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Abstract 

Abstract 
This report is the result of a master thesis project conducted at Leiden University Medical 
Center. At the surgery department a survey was conducted to analyze the problems with the 
current central incident reporting system. This survey covered the patient safety culture and 
reporting culture in this department. The implementation of a decentralized incident reporting 
system was evaluated. The report ends with conclusions and recommendations to improve the 
incident reporting system and how to achieve a better safety culture and reporting culture. 
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Samenvatting 

Samenvatting 
Dit rapport is het resultaat van het afstudeerproject voor de studie Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject is uitgevoerd bij het Leids 
Universitair Medisch Centrum. 

Inleiding 
De laatste jaren wordt er veel aandacht geschonken aan het onderwerp veiligheid in de zorg. 
Volgens het rapport "To err is human" van het Institute of Medicine [Institute of Medicine, 
1999] sterven er in de Verenigde Staten jaarlijks tussen de 44.000 en 98.000 personen in 
ziekenhuizen als gevolg van medische fouten. Extrapolatie van deze cijfers naar Nederland 
suggereert dat er jaarlijks tussen de 1.500 en 6.000 patienten sterven als gevolg van medische 
fouten. In Nederland groeit dan ook het inzicht dat patienten, die zich aan de zorg van 
hulpverleners en instellingen toevertrouwen, niet alleen risico's lopen die veroorzaakt worden 
door hun gezondheidsprobleem, maar ook risico's lopen door hun verblijf in het zorgsysteem 
zelf. Om een verbetering van transparantie, veiligheid, doelmatigheid en kwaliteit in de 
curatieve zorg te stimuleren zijn er de laatste jaren een aantal initiatieven genomen. 
Ook het Leids Universitair Medisch Centrum, een van de acht universitaire medische centra 
in Nederland, ziet het nut van een goed werkend incident meldingssysteem in, en start in 2006 
met een pilot voor een decentraal meldingssysteem op de afdeling Heelkunde: Heelkunde 
Incident Melding (HIM). In het kader van dit pilotproject is het afstudeerproject uitgevoerd. 

Het project 
Tijdens de orientatie binnen het ziekenhuis en de afdeling bleek al snel dat er op <lit moment 
een groot verschil zit tussen het aantal complicaties dat jaarlijks wordt geregistreerd op de 
afdeling Heelkunde, en het aantal incidentmeldingen dat door deze afdeling wordt gedaan. 
Deze problemen rondom de melding van incidenten vormen de basis voor het doel van het 
afstudeerproject: 

Het ontwerpen van een systeem dat ertoe bij gaat dragen <lat medewerkers vaker incidenten 
zullen melden in plaats van verzwijgen, zodat de leeropbrengst van incidentmeldingen kan 
toenemen, zowel in absolute als in relatieve zin. 

De definitieve opdracht is vervolgens opgesplitst in een drietal opdrachten: 
1. Het inventariseren van de problemen rond de incidentmelding. 
2. Het ontwerpen van oplossingen voor deze problemen, gebaseerd op een prestatie 

verbetersysteem. 
3. Het nagaan van het effect van die oplossingen. 

Omdat de invoering van het decentrale meldsysteem, dat het startpunt vormt van het 
pilotproject, steeds werd uitgesteld is besloten door middel van een grootschalig 
vragenlijstonderzoek de veiligheidscultuur en meldingscultuur op de afdeling in kaart te 
brengen, om hier een duidelijker beeld te krijgen van de huidige problemen rondom het 
incident meldingssysteem. Vanwege het uitstel van de start van het systeem bleef er helaas 
ook niet voldoende tijd over om de overige twee deelopdrachten in die vorm uit te voeren. 
Om deze reden is de opdracht aangepast. Het project zal uiteindelijk het volgende opleveren: 

1. Een inventarisatie van de problemen rond de incidentmelding. 
2. De ontwikkeling van een tool om op lange terrnijn de veiligheidscultuur en 

meldingscultuur te meten. 
3. Het evalueren van het implementatieproject van de Heelkunde Incident Melding. 
4. Aanbevelingen hoe uiteindelijk de problemen rond een incident meldingssysteem met 

behulp van een prestatie verbetersvsteem kunnen warden aangepakt. 
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Plan van aanpak 
Uiteindelijk worden de volgende stappen opgesteld om bovenstaande deelopdrachten uit te 
voeren: 
Stap 1: Het verkennen van de organisatie en het onderwerp van bet afstudeerproject. 
Stap 2: Het uitvoeren van een literatuurstudie naar bet gebruik van een incident 
meldingssysteem. Aan de hand van deze studie wordt een blauwdruk opgesteld van 
verschillende factoren die een rol spelen bij bet ontwerp en gebruik van een incident 
meldingssysteem. 
Stap 3: Het uitvoeren van een cultuurmeting (veiligheidscultuur en meldingscultuur) over de 
houding van de verschillende groepen ten opzichte van bet melden van incidenten. Om bet 
effect van de overstap op een decentraal meldingssysteem te meten dient voor de invoer van 
deze verandering een cultuurmeting te worden uitgevoerd. Door de uitstel van de invoering 
van bet decentrale systeem zal de cultuurmeting worden meegenomen in een uitgebreide 
analyse van de probleemgebieden in stap 4. 
Stap 4: Het analyseren van de probleemgebieden rond bet incident meldingssysteem. In deze 
stap wordt een vragenlijstonderzoek opgesteld, uitgevoerd en worden de resultaten hiervan 
geanalyseerd. Het ontwerpen van bet vragenlijstonderzoek wordt gedaan aan de hand van de 
genoemde literatuurstudie en aanvullende literatuur over de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur. Daarnaast worden afdelingsspecifieke elementen meegenomen bij bet 
opstellen van de vragen. Bij bet analyseren van de resultaten worden hypotheses die naar 
voren komen uit de literatuurstudie getoetst. Er worden conclusies getrokken met betrekking 
tot de probleemgebieden. De fase resulteert in een methode die gebruikt kan worden om de 
veiligheidscultuur en meldingscultuur in de tijd te meten. 
Stap 5:. Na invoering van bet decentrale systeem heerst bet gevoel dat de medewerkers nog 
niet goed op de hoogte zijn van de verandering. Omdat er te weinig tijd overblijft om de 
initiele opdracht in zijn geheel uit te voeren wordt in deze stap de implementatie van bet 
decentrale systeem geevalueerd. 
Stap 6: Er worden in deze stap conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Hiertoe 
behoren ook aanbevelingen over een eventuele opzet van een prestatie verbetersysteem om de 
leeropbrengst van incidentmeldingen in de toekomst te verbeteren. 

Resultaat literatuurstudie 
De literatuurstudie biedt inzicht in de verschillende factoren die een rol spelen bij bet gebruik 
van bet meldingssysteem en geeft aan hoe deze aspecten te gebruiken zijn om bet gebruik van 
een incident meldingssysteem te optimaliseren. Uit deze studie blijkt dat bijna alle redenen 
om geen melding te doen onder te brengen zijn in vier categorieen die bet meest genoemd 
worden als barriere: angst/schaamte, moeite van het rapporteren, nut van de melding, en 
onduidelijkheid over bet proces. Uit de artikelen blijkt ook dat een groot deel van deze 
barrieres kunnen worden weggenomen door een goede educatie en constructieve feedback. 
Bij bet opzetten van bet meldingssysteem is bet van belang om veel aandacht te besteden aan 
bet ontwerp van een formulier, de integratie van bet systeem met bestaande systemen, bet 
opzetten van een deskundig onderzoeksproces, en de implementatie van bet meldingssysteem. 
Deze keuzes hebben allen ook een effect op de vier groepen barrieres. Uit een analyse van de 
medische cultuur blijkt dat bet lastig zal zijn om een optimale organisatiecultuur te creeren, 
waarin een incident meldingssysteem als positief wordt ervaren. 

Vragenlijstonderzoek 
Voor bet analyseren van de probleemgebieden rond bet incident meldingssysteem is gebruik 
gemaakt van een vragenlijstonderzoek Hiervoor is besloten gebruik te gaan maken van de 
Nederlandstalige versie van een bestaande vragenlijst, de Hospital Survey on Patient Safety 
Culture' . 

1 Deze vragenlijst is in Amerika ontwikkeld en gevalideerd door een research organisatie voor de 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), en vertaald in het Nederlands door het NIVEL 
in samenwerking met het EMGO. 
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Omdat de originele vragenlijst alleen de veiligheidscultuur meet is besloten om bier vragen 
aan toe te voegen die specifiek de meldingscultuur meten. 
Na een uitgebreide bestudering van de literatuur zijn de onderwerpen en dimensies bepaald 
die de meldingscultuur meten. Na de afstemming van deze dimensies zijn de vragen opgesteld 
en is een kleinschalige pilot uitgevoerd. 
De vragenlijst is vervolgens uitgezet op de verschillende werkterreinen van de afdeling 
Heelkunde (stafafdeling artsen, verpleegafdelingen en het Centrum Eerste Hulp). Er hebben 
118 van de 188 respondenten meegewerkt aan het onderzoek, dit komt neer op een respons 
van 63%. Na de afname van de vragenlijst zijn er verschillende analyses gedaan om de 
betrouwbaarheid van de vragenlijst te bepalen, de probleemgebieden in kaart te brengen, de 
items te bepalen die een grote bijdrage leveren op de beslissing om een melding te doen, en 
verschillen tussen groepen medewerkers te toetsen. 

Resultaten analyse vragenlijst 
Uit het vragenlijstonderzoek komen met name vier probleemgebieden naar voren die binnen 
het incident meldingssysteem een grote rol spelen. Deze factoren staan weergegeven in tabel 
1. In deze tabel is ook te zien dat deze probleemgebieden grotendeels overeenkomen met de 
redenen waarom volgens het onderzoek van Shell in de zorgsector niet geleerd wordt van 
incidenten [Shell, 2004]. 

