongeveer 5% patiëntgerelateerde 
oorzaken. Ruim 25% van de oorzaken blijkt niet te categoriseren. 

A7.8 Overige zaken 
Tenslotte nog een aantal zaken die opvielen tijdens het analyseren van de MIP 
meldingen: 
• Op dit moment worden de meeste formulieren met de hand ingevuld. Om de 

afhandeling van de meldingen te versnellen zouden melders aangemoedigd 
kunnen worden het formulier digitaal in te vullen. Dit vergroot de leesbaarheid 
van de meldingen en versnelt dus de analyse. 

• De medisch manager is als toehoorder aanwezig bij de vergaderingen van de MIP 
comm1ss1e. Om de onafhankelijkheid van de MIP commissie en de 
vertrouwelijkheid van de melder te bewaren is het ongewenst dat een lid van het 
management aanwezig is bij deze vergaderingen. Enerzijds zou het de leden van 
de commissie kunnen belemmeren in de uitvoering van hun taak terwijl anderzijds 
de anonimiteit van de melder geschaad wordt. Aanwezigheid van leden van het 
management bij vergaderingen van de MIP commissie is bovendien uitgesloten 
door middel van het reglement met betrekking tot het melden van incidenten in de 
patiëntenzorg en zou daarom per direct gestopt moeten worden. 

• In gevallen waarbij de medische professionaliteit niet in het geding is vraagt de 
commissie toch actie van het management gericht op een persoon. Dit druist in 
tegen de vertrouwelijkheid van het melden en zou daarom onmiddellijk gestopt 
moeten worden. Mogelijk wordt dit feit mede veroorzaakt door de aanwezigheid 
van de medisch manager bij de vergaderingen. 

• Melders vragen op het meldingsformulier expliciet om op de hoogte gehouden te 
worden van de afhandeling van de melding. Blijkbaar is het dus onbekend bij 
melders dat dit een standaard onderdeel is van de procedure. Daarnaast geeft dit 
het belang aan van het geven van goede feedback aan melders om ervoor te 
zorgen dat men het gevoel heeft dat melden nuttig is. 
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A8 Eindhoven Classificatie Model medische versie15 

Stut 

No 

Orpnwtiozu.l 
Facior. 

No 

HIIIIWl 
s.!u,-ior. 

No 

•X 

D~ipi? No Con,;tnx,lion? 

-----y. 
K-B? 

No 

No Co-oi~tioi:i? 

No 

----. ,•o 
Culture? 

Veriflcation? No 

Het Eindhoven Classificatie Model is ontstaan door de integratie van specifieke 
faalmodellen met betrekking tot de techniek de organisatie en menselijk gedrag. De 
pijlen volgend in Figuur 2 wordt eerst nagegaan of de materiële omgeving volledig in 
orde was; vervolgens of de organisatie en het management optimaal waren, om dan 
pas eventueel te besluiten dat deze ene basisoorzaak van zuiver menselijke aard was. 
Deze bias in de volgorde van te stellen vragen is in de praktijk nodig gebleken, omdat 

15 Overgenomen uit Van der Schaaf & Habraken (2005) 
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te snel vergeten wordt dat veel zogenaamde menselijke fouten eigenlijk uitgelokt zijn 
door slechte werkomstandi2heden of een management dat wel "safety first" roept, 
maar er niet naar handelt. Door eerst naar de latente condities te kijken, wordt de 
kans groter dat alle oorzaken die ten grondslag liggen aan het incident worden 
gevonden [MERS TM, 2001 ; van der Schaaf 1997; van Vuuren et al. 1997). 

In het Eindhoven Classificatie Model zijn zowel actieve fouten als latente condities 
opgenomen. Het gedeelte van het Eindhoven Classificatie Model dat betrekking heeft 
op menselijk falen (i.e. actieve fouten) is gebaseerd op het SRK-model van 
Rasmussen [1976] . Rasmussen heeft een model ontv.rikkeld dat gebaseerd is op drie 
levels van menselijk gedrag [MERS TM, 2001 ; Rasmussen, 1976; van der Schaaf 
1992; van Vuuren et al. , 1997] : 

1. Skill-based gedrag: gedrag dat betrekking heeft op "automatische 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: gedrag dat betrekking heeft op de bewuste 
toepassing van bestaande kennis bij het handelen in / het managen van nieuwe 
situaties. 

In Tabel 1 worden de verschillende categorieën van het Eindhoven Classificatie 
Model nader toegelicht. 

Tabel 1. Catego11eën van de med;sche vers;e van het Eindhoven Classtficatte _,._Jodel {.,\tfERS TM, 2001; 
van Vuuren etal., 1997]. 

Code Car-arta Deflni& 
Technisch T-EX Extern Technische fouten buiten de controle en de 

vcr:mtwoordelij~id van de onderzoekende 
orll3llisatie. 

ID Ontwerp Fouten als gevolg van slecht ontwerp van 
materialen, hulpmiddelen, software, labels 
ofvonnen. 

TC Constructie Een correct onnvcrp dat niet goed 
geconstrueerd of ing;csteld is. 

TM Materiaal Materiaal defecten die niet ouder de 
catcgorictn ID ofTC vallen. 

Ot-iantsatoriscb O-EX Extern Fouten op een organisatorisch niveau buiten 
de controle en de vcr:mnvoordclijkhcid van 
de oudcrzockende 0111:anisatie. 

OK Kennisoverdracht Fouten alç gevolg van onvoldoende 
maatregelen om te garanderen dat alle 
situatie- of domeingebonden kennis of 
infonnatie wordt overgedragen aan alle 
nieuwe of onervaren medewerkers. 

OP Protocollen Fouten met betrekking tot de k\\<-alitcit en 
beschikbaarheid van protocollen (te 
ingewikkeld, onnauwkeurig, onvolledig. 
onrealistisch. afwezig of slecht 
,..........,...,tccrd). 

OM Management prioriteiten Interne management beslissingen waarbij 
veiligheid een lagere prioriteit heeft 
gekregen als gevolg van conflicterende 
vnag of doelstellingen. Dit is een conflict 
n1Sscn productie behoeften en veiligheid. 
Een voorbeeld van deze categorie zijn 
beslissinstcn over de hoeveelheid oersonccl. 

oc Cultuur Fouten als gevolg van een gezamenlijk 
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gedeeld gedachtegoed, respectievelijk 
gedragspatroon, dat risico's bagatelliseert, 
onderschat, dan wel negeert. 

l\lenselijk H-EX Extern Mcusclijke fouten buiten de controle en de 
verantwoordelijkheid van de onderzoekende 
organisatie. 

Knowled&e- HKK R.edffleren Fouten veroorzaakt door in nieuw, situaties, 
based &edra& beschikbare kennis niet of verkeerd toe te 

passen. Voorbeeld: een gwainde technoloog 
die niet in staat is een complex antistof 
identificatie probleem op te lossen. 

Rllle-bas.d HRQ KwaWicaties Er is een niet toegestaan verschil. tussen de 
&edra& kwalificaties, training of opleiding van een 

individu ffl de uit te voeren taak. Voorbeeld: 
van ccn technicus vtnvachten dat hij 
dezelfde ingewikkelde problemen oplost als 
een technoloog. 

HRC Coördinatie Fouten als gevolg van een gebrek aan 
afstemming ffl coördinatie tussen 
, crschilltnde medewerkers bij het uitvoeren 
van ccn taak. Voorbeeld: een esscntiële taaie 
wordt niet uitgevoerd, omdat icdcittn dacht 
dat iemand anders de taak zou uitvoeren. 

HRV V crificatie De correcte en complete beoordeling van 
een situatie incl~f de voorwaarden voor 
de patiënt en de benodigde materialen ffl 
hulpmiddelen voordat men met de 
uitvoering van de taak van start gaat. 
Voorbeeld: het niet goed identificeren van 
een patiënt door de polsband te controleren. 

HRI Int~-entie Fouten als gevolg van ccn verkeerde 
planning of uitvoering van een taak. 
Voorbeeld: rode bloedcellen volgens 
hetzelfde protocol behandelen als 
bloedplaatjes. 

HRM Bewaken Fouten tijdffls het bewaken van de staat van 
het proces of de patiënt tijdens of na het 
uitvoeren van de taak. Een getrainde 
technoloog die zich niet re~ert dat een 
oioet verstoot is. 

Skill-based HSS Fijne motoriclc Fouten met betrekking tot de fijne motoriclc. 
1edra1 V oorbccld: een rvocfout. 

HST Grove motoridc Fouttn met betrekking tot de grove 
motoriek. Voorbeeld: vallen of iets 
omstoten. 

Onrize fac.toren PRF Patiënt gerdatccrde factor Fouten die gerelateerd zijn aan de 
kenmerkende eigcnschapptn van de patiënt, 
die buittn de controle van de medewerkers 
lig_gen en die de behandeling bcüivlocden. 

X Overig Fouten die niet geclassificeerd kunnen 
worden in éèn van de andere categorieën. 
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A9 Classificatie / Actie Matrix16 

De Classificatie / Actie Matrix biedt per oorzaakcategorie uit het Eindhoven 
Classificatie Model medische versie ondersteuning voor het formu leren van de meest 
effectieve verbetermaatregelen. De volgende acties worden onderscheiden: 

• Techniek: herontwerpen van hardware, software of interfaces van het 
manmachine systeem. 

• Procedures: complementeren of verbeteren van formele en informele 
procedures. 

• Informatie en Communicatie: complementeren of verbeteren van beschikbare 
informatiebronnen en communicatiestructuren. 

• Training: verbeteren van (her)training programma's voor de benodigde 
vaardigheden. 

• Motivatie: vergroten van de mate van de vrijwillige opvolging van 
geaccepteerde regels door de principes van positieve gedragsverandering toe 
te passen. 

• Escalatie: omgaan met de problemen op een hoger organisatorisch niveau. 
• Reflectie: evalueren van de huidige gedragspatronen met betrekking tot 

veiligheid. 