Probleemgebieden Shell: Redenen waarom niet geleerd wordt 
van incidenten 

Het melden van near misses Gebrekkige incidenten registratie 

Ziekenhuis Management Steun voor Ziekenhuisdirecties sturen niet op veiligheid 
Patientveiligheid 
Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen Veiligheid wordt niet gemanaged 

Feedback na het doen van een melding Gesloten bedrijfscultuur 

Tabel 1 Probleemgebieden afdeling Heelkunde 

Medewerkers ontvangen op dit moment niet voldoende feedback wanneer zij een melding 
hebben gedaan. De respondenten geven dit aspect zelf ook aan als een belangrijk 
verbeterpunt. Op dit moment worden er te weinig near misses gemeld. Om de leeropbrengst 
van incidentmeldingen te doen toenemen is het belangrijk dit probleemgebied aan te pakken. 
Medewerkers van de afdeling Heelkunde zijn daamaast van mening dat het ziekenhuis 
management niet uitdraagt dat patientveiligheid een belangrijk aspect is binnen de organisatie. 
Dit komt ook naar voren als kenmerk van een calculatief niveau van de veiligheidscultuur, het 
niveau waar het LUMC en de afdeling Heelkunde zich op bevinden. Hinnen dit niveau zijn 
wel systemen aanwezig om de patientveiligheid te verbeteren, maar deze systemen worden 
onvoldoende uitgedragen binnen de gehele organisatie. Ten slotte komt naar voren dat de 
samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis voor verbetering 
vatbaar is. Ook bij een vergelijking van de scores met de scores binnen Amerikaanse 
ziekenhuizen komt naar voren dat de af de ling op deze aspecten laag scoort. 

Met behulp van een logistische regressieanalyse is geprobeerd om een model op te stellen van 
variabelen die het meldgedrag kunnen voorspellen. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee 
dichotome variabelen die het meldgedrag meten. Helaas komt uit beide analyses niet een 
model naar voren dat het meldgedrag kan voorspellen. Toch zijn er twee significante 
modellen gevonden. Hierbij komen een aantal variabelen naar voren die een belangrijke 
bijdrage leveren bij de beslissing om te melden: 

1. Nut van een kwaliteitssysteem. Hoewel deze variabele als voorspeller naar voren 
komt vinden alle respondenten een kwaliteitssysteem nuttig. 

2. Continue verbetering. Wanneer men het eens is met het feit dat de afdeling continu 
bezig is met het verbeteren van de veiligheid heeft dit vaker geleid tot de melding van 
alle incidenten/ near misses. 
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3. Moeite om te melden- Tijd. Tijdsgebrek is voor een aantal respondenten een reden 
geweest om geen melding te doen. 

4. Effect van de consequenties van het incident op de inschatting van het nut van 
melden. Hoe minder men het nut inziet van het melden van near misses en fouten die 
geen consequenties hebben gehad voor de patient, hoe minder men heeft gemeld en 
hoe meer men meldingen achterwege heeft gelaten. Dit komt ook naar voren als 
probleemgebied. 

Twee van de vier categorieen voor barrieres voor het doen van een incidentmelding komen 
hier in naar voren. Ook scoren respondenten die wel gemeld hebben over het algemeen hoger 
op de veiligheidscultuur en meldingscultuur dan respondenten die niet gemeld hebben. Dit 
geldt ook voor respondenten die alles gemeld hebben. De aspecten van de vragenlijst hebben 
dus wel degelijk een effect op het meldgedrag. 

Er komen geen kwantitatieve verschillen naar voren tussen artsen en verpleegkundigen. Op 
verschillende aspecten van de veiligheidscultuur en meldingscultuur komen wel verschillen 
naar voren. Verpleegkundigen zijn beter op de hoogte van het meldproces, maar zijn ook 
kritischer wat betreft hun mening over de veiligheidscultuur en meldingscultuur. 

Medewerkers met een werkervaring tussen de een en de vijf jaar zijn het meest kritisch wat 
betreft de veiligheidscultuur en meldingscultuur. Medewerkers die korter dan vijf jaar werken 
op de afdeling worden vaker be"invloed door anderen in hun meldgedrag. 

Het CEH scoort over het algemeen Jager op de variabelen van de veiligheidscultuur en de 
meldingscultuur dan de verschillende verpleegafdelingen van de Heelkunde. Op deze afdeling 
is men minder bekend met de meldingsprocedure en wat men dient te melden. Daarnaast kan 
het op deze afdeling vaker drukker zijn dan op de Heelkunde afdelingen. Het aantal patienten 
<lat binnenkomt op het CEH is behoorlijk onbetrouwbaar. Hierdoor kan men eerder vergeten 
een melding te doen, of van mening zijn <lat men hier geen tijd voor heeft. 
Een hectische <lag kan echter ook de problemen rondom patientveiligheid duidelijk maken 
voor de medewerkers. Hierdoor zou men hier een negatiever beeld van kunnen hebben. 

Evaluatie van de implementatie 
Na de implementatie van het decentrale systeem heerste het gevoel dat alle medewerkers nog 
niet helemaal op de hoogte waren van de verschillende elementen van het meldproces. Om 
deze reden is besloten om het implementatieproces te evalueren. Het resultaat van deze 
analyse kan vervolgens gebruikt worden om aanbevelingen te doen voor een vervolg van het 
implementatieproject. Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van 16 interviews op de 
afdelingen HLKl, HLK2, HLK3, en het CEH. Naast deze interviews is gebruik gemaakt van 
stukken die door de commissie HIM zijn opgesteld, en de ervaringen die door de afstudeerder 
zijn opgedaan tijdens de bijeenkomsten en activiteiten van de commissie HIM. Aan de hand 
van de resultaten van de literatuurstudie, en twee modellen uit de literatuur wordt de evaluatie 
vervolgens beschreven. Uit deze evaluatie komt naar voren <lat de verschillende medewerkers 
alleen op de hoogte zijn van een verandering, maar niet van de inhoud hiervan. 

Conclusies en aanbevelingen 
De conclusies en aanbevelingen die met betrekking tot de opgestelde deelopdrachten kunnen 
worden genomen zijn: 

1. Een inventarisatie van de problemen rand de incidentmelding 
Er zijn vier probleemgebieden gevonden rondom het proces van het melden van incidenten. 
Het stimuleren van het melden van near misses kan gedaan worden door het verstrekken van 
extra informatie. Dit kan door het gebruik van nieuwsbrieven. De steun van het management 
voor patientveiligheid dient beter zichtbaar gemaakt te worden. Dit kan onder andere door 
medewerkers van alle werkterreinen te betrekken bij de commissie Heelkunde Incident 
Melding. 
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Op basis van de analyses van de meldingen zullen verbeteringen dienen te worden 
voorgesteld om de samenwerking tussen de af delingen te verbeteren. De feedback naar 
aanleiding van een melding dient verbeterd te worden. Dit kan door het sturen van een 
ontvangstbevestiging, ervoor te zorgen dat in de terugkoppeling de oorzaken van het incident, 
wat er met de melding gedaan is, en of de melding tot verbeteringen heeft geleid, aan bod 
komen. Afdelingsbreed kan, in de vorm van klinische lessen en een nieuwsbrief, 
terugkoppeling worden gegeven. 

2. De ontwikkeling van een tool om op Lange termijn de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur te meten. 

De vragenlijst die is opgesteld kan op de lange termijn gebruikt worden om de progressie in 
de veiligheidscultuur en meldingscultuur te meten . De vooruitgang in de cultuur met behulp 
van de vragenlijst kan periodiek worden gemeten. Een voordeel van de vragenlijst is dat 
probleemgebieden steeds ge·identificeerd en aangepakt kunnen worden. Naast deze 
identificatie van de probleemgebieden biedt de vragenlijst de mogelijkheid om periodiek 
verschillen tussen groepen in kaart te brengen, en de variabelen te bepalen die een grote 
bijdrage hebben op het meldingsgedrag. 

3. Het evalueren van het implementatieproject van de Heelkunde Incident Melding 
Uit de geringe bekendheid met de verandering op dit moment blijkt dat de aanpak van de 
introductie niet voldoende is geweest. Om de introductie van het decentrale meldingsproces 
alsnog te optimaliseren dienen strategieen te worden ontwikkeld om deze bekendheid te 
vergroten en medewerkers te motiveren. 
Op korte termijn dient de commissie selectiecriteria op te stellen welke meldingen voor een 
systematische analyse in aanmerking komen. Daamaast dienen beslissingen te worden 
genomen over de aanpak van de analyse van de database en de evaluatie van de effectiviteit 
van het meldingssysteem. 

4. Aanbevelingen hoe uiteindelijk de problemen rand een incident 
meldingssysteem met behulp van een prestatie verbetersysteem kunnen 
warden aangepakt. 

Dit onderzoek biedt mogelijkheden om de effectiviteit van het meldingssysteem te verbeteren 
met behulp van een prestatieverbetersysteem. Dit systeem zal ertoe bij gaan dat de 
leeropbrengst van incidentmeldingen kan toenemen, zowel in absolute als in relatieve zin . De 
leeropbrengst van een incident is daarbij de verwachting van de mate waarin de melder, en de 
organisatie kunnen leren van een analyse van de betreffende melding. Deze leeropbrengst is 
moeilijk in te schatten door de organisatie, zeker nu er nog weinig ervaring is met betrekking 
tot een goed werkend incident meldingssysteem. 
Een eerste belangrijke randvoorwaarde is dan ook om het systeem een periode actief te laten 
zijn. Dit bevordert de kennis en motivatie van de medewerkers rondom incidentmelding. 
Zoals aangegeven is het van belang dat de commissie HIM criteria op gaat stellen om te 
kiezen welke incidenten voor analyse in aanmerking komen. 
Criteria die uiteindelijk opgesteld worden dienen vervolgens vertaald te worden naar de 
gebruikers van het systeem. Hierbij kunnen de resultaten van de vragenlijst ook worden 
gebruikt. Een belangrijke eigenschap van het systeem moet zijn dat het de medewerkers 
feedback geeft over de gedane meldingen. Door middel van nuttige terugkoppelingen en 
duidelijke doelen moet voor de medewerkers duidelijk worden dat de meldingen met een 
potentieel hoge leeropbrengst van groot belang zijn bij het verbeteren van de zorg. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
In dit inleidende hoofdstuk zal worden beschreven in welk kader de afstudeeropdracht tot 
stand is gekomen. Paragraaf I.I behandelt de toenemende aandacht voor patientveiligheid in 
Nederland. Een aantal belangrijke definities op dit gebied worden vervolgens besproken in 
paragraaf 1.2 In paragraaf 1.3 wordt een inleiding op de afstudeeropdracht gegeven en de 
opbouw van het verslag besproken. 

1.1 Patientveiligheid 
De laatste jaren wordt er veel aandacht geschonken aan het onderwerp veiligheid in de zorg. 
Een rapport dat hieraan een belangrijke bijdrage geleverd heeft, is het rapport "To err is 
human" van het Institute of Medicine [Institute of Medicine, 1999]. Volgens dit rapport 
sterven er in de Verenigde Staten jaarlijks tussen de 44.000 en 98.000 personen in 
ziekenhuizen als gevolg van medische fouten. Extrapolatie van deze cijfers naar Nederland 
suggereert dat er jaarlijks tussen de 1.500 en 6.000 patienten sterven als gevolg van medische 
fouten. 

In Nederland groeit het inzicht dat patienten, die zich aan de zorg van hulpverleners en 
instellingen toevertrouwen, niet alleen risico's !open die veroorzaakt worden door hun 
gezondheidsprobleem, maar ook risico's lopen door hun verblijf in het zorgsysteem zelf. Het 
belangrijkste risicoverhogende kenmerk van elk zorgsysteem is dat het een zeer complexe 
omgeving is waar mensen werken. Om een verbetering van transparantie, veiligheid, 
doelmatigheid en kwaliteit in de curatieve zorg te stimuleren zijn er de laatste jaren een aantal 
initiatieven genomen. 

In november 2003 is het programrna 'Sneller Beter' gestart. Het doel van dit programrna is om 
met behulp van een goede organisatie betere zorg voor de patient te waarborgen, en ervoor te 
zorgen dat deze zorg op tijd beschikbaar is. Naast deze slimrnere organisatie van de zorg 
blijven natuurlijk de medische en verpleegkundige innovaties van grote invloed op het sneller 
beter maken van patienten. Binnen het programrna 'Sneller Beter' zijn een aantal 
prioriteitsgebieden bepaald: patientveiligheid, patientenlogistiek en zeggenschap. 

Naast het programrna 'Sneller Beter' is binnen de zorgsector ook het Nationaal Platform 
Patientveiligheid ontwikkeld om te leren over patientveiligheid. Hoewel kenmerken van 
specialismen en zorginstellingen kunnen verschillen is veel kennis over veilig werken en het 
creeren van een veilige zorgomgeving universeel. Dit betekent dat lessen die in het ene 
specialisme worden geleerd zeer goed toepasbaar zijn in andere sectoren. 
Patientveiligheid kan snel verbeterd worden door het inventariseren en bundelen van alle 
initiatieven, pilots en projecten op het gebied van patientveiligheid, het systematisch en snel 
uitwisselen van kennis en ervaring tussen zorgprofessionals, het informeren van het publiek 
over patientveiligheid, en het gestructureerd kennis nemen door zorgprofessionals van de 
ervaringen van het publiek met de zorgsector. 

1.2 Definities Patientveiligheid 
Omdat steeds meer organisaties in de zorg zich bezig houden met patientveiligheid is het van 
belang dat zoveel mogelijk uniforme begrippen worden gebruikt. 
Omdat een aantal van deze definities veelvuldig gebruikt zullen worden in dit verslag worden 
deze hier verklaard [IGZ, 2005]. 

Incident: Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patient heeft geleid 
of zou kunnen leiden. 
Bijna-incidentlnear miss (incident zonder schade): Een onbedoelde gebeurtenis ontstaan door het 
onvoldoende handelen vol_gens de professionele standaard en/of tekortkomin_gen van het zor_gsysteem, 
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die a) niet nadelig is voor de patient omdat de gevolgen op tijd zijn onderkend en gecorrigeerd (near 
miss), of b) waar de gevolgen niet van invloed zijn op het fysiek, psychisch of sociaal functioneren van 
de patient. 
Complicatie: Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op 
medisch specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patient zodanig nadelig is dat 
aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan we! dat er sprake is van onherstelbare 
schade. 
Calamiteit: Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis in de gezondheidszorg, die tot de dood of 
een ernstig schadelijk gevolg voor een patient heeft geleid, optredende bij een (para)medische, 
verpleegkundige of verzorgende handeling of bij de toepassing van een product of apparaat in de 
gezondheidszorg dan we! voortkomend uit een manco in een voorziening of een kwaliteitsafwijking 
van een product of apparaat dat toepassing vindt in de gezondheidszorg. 
Ongeval: Een ongeval is een ongewenste gebeurtenis of reeks van ongewenste gebeurtenissen, welke 
leidt tot verwonding, beroepsziekte of schade aan, dan we! verlies van apparatuur of eigendom 
Fout: Het niet uitvoeren van een geplande actie (fout in de uitvoering) of het toepassen van een 
verkeerd plan om het doe! te bereiken (fout in de planning). 
Vermijdbaar: Een incident was vermijdbaar als na systematische analyse van de gebeurtenis(sen) 
blijkt dat bepaalde maatregelen het incident hadden kunnen voorkomen. 
Verwijtbaar: Het incident was verwijtbaar, als na systematische analyse van de gebeurtenis(sen) blijkt 
dat het (para)medisch/verpleegkundig (niet)handelen in ernstige mate tekort is geschoten en/of 
onzorgvuldig is geweest in vergelijking met wat van een gemiddeld ervaren en bekwame 
beroepsgenoot in gelijke omstandigheden had mogen worden verwacht. 
Uitkomst: De uiteindelijk tot stand gekomen verandering in een toestand van patient of populatie, die 
aan geneeskundige interventie kan worden toegeschreven. 
Schade: Een nadeel voor de patient dat dusdanig ernstig is dat verlenging of verzwaring van de 
behandeling noodzakelijk is, tijdelijk of blijvend fysiek, psychisch of sociaal functieverlies optreedt, of 
overlijden tot gevolg heeft. 
Proces: De interactie tussen zorgverleners en patienten, een opeenvolging van handelingen of 
gebeurtenissen in de tijd. 

1.3 Patientveiligheid binnen het LUMC 
In het kader van een project van 'Sneller Beter' 1s m 2004 door Shell een rapport over 
veiligheid in de gezondheidszorg gepubliceerd. In dit rapport wordt het belang van een 
incidentenanalyse benadrukt. Ziekenhuizen worden in het rapport geadviseerd om een 
veiligheidsmanagement systeem te implementeren, waarin een incidentenanalyse zou moeten 
worden opgenomen. Dit zou betekenen dat alle ziekenhuizen in 2008 met een gecertificeerd 
veiligheidsmanagement systeem dienen te werken [Shell, 2004]. 

Ook het Leids Universitair Medisch Centrum ziet het nut van een goed werkend incident 
meldingssysteem in, en start in 2006 met een pilot voor een decentraal meldingssysteem op de 
afdeling Heelkunde. In het kader van dit pilotproject is het afstudeerproject uitgevoerd. Dit 
rapport bevat de resultaten van dit afstudeerproject. Op de afdeling Heelkunde is een analyse 
uitgevoerd naar de problemen rondom de huidige centrale melding van incidenten. Naast deze 
probleemanalyse is de implementatie van het decentrale systeem geevalueerd, en worden 
aanbevelingen gedaan voor verbeteringen in de toekomst. 

Na een beknopte beschrijving van de organisatie in hoofdstuk 2 wordt de vraagstelling van 
het onderzoek behandeld in hoofdstuk 3. De hoofdstukken 4, 5, en 6 beschrijven de analyse 
naar de problemen rondom het huidige systeem. Hoofdstuk 4 bevat het theoretisch kader van 
deze analyse. Op basis hiervan is een vragenlijstonderzoek opgezet. Dit onderzoek wordt 
beschreven in hoofdstuk 5. De resultaten van het vragenlijstonderzoek zijn terug te vinden in 
hoofdstuk 6. De implementatie van het decentrale meldingssysteem wordt geevalueerd in 
hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 besluit ten slotte met conclusies en aanbevelingen. Figuur l.1 bevat 
een schematische weergave van deze indeling van het verslag. 
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Hoofdstuk 2. Algemene bedrijfsbeschrijving 
Om een beter inzicht te krijgen in de organisatie en de context waarin het afstudeerproject 
plaatsvindt, zal in dit hoofdstuk een beschrijving van het bedrijf en de afdeling, waar het 
project wordt uitgevoerd, worden gegeven. Het leids Universitair Medisch Centrum in zijn 
geheel wordt beschreven in paragraaf 2.1. De afdeling Heelkunde wordt behandeld in 
paragraaf 2.2. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 een beschrijving gegeven van de 
patientenstroom binnen divisie 1. Het hoofdstuk eindigt in paragraaf 2.4 met een beschrijving 
van de processen voor het me/den van incidenten en het proces voor complicatieregistratie. 

2.1 Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
De geschiedenis van het Leids Universitair Medisch Centrum komt overeen met de 
geschiedenis van de Leidse Universiteit. In 1575 werd, als beloning voor een dapper verzet 
tijdens het beleg van Leiden, de Leidse Universiteit gesticht en vrijwel direct na de stichting 
van de Universiteit werd een plan opgesteld over de vorm van het medische onderwijs in 
Leiden. 
Het patientgerichte onderwijs kreeg een belangrijke stimulans toen in 1636 besloten werd om 
in het St. Caecilia Gasthuis 12 onderwijsbedden te reserveren, waarmee Leiden de eerste 
Universiteit ten noorden van de Alpen werd met een formeel "teaching hospital". 
In 1996 is men gekomen tot een aanpassing van de organisatie en werden de Faculteit der 
Geneeskunde en het Academisch Ziekenhuis Leiden verenigd in een organisatievorm: het 
Leids Universitair Medisch Centrum. 

Het LUMC is een van de acht universitaire medische centra in Nederland met ongeveer 7000 
werknemers. De missie van het LUMC is het streven naar een continue verbetering van de 
kwaliteit van de gezondheidszorg en een leidende rol blijven spelen hierin, zowel nationaal 
als intemationaal. 
De organisatie stelt zich dan ook tot doel om zijn vijf kemtaken op het hoogst mogelijke 
niveau uit te voeren. Deze kemtaken zijn: 

• Patientenzorg: routinezorg, topklinische zorg en met name top referentiezorg 
• Onderzoek: zowel fundamenteel als patientgebonden en op de zorg gericht 
• Onderwijs, ten behoeve van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische 

W etenschappen 
• Opleiding tot medisch specialist 
• Bij- en nascholing, zowel postacademisch als post HBO en MBO 

[ www.lumc.nl, 2006] 

2.2 Af de ling H eelkunde 
Het LUMC kent vijf divisies die aangestuurd warden door vijf Klein Management Teams. 
De afdeling Heelkunde valt binnen divisie 1, en heeft binnen deze divisie verschillende 
werkterreinen: het stafcentrum Heelkunde, de verpleegafdelingen op J9 en JlO, de Polikliniek 
Heelkunde, de Laboratoria Heelkunde, het Operatie Kamer Centrum (OK-centrum), de 
Intensive Care (IC) en het Centrum Eerste Hulp (CEH). 
In bijlage 2.1 is het organogram van het LUMC opgenomen. Het organogram van divisie 1 is 
te vinden in bijlage 2.2. 