Classificatie Informatie en 
code Techniek Procedures Communicatie Tra inin Motivatie Escalatie Reflectie 
T-EX X 
TD X 
TC X 
TM X 
O-EX X 
OK X 
OP X 
OM X 
oc X 
H-EX X 
HKK X NEE* 
HRQ X 
HRC X 
HRV X 
HRI X 
HRM X 
HSS X NEE* 
HST X NEE* .. 
PRF 
X 
* ln de kolom Motivatie is driemaal NEE geplaatst omdat het een veel voorkomende fout van het 
management is om medewerkers te motiveren (of te straffen) om knowledge-based en skill-based 
fouten te voorkomen. 
** Als bepaalde patiënt gerelateerde factoren (zoals taalproblemen) die niet door de patiënten zelf 
voorkomen kunnen worden zich blijken te herhalen, dan dienen deze problemen op organisatorisch 
niveau te worden opgelost (i.e. escalatie). 

16 Overgenomen uit Van der Schaaf & Habraken (2005) 

Emile Crol TUie A23 



Appendices Retrospectieve Incidentanalyse binnen CHP 

AlO PRISMA17 

PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and 
Analysis. De methode is ontwikkeld door van der Schaaf van de Technische 
Universiteit Eindhoven in Nederland. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor 
menselijk falen in de chemische procesindustrie, maar wordt momenteel ook 
toegepast in de staalindustrie, de transportsector en de gezondheidszorg. Het 
belangrijkste doel van de PRISMA methode is het opbouwen van een kwantitatieve 
database van incidenten en procesafwijkingen, waaruit conclusies kunnen worden 
getrokken ten aanzien van optimale verbetermaatregelen "Prevention" wijst op het 
proactieve uitgangspunt: tijdig leren van (vele kleine) incidenten, zoals fouten en 
bijna-ongevallen, om latere echte ongevallen te voorkomen. Hiervoor is niet alleen 
inzicht nodig in de faalfactoren, maar ook in de zogenaamde herstelfactoren 
("Recovery"). "Information System" geeft de kwantitatieve en communicatieve inslag 
aan PRISMA. Hierbij gaat het uitdrukkelijk niet om steeds weer op basis van één 
enkel ( ernstig) incident ad hoc maatregelen te nemen; PRISMA bouwt een database 
van oorzaken op van vele (vaak kleine) incidenten en bijna-ongevallen zodat de 
structurele, steeds weer terugkerende patronen van oorzaken zichtbaar worden. 
Uiteindelijk leidt dit tot een continu inzicht met betrekking tot de twee hoofddoelen 
van risicomanagement: de mate waarin oorzaken van reeds bekende problemen 
succesvol beheerst worden door de organisatie ("Monitoring"); en tijdige signalering 
van mogelijke nieuwe problemen, door alert eventuele trends in oorzaken van relatief 
onbekende of onverwachte incidenten te volgen ("Analysis"). 
De PRISMA methode bestaat uit drie belangrijke componenten, te weten: 

1. lncidentbeschrijving 
2. Oorzakenclassificatie 
3. Vertaalslag naar structurele maatregelen. 

incidenten worden eerst beschreven in de vorm van "oorzakenbomen"; vervolgens 
worden de "basisoorzaken", die per incident door middel van de bijbehorende 
oorzakenboom zijn geïdentificeerd, stuk voor stuk geclassificeerd via een theoretisch 
model van technische, organisatorische en menselijke faaloorzaken; ten slotte wordt 
periodiek een aantal incidenten integraal geïnterpreteerd in termen van de meest 
effectieve verbetermaatregelen met behulp van een zogenaamde Classificatie/ Actie 
Matrix (zie appendix A9). Hieronder worden de verschillende stappen van de 
PRISMA methode nader toegelicht. 

Al0.1 Incidentbeschrijving 
incidenten worden beschreven met behulp van oorzakenbomen. Oorzakenbomen 
vormen een visuele representatie van het incident en zijn daarom geschikt om de 
onderliggende factoren, omstandigheden en beslissingen die een bijdrage hebben 
geleverd aan het incident te achterhalen. Oorzakenbomen ondersteunen het feit dat 
bijna alle incidenten meer dan één oorzaak hebben en zij visualiseren de groepering 
en hiërarchie van die oorzaken. Bovenaan de oorzakenboom staat het symptoom als 
zichtbare aanleiding voor de analyse: de zogenaamde topgebeurtenis . Onder de 
topgebeurtenis heeft de oorzakenboom twee zijden: de faalzijde en de herstelzijde. 
Onder de topgebeurtenis worden alle noodzakelijke directe oorzaken vermeld. Deze 
directe oorzaken worden weergegeven in zowel logische als chronologische volgorde. 

17 Overgenomen uit Heemskerk et al. (2007) 
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Deze directe oorzaken hebben vaak hun eigen oorzaken. Door steeds de "waarom 
vraag" te stellen, worden alle oorzaken gevonden. Van boven naar onder vertakt zich 
zodoende een oorzaak-gevolg structuur, totdat onderaan de oorzakenboom de 
zogenaamde basisoorzaken gevonden worden. Wanneer de basisoorzaken gevonden 
zijn, kan er een realistisch beeld verkregen worden van de werking van het systeem en 
kunnen er effectieve en permanente oplossingen worden gevonden Er gelden twee 
"stopregels" voor het construeren van oorzakenbomen: 

1. Bouw de oorzakenboom niet verder naar beneden uit als er geen objectieve 
feiten meer aan te voeren zijn, maar slechts meningen of gissingen. 

2. Stop met oorzaken achter oorzaken te zoeken wanneer de systeemgrens 
overschreden wordt, dat wil zeggen wanneer de bijbehorende maatregelen 
buiten de invloedssfeer van de organisatie vallen. 

Al 0.2 Oorzakenclassificatie 
De in stap 1 gevonden basisoorzaken worden stuk voor stuk geclassificeerd door ze 
toe te wijzen aan één van de categorieën van het Eindhoven Classificatie Model 
(ECM). De speciaal voor de (medische) zorgsector ontwikkelde versie is in appendix 
A8 opgenomen. 

Al0.3 Vertaalslag naar structurele maatregelen 
De geclassificeerde basisoorzaken worden opgeslagen m een database, zodat na 
verloop van tijd, over een groot aantal incidenten heen, de meest frequente 
(combinaties van) basisoorzaken zichtbaar worden in een zogenaamd PRISMA 
profiel. Een PRISMA profiel is een grafische weergave van de geregistreerde 
basisoorzaken van alle incidenten of van een bepaald type incident. Dit zijn dus 
basisoorzaken die in steeds verschillende "vermommingen" keer op keer bijdragen 
aan het ontstaan van incidenten. De structurele aanpak hiervan zal waarschijnlijk dus 
een veel gunstiger kostenbaten verhouding hebben dan ad-hoc "oplossingen" na ieder 
( ernstig) incident afzonderlijk. De zogenaamde Classificatie/ Actie Matrix biedt per 
oorzaakcategorie ondersteuning voor het formuleren van de meest effectieve 
verbetermaatregelen (zie Tabel 3) . De volgende acties worden onderscheiden: 

• Techniek: herontwerpen van hardware, software of interfaces van het 
manmachine systeem. 

• Procedures: completeren of verbeteren van formele en informele 
procedures. 

• Informatie en communicatie: completeren of verbeteren van beschikbare 
informatiebronnen en communicatiestructuren. 

• Training: verbeteren van (her)training programma's voor de benodigde 
vaardigheden. 

• Motivatie: vergroten van de mate van de vrijwillige opvolging van 
geaccepteerde regels door de principes van positieve gedragsverandering 
toe te passen. 

• Escalatie: omgaan met de problemen op een hoger organisatorisch niveau. 
• Reflectie: evalueren van de huidige gedragspatronen met betrekking tot 

veiligheid. 

(Van der Schaaf, T.W. Prisma methode, medische versie, 2005) 
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All SIRE18 

All.1 Wat is SIRE? 
De afkorting SIRE staat voor Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie. Het 
is een gestructureerde manier om een incident te reconstrueren (Wat is er gebeurd) en 
te evalueren (Waarom is het gebeurd). Het beantwoord de vraag: hoe kan een 
vergelijkbaar incident in de toekomst voorkomen worden. 

De gedachten achter SlRE is dat er van fouten moet worden geleerd, zodat deze in de 
toekomst worden ontdekt of opgevangen voordat ze tot schade leiden. De 
grondgedachte is dat mensen altijd fouten zullen blijven maken. Om processen waarin 
mensen een rol spelen veiliger te maken, moet bekend zijn welke fouten er gemaakt 
(kunnen) worden. Hiervoor is het van groot belang dat mensen open kunnen spreken 
over foute en onveilige situaties en bereid zijn deze te melden. Zolang het bedreigend 
is om hierover te praten, zullen fouten en onveilige situaties verborgen blijven en pas 
aan het licht komen tijdens ernstige incidenten. Het belangrijkste kenmerk van SIRE 
is vrijheid van spreken. De verleidelijke maar verwoestende gewoonte om een 
schuldige te zoeken wordt dus nauwlettend vermeden. 

Door zonder schroom een incident te bespreken, wordt het ontstaan en verloop van 
het incident inzichtelijk en de kunnen de oorzaken worden benoemd. Met deze kennis 
kunnen maatregelen worden genomen om de oorzaken weg te nemen, of om te 
voorkomen dat deze oorzaken opnieuw kunnen leiden tot schade. Ook kunnen 
factoren die de schade van het incident juist hebben beperkt, worden benoemd en 
versterkt. Hierdoor wordt de kans op herhaling van soortgelijke incidenten kleiner. 