Binnen de afdeling Heelkunde zijn een aantal aandachtsgebieden te onderscheiden. Deze 
gebieden zijn: 

• Transplantatiechirurgie: Behandelt patienten die warden opgenomen voor een 
transplantatie chirurgische behandeling of een algemeen chirurgische behandeling. 

• Vaatchirurgie: Behandelt patienten die warden opgenomen voor analyse en patienten 
die warden opgenomen voor een vaatchirurgische behandeling of een algemeen 
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chirurgische behandeling. Het grootste gedeelte van de patienten heeft afwijkingen aan 
de arterien in de buik, de hals en/of de extremiteiten. 

• Oncologische Chirurgie: Behandelt patienten die komen voor oncologische chirurgie, 
hoofd-, hals-, endocriene chirurgie en algemene chirurgie. Een klein gedeelte van de 
patienten komt alleen voor analyse. Het grootste gedeelte van de patienten op de 
afdeling heeft een oncologische aandoening. 

• Gastro-Intestinale Chirurgie (ook wel maag-, darm-, leverchirurgie genoemd): 
Behandelt patienten die worden opgenomen voor een gastro-intestinaal chirurgische 
behandeling of een algemeen chirurgische behandeling. Het grootste gedeelte van de 
patienten heeft een aandoening aan maag, darmen, lever of pancreas. 

• Ongevalschirurgie: Behandelt patienten die worden opgenomen ter observatie of voor 
een chirurgische behandeling na een trauma. Daarnaast wordt uitgebreide 
wondverzorging regelmatig gedaan, waaronder vacuiimtherapie en 
madenbehandelingen. Op de afdeling Ongevalschirurgie liggen ook regelmatig 
patienten, die komen voor een algemeen chirurgische behandeling. 

Het organogram van de afdeling Heelkunde is te vinden in bijlage 2.3 [LUMC, 2004a; LUMC 
intranet, 2006]. 

2.3 Patii!ntenstroom 
Vanwege de verschillende werkterreinen waarop de afdeling Heelkunde werkzaam is 
kunnen patienten op verschillende manieren in aanraking komen met de afdeling Heelkunde. 
Een patient kan via een verwijzing terecht komen op het CEH of bij de Polikliniek. In acute 
situaties kan de patient ook direct terecht op het CEH. Via deze twee afdelingen kan de 
patient een aantal afdelingen binnen het ziekenhuis (en de divisie) doorlopen om vervolgens 
te worden ontslagen uit het ziekenhuis. 
De keten van processen tussen de afdelingen van divisie 1 is aangegeven in figuur 2.1. 

·-·-·-·- · - · - · - · -·- · -·- · - · -·-·- · - · -·-·-·-·-·- · - · - · -·~ 

Patient ' 
·- ·-·- · - -·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- -·--- - ~ 

--------1 Centrum 
~-~--~ Eerste Hulp 

Verpleeg
afdeling 

1------------.: ·0~;rd~~chi ~~- h~i~," p~tiktini~k ,-~d~;e· - . -

Figuur 2.2: Patientenstroom binnen divisie 1 

; instelling, huisarts, wijkverpleging of 
j mortuarium 

[ LUMC, aangepast uit kwaliteitshandboek divisie 1, 2005c] 

Melden of niet melden? - 5 -



Hoofdstuk 2. Algemene bedrijfsbeschrijving 

2.4 Huidige processen patientveiligheid binnen het LUMC 
In deze paragraaf zullen de processen worden besproken die in bet LUMC en de afdeling 
Heelkunde aanwezig zijn en van belang zijn voor bet afstudeerproject. Als eerste zal bet 
huidige proces voor bet melden van incidenten worden besproken. Daama zal de 
complicatieregistratie van de afdeling Heelkunde aan de orde komen. 

2.4.1 Huidige proces Incidentmelding 

Wanneer incidenten in de gezondheidszorg gebeuren kunnen deze worden gemeld binnen de 
organisatie bij de zogenoemde MIP/FONA comrnissies, om zo uiteindelijk te leren van deze 
incidenten. Ook binnen bet LUMC wil men graag leren van incidenten in de patientenzorg. 
De medewerkers in bet LUMC werken in een cultuur waarbinnen bet actief zoeken naar en 
bespreken van fouten en tekortkorningen noodzakelijk wordt geacht voor bet nastreven van 
kwaliteit. Om deze reden heeft bet LUMC jaren geleden als een van de eerste ziekenhuizen 
een Meldingscomrnissie ingesteld als kwaliteitssubsysteem van de Raad van Bestuur. 

Deze centrale comrnissie, bestaande uit acht vaste !eden, identificeert eenmaal per maand 
ongewenste en verrnijdbare gebeurtenissen in de patientenzorg met bet oog op preventie. Het 
gaat hierbij om de verrnijdbaarheid van een gebeurtenis en niet om de verwijtbaarheid. 
In de comrnissie zijn ten rninste twee leden afkomstig uit de medische beroepsgroep en 
tenrninste twee uit de verpleegkundige beroepsgroep. Naast de vaste leden kunnen 
raadgevende adviseurs worden aangetrokken. 
De doelstelling van de Meldingscomrnissie is drieledig: 

• Het toetsen van de zorgkwaliteit in de instelling aan de hand van bet analyseren van 
incidenten in de (individuele) patientenzorg, 

• Het doen van aanbevelingen tot preventie. 
• Het er op toezien dat bet proces van verbeteren goed verloopt door, waar aan de orde, 

bet (laten) doen van onderzoek naar de effectiviteit van aanbevolen preventieve 
maatregelen. 

De meldingen betreffen incidenten, al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen, die 
hebben plaatsgevonden bij onderzoek, behandeling, verpleging of verzorging waardoor 
ongerechtvaardigde (potentiele) schade ontstaat voor een patient. Een melding wordt binnen 
tien werkdagen ingestuurd door de medewerker onder wiens verantwoordelijkheid bet 
incident heeft plaatsgevonden. In geval van gedeelde verantwoordelijkheid wordt de melding 
ingestuurd door de gezamenlijke verantwoordelijken. De comrnissie behandelt echter geen 
meldingen die veroorzaakt zijn door andere personen dan de melder(s) zelf. 

Het incident wordt gemeld op bet hiervoor bestemde meldingsformulier dat beschikbaar is 
gesteld via intranet. Dit formulier kan digitaal ingevuld worden en met de pen. In beide 
gevallen wordt bet formulier ondertekend door de melder en bij voorkeur ook door bet 
afdelingshoofd en/of bet verpleegkundig hoofd. Het afdelingshoofd kan hiervoor richtlijnen 
uitvaardigen aan de medewerkers. Het meldingsformulier bestaat uit acht vragen. Deze 
vragen gaan over de oorzaak en de gevolgen van bet incident en over de ideeen of 
maatregelen die een dergelijk incident in de toekomst kunnen voorkomen. Het is van belang 
de vragen zo volledig en concreet mogelijk te beantwoorden. Het huidige meldingsformulier 
is te vinden in bijlage 2.4. 

De Meldingscomrnissie bespreekt tijdens de vergadering of een nader onderzoek moet 
worden ingesteld. Indien tot een onderzoek wordt besloten, worden de melder, bet 
afdelingshoofd en verpleegkundig hoofd hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 
Wanneer bet onderzoek is afgerond wordt de melding gerubriceerd als fout, ongeval of een 
complicatie. Onder een fout verstaat de comrnissie iedere verrnijdbare handeling en/of 
nalatigheid van een medewerker of van de organisatiestructuur, waardoor aan een patient 
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schade is toegebracht of had kunnen worden toegebracht. Onder een ongeval ( ongewenste 
gebeurtenis) of complicatie (ongewenste uitkomst medisch handelen) verstaat de commissie 
elke niet-verrnijdbare gebeurtenis waardoor een patient schade lijdt. 
De comrnissie beoordeelt tevens de effectiviteit van de voorgestelde preventieve maatregelen. 
De melder, het afdelingshoofd en het verpleegkundig hoofd worden door de comrnissie 
ge"informeerd over deze rubricering en de eventuele aanbevelingen [LUMC, 2003a; LUMC, 
2003b]. Een voorbeeld van de berichtgeving aan de melder is te vinden in bijlage 2.5. 

2.4.2 Problemen binnen bet huidige proces. 

De centrale melding van incidenten vanuit de afdeling Heelkunde heeft slechts een beperkt 
succes. Jaarlijks worden vanuit de afdeling Heelkunde slechts 30 tot 40 meldingen gedaan. 
Op basis van een aantal orienterende gesprekken binnen het LUMC en de literatuur kunnen 
een aantal verklaringen worden gezocht voor dit geringe aantal meldingen per jaar: 

Er wordt geen systematische analysemethode gebruikt voor het analyseren van de 
incidenten. Zoals aangegeven in het proces van de centrale Meldingscomrnissie wordt 
het incident indien noodzakelijk onderzocht. Hiervoor wordt echter geen 
systematische analysemethode gebruikt. De incidenten worden vervolgens ingedeeld 
in een aantal categorieen: fouten (menselijk of materieel), ongevallen en complicaties. 
Dit kan ertoe leiden dat Jang niet alle oorzaken van het betreffende incident worden 
ge.identificeerd. Zonder systematische analysemethode is de kans groot dat de 
omstandigheden die meespelen bij het ontstaan van het incident over het hoofd 
worden gezien [Reason, 2005; Habraken, van der Schaaf, van Beusekom, Huygelen, 
2005]. Dit kan vervolgens ook leiden tot verkeerde beslissingen die worden genomen 
met betrekking tot de te nemen verbetermaatregelen. 
Behandeling relatief ver van de werkvloer. De incidenten worden behandeld door een 
centrale comrnissie die alle incidenten van het hele ziekenhuis analyseert. De 
comrnissie staat ver van de werkvloer af waardoor minder goed zicht is op de 
omstandigheden die mee kunnen spelen bij het ontstaan van het incident. Het kan 
enkele maanden duren voordat de melder terugkoppeling krijgt over het incident. 
Ondertekening van het formulier door het afdelingshoofd. De melding dient voor 
indiening bij de centrale Meldingscomrnissie eerst ondertekend te worden door het 
afdelingshoofd. Ten eerste kan dit het proces van melden vertragen, indien het 
afdelingshoofd niet aanwezig is, en kan dit zelfs leiden tot het vergeten van het doen 
van de melding. Daarnaast kan het personeel het vervelend vinden dat het 
afdelingshoofd de melding onder ogen krijgt. 

2.4.3 Huidige Proces Complicatieregistratie 

Op de afdeling Heelkunde bestaat al jaren een zeer actieve complicatieregistratie. Jaarlijks 
worden er op de afdeling Heelkunde zo'n 1300 tot 1400 complicaties geregistreerd. 

Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend 
op medisch specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patient zodanig nadelig is 
dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van 
onherstelbare schade. [Kievit,2005, IGZ, 2005]. 

Het verschil tussen een incident en een complicatie ligt besloten in de uitkomst en het proces. 
Bij een complicatie gaat het uitsluitend om de uitkomst van het zorgproces. Een incident 
betreft juist het zorgproces, ongeacht de uitkomst. W anneer een patient na een operatie 
bijvoorbeeld een nabloeding krijgt die niet veroorzaakt is door het medisch specialistisch 
handelen spreekt men van een complicatie. Er is geen fout opgetreden in het zorgproces, maar 
de uitkomst is wel ongewenst. Er is sprake van een incident wanneer dezelfde patient een 
aantal dagen na de operatie een verkeerde dosis medicatie krijgt toegediend. Er is een fout 
oo!!etreden in het zor!!Droces, ongeacht of de verkeerde dosis de patient schaadt of niet. 
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Om complicaties te registreren zorgt de afdelingssecretaresse ervoor dat zich in iedere status 
een complicatieregistratieformulier bevindt. Een complicatie wordt vastgelegd op het 
complicatieformulier door de arts die de complicatie ontdekt en/of behandelt, ten tijde van het 
constateren van de complicatie. Een voorbeeld van het formulier is terug te vinden in bijlage 
2.6. De arts beschrijft de complicatie in tekst en legt de datum en de ernst van de complicatie 
vast. Aan de hand van een ontslaglijst worden iedere week de complicatieformulieren 
verzameld, en wordt een complicatielijst gemaakt. Uit deze complicaties worden complicaties 
geselecteerd die dienen te worden besproken in de complicatiebespreking op de woensdag 
van de daarop volgende week. Tijdens deze bespreking presenteert de afdelings-AGIO de 
patienten. Na een beschrijving van hetgeen dat gebeurd is wordt na een eventuele discussie 
een definitieve interpretatie vastgelegd. Complicaties die verrnijdbaar worden geacht, worden 
ingevoerd in een database, die wordt gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
V anuit deze database worden casussen geselecteerd op basis waarvan verbetermaatregelen 
worden voorgesteld [Kievit, 2005; LUMC, 2004b]. 
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Hoofdstuk 3. Vraagstelling van bet onderzoek 
In dit hoofdstuk zal de vraagstelling van het onderzoek warden behandeld. Als eerste zullen 
een aantal algemene zaken random het probleem van menselijk falen aan bod komen in 
paragraaf 3.1. Paragraaf 3.2 beschrijft vervolgens verschillende aspecten van de 
veiligheidscultuur binnen een organisatie. Na deze algemene uiteenzettingen zullen de 
plannen van de afdeling Heelkunde op het gebied van patientveiligheid warden behandeld in 
paragraaf 3.3. Ten slotte zal de opdracht voor de afstudeeropdracht in paragraaf 3.4 warden 
beschreven. 

3.1 Het ontstaan van incidenten 
Complexe hoog technologische systemen zijn vaak vatbaar voor weinig voorkomende, maar 
vaak emstige ongevallen. In deze gevallen komen een aantal factoren samen die leiden tot het 
doorbreken van de barrieres die zijn opgesteld om fouten te vermijden. Ook in de 
gezondheidszorg komen ongevallen voor. De gezondheidszorg beschikt echter over een aantal 
kenmerken waardoor deze sector verschilt van andere technische sectoren, zoals de 
transportsector en chernische industrie. Dit zijn onder andere de enorme diversiteit van 
operaties en apparatuur, de frequentie van spoedeisende situaties, de mate van onzekerheid, 
en de kwetsbaarheid van patienten. Het belangrijkste verschil zit hem echter in de manier 
waarop de producten geleverd worden. In de gezondheidszorg wordt een patient namelijk 
slechts behandeld door een beperkt aantal artsen en verpleegkundigen. Dit maakt de 
gezondheidszorg een zeer persoonlijke sector [Reason, 2004]. 

In de industrie, waar de processen vaak relatief stabiel en voorspelbaar zijn, vertrouwt men 
voor een groot deel op de ingestelde procedures en veiligheidssystemen. In de zorg 
verschillen deze barrieres voor het ontstaan van incidenten vaak per activiteit. Waar 
anesthesisten en radiologen ook kunnen vertrouwen op geautomatiseerde controles, zo 
moeten chirurgen, artsen en verpleegkundigen voomamelijk vertrouwen op hun eigen 
vaardigheden om schade voor de patient te voorkomen. De laatste tientallen jaren is er dan 
ook sprake van een groeiend aantal procedures en protocollen om ook hier de juiste barrieres 
in te stellen om fouten te vermijden [Reason, 2004]. 

Het probleem van het menselijk falen kan op twee manieren bekeken worden: de zogenaamde 
'person approach' en de ' system approach'. De traditionele 'person approach' richt zich 
voomamelijk op de gebeurtenissen die direct voorafgaan aan het incident, de actieve 
faalfactoren. Deze focus op de actieve faalfactoren leidt ertoe dat lang niet alle oorzaken van 
een incident worden ge'identificeerd. De omstandigheden die meespelen bij het ontstaan van 
het incident worden met deze methode vaak over het hoofd gezien. Deze omstandigheden 
worden ook wel latente condities genoemd. De 'system approach' veronderstelt dat mensen 
feilbaar zijn en dat fouten in iedere organisatie voorkomen. De methode concentreert zich 
daarom op de omstandigheden waaronder individuen werken en probeert barrieres te vormen 
om fouten de vermijden of de effecten van fouten te verminderen. [Reason, 2000] 
Deze latente condities kunnen ertoe leiden dat fouten worden uitgelokt door bijvoorbeeld een 
hoge werkdruk, gebrek aan ervaring, of vermoeidheid. Daamaast kunnen de latente condities 
een negatief effect hebben op de barrieres die zijn ingesteld om fouten te vermijden. Zo 
kunnen procedures bijvoorbeeld niet zijn aangepast na wijzigingen in de werksituatie, of is 
niet op tijd preventief onderhoud gepleegd aan bepaalde apparatuur. Latente condities kunnen 
jaren onzichtbaar in het systeem aanwezig zijn, voordat zij samen met actieve faalfactoren en 
lokale triggers een mogelijkheid voor een incident creeren [Reason, 2000]. In figuur 3.1 [van 
der Schaaf, 1992] ziet u in een schema hoe een gevaarlijke situatie kan ontstaan en tot welke 
situaties dit kan leiden. 
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Figuur 3.1 Een simpel model voor bet ontstaan van incidenten 
[van der Schaaf, 1992] 

3.2 Cultuur 
Om veiligheid te kunnen waarborgen is het van belang <lat er een goede veiligheidscultuur 
binnen de organisatie aanwezig is. De veiligheidscultuur zal warden beschreven in paragraaf 
3.2.1. In paragraaf 3.2.2 warden de niveaus voor de veiligheidscultuur van een organisatie 
beschreven. 

3.2.1 Veiligheidscultuur 

Veiligheidscultuur kan volgens Reason [1997] gedefinieerd warden als het product van 
individuele en groepswaarden, houdingen, percepties, competenties en patronen van gedrag 
<lat de betrokkenheid van het veiligheids- en gezondheidsmanagement van een organisatie 
bepaalt. Er zijn een aantal componenten die een veiligheidscultuur omvat, namelijk een 'just' 
cultuur, meldingscultuur, lerende cultuur, informerende cultuur, en flexibele cultuur. 
De verschillende begrippen binnen de veiligheidscultuur warden inzichtelijk gemaakt in 
figuur 3.2. 

Informed culture 
De mensen die het systeem managen en ermee werken hebben 
kennis van de menselijke, technische, organisatorische en omgevings Flexible Culture 
factoren die de vei ligheid van het systeem als geheel bepalen. Een cultuur waarin de 

organisatie in staat is 

Jl zich te herstellen 

Reporting culture tijdens bepaalde 

Een organisatieklimaat waarin - Safety A 
gevallen van gevaar en 
een hoog tempo 

mensen bereid zijn hun fouten en Culture ontwikkelingen 
bijna-fouten te melden. 

1[ 
~ Learning Culture 

Just culture Een organisatie moet de bereidheid 
Een atmosfeer van vertrouwen waarin mensen en de competentie bezitten om de 
aangemoedigd worden om essentiele vei ligheids juiste conclusies te trekken uit 
gerelateerde informatie te verschaffen, maar waarin ook veiligheid informatie systemen en de 
duidelijk is welke lijn getrokken moet worden tussen wil bezitten om grote veranderingen 
acceptabel en onacceptabel gedrag. door te voeren. 

Figuur 3.2 Componenten van een veiligheidscultuur, gebaseerd op Reason (1997) 
[ Reason, 1997] 
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Een effectief risico management systeem hangt grotendeels af van de aanwezigheid van een 
meldingscultuur (reporting culture). Wanneer fouten, incidenten en near misses niet gemeld 
warden is de kans immers klein <lat alle oorzaken van herhalende fouten ontdekt warden. 
Hiervoor is een gedetailleerde analyse van deze fouten, incidenten en near misses van belang. 
Vertrouwen is een essentieel element van een meldingscultuur, en <lit geeft op haar beurt, de 
noodzaak voor de aanwezigheid van een 'just' cultuur aan, waarin duidelijk is voor alle 
medewerkers waar de lijn kan warden getrokken tussen schuldvrije acties en acties waarbij 
schuld is. 
Reason noemt vijf factoren die bij kunnen dragen aan bet tot stand brengen van een goede 
meldingscultuur: 

1. Het melden moet blame-free zijn 
2. De melding dient vertrouwelijk behandeld te warden 
3. De meldcoordinator moet gescheiden functioneren van bet management. 
4. Er moet snelle, bruikbare en toegankelijke feedback zijn op meldingen. 
5. Het melden moet gemakkelijk gaan. 