All.2 Wat is er nodig om een SIRE te gebruiken? 
Om SIRE te gebruiken is er ten eerste iemand nodig, bijvoorkeur twee personen, die 
getraind is in de methode. Hoe vaker iemand een SIRE uitvoert, hoe beter de SlRE zal 
verlopen. 

Ten tweede is er tijd nodig. Het uitvoeren van een complete SIRE kost, afhankelijk 
van de complexiteit van het incident, 10 tot 24 uur per onderzoeker. Hoewel het is aan 
te bevelen om een SlRE zo sne l mogelijk af te ronden, leert de praktijk dat dit meestal 
tussen de vier en acht weken duurt. 

Ten derde is er ondersteuning nodig vanuit het management. Het management van de 
afdeling of instelling moet achter het gebruik van SIRE staan, omdat het gebruik 
enerzijds een tijdsinvestering vergt en anderzijds inzichten een aanbevelingen kan 
opleveren waar het management iets mee zal moeten doen. SlRE kan het beste 
worden ingebed in een algemeen kwaliteits- of veiligheidsbeleid. 

All.3 Wanneer wordt een SIRE gebruikt? 
SlRE wordt gebruikt naar aanleiding van een incident. SIRE is het meest effectief bij 
ernstige of hoogfrequente incidenten. Hier hebben verbeteringen een grotere impact, 
waardoor de tijdsinvestering die een SIRE vergt een hoger rendement oplevert. 

18 Overgenomen uit Heemskerk et al. (2007) 
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All.4 Hoe werkt een SIRE ? 
SIRE is de Nederlandse vertaling van Root Cause Analysis (RCA). Dit is een 
overkoepelende term voor incident analyse waarbij systeemdenken, ' human factors 
engineering' en cognitieve psychologie zijn verwerkt. SIRE verloopt volgens een 
aantal stappen, het wordt multidisciplinair uitgevoerd, de schuldvraag doet niet ter 
zake, er wordt net zolang gezocht tot de basisoorzaken zijn benoemd en het heeft tot 
doel om herhaling van soortgelijke incidenten te voorkomen. 

Een SIRE wordt opgebouwd uit zes stappen: 

• Identificeer het incident en verzamel de relevante informatie: melder interviewen, 
betrokkenen interviewen, patiëntenstatus opvragen, informatie vinden over het proces, 
de omgeving, materialen en cultuur. 
• Maak de verzamelde data inzichtelijk en overzichtelijk: informatie sorteren, 
chronologie maken 
• Identificeer het probleem en maak zo nodig een prioritering: beslissen wat 
belangrijke momenten waren mbt het incident, kiezen waar het onderzoek zich op 
gaat richten. 
• Onderzoek het probleem nauwkeurig: incidenten analyseren, barrières en vangnetten 
beoordelen, zonodig multidisciplinaire groep bijeenbrengen, creatieve technieken 
gebruiken. 
• Identificeer mogelijke interventies om de veiligheid en/of kwaliteit te verbeteren: 
bedenken hoe herhaling van soortgelijke incidenten voorkomen kan worden, 
aanbevelingen toetsen op haalbaarheid. 
• Maak een verslag: onderzoeksbevindingen en aanbevelingen opschrijven 
• Rond de SIRE af: rapport geven aan de opdrachtgever, verzamelde informatie 
vernietigen, informeren over de reactie op het rapport, reactie terugkoppelen aan de 
betrokkenen 

(Leistikow LP., den Ridder, K. Patiëntveiligheid, systematische incident reconstructie 
en evaluatie, 2005) 
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A12 PRISMA analyses per melding 

A12.0 Inleiding 
In deze Appendix worden vijf MIP-meldingen stuk voor stuk geanalyseerd met 
behulp van de PRISMA methode. Elke melding wordt stapsgewijs geanalyseerd: eerst 
wordt het incident zowel kort in woorden als door middel van een oorzakenboom 
omschreven. Vervolgens volgt de oorzakenclassificatie. Tenslotte worden de 
resultaten van de MIP-commissie kort weergegeven en vergeleken met die van de 
PRISMA methode. 

A12.1 MIP-melding 90 

A12.1.1 Korte omschrijving melding 
Op vrijdagochtend tussen 6:00u en 7:00u is de visiteauto onderweg naar patiënt X met 
urgentie U2 in plaats A. Onderweg komt er een telefoontje binnen van een 
doktersassistente (DA). Het telefoontje gaat over een patiënt die verslechtert en direct 
gezien moet worden ( urgentie U 1 ). De personen in de visiteauto gaan er vanuit dat het 
telefoontje betrekking heeft op patiënt X in plaats A en verhogen daarom de urgentie 
van hun huidige rit. Tevens schakelen ze via de meldkamer een ambulance in en 
geven door dat deze naar patiënt X in A moet. 
Bijna in A gearriveerd ontvangt de visiteauto een tweede telefoontje van de 
doktersassistente op de post. Hieruit blijkt dat het eerste telefoontje niet over patiënt X 
ging, maar over patiënt Y te B. Hierop zet de visiteauto koers naar B en licht tevens 
de ambulancedienst in dat ze niet in A maar in B moeten zijn. 
Op het moment dat de visiteauto in B aankomt ademt patiënt Y niet meer. Aangezien 
de verzorging van patiënt Y niet over de benodigde reanimatievaardigheden beschikt, 
onderneemt de arts uit de visiteauto enkele reanimatiepogingen. Hierbij wordt hij 
geholpen door de later arriverende ambulance, die echter niet meteen wil doen wat de 
visitearts vraagt. De patiënt kan echter niet meer gereanimeerd worden en overlijdt. 
Volgens de melder kan in twijfel getrokken worden of de patiënt het had overleefd als 
de visiteauto en/of ambulance eerder ter plekke waren geweest. 

A12.1.2 Oon.akenboom 
De topgebeurtenis van de oorzakenboom wordt gevormd door een ' niet optimale 
behandeling van de patiënt ' [O]. Er is voor deze topgebeurtenis gekozen en niet voor 
bijvoorbeeld de gebeurtenis ' patiënt overleden ' omdat het volgens de melder niet uit 
te sluiten valt dat de patiënt bij tijdige aankomst van zowel de visiteauto als 
ambulance (en dus een optimale behandeling van de patiënt) niet ook overleden zou 
zijn. Het overlijden van de patiënt is dus naar alle waarschijnlijk niet veroorzaakt 
door het al dan niet handelen van medewerkers van de CHP. Aanvullend onderzoek 
zou dit definitief moeten bevestigen. Dit is echter niet de taak van de MIP-commissie 
aangezien de MIP-commissie een adviesorgaan is en geen onderzoeksorgaan (De 
Bekker, 2006). 

Ervan uitgaande dat het overlijden van de patiënt niet direct veroorzaakt is door het al 
dan niet handelen van medewerkers van de CHP, moet worden onderzocht of er in het 
traject voorafgaand aan het overlijden van de patiënt dingen niet gegaan zijn zoals ze 
hadden moeten gaan. Hierbij dient in eerste instantie gekeken te worden naar 
handelingen waar de CHP direct verantwoordelijk voor is of direct invloed op kan 
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uitoefenen. Wanneer medewerkers van de CHP alle noodzakelijke handelingen 
volgens het boekje uitgevoerd hebben maar de patiënt toch overlijdt, is dit 
onvermijdbaar. 
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vertraagd 

[1 .1] 

Vertraagde 
behandeling 

patiënt 
[1] 

DA geeft later Verwisseling 
visites 
(1 .1.1] 

· juiste adres door 

1 

Visites niet goed 
gecommuniceerd 

[1 .1.1.1 l 

\ [1 .1.2] _/ 
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Ambulance 
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Ambulance krijgt 
adres van 
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Verzorging kan 
Ambulance doet 
niet meteen wat 

niet reanimeren 
visitearts wil 

[2 .1] 
[2.2] 
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Aangezien het overlijden van de patiënt niet direct toe te schrijven lijkt te zijn aan het 
al dan niet handelen van medewerkers van de CHP, wordt dit incident als adverse 
event (incident met schade) geanalyseerd en niet als calamiteit. De oorzakenboom van 
een adverse event geeft de faalacties weer (hoe en waarom dingen fout zijn gegaan) 
inclusief bijbehorende oorzaken. Bij een bijna-incident komen hier herstelfactoren bij 
(hoe en waarom dingen hersteld zijn) (Van der Schaaf & Habraken, 2005). Het 
ziektebeeld van de patiënt valt altijd buiten de oorzakenboom aangezien dit niet 
beïnvloedbaar is . 

Voor de topgebeurtenis zijn twee faalacties aan te wijzen: ten eerste is de behandeling 
van de patiënt vertraagd [ l] terwijl ten tweede de ondernomen reanimatiepoging niet 
succesvol was [2]. 
Als directe oorzaken voor de vertraagde behandeling van de patiënt worden de 
vertraagde visiteauto [ 1.1] en de vertraagde ambulance [ l .2] gevonden. De oorzaak 
voor de vertraging van de visiteauto is de verwisseling van de visites van patiënt X en 
Y [ l. l. l]. Deze verwisseling is veroorzaakt doordat de visites niet goed 
gecommuniceerd zijn [ l. l. l . l]. De ambulance was vertraagd omdat deze in eerste 
instantie een verkeerd adres had doorgekregen [ 1.2. l]. Dit adres was verkeerd omdat 
de ambulance het adres van de visiteauto kreeg [ l.2. l. l]. 
Als directe oorzaken voor de niet succesvolle reanimatie worden gevonden het feit dat 
de verzorging niet over de juiste reanimatievaardigheden beschikt [2. l] en dat de 
ambulancebroeders niet meteen doen wat de visitearts wil [2.2]. 
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Naast de faalacties en oorzaken geeft figuur A 12. l. l ook een herstelactie weer door 
middel van een ovaal [ l. l.2]. De herstelactie wordt gevormd door een 
doktersassistente die later alsnog het juiste adres doorgeeft aan de visiteauto. Hoewel 
het hier een adverse event betreft en geen bijna-incident, is deze herstelactie toch 
expliciet in de oorzakenboom opgenomen omdat het een niet geplande actie betreft. 
Normaal gesproken had de verwisseling van de visites namelijk pas bij aankomst bij 
patiënt X ontdekt kunnen worden. Voordat dit echter het geval was, belde de 
doktersassistente nogmaals met de visiteauto zonder dat hier volgens de procedure 
aanleiding toe was . Om in de toekomst soortgelijke incidenten te kunnen voorkomen, 
is het interessant om te weten waarom de doktersassistente besloot de visiteauto 
nogmaals te bellen. 