[Reason, 1997; Reason, 2000]. 

3.2.2 Het meten van een veiligheidscultuur: Niveaus van organisatie veiligheidscultuur 

Om bet niveau van de veiligheidscultuur in een organisatie inzichtelijk te maken wordt in 
1993 door Westrum onderscheid gemaakt in drie niveaus van een veiligheidscultuur, die 
varieren in de manier waarop men omgaat met de informatiestroom in de organisatie: 

• De Pathologische organisatie 
• De Generatieve organisatie 
• De Bureaucratische organisatie 

Hierbij wordt alleen de generatieve organisatie gezien als een organisatie waar een ware 
veiligheidscultuur bereikt is. 
In 1997 wordt bet raamwerk door Reason aangepast en warden er twee additionele niveaus 
erkend. De wijzigingen in bet raamwerk zijn in 1999 goedgekeurd door Westrum. 
Het raamwerk omvat vanaf <lat moment de volgende vijf niveaus: 
pathologisch, reactief, calculatief, pro-actief, generatief. De verschillende niveaus warden 
inzichtelijk gemaakt in figuur 3.3 [National Patient Safety Agency, 2004]. 

We hebben 
systemen in de 
organisatie om 
alle risico' s te 

managen 

Pathologisch Reactief Calculatief Pro-actief Generatief 

Figuur 3.3 Niveaus van een veiligheidscultuur 
[National Patient Safety Agency, 2004] 

Om te bepalen op welk niveau de organisatie zich bevindt kan de organisatie zichzelf op 
negen dimensies2 een score geven, die overeenkomt met een van de niveaus van een 
veiligheidscultuur. Bij elke dimensie is een beschrijving gegeven hoe een organisatie eruit 

2 
Algemene betrokkenheid met veiligheid, prioriteit van patientveiligheid, perceptie van de oorzaken 

van incidenten en hun identificatie, het analyseren van incidenten, mate van lerende organisatie door 
incidenten, communicatie over veiligheid, personeelsmanagement van veiligheidsaspecten, training en 
educatie, en teamwerk rondom veiligheid. 
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zou zien op elk van de vijf niveaus van een veiligheidscultuur. Op deze manier wordt, naast 
de positie van de eigen organisatie, ook duidelijk hoe een organisatie op een hoger niveau van 
een veiligheidscultuur eruit ziet. Hierbij blijft het van belang dat men zichzelf vanuit de 
huidige positie richting een generatieve organisatie ontwikkelt. Deze methode, bet 
Manchester Patient Safety Framework (MaPSaF) is in 2006 ontwikkeld door de National 
Patient Safety Agency in samenwerking met de universiteit van Manchester [MaPSaF, 2006]. 

Om een beeld te krijgen van het niveau van de veiligheidscultuur binnen bet LUMC is door 
de afstudeerder de methode toegepast. Als bron worden hiervoor de orienterende gesprekken 
en meeloopdagen gebruikt. Hieruit blijkt dat bet LUMC zich voomamelijk op het calculatieve 
niveau bevindt. Bij elk van de dimensies zijn er wet systemen aanwezig om veiligheid te 
managen binnen de organisatie, maar deze worden niet optimaal gebruikt. Het personeel is 
niet erg betrokken bij de initiatieven random patientveiligheid, en ziet dit meer als een 
initiatief van bet management. Een centraal meldingssysteem, waar slechts beperkt gebruik 
van wordt gemaakt, is een kenmerk van dit niveau. De analyse van incidenten gebeurt op dit 
niveau niet systematisch en voomamelijk door managers. De medewerkers worden hierin niet 
betrokken. Wat betreft de complicatieregistratie binnen de afdeling Heelkunde is dit een van 
de weinige initiatieven die op een aantal dimensies een niveau hoger scoort. Maar ook op 
deze afdeling wordt over het algemeen veel op bet calculatieve niveau gescoord. 

3.3 Decentrale Incidentmelding 
Zoals uit de beschrijving van de huidige processen duidelijk is geworden bestaat er op de 
afdeling Heelkunde al jaren een zeer actieve complicatieregistratie. Daar tegenover staat dat 
door deze afdeling slechts enkele tientallen incidenten per jaar gemeld wordt. Door dit enorm 
grote verschil bestaat de indruk binnen de afdeling Heelkunde dat er een groot potentieel aan 
verbetercapaciteit niet benut wordt. Dit heeft geleid tot de start van een pilotproject voor een 
decentraal incident meldingssysteem op de afdeling Heelkunde. In deze paragraaf zal deze 
verandering in het meldingsproces op de afdeling Heelkunde worden behandeld. 

3.3.1 Heelkunde Incident Melding 
In 2005 is door de afdeling Heelkunde besloten om een aantal initiatieven op het gebied van 
kwaliteit en veiligheid te ontplooien. Op deze manier kan de afdeling Heelkunde zich positief 
onderscheiden van andere ziekenhuizen. Daamaast is het een onderwerp dat alle 
subafdelingen en secties Heelkunde raakt en daardoor kan binden [LUMC, 2005b]. 

In overleg met divisie 1, de centrale Meldingscomrnissie en de Raad van Bestuur is besloten 
om een experiment uit te voeren met betrekking tot decentrale incidentmelding. Om deze 
decentrale manier van melden mogelijk te maken is in december 2005 de comrnissie 
Heelkunde Incident Melding (HIM) opgestart. 

Het doel van deze comrnissie is om bij te dragen aan patientveiligheid rniddels bet verzamelen 
en analyseren van incidentmeldingen en bet doen van aanbevelingen die de kans op (nieuwe 
dan wel herhaling van) incidenten verkleinen, conform de spelregels die verbreedbaar zijn 
naar de gehele organisatie. 

De comrnissie bestaat uit een aantal !eden (artsen, verpleegkundigen en/of overige 
hulpverleners), een waamemer vanuit de Centrale Meldingscomrnissie, en een of meerdere 
adviseurs/experts. De afstudeerder is als adviseur in deze commissie actief. In bijlage 3.1 zijn 
alle namen en functies van de leden en adviseurs van de comrnissie terug te vinden. 
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3.3.2 Meldingsproces 

In deze paragraaf wordt de opzet van de nieuwe decentrale meldingsprocedure besproken. 

De melding van een incident of near miss zal in eerste instantie gedaan worden via mail, 
intranet of papier en bevat tenminste als informatie: aard, datum, plaats en tijd van het 
incident, een voldoende gedetailleerde omschrijving van het gebeurde, alsmede enkele 
antwoorden op vragen betreff ende de ontdekking van het incident, het ontstaan van het 
incident, en eventuele aanbevelingen voor preventie van het incident in de toekomst. Indien 
van toepassing, wordt daarnaast informatie verschaft over de patient en de schade die deze 
van het incident heeft ondervonden. De melder verklaart zich daarmee ook bereid om de 
commissie eventueel van aanvullende informatie te voorzien. 

Na verloop van tijd zal men naast bovenstaande meldingsmethoden gebruik gaan maken van 
een software applicatie, waar op dit moment een Nederlandstalige versie van wordt gemaakt, 
namelijk MERS-TH. MERS-TH (Medical Event Reporting System-Total HealthSystem) 
levert een web gebaseerde tool om informatie over incidenten in de gezondheidszorg op te 
kunnen slaan en te analyseren. Het systeem is ontworpen door de Universiteit van Columbia, 
New York om een continue verbetering op patientveiligheid te faciliteren, en doet dit door 
een systematische verzameling, analyse en interpretatie van informatie over incidenten in de 
gezondheidszorg. In het systeem is een functionaliteit ingebouwd, waarbij de gehele database 
kan worden onderzocht op gelijksoortige incidenten. Hierdoor kan een groot deel van de tijd 
die nodig is bij analyse worden verkort. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om 
grafieken betreffende frequenties van incidenten weer te geven [MERS-TH, 2006]. 

MERS-TH maakt gebruik van de PRISMA methode voor de analyse van de incidenten en 
gebruikt hierbij ook de classificatie volgens het Eindhoven Classificatie Model. Deze 
methode zal worden behandeld in paragraaf 3.3.3. 

Het formulier dat gebruikt gaat worden bij een melding via mail, intranet, of papier dient 
vanwege de aanschaf van de software applicatie aan te sluiten bij de vragen die in de deze 
applicatie worden gesteld bij het doen van een melding. Beide formulieren zullen ten slotte 
naast elkaar gebruikt gaan worden. Om deze reden is door de afstudeerder een analyse 
uitgevoerd op alle vragen die in de software applicatie gesteld worden. Na deze analyse is het 
formulier ontworpen in samenwerking met de !eden van de HIM commissie. Het formulier 
dat ontworpen is bevat een minimale set vragen die vergelijkbaar is met een deel van de 
vragen die in de software applicatie aan bod komen. 
Het ontworpen formulier is opgenomen in bijlage 3.2. [LUMC, 2006]. 

Binnen een week na het doen van de melding stuurt de commissie de melder een 
ontvangstbevestiging. Wanneer het incident is geanalyseerd zal de melder hierover 
vervolgens een terugkoppeling ontvangen. 
Een groot verschil met de centrale meldingsprocedure, is dat het toegestaan is om een 
melding te doen met betrekking tot anderen. De melding zal dan echter alleen in behandeling 
worden genomen indien deze a) beschrijvend van aard is, b) een verbeterdoel heeft, enc) de 
melder terughoudend is met het geven van een oordeel over het functioneren van de 
betrokkenen. Een calamiteit dient, naast de melding bij de HIM, ook te worden gemeld bij het 
afdelingshoofd en de centrale meldingscommissie. Het is ook mogelijk om anoniem een 
melding te doen. Dit wordt echter niet gestimuleerd, omdat dit betekent dat er geen 
aanvullende vragen kunnen worden gesteld [LUMC, 2006]. 

Naast een individuele terugkoppeling zal de commissie op basis van de database periodiek 
terugkoppeling geven aan de hele afdeling. Het proces voor het doen van een melding is 
weergegeven in figuur 3.4. 
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De meldingen die decentraal zullen worden gemeld, zullen worden geanalyseerd met behulp 
van de PRISMA-methodiek. In eerste instantie zullen alle meldingen met behulp van deze 
methode worden geanalyseerd. Na verloop van tijd, wanneer de !eden van de commissie 
voldoende getraind zijn en het aantal meldingen is toegenomen, zullen er criteria worden 
opgesteld wanneer een melding met behulp van de PRISMA-methodiek zal worden 
geanalyseerd, en wanneer niet. 

PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and 
Analysis en is ontworpen om op continue en systematische wijze veiligheidsgerelateerde 
incidenten en procesafwijkingen te monitoren, analyseren en interpreteren [Van der Schaaf, 
1992]. "Prevention" wijst op het pro-actieve uitgangspunt: tijdig leren van incidenten, zoals 
fouten en bijna-ongevallen, om latere echte ongevallen te voorkomen. Hiervoor is naast 
inzicht in de faalfactoren ook inzicht nodig in de herstelfactoren ("Recovery"). PRISMA 
bouwt een database van oorzaken op van vele incidenten zodat de structurele, steeds weer 
terugkerende patronen zichtbaar worden ("Information System"). 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') 
[Van der Schaaf, 1997] 

De PRISMA methode is gebaseerd op de eerder behandelde 'system approach', en kijkt dus 
niet alleen naar de gebeurtenissen maar neemt in de analyse alle mogelijke technische, 
organisatorische en menselijke basisoorzaken mee. 
De oorspronkelijke PRISMA methode is op enkele punten aangepast voor de analyse van 
incidenten in de zorgsector. Het analyseren van incidenten volgens de PRISMA methode 
bestaat uit drie stappen: 
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1. Incidentbeschrijving met behulp van oorzakenbomen 
2. Oorzakenclassificatie door de basisoorzaken toe te wijzen aan een van de categorieen 

van het Eindhoven Classificatie Model (ECM) 
3. Vertaalslag naar structurele maatregelen. 

PRISMA biedt hiermee alle benodigdheden om te komen tot een volledig systeem voor het 
leren van incidenten. 

3.4 Opdrachtf ormulering van het afstudeerproject 

3.4.1 Probleemstelling en initiele opdracht 

Op basis van de beschrijvingen van de huidige processen voor het melden van incidenten en 
het registreren van complicaties is duidelijk geworden <lat er een groot verschil zit tussen het 
aantal complicaties <lat jaarlijks wordt geregistreerd op de afdeling Heelkunde, en het aantal 
incidentmeldingen <lat door deze afdeling wordt gedaan. Deze problemen rondom de melding 
van incidenten vormen de basis voor het doe) van het afstudeerproject: 

Het ontwerpen van een systeem dat ertoe bij gaat dragen dat medewerkers vaker incidenten 
zullen melden in plaats van verzwijgen, zodat de leeropbrengst van incidentmeldingen kan 
toenemen, zowel in absolute als in relatieve zin. 

Zoals aangegeven heeft de afdeling Heelkunde zelf al een belangrijke stap genomen om zich 
positief te onderscheiden op het gebied van patientveiligheid: Er is besloten om te starten met 
een decentraal incident meldingssysteem. 
De start van dit pilotproject geldt dan ook als een randvoorwaarde voor een optimale 
uitvoering van het afstudeerproject. Immers, om ertoe bij te dragen dat medewerkers vaker 
incidenten zullen melden, is het van belang dat alle medewerkers op de hoogte zijn van een 
aantal basisprincipes rondom een incident meldingssysteem: het proces voor het melden van 
incidenten, wie verantwoordelijk is voor het doen van meldingen, wat er gemeld kan worden, 
en wat er met een melding gebeurt. 

Op basis van een aantal orienterende gesprekken en meeloopdagen op de verschillende 
werkterreinen van de afdeling Heelkunde is de definitieve opdracht opgesplitst in een drietal 
opdrachten: 

1. Het inventariseren van de problemen rond de incidentmelding. 
2. Het ontwerpen van oplossingen voor deze problemen. gebaseerd op een prestatie 

verbetersysteem. 
3. Het nagaan van het effect van die oplossingen. 

Hierbij verdient de tweede opdracht een toelichting. 
Wanneer een meldingssysteem van start is gegaan en er door de medewerkers voldoende 
gebruik wordt gemaakt van dit meldingssysteem is het van belang een keuze te maken welke 
meldingen echt gemeld moeten worden om de leeropbrengst van incidentmeldingen te 
optimaliseren. Belangrijk is dat de meldingen die gedaan worden dus een hoge leeropbrengst 
hebben. Maar welke factoren bepalen nu die hoge leeropbrengst, en hoe kunnen deze factoren 
worden omgezet naar de gebruikers van het systeem? 
Voor deze omzetting zou gebruik gemaakt kunnen worden van een prestatieverbetersysteem. 
Een belangrijke eigenschap van het systeem moet zijn dat het de medewerkers feedback geeft 
over de gedane meldingen. Door rniddel van nuttige terugkoppelingen en duidelijke doelen 
moet voor de medewerkers duidelijk worden dat de meldingen met een potentieel hoge 
leeropbrengst van groot belang zijn bij het verbeteren van de zorg. In de tweede deelopdracht 
zal dit ontwerp aan bod komen. 
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3.4.2 Uiteindelijke opdracht 

Zoals aangegeven was het de bedoeling <lat het project een antwoord zou geven op de drie 
vragen die opgesteld zijn als opdracht. Gaandeweg het project werd echter steeds meer 
duidelijk <lat het project van de afstudeerder afhankelijk is van het pilotproject voor decentrale 
incidentmelding. De invoering van het decentrale meldsysteem, <lat het startpunt vormt van 
het pilotproject, werd namelijk steeds uitgesteld. In eerste instantie gaf <lit meer tijd voor een 
grondige inventarisatie van de problemen rondom de incidentmelding. Om deze reden is 
besloten door middel van een grootschalig vragenlijstonderzoek de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur op de afdeling in kaart te brengen, om hier een duidelijker beeld te krijgen 
van de huidige problemen rondom het incident meldingssysteem. 

Uiteindelijk kon er half mei begonnen worden met het meldingssysteem. Daardoor bleef er 
helaas niet voldoende tijd over om de overige twee deelopdrachten in die vorm uit te voeren. 
Om deze reden is de opdracht aangepast. Het project zal uiteindelijk het volgende opleveren: 

1. Een inventarisatie van de problemen rond de incidentmelding. 
2. De ontwikkeling van een tool om op lange termijn de veiligheidscultuur en 

meldingscultuur te meten. 
3. Het evalueren van het implementatieproject van de Heelkunde Incident Melding. 
4. Aanbevelingen hoe uiteindelijk de problemen rond een incident meldingssysteem 

met behulp van een prestatie verbetersysteem kunnen worden aangepakt. 

3.4.3 Plan van aanpak 

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden is een plan van aanpak opgesteld. 
Dit plan van aanpak is opgesteld aan de hand van de drie fasen waarin een adviestraject kan 
worden ingedeeld volgens Kempen & Keizer [2000]: 

De orientatiefase 
De onderzoek- en oplossingsfase 
De invoeringsfase 

Omdat de initiele opdracht na verloop van tijd is gewijzigd laat tabel 3.1 globaal het plan van 
aanpak zien voor de initiele opdracht en de uiteindelijke opdracht. De verschillende stappen 
die binnen de uiteindelijke opdracht ondemomen zijn worden nog in meer detail beschreven. 

Stap Initiele ondracht Uiteindeliike opdracht 
Orientatiefase: - Externe en interne orientatie - Externe en interne orientatie 

- Literatuurstudie - Literatuurstudie 
- Cultuurmeting I - Cultuurmeting 

Onderzoek- en - Atbakening, onderzoek voor - Analyseren probleemgebieden met behulp 
012Iossingsfase de keuze van een van vragenlijstonderzoek 

prestatieverbetersysteem. (Tijdens deze fase zal het decentrale systeem 
- Definitief ontwerp systeem van start gaan) 

Invoeringsfase - Invoering systeem - Evaluatie implementatietraject 
- Cultuurmeting 2 - Aanbevelingen prestatieverbetersysteem 

Table 3.1 Plan van aanpak initiele opdracht en uiteindelijke opdracht 

Stap 1: Het verkennen van de organisatie en het onderwerp van het afstudeerproject. 
Stap 2: Het uitvoeren van een literatuurstudie naar het gebruik van een incident 
meldingssysteem. Aan de hand van deze studie wordt een blauwdruk opgesteld van 
verschillende factoren die een rol spelen bij het ontwerp en gebruik van een incident 
meldingssysteem. 
Stap 3: Het uitvoeren van een cultuurmeting (veiligheidscultuur en meldingscultuur) over de 
houding van de verschillende groepen ten opzichte van het melden van incidenten. Om het 
effect van de overstap op een decentraal meldingssysteem te meten dient voor de invoer van 
deze verandering een cultuurmeting te worden uitgevoerd. Door de uitstel van de invoering 
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van het decentrale systeem zal de cultuurmeting worden meegenomen in een uitgebreide 
analyse van de probleemgebieden in stap 4. 
Stap 4: Het analyseren van de probleemgebieden rond het incident meldingssysteem. In deze 
stap wordt een vragenlijstonderzoek opgesteld, uitgevoerd en worden de resultaten hiervan 
geanalyseerd. Het ontwerpen van het vragenlijstonderzoek wordt gedaan aan de hand van de 
genoemde literatuurstudie en aanvullende literatuur over de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur. Daarnaast worden afdelingsspecifieke elementen meegenomen bij het 
opstellen van de vragen. Bij het analyseren van de resultaten worden hypotheses die naar 
voren komen uit de literatuurstudie getoetst. Er worden conclusies getrokken met betrekking 
tot de probleemgebieden. De fase resulteert in een methode die gebruikt kan worden om de 
veiligheidscultuur en meldingscultuur in de tijd te meten. 
Stap 5:. Na invoering van het decentrale systeem heerst het gevoel <lat de medewerkers nog 
niet goed op de hoogte zijn van de verandering. Omdat er te weinig tijd overblijft om de 
initiele opdracht in zijn geheel uit te voeren wordt in deze stap de implementatie van het 
decentrale systeem geevalueerd. 
Stap 6: Er worden in deze stap conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Hiertoe 
behoren ook aanbevelingen over een eventuele opzet van een prestatie verbetersysteem om de 
leeropbrengst van incidentmeldingen in de toekomst te maximaliseren. 