A12.1.3 Oon.akenclassificatie 
De basisoorzaken die gevonden zijn bij het opstellen van de oorzakenboom zijn in 
figuur Al 2.1. l weergegeven als rechthoeken met een dikke rand. De resultaten van de 
oorzakenclassificatie zijn weergegeven in tabel A 12. l . l . 

Volgnummer Oorzaak Classificatie 
l.l.l.l Visites niet goed gecommuniceerd oc 
l.2.1.l Ambulance krijgt adres van visiteauto oc 
2. l Verzorging beschikt niet over reanimatie O-EX 

vaardigheden 
2.2 Ambulance doet niet meteen wat arts wil H-EX 

Tabel A 12.1.1: Oorzakenclassiflcatie MIP-melding 90 

Het niet goed communiceren van visites tussen doktersassistentes enerzijds en de 
visiteauto anderzijds [ l . l .1.1] wordt geclassificeerd in de categorie Organisatorisch en 
in de subcategorie Cultuur (OC). De oorzaak is organisatorisch omdat deze regelmatig 
voor komt bij verschillende combinaties van assistentes en visiteauto's. Desondanks 
worden visites niet altijd volgens alle regels uit het protocol doorgegeven. Dit duidt 
op een onderschatting van de risico's die kleven aan een slechte communicatie van de 
visites. 
Het feit dat de ambulance het adres krijgt van de visiteauto [ l.2.1.1] wordt ook 
geclassificeerd als Organisatorisch en Cultuur (OC). Voordat de chauffeur van de 
visiteauto een U l rit mag rijden, moet hij hiervoor eerst toestemming vragen aan de 
centrale meldkamer van de ambulances. In het geval er ook een ambulance nodig is, 
geeft de chauffeur dit ook gelijk door. Hierdoor bestaat het risico dat wanneer de 
visite niet goed is overgekomen van de doktersassistente naar de visiteauto, de 
visiteauto dezelfde foutieve informatie ook weer doorgeeft (fout op fout). Wanneer de 
ambulance het adres rechtstreeks van de doktersassistente krijgt, is dit niet het geval. 
Vanwege het feit dat de chauffeur toch al contact heeft met de CPA, wordt dit niet zo 
gedaan. Hierdoor wordt een extra risico in het proces ingebouwd. 
Het niet beschikken over reanimatie vaardigheden van de verzorging van de patiënt 
[2. l] valt buiten de controle en verantwoordelijkheid van CHP en is dus een externe 
oorzaak. Aangezien dit een veel voorkomende situatie is en geen op zichzelf staand 
iets, wordt de oorzaak geclassificeerd in de categorie Organisatorisch (O-EX). 
Het feit dat de ambulancebroeder bij aankomst niet meteen doet wat de arts wil [2.2] 
wordt geclassificeerd als Menselijk en Extern (H-EX). Uit de ervaring van de MIP
commissie blijkt dat de samenwerking tussen arts en ambulance personeel over het 

Emile Crol TUie A30 



Appendices Retrospectieve Incidentanalyse binnen CHP 

algemeen goed verloopt. Dit geval wordt daarom gezien als een uitzondering op de 
regel en dus als menselijk falen. Aangezien ambulancebroeders niet in dienst zijn van 
CHP en dus buiten de controle en verantwoordelijkheid vallen is de subcategorie 
Extern. 

A12.l.4 Openstaande vragen 
Naar aanleiding van bovenstaande PRISMA analyse staan er bij de onderzoeker nog 
een aantal vragen open. Beantwoording van deze vragen zou kunnen leiden tot 
verdere uitbreiding van de oorzakenboom en eventueel de identificatie van nieuwe 
basisoorzaken (Habraken, 2005). 

De openstaande vragen naar aanleiding van MIP-melding 90 zijn: 
• Is de U 1 visite bevestigd aan de visiteauto per fax zoals protocollair 1s 

vastgelegd? 
Indien nee: waarom niet? 
Indien ja: is de fax opgemerkt door de inzittenden van de auto? 

Indien nee: waarom niet? 
■ Wat is de reden voor het tweede telefoongesprek tussen de doktersassistente 

op de post en de visiteauto? 
■ Waarom wordt de ambulance vanuit de visiteauto aangestuurd en niet vanaf de 

post? 
■ Wie voert de regie als zowel een visiteauto als een ambulance ter plekke zijn? 

A12.1.5 Resultaten MIP-commissie 
Op basis van dezelfde informatie als die voor bovenstaande PRISMA analyse is 
gebruikt, heeft de MIP-commissie de melding onderzocht zonder gebruikmaking van 
PRISMA De commissie constateert dat er sprake is van een communicatiestoornis. 
De aanbeveling aan het management is om de procedures aan te passen (Maas, 2008a) 
De commissie identificeert dus één oorzaak voor het incident (communicatiestoornis) 
en doet één aanbeveling (aanpassen procedures). In termen van de classificatie/actie 
matrix uit de PRISMA methode kan deze aanbeveling gezien worden als actie 
Procedures. Volgens diezelfde matrix zou de oorzaak in dat geval van het type 
Organisatorisch Protocollen (OP) zijn. 
Volgens de ECM kan een communicatiestoornis geclassificeerd worden als 
Organisatorisch Cultuur (OC) indien het een structurele oorzaak betreft of als 
Menselijk Interventie (HRI) indien het een incidentele oorzaak betreft. Aangezien uit 
het verslag van de commissie niet blijkt dat het om een structurele oorzaak gaat, 
wordt de classificatie HRI gekozen. De bijbehorende actie uit de classificatie/actie 
matrix is Training. 
Uit bovenstaande twee alinea's kan geconcludeerd worden dat er volgens de 
classificatie/actie matrix een discrepantie bestaat tussen de door de commissie 
aangedragen aanbeveling en de door hen geïdentificeerde oorzaak en vice versa. 

A12.1.6 Vergelijking resultaten 
Wanneer de resultaten van de PRISMA analyse naast die van de MIP-commissie 
worden gelegd valt ten eerste op dat het aantal geïdentificeerde oorzaken verschilt. 
Waar de MIP-commissie één oorzaak identificeert, komt de PRISMA analyse tot vier 
kernoorzaken (waaronder de door de commissie gevonden oorzaak). Beantwoording 
van de openstaande vragen naar aanleiding van het maken van de oorzakenboom 
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kunnen echter tot nog meer kemoorzaken leiden in het geval van de PRISMA 
methode. 
Ten tweede verschilt ook het soort oorzaken. Classificatie van de door de commissie 
gevonden oorzaak leidt tot de classificatie Menselijk Interventie (HRI). Zoals te zien 
in tabel Al 2.1.1 identificeert de PRISMA analyse oorzaken van de categorieën 
Organisatorisch Cultuur (OC, 2x), Organisatorisch Extern (O-EX) en Menselijk 
Extern (H-EX). 
Doordat de gevonden oorzaken zowel in aantal als in soort verschillen tussen de 
analyses, volgen er ook andere aanbevelingen. De MIP-commissie beveelt 
aanpassingen in de Procedures aan. De PRISMA methode doet geen aanbevelingen op 
basis van individuele incidenten. Zou echter uit een reeks vergelijkbare incidenten 
dezelfde oorzaken naar voren komen in het PRISMA profiel zoals bij dit specifieke 
incident, dan zou volgens de PRISMA methode acties ondernomen moeten worden op 
de gebieden Reflectie en Escalatie. 

A12.2 MIP-melding 92 

A12.2.1 Korte omschrijving melding 
Op een zaterdagavond komt er omstreeks 23.20u een telefoontje binnen op het 
callcenter. De dienstdoende doktersassistente die het telefoontje aanneemt, twijfelt of 
het een U 1 visi~~ 19 is in verb~~d met cardiale klachten van de p

0
atië~t. De assistente 

geeft aan de pat1ènt door dat h1J terug gebeld wordt door een arts . Hierop probeert de 
assistente contact te leggen met de arts op de post in Eindhoven voor overleg. De 
assistente kan echter geen contact krijgen met de post. Na vier minuten probeert ze 
daarom contact te leggen met de arts op de post in Helmond. Dit lukt en deze arts 
geeft aan dat het in ieder geval geen U l visite betreft, maar dat de post in Eindhoven 
de definitieve urgentie dient vast te stellen. Aangezien de post in Eindhoven nog 
steeds onbereikbaar is, neemt de assistente contact op met de visiteauto. Via de 
visiteauto lukt het uiteindelijk na 7.30min wel contact te krijgen met de post in 
Eindhoven en de urgentie definitief vast te stellen. Post Eindhoven zegt geen telefoon 
over hebben horen gaan. 

A12.2.2 Oon.akenboom 
De topgebeurtenis van de oorzakenboom wordt gevormd door de 'vertraagde 
urgentiebepaling van een mogelijke U 1 visite ' [O]. Een vertraging in de 
urgentiebepaling kan afhankelijk van de duur van de vertraging in combinatie met de 
hoogte van de urgentie verstrekkende gevolgen hebben. In dit geval is de 
urgentiebepaling van een mogelijke U 1 visite met minimaal 7:30min vertraagd. 
Aangezien bij een U l urgentie elke seconde telt, kan een vertraging van 7:30min tot 
(ernstige) schade aan de patiënt leiden. 

19 Een UI visite dient zo spoedig mogelijk afgelegd te worden. 
20 UI visites dienen door doktersassistentes altijd overlegd te worden met een arts. Aangezien er tussen 
23 :00u en 0:00u geen arts aanwezig is op het callcenter, moet er overlegd worden met de consultarts op 
de post. 
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De definitieve urgentie als ook de gevolgen van de vertraging voor de patiënt zijn niet 
te achterhalen uit de MIP-melding. Uit de melding blijkt wel dat de definitieve 
urgentie in ieder geval lager is dan U 1. Gezien het feit dat de patiënt dus niet zo 
spoedig mogelijk gezien hoeft te worden, wordt aangenomen dat de vertraging van 
7:30min niet tot schade aan de patiënt heeft geleid. Aanvullend onderzoek naar de 
gevolgen voor de patiënt dient dit echter te bevestigen. Aangezien aangenomen wordt 
dat de patiënt geen schade heeft ondervonden van de vertraging, wordt het incident als 
bijna-incident geanalyseerd. 

Voor de topgebeurtenis zijn de volgende faalactie en herstelactie aan te wijzen: de 
faalactie wordt gevormd door de vertraging in het overleg met de arts [ l] terwijl de 
herstelactie wordt gevormd door de alternatieve manieren voor urgentiebepaling [2]. 
Als directe oorzaken voor de vertraging in het overleg met de arts worden het feit dat 
er geen arts aanwezig is op het callcenter tussen 23 :0üu en 0:0üu [ 1. l] en het feit dat 
er geen telefonisch contact mogelijk was tussen het callcenter en post Eindhoven [ 1.2] 
gevonden. Voor het feit dat er geen arts aanwezig is tussen 23:0üu en 0:0üu wordt 
geen dieperliggende oorzaak gevonden. Als oorzaak voor het feit dat er geen 
telefonisch contact mogelijk was tussen het callcenter en post Eindhoven wordt in de 
MIP-melding alleen opgemerkt dat men op de post de telefoon niet heeft horen 
overgaan [ 1.2.1]. 

Om het gebrek aan overleg met een arts via post Eindhoven op te vangen, heeft de 
assistente op alternatieve manieren geprobeerd de definitieve urgentie te bepalen [2]. 
Deze acties worden in de oorzakenboom als herstelacties gemodelleerd. Als eerste 
herstelactie heeft de assistente geprobeerd de urgentie telefonisch vast te stellen in 
overleg met de arts op post Helmond (2.1]. Hieruit is echter geen definitieve 
urgentiebepaling naar voren gekomen, maar slechts een gedeeltelijke. Deze 
herstelactie is daarom niet succesvol. Het advies van post Helmond was om alsnog 
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met post Eindhoven contact op te nemen. Aangezien dit nog steeds niet mogelijk 
was, heeft de assistente toen telefonisch contact opgenomen met de visiteauto (2.2]. 
Via de visiteauto is uiteindelijk contact met post Eindhoven tot stand gekomen en de 
definitieve urgentie bepaald. Deze herstelactie is daarom wel succesvol. 

A12.2.3 Oonakenclassificatie 
De basisoorzaken die gevonden zijn bij het opstellen van de oorzakenboom zijn in 
figuur Al 2.2.1 weergegeven als rechthoeken met een dikke rand. De resultaten van de 
oorzakenclassificatie zijn weergegeven in tabel Al 2.2. l. 

Volgnummer Oorzaak Classificatie 
1.1 Geen arts aanwezig op callcenter tussen OM 

23 :0üu en 0:0üu 
1.2.1 Telefoon niet horen overgaan HRI 

Tabel A12.2.l: Oorzakenclassificatie MIP-melding 92 

Het feit dat op het callcenter artsen tot 23:0üu en assistentes tot 0:0üu werken zorgt 
ervoor dat er tussen 23:0üu en 0:0üu geen fysiek overleg tussen arts en assistente kan 
plaatsvinden, maar dat er telefonisch overlegd moet worden met een arts op de post. 
Deze manier van werken is een keuze van het management, waarbij veiligheid een 
niet de hoogste prioriteit heeft gekregen. Deze oorzaak is daarom van de categorie 
Organisatorisch en subcategorie Management prioriteiten (OM). 

Het niet over horen gaan van de telefoon wordt geclassificeerd in de categorie 
Menselijk omdat de oorzaakomschrijving te algemeen is. Onduidelijk is of er 
technische of organisatorische factoren een rol gespeeld hebben waardoor de oorzaak 
niet in één van deze categorieën geclassificeerd kan worden. Er moet daarom vanuit 
gegaan worden dat de dienstdoende assistente op de post gefaald heeft bij het 
uitvoeren van de taak telefoonbeantwoording. Hierdoor wordt de oorzaak in de 
subcategorie Interventie (HRI) geclassificeerd. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen 
of de oorzaak beter geclassificeerd kan worden. 

A12.2.4 Openstaande vragen 
De openstaande vragen naar aanleiding van MIP-melding 92 zijn: 

• Was er sprake van een technische telefoonstoring op post Eindhoven? 
Indien nee: waarom is de telefoon niet gehoord? 

• Zijn er meerdere lijnen op post Eindhoven? 
Indien ja: is geprobeerd op verschillende lijnen te bellen? 

• Waarom gaf de arts op post Helmond geen definitieve urgentiebepaling af? 
• Waarom kon de visiteauto wel contact krijgen met post Eindhoven en de 

doktersassistente op het callcenter niet? 

A12.2.5 Resultaten MIP-commissie 
De MIP-commissie benoemt dit incident als een overlegsituatie die de nodige tijd 
heeft gekost. Als oorzaak hiervoor geeft zij het niet direct aanwezig zijn van een arts 
op het callcenter tussen 23:0üu en 0:0üu aan. Als aanbeveling stelt de commissie een 
uitbreiding van het protocol voor (Maas, 2008b). 
De commissie identificeert één oorzaak voor het incident (afwezigheid arts op 
callcenter tussen 23:0üu en 0:00u) en doet één aanbeveling (aanpassen protocol). 
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In termen van de classificatie/actie matrix uit de PRISMA methode kan deze 
aanbeveling gezien worden als actie Procedures. Volgens diezelfde matrix zou de 
oorzaak dan van het type Organisatorisch Protocollen (OP) zijn. 
Volgens de ECM dient het niet aanwezig zijn van een arts op het callcenter tussen 
23:00u en 0:00u geclassificeerd te worden in de categorie Organisatorisch 
Management prioriteiten (OM) (zie tabel A12.2. l ). De bijbehorende actie uit de 
classificatie/actie matrix is Reflectie. 
Uit bovenstaande twee alinea 's kan geconcludeerd worden dat er volgens de 
classificatie/actie matrix een discrepantie bestaat tussen de door de commissie 
aangedragen aanbeveling en de door hen geïdentificeerde oorzaak en vice versa. 

A12.2.6 Vergelijking resultaten 
Wanneer de resultaten van de PRISMA analyse naast die van de MIP-commissie 
worden gelegd valt ten eerste op dat het aantal geïdentificeerde oorzaken verschilt. 
Waar de MIP-commissie één oorzaak identificeert, komt de PRISMA analyse tot twee 
kemoorzaken (waaronder de door de commissie gevonden oorzaak). 
Ten tweede verschi lt ook het soort oorzaken. Classificatie van de door de commissie 
gevonden oorzaak leidt tot de classificatie Organisatorisch Management prioriteiten 
(OM). Zoals te zien in tabel A12.2. l identificeert de PRISMA analyse oorzaken van 
de categorieën Organisatorisch Management prioriteiten (OM) en Menselijk 
Interventie (HRI). 
Doordat de gevonden oorzaken zowel in aantal als in soort verschillen tussen de 
analyses, volgen er ook andere aanbevelingen. De MIP-commissie beveelt een 
aanpassing in de Procedures aan. De PRISMA methode doet geen aanbevelingen op 
basis van individuele incidenten. Zou echter uit een reeks verge lijkbare incidenten 
dezelfde oorzaken naar voren komen in het PRISMA profiel zoals bij dit specifieke 
incident, dan zou volgens de PRISMA methode acties ondernomen moeten worden op 
de gebieden Escalatie en Training. 

A12.3 MIP-melding 93 

A12.3.1 Korte omschrijving melding 
De visiteauto meldt zich om 23.30u vrij na het rijden van een U 1 visite en keert terug 
naar de post. Om 0.12u ontdekt de chauffeur van de visiteauto bij het uit de visiteauto 
pakken van de medicatietas een fax van een nieuwe U 1 visite . Deze fax is om 23.53u 
naar de auto verzonden maar niet doorgebeld (ook niet naar de post). Na ontdekking 
van de fax gaat de visiteauto meteen rijden. Volgens de melder zijn er geen merkbare 
gevo !gen voor de patiënt. 

A12.3.2 Oonakenboom 
De topgebeurtenis van de oorzakenboom wordt gevormd door een 'vertraagde U l 
visite' [0] . Een U 1 visite moet zo spoedig mogelijk afgelegd worden. Elke vertraging 
hierbij kan tot schade leiden aan de patiënt. Hoewel er volgens de melder geen schade 
aan de patiënt is ontstaan, wordt het incident toch als adverse event geanalyseerd 
aangezien de visite niet zo spoedig mogelijk gereden is. Hierdoor is de behandeling 
van de patiënt verlengd, wat als schade aan de patiënt gezien mag worden (IGZ, 
2005). 
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Voor de topgebeurtenis zijn drie faalacties aan te wijzen. Ten eerste is de U 1 visite 
niet aan de visiteauto doorgebeld [l], terwijl dit protocollair gezien altijd moet (CHP, 
2008). Ten tweede is de fax in de visiteauto niet opgemerkt bij binnenkomst [2]. Ten 
derde is de U 1 visite niet aan de post is doorgebeld [3], terwijl dit protocollair gezien 
moet na 23:00u (CHP, 2008). 
Voor het niet doorbellen van de U l visite aan de visiteauto wordt als directe oorzaak 
gevonden dat de doktersassistente (DA) van het callcenter (CC) de melding niet heeft 
doorgebeld naar de auto [ l. l]. Als directe oorzaak voor het niet opmerken van de 
binnenkomst van de fax wordt gevonden dat de fax zich achterin de auto bevindt bij 
de medicatietas [2. l ]. Als directe oorzaak voor het niet doorbellen van de U l visite 
aan de post wordt gevonden dat de doktersassistente van het callcenter de melding 
niet heeft doorgebe Id naar de post [3 .1]. 

A.12.3.3 Oonakenclassificatie 
De basisoorzaken die gevonden zijn bij het opstellen van de oorzakenboom zijn in 
figuur Al2 . 3.1 weergegeven als rechthoeken met een dikke rand. De resultaten van 
de oorzakenclassificatie zijn weergegeven in tabel Al2.3. l op de volgende pagina. 

Volgnummer Oorzaak Classificatie 
l. l DA CC belt visite niet door naar auto HRI 
2.1 Fax staat achterin in auto TD 
3.1 DA CC belt visite niet door naar post OK 

Tabel A12.3.1: Oorzakenclassificatie MIP-melding 93 

Er is geen informatie beschikbaar over de motieven van de doktersassistente op het 
callcenter met betrekking tot het niet doorbellen van de U 1 visite naar zowel de 
visiteauto als de post. Blijkbaar was zij wel op de hoogte van het feit dat er een fax 
naar de visiteauto gestuurd moest worden. Onduidelijk is echter of er bijvoorbeeld een 
technische oorzaak was of dat er bewust niet gebeld is. Het niet doorbellen van de 
visite naar de auto [ l. l] wordt daarom gezien als een het niet uitvoeren van een 
veelvoorkomende, protocollair vastgelegde taak en daarom geclassificeerd in de 
categorie Menselijk en in de subcategorie lnterventie. Met betrekking tot het niet 
doorbellen van de visite naar de post [3 .1] wordt opgemerkt dat bij de melder niet 
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bekend is dat dit protocollair verplicht is (CHP, 2008). De melder draagt het 
doorbellen van de visite naar de post namelijk aan als herstelactie in het geval de 
visiteauto niet bereikt kan worden. Aangezien de doktersassistente van het callcenter 
dit heeft nagelaten en de melder ook niet bekend is met deze manier van werken, 
wordt geconcludeerd dat dit onderdeel van het protocol niet bij iedereen in de 
organisatie bekend is. Deze oorzaak wordt daarom geclassificeerd in de categorie 
Organisatie en in de subcategorie Kennisoverdracht. 
Het feit dat de fax achterin de auto staat [2. l] en dat het daardoor mogelijk is faxen 
over het hoofd te zijn bij binnenkomst, wordt gezien als een fout in het Ontwerp van 
de Techniek. Door de fax op een duidelijk zichtbare plek neer te zetten, kunnen 
binnenkomende faxen niet over het hoofd gezien worden. lndien dit niet mogelijk is, 
dienen er andere technische maatregelen genomen te worden om dit alsnog te 
voorkomen. 

A12.3.4 Openstaande vragen 
De openstaande vragen naar aanleiding van MIP-melding 93 zijn: 

• Waarom heeft de assistente van het callcenter de visite zowel niet naar de 
visiteauto als naar de post doorgebeld? 

• Was op het moment dat de visite doorgebeld moest worden de status van de 
visiteauto bekend bij de assistente? 

Indien ja: was deze status correct (vrij)? 
• Op welke manieren wordt de chauffeur van de visiteauto geattendeerd op het 

binnenkomen van een fax? 

A12.3.5 Resultaten MIP-commissie 
De MIP-comrnissie benoemt deze melding als een niet doorgebelde v1s1te naar de 
visiteauto. Hiervoor identificeert zij twee oorzaken: ten eerste is de foutkans van de 
fax erg groot en ten tweede is de overdracht gebrekkig ( de visite had tevens 
doorgebeld moeten worden). De aanbeveling van de commissie aan het management 
is aandacht te schenken aan deze twee punten (Maas, 2008b ). 
De commissie identificeert twee oorzaken (grote foutkans, gebrekkige overdracht) 
voor het incident en komt met één integrale aanbeveling (aandacht management). In 
termen van de classificatie/actie matrix uit de PRISMA methode kan deze 
aanbeveling gezien worden als actie Reflectie. Volgens diezelfde matrix zou de 
oorzaak dan van het type Organisatie Cultuur (OC) zijn. 
Volgens de ECM dient de grote foutkans van de fax geclassificeerd te worden in de 
categorie Technisch Materiaal (TM). De gebrekkige overdracht wordt geclassificeerd 
in de categorie Organisatorisch Cultuur (OC) vanwege het structurele karakter. De 
bijbehorende acties uit de classificatie/actie matrix zijn respectievelijk Techniek en 
Reflectie. 

Uit de laatste twee alinea 's van de vorige pagina kan geconcludeerd worden dat er 
volgens de classificatie/actie matrix deels een discrepantie bestaat tussen de door de 
commissie aangedragen aanbeveling en de door hen geïdentificeerde oorzaken. De 
door de commissie aangedragen aanbeveling sluit namelijk bij slechts één van de door 
hen geïdentificeerde oorzaken aan. Voor de tweede oorzaak is dus geen aanbeveling 
gespecificeerd. 
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A12.3.6 Vergelijking resultaten 
Wanneer de resultaten van de PRISMA analyse naast die van de MIP-commissie 
worden gelegd valt ten eerste op dat het aantal geïdentificeerde oorzaken verschilt. 
Waar de MIP-commissie twee oorzaken identificeert, komt de PRISMA analyse tot 
drie kemoorzaken (waaronder de twee door de commissie gevonden oorzaken). 
Ten tweede verschilt ook het soort oorzaken. Classificatie van de door de commissie 
gevonden oorzaken leidt tot de classificaties Techniek Materiaal (TM) en 
Organisatorisch Cultuur (OC). Zoals te zien in tabel Al 2.3. l identificeert de PRISMA 
analyse oorzaken van de categorieën Menselijk Interventie (HRI), Technisch Ontwerp 
(TO) en Organisatorisch Kennisoverdracht (OK). 
Doordat de gevonden oorzaken zowel in aantal als in soort verschillen tussen de 
analyses, volgen er ook andere aanbevelingen. De MIP-commissie beveelt de actie 
Reflectie aan. De PRISMA methode doet geen aanbevelingen op basis van 
individuele incidenten. Zou echter uit een reeks vergelijkbare incidenten dezelfde 
oorzaken naar voren komen in het PRISMA profiel zoals bij dit specifieke incident, 
dan zou volgens de PRISMA methode acties ondernomen moeten worden op de 
gebieden Training, Techniek en Escalatie. 

A12.4 MIP-meldingen 97 & 9821 

A12.4.1 Korte omschrijving samengevoegde meldingen 
Op een vrijdagavond komt om 22:20u een telefoontje op het callcenter binnen 
aangaande een psychiatrische crisis bij een patiënt. De op het callcenter dienstdoende 
regiearts beoordeelt dit geval als een U2 vis ite22 en wijst de visite toe aan auto l . 
Terwijl auto l onderweg is naar de patiënt wordt deze door de CPA benaderd om te 
helpen bij een reanimatie . Aangezien deze reanimatie een hogere urgentie heeft dan 
de psychiatrische patiënt, gaat auto l naar de reanimatie. 
Hierop benadert de regiearts om 22:30u visiteauto 2 met het verzoek eerdergenoemde 
U2 visite te gaan rijden. De visitearts van auto 2 van de avonddienst (visitearts A2) 
geeft aan de visite niet meer te willen rijden en over te dragen aan de nachtdienst23

. 

Om 22:45u wordt de U2 visite in overleg met de visitearts van de nachtdienst 
(visitearts N) aan de nachtdienst overgedragen. 
Op het moment dat de nachtdienst de U2 visite wil gaan afleggen, komt er echter een 
U 1 visite binnen. Aangezien een U l visite prioriteit heeft boven een U2 vis ite, wordt 
de U2 visite uitgesteld. Hierop belt visitearts A2 de regiearts met de mededeling dat 
hij de U2 visite zelfstandig met zijn privéauto gaat rijden. 
Om 23:0üu belt visitearts A2 wederom de regiearts met de mededeling dat auto l van 
de avondploeg de betreffende U2 visite gaat rijden. 
Om 0: 15u neemt visitearts N contact op met de post om te vragen of de U2 visite 
gereden is. De dienstdoende assistente kan dit niet bevestigen maar gaat er van uit dat 
dit het geval is aangezien ze er niets meer van gehoord heeft. Om l :Oüu krijgt 
visitearts N echter te horen dat de visite nog steeds niet is gereden. 

2 1 MIP-meldingen 97 & 98 hebben betrekking op hetzelfde incident en worden daarom samengevoegd 
geanalyseerd 
22 U2 visites moeten binnen één uur afgelegd worden 
23 De nachtdienst begint officieel om 23 :0üu na een overdracht tussen 22:45u en 23 :0üu 
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A12.4.2 Oonakenboom 
De topgebeurtenis van de oorzakenboom wordt gevormd door een 'U2 visite die niet 
binnen l uur gereden is' [0]. Hoewel er volgens de melders geen schade aan de 
patiënt is ontstaan vanwege het niet binnen 1 uur rijden van de U2 visite, wordt het 
incident toch als adverse event geanalyseerd aangezien de visite daadwerkelijk niet 
binnen 1 uur gereden is. Hierdoor is de behandeling van de patiënt verlengd, wat als 
schade aan de patiënt gezien mag worden (IGZ, 2005). 
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Figuur A12.4.l: Oorzakenboom MIP-meldingen 97 & 98 

Voor de topgebeurtenis ZtJn drie faalacties aan te wijzen. Ten eerste is de visite 
onterecht overgedragen aan de nachtdienst [l]: een U2 visite die om 22:30u 
binnenkomt dient, indien er geen andere visites zijn, door de avonddienst gereden en 
niet aan de nachtdienst overgedragen te worden (CHP, 2008). 
Ten tweede is de visite niet overgedragen aan auto l van de avonddienst [3]. Het 
overdragen van visites is de verantwoordelijkheid van de regiearts en niet van de 
visitearts. Doordat de regiearts toestaat dat visitearts A2 de visite overdraagt én dit 
niet controleert, ontstaat de situatie waarin de visite geheel niet wordt overgedragen. 
Ten derde is de openstaande visite onvoldoende gemonitoord [4]: wanneer visitearts 
N om 0: l 5u de post belt, gaat de dienstdoende assistente er ten onterechte van uit dat 
de visite reeds gereden is. Pas om l :00u wordt duidelijk dat dit niet het geval 1s en 
wordt alsnog contact gezocht met de visiteauto van de nachtdienst. 

Naast de faalacties is ook een gemiste herstelkans aan te wijzen: de visite is niet 
gereden door de visitearts A2 met zijn privéauto [2] , nadat dit wel afgesproken was 
tussen visitearts A2 en de regiearts. Het rijden van een visite met een privéauto is een 
buitenprotocollaire actie en wordt daarom gezien als herstelkans. Omdat visitearts A2 
ervan afziet de visite daadwerkelijk met zijn privéauto te rijden nadat dit eerst wel 
was overeengekomen, wordt deze actie als gemiste herstelkans gemodelleerd. 
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Voor het ten onrechte overdragen van de visite aan de nachtdienst worden als directe 
oorzaken gevonden dat visitearts A2 de visite niet meer wil rijden [ 1.1] vanwege het 
tijdstip, dat de regiearts de verantwoordelijkheid uit handen geeft [ 1.2] en dat 
visitearts N instemt met de onterechte overdracht van de visite (1.3]. Als basisoorzaak 
voor het feit dat de regiearts de verantwoordelijkheid uit handen geeft, wordt 
gevonden dat de regiearts onvo !doende bekend is met het beleid op dit punt [ l.2.1 ]24

. 

Voor het niet overdragen van de visite aan auto l van de avonddienst worden als 
directe oorzaken gevonden dat zowel de regiearts (3 .1] als visite arts A2 (3 .2] de visite 
niet hebben overgedragen. Als onderliggende oorzaak voor het feit dat de regiearts de 
v1S1te niet heeft overgedragen wordt gevonden dat de regiearts de 
verantwoordelijkheid uit handen heeft gegeven (3. l. l] aan visitearts A2. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat hij onvoldoende bekend is met het beleid op dit punt 
(3 .1.1.1]. Voor het niet overdragen van de visite door visitearts A2 wordt geen 
onderliggende oorzaak gevonden. 
Voor het onvoldoende monitoren van de visites wordt als directe oorzaak gevonden 
dat de doktersassistente op de post aannames maakt met betrekking tot de status van 
visites [ 4.1] in plaats van de status van de visites te controleren. 

A12.4.3 Oon.akenclassificatie 
De basisoorzaken die gevonden zijn bij het opstellen van de oorzakenboom zijn in 
figuur Al2.4.1 weergegeven als rechthoeken met een dikke rand. De resultaten van de 
oorzakenclassificatie zijn weergegeven in tabel Al 2.4. l. 

Volgnummer Oorzaak Classificatie 
l. l Visitearts A2 wil visite niet meer rijden HRl 
1.2. 1 Regiearts onvoldoende bekend met beleid OK 
l.3 Visitearts N stemt in met onterechte oc 

overdracht 
3.l.l.l Regiearts onvoldoende bekend met beleid OK 
3.2 Visitearts A2 draagt visite niet over HRC 
4.1 DA maakt aannames mbt status visites HRM 

Tabel A 12. 4.1: Oorzakenclassificatie MIP-meldingen 97 & 98 

In bovenstaande tabel komen een oorzaak twee keer voor: 'Regiearts onvoldoende 
bekend met beleid' ([ l.2. l ], (3. l. l.1 ]). Hoewel dit dubbelop lijkt, dient deze oorzaak 
twee keer benoemd en geclassificeerd te worden aangezien de oorzaken met twee 
verschillende faalacties verbonden zijn. In de loop van de ontwikkeling van het 
incident is dus twee keer dezelfde 'fout' gemaakt. 

Het feit dat visitearts A2 de visite niet meer wil rijden gezien het tijdstip [ l. l] is een 
afwijking van de procedure door visitearts A2. De manier waarop dit punt naar voren 
komt in beide MIP-meldingen leidt ertoe deze actie als een individuele actie te zien. 
Deze oorzaak wordt daarom geclassificeerd in de categorie Menselijk en de 
subcategorie Interventie. 

24 Dit blijkt uit informatie uit de MIP-melding die niet onder het kopje 'Korte omschrijving 
samengevoegde meldingen ' is opgenomen maar wel beschikbaar was voor analyse 
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Het feit dat de regiearts onvoldoende bekend is met het beleid aangaande de 
overdracht van visites ([ l.2.1 ], [3.1. l. l]) lijkt geen op zichzelf staand iets. De meeste 
artsen draaien niet regelmatig diensten binnen CHP wat ertoe leidt dat zij relatief 
onervaren zijn met deze diensten. Dit leidt ertoe dat hoewel er een duidelijk protocol 
is waarin de positie van de visitearts ten opzichte van de regiearts wordt aangegeven 
(CHP, 2007), dienstdoende huisartsen hier blijkbaar onvoldoende van op de hoogte 
(gesteld) zijn. Binnen de systems approach wordt dit gezien als verantwoordelijkheid 
van de organisatie en niet van de individuele artsen. Deze oorzaak wordt daarom 
geclassificeerd in de categorie Organisatie en in de subcategorie Kennisoverdracht. 
Het feit dat visitearts N instemt met de onterechte overdracht [ l.3] wordt 
geclassificeerd in de categorie Organisatie en in de subcategorie Cultuur. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat het hier geen bewuste fout van visitearts N lijkt te 
betreffen, maar meer een door de situatie ingegeven beslissing. Het feit dat visitearts 
A2 de visite weigert te rijden en wil overdragen gecombineerd met het feit dat de 
regiearts dit toestaat, heeft er bij visitearts N waarschijnlijk toe geleid in te stemmen 
met de overdracht van de visite. Hierdoor heeft hij echter het aan deze beslissing 
verbonden risico van het niet binnen het uur rijden van de visite onderschat. Het lijkt 
aannemelijk dat een meerderheid van de bij CHP aangesloten artsen dezelfde 
beslissing genomen zou hebben in dezelfde situatie. 
Het is onduidelijk wat de exacte reden is waarom visitearts A2 de visite niet 
overdraagt aan auto I van de avonddienst [3.2]. Deze oorzaak wordt daarom 
geclassificeerd in de categorie Menselijk en in de subcategorie Coördinatie aangezien 
visitearts A2 een taak niet uitvoert die eigenlijk tot de verantwoordelijkheid van de 
regiearts behoort. 

Het feit dat de doktersassistente op het callcenter aannames maakt met betrekking tot 
de status van de visites [ 4.1] wordt geclassificeerd in de categorie Menselijk. Vanaf 
23:00u is de coördinatie van de visites de verantwoordelijkheid van de assistente op 
de posten (CHP, 2007). Gedurende de nacht is per post slechts één assistente 
werkzaam. Aangezien gereden visites altijd afgemeld dienen te worden, had de 
assistente om 0: l 5u na de vraag van visitearts N met betrekking tot de status van de 
U2 visite zich moeten realiseren dat als zij er niks meer van gehoord heeft de visite 
dus niet afgemeld en dus niet gereden is. Bovendien is de status van visites zichtbaar 
in het systeem. Bij twijfel had dus het systeem geraadpleegd kunnen worden. 
Aangezien de assistente echter aannam dat de visite gereden was, wordt 
geconcludeerd dat de assistente de status van de visites onvoldoende gemonitoord 
heeft. Deze oorzaak wordt daarom in de subcategorie Bewaken geclassificeerd. 

A12.4.4 Openstaande vragen 
De openstaande vragen naar aanleiding van MIP-meldingen 97 & 98 zijn: 

• Waarom stemt visitearts N in met de overdracht van de visite voordat de 
nachtdienst officieel begonnen is? 

• Hoe kan het dat visitearts A2 contact op neemt met de regiearts na de 
binnenkomst van de U l visite voor de nachtdienst waardoor de U2 visite naar 
achteren schuift? 

• Waarom staat de regiearts toe dat visitearts A2 de visite in tweede instantie 
met zijn eigen auto wil gaan rijden? 

• Waarom controleert de regiearts de overdracht van de visite in tweede 
instantie door visitearts A2 aan auto 1 van de avonddienst niet? 
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• Waarom maakt de DA een aanname met betrekking tot de status van de visite 
in plaats van dit te checken in het systeem? 

• Waardoor wordt om l :0üu de openstaande visite alsnog gevonden? 

A12.4.5 Resultaten MIP-comnûssie 
De MIP-commissie heeft beide meldingen ook samen besproken. Zij beschrijft het 
gemelde incident als een situatie waarin een arts zich niet aan het protocol houdt. De 
oorzaak hiervoor ligt volgens de commissie in een onzorgvuldige overdracht van een 
visite. De aanbeveling van de commissie aan het management naar aanleiding van 
deze melding is om de overdrachten te verbeteren (Maas, 2008b). 

De commissie identificeert één oorzaak (onzorgvuldige overdracht) en doet op basis 
daarvan een aanbeveling (verbeteren overdrachten). In termen van de 
classificatie/actie matrix uit de PRISMA methode kan deze aanbeveling gezien 
worden als actie Reflectie. Volgens diezelfde matrix zou de oorzaak dan van het type 
Organisatorisch Cultuur (OC) zijn. 
Uit het verslag van de MIP-commissie blijkt dat de overdracht van visites in het 
verleden reeds vaker tot incidenten geleid hebben (Maas, 2008b ). De oorzaak kan 
daarom in termen van de ECM geclassificeerd worden in de categorie 
Organisatorisch. Overdrachtsituaties zijn echter situaties waar relatief veel mis kan 
gaan. Voor de subcategorie kan dan gekozen worden voor Cultuur (OC) aangezien de 
risico's verbonden met de overdrachtsituatie collectief onderschat worden. 
Uit bovenstaande twee alinea's kan geconcludeerd worden dat er volgens de 
classificatie/actie matrix geen discrepantie bestaat tussen de door de commissie 
aangedragen aanbeveling en de door hen geïdentificeerde oorzaak. 

A12.4.6 Vergelijking resultaten 
Wanneer de resultaten van de PRISMA analyse naast die van de MIP-commissie 
worden gelegd valt ten eerste op dat het aantal geïdentificeerde oorzaken verschilt. 
Waar de MIP-commissie één oorzaken identificeert, komt de PRISMA analyse tot zes 
basisoorzaken. Van deze basisoorzaken hebben er vijf betrekking op de door de 
comm1ss1e geïdentificeerde brede oorzaakomschrijving van onzorgvuldige 
overdracht. Beantwoording van de openstaande vragen naar aanleiding van het maken 
van de oorzakenboom kunnen echter tot nog meer kemoorzaken leiden in het geval 
van de PRISMA methode. 
Ten tweede verschilt ook het soort oorzaken. Classificatie van de door de commissie 
gevonden oorzaak leidt tot de classificatie Organisatorisch Cultuur (OC). Zoals te zien 
in tabel Al2.4. l identificeert de PRISMA analyse oorzaken van de categorieën 
Menselijk Interventie (HRI), Organisatorisch Kennisoverdracht (OK, 2x), 
Organisatorisch Cultuur (OC), Menselijk Coördinatie (HRC) en Menselijk Bewaken 
(HRM). 
Doordat de gevonden oorzaken zowel in aantal als in soort verschillen tussen de 
analyses, volgen er ook andere aanbevelingen. De MIP-commissie beveelt de actie 
Reflectie aan. De PRISMA methode doet geen aanbevelingen op basis van 
individuele incidenten. Zou echter uit een reeks vergelijkbare incidenten dezelfde 
oorzaken naar voren komen in het PRISMA profiel zoals bij dit specifieke incident, 
dan zou volgens de PRISMA methode acties ondernomen moeten worden op de 
gebieden Training, Escalatie en Reflectie. 
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A12.5 MIP-melding 99 

A12.5.1 Korte omschrijving melding 
Op een maandagavond om 23: l 0u neemt een patiënt contact op met het callcenter. De 
patiënt is bekend bij een cardioloog en heeft sinds de ochtend last van pijn op de borst 
met uitstraling naar de arm. De doktersassistente die het telefoontje aangenomen heeft 
koppelt aan de klachten van de man de hoogste urgentie (U 1) en spreekt een 
spoedconsult af voor de patiënt op de huisartsenpost. 
Aangekomen op de post blijken de klachten van de patiënt gegrond. De dienstdoende 
arts wil daarom graag een elektrocardiogram (ECG) van het hart maken. Aangezien 
het ECG apparaat op de post defect blijkt, is de patiënt per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd. 

A12.5.2 Oor:zakenboom 
De topgebeurtenis van de oorzakenboom wordt gevormd door een ' niet optimale 
behandeling van de patiënt ' (0]. Het afspreken van een consult op de post waar de 
patiënt op eigen gelegenheid naartoe moet komen is riskant bij verslechtering van 
diens conditie. Daarnaast heeft de behandeling op de post vertraging opgelopen. Een 
vertraging in de behandeling kan gezien worden als schade aan de patiënt (IGZ, 
2005). Hoewel er volgens de melder geen schade aan de patiënt is ontstaan, wordt het 
incident daarom toch als adverse event geanalyseerd. 
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Figuur A12.5.l : Oorzakenboom MIP-melding 99 

Voor de topgebeurtenis zijn twee faalacties aan te wijzen. Ten eerste is de verkeerde 
behandelactie gekozen nadat de urgentie was vastgesteld [ 1]. Een U 1 urgentie in 
combinatie met pijn op de borst hoort te leiden tot een spoedvisite en niet tot een 
spoedconsult in verband met de risico ' s voor de patiënt bij verslechtering van diens 
toestand zowel onderweg naar de post als op de post zelf. Ten tweede is de 
behandeling op de post vertraagd [2] door een defect aan de apparatuur op de post. 
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Voor het kiezen van de verkeerde behandelactie bij de juiste urgentie wordt als directe 
oorzaak gevonden dat er geen overleg is geweest tussen de doktersassistente op het 
callcenter en een arts [ 1.1]. Dit blijkt zowel uit de melding als uit het bij de melding 
horende waameembericht. In het geval van U 1 urgenties dient er echter altijd overleg 
te zijn tussen de assistente en een arts. Als basisoorzaak voor het feit dat er geen 
overleg heeft plaats gevonden wordt gevonden dat tussen 23:0üu en 0:0üu geen arts 
aanwezig is op het callcenter [ 1. 1. 1]. 
Voor de vertraging in de behandeling op de post wordt als oorzaak gevonden dat het 
ECG apparaat op de post defect is [2.1]. De patiënt wordt daarom per ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd. Als in eerste instantie de juiste behandelactie aan de U 1 
urgentie gekoppeld was, zou de patiënt thuis bezocht geworden zijn en ofwel daar 
behandeld zijn ofwel vanuit daar per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd te 
worden. 

A12.5.3 Oormkenclassificatie 
De basisoorzaken die gevonden zijn bij het opstellen van de oorzakenboom zijn in 
figuur A 12.5. l weergegeven als rechthoeken met een dikke rand. De resultaten van de 
oorzakenclassificatie zijn weergegeven in tabel A 12.5. 1. 

Volgnummer Oorzaak Classificatie 
1.1.1 Geen arts aanwezig op callcenter tussen OM 

23:0üu en 0:0üu 
2.1 ECG post Eindhoven defect TM 

Tabel Al2.5.1: Oorzakenclassificatie MIP-melding 99 

Het feit dat op het callcenter artsen tot 23 :0üu en assistentes tot 0:0üu werken zorgt 
ervoor dat er tussen 23:0üu en 0:0üu geen fysiek overleg tussen arts en assistente kan 
plaatsvinden, maar dat er telefonisch overlegd moet worden met een arts op de post. 
Deze manier van werken is een keuze van het management, waarbij veiligheid een 
niet de hoogste prioriteit heeft gekregen. Deze oorzaak is daarom van de categorie 
Organisatorisch en subcategorie Management prioriteiten. 
Het feit dat het ECG apparaat op post Eindhoven defect [2.1] is op het moment dat de 
dienstdoende arts het wil gebruiken voor een patiënt wordt geclassificeerd in de 
categorie Technisch en de subcategorie Materiaal aangezien het een defect apparaat 
betreft wat juist ontworpen en geconstrueerd is maar toch niet werkt. 

A.12.5.4 Openstaande vraag 
De openstaande vraag naar aanleiding van MIP-melding 99 is: 

• Waarom heeft de assistente van het callcenter niet telefonisch overlegd met de 
arts op de post? 

A.12.5.5 Resultaten MIP-commissie 
Bovenstaande melding wordt behandeld op de MIP-vergadering van l juli. Hierdoor 
zijn de resultaten van de MIP-commissie met betrekking tot deze melding op dit 
moment niet beschikbaar voor vergelijking met bovenstaande resultaten van de 
PRISMA methode. 
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De belangrijkste reden om toch deze melding te analyseren en niet een die wel al 
behandeld is door de commissie ligt in het feit dat er bij het selecteren van meldingen 
gekozen is voor recente meldingen. Recente meldingen hebben betrekking op 
incidenten die op dit moment spelen binnen de CHP. Bovendien is het voor de MIP
commissie eenvoudiger hun eigen analyse met de PRISMA analyse te vergelijken als 
hun eigen analyse nog vers in het geheugen ligt. Hoewel alle door de commissie 
geanalyseerde meldingen door de commissie schriftelijk gerapporteerd worden, is 
deze informatie erg summier waardoor de toegevoegde waarde van de vergelijking 
beperkt wordt. 
Indien niet voor deze melding gekozen was, had voor een melding uit 2007 gekozen 
moeten worden in verband met niet-ontvankelijkheid of niet-analyseerbaarheid van de 
overige meldingen over 2008. Als alternatief is daarom gekozen voor een melding die 
nog geanalyseerd moet worden. Op deze manier kan de commissie de melding eerst 
op haar eigen manier analyseren en vervolgens haar analyse naast bovenstaande 
PRISMA analyse leggen. De toegevoegde waarde hiervan wordt groter geacht dan 
van de vergelijking met een melding uit 2007. 
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Lijst van veelgebruikte afkortingen 

ANW(-uren) 
CAM 
cc 
CHP 

DA 
ECM 
HOV 
IGZ 
MIP 
NTA 
NMMS 
PRISMA 

SAFER 
SIRE 
SHoKo 
VIM 
VMS 

Emi le Crol 

Avond, Nacht en Weekend(-uren) 
Classificatie / Actie Matrix 
Callcenter 
Coöperatieve Vereniging Centrale Huisartsen Posten Zuidoost 
Brabant U .A. 
Doktersassistente 
Eindhoven Classificatie Model 
Huisartsenpost 's Hertogenbosch- Oss - Veghel 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
Meldingen Incidenten Patiëntenzorg 
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 
Veiligheidsmanagementsysteem 
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