3.4.4 Kader van bet onderzoek 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt de positie van het afstudeerproject duidelijk gemaakt. 
Een bedrijfskundig onderzoek kan worden opgesteld aan de hand van de regulatieve cyclus 
van bedrijfskundig denken en handelen, zo ook het afstudeerproject. 
Zoals al eerder aangegeven maakt het afstudeerproject dee! uit van het pilotproject voor 
decentrale incidentmelding. De resultaten van het afstudeerproject kunnen gebruikt worden 
als input voor het pilotproject, maar het afstudeerproject kan ook gebruik maken van de 
comrnissie HIM. Zo zal de comrnissie een bijdrage leveren aan het vragenlijstonderzoek, en 
zal de afstudeerder de informatie over het HIM-project kunnen gebruiken als basis voor de 
evaluatie van het implementatietraject. Het afstudeerproject zal starten met een 
literatuurstudie. Een literatuurstudie volgt doorgaans de onderzoekscyclus. De resultaten van 
deze literatuurstudie worden vervolgens gebruikt als basis voor het diagnosticeren van de 
huidige probleemgebieden van de incidentmelding. De samenhang tussen de drie 
onderzoeken is weergegeven in figuur 3. 4. 
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Figuur 3.4 Positie van het afstudeerproject 
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Hoofdstuk 4. Theorie: Gebruik Incident Meldingssysteem 
Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat de aanwezigheid van een meldingssysteem nog 
niet voldoende is om meldingen te garanderen en zo van incidenten te kunnen leren. In 
vergelijking met het aantal complicaties worden er immers op de afdeling Heelkunde slechts 
een beperkt aantal incidenten gemeld. In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden besproken 
van een literatuurstudie die is uitgevoerd om het gebruik van een incident meldingssysteem te 
onderzoeken. In paragraaf 4.1 zal de onderzoeksvraag van de literatuurstudie worden 
behandeld. Paragraaf 4.2 beschrijft vervolgens de belangrijkste resultaten van de 
literatuurstudie. 

4.1 Literatuurstudie 
Door middel van het melden van incidenten kunnen systeemverbeteringen worden 
voorgesteld. Dit kan soms aan de hand van enkele incidenten waarbij dezelfde oorzaken 
meespelen, maar voorstellen voor verbeteringen kunnen vaak ook pas duidelijk worden aan 
de hand van patronen die naar voren komen na het melden en analyseren van tientallen 
incidenten. 
Er spelen meerdere factoren mee die van belang zijn bij het goed functioneren van een 
incident meldingssysteem. Het is van belang om te gaan kijken naar deze factoren om zo meer 
inzicht te verwerven in de werking van incident meldingssystemen. 
Er is in verschillende sectoren, zoals de staalindustrie, luchtvaart, en chemische industrie 
onderzoek gedaan naar incident meldingssystemen Er is, met name in de zorgsector, echter 
nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de aspecten die een rol spelen bij het gebruik van 
een incident meldingssysteem door een individu [Van der Schaaf & Kanse, 2004]. Naast 
verschillende persoonlijke redenen van het personeel om een melding achterwege te laten of 
juist wel een melding te doen spelen er andere zaken mee bij het gebruik van een incident 
meldingssysteem. Om deze factoren boven water te krijgen is een literatuurstudie uitgevoerd 
waarbij twaalf artikelen centraal stonden. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 
bevindingen rondom het gebruik van een incident meldingssysteem wordt verwezen naar de 
rapportage van deze literatuurstudie [van Doommalen, 2006]. In de literatuurstudie staat de 
volgende onderzoeksvraag centraal: 

Welke factoren spelen een rol bij het optimaliseren van het gebruik van een incident meldingssysteem? 

Rondom deze algemene vraagstelling zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld: 
I. Welke kenmerken van het meldingssysteem kunnen het gebruik beinvloeden? 
2. Heeft de medische cultuur invloed op het gebruik van het systeem? 
3. Welke individuele barrieres of motivatoren hebben effect op het meldingsgedrag? 
4. Hoe kan men ervoor zorgen dat eventuele belemmerende factoren worden 

weggenomen? 

4.2 Belangrijkste resultaten 
In deze paragraaf zullen de belangrijkste resultaten van de literatuurstudie worden besproken. 
Allereerst zal het kwantitatieve aspect van het meldingssysteem worden behandeld in 
paragraaf 4 .2.1, waarna alle onderzoeksvragen aan bod zullen komen in de daaropvolgende 
paragrafen. Paragraaf 4.2.7 sluit af met een algemene conclusie van de literatuurstudie. 

4.2.1 Kwantitatief 

Hoewel uit de meeste onderzoeken blijkt dat er onduidelijkheden kunnen zijn bij de 
medewerkers over bepaalde zaken rondom het melden van incidenten mag geconcludeerd 
worden dat er in alle onderzoeken naar een kwantitatief aspect van incident 
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meldingssystemen, een vorm van onderrapportage is vastgesteld. Er dient daarnaast 
opgemerkt te worden dat in een aantal onderzoeken gebruik wordt gemaakt van fictieve 
incidenten, en de vraag of men deze zou melden. Of men in de werkelijke situatie hetzelfde 
incident daadwerkelijk zou melden kan op deze manier niet worden vastgesteld. De mate van 
onderrapportage zou dus eventueel nog groter kunnen zijn. 

In het onderzoek van Taylor, Brownstein, Christakis, Blackbum, Strandjord, Klein, & Shafii 
[2004] komt naar voren dat verpleegkundigen vaker een melding doen dan artsen. In het 
onderzoek heeft 55% van de artsen het afgelopen jaar een melding gedaan ten opzichte van 
90% van de verpleegkundigen. Dit wordt bevestigd in het onderzoek van Lawton & Parker 
[2001]. Verpleegkundigen zijn volgens dit onderzoek meer geneigd om alle procedures te 
volgen dan artsen. De verschillen tussen beide groepen suggereren dat de groepen wellicht 
een andere standaard gebruiken bij de beslissing tot melden. Dit zou kunnen betekenen dat 
beide groepen op een verschillende manier gestimuleerd dienen te worden om te melden. 

In het onderzoek van Vincent, Stanhope, & Crowley-Murphy [1999] is ook gekeken naar de 
verschillen op basis van ervaring. Hierbij komt naar voren dat junior medewerkers over het 
algemeen eerder een melding zouden doen dan senior medewerkers. Bij het melden van 
bijwerkingen in het onderzoek van Eland, Belton, Grootheest, Van Meiners, Rawlins, & 
Stricker [ 1999] komt naar voren dat het eerder gedaan hebben van een melding een rol kan 
spelen bij het doen van een melding in de toekomst. Welke aspecten hierbij een rol spelen 
wordt helaas niet duidelijk. 
Emstige incidenten worden volgens verschillende onderzoeken vaker gemeld dan minder 
emstige incidenten, maar ook hier kan men nog spreken van een onderrapportage. De mate 
van onderrapportage van minder emstige incidenten is echter veel groter [Taylor et al., 2004, 
Vincent et al., 1999, Lawton & Parker, 2001, Stanley, Crowley-Murphy, Vincent, O'Connor, 
& Taylor-Adams, 1999]. De omvang van deze onderrapportage komt helaas alleen naar voren 
in het onderzoek van Stanley et al. [1999] . Hieruit blijkt dat ongeveer twee derde van de 
emstige incidenten wordt gemeld, en slechts een derde van de incidenten met geringe emst. 

4.2.2 Welke kenmerken van bet systeem kunnen bet gebruik belnvloeden? 

Wanneer men ervoor kiest om een incident meldingssysteem te gaan gebruiken zijn er een 
aantal beslissingen die men dient te nemen bij het ontwerp van een systeem, en hoe men het 
systeem gaat implementeren. In de verschillende artikelen die bestudeerd zijn komen een 
aantal aspecten in meerdere onderzoeken naar voren: 

• Ontwerp formulier 
In de onderzoeken van Karsh, Escoto, Beasley, & Holden [2005], en Taylor et al [2004] komt 
naar voren dat het gebruik van checkboxen en een elektronisch formulier van belang zijn. Het 
ontwerp van het formulier kan de tijd voor het doen van een melding, en daarmee de 
meldingsbereidheid be"invloeden. 

• Integratie met bestaande systemen 
Karsh et al. [2005] en Uribe, Schweikhart, Pathak, Marsh, & Fraley [2002] benadrukken het 
integreren van het systeem met bestaande systemen. Wanneer het invoeren van persoonlijke 
gegevens of patientgegevens minder tijd kost is de verwachting dat men eerder een melding 
zal doen. 

• Deskundig onderzoeksproces 
In een aantal van de artikelen wordt aangegeven hoe belangrijk het is om een goed 
onderzoeksproces te hebben. Ahluwalia & Marriott [2005] geven aan dat het kiezen van een 
goede methode voor de oorzakenanalyse van groot belang is. Om een goede analyse te 
waarborgen is voor dit onderzoeksproces deskundig en vooral toegewijd personeel 
noodzakelijk. Karsh et al. [2005] en Uribe et al. [2002] erkennen dit en spreken hierbij over 
een groep mensen, met verschillende functies en achtergronden, die een adviserende rol heeft 
en verantwoordelijk is voor het verzamelen van informatie, en het doen van aanbevelingen. 
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Ervaringen met het onderzoeksproces dienen de gebruikers te stimuleren om het systeem 
vaker te gebruiken. 

• lmplementatie 
Karsh et al. [2005) geven aan dat de winst in de efficientie van een meldingssysteem 
voornamelijk zal voortkomen uit de acceptatie en implementatie van een meldingssysteem. In 
een aantal artikelen komt nog naar voren dat de ondervraagde personen vaak duidelijke 
richtlijnen zouden willen hebben over het proces van melden, welke incidenten gemeld 
dienen te worden en hoe. 

4.2.3 Heeft de mediscbe cultuur invloed op bet gebruik van bet systeem? 

De cultuur van een organisatie kan invloed uitoefenen op het meldingsgedrag, en zo ook de 
cultuur van een organisatie in de gezondheidszorg. 

Volgens Ahluwalia & Marriott [2005) is het van belang dat het incident meldingssysteem 
door de hele organisatie gezien wordt als een positief middel om de kwaliteit van de zorg te 
verbeteren. Echter, een incident meldingssysteem zal niet geheel geaccepteerd worden als het 
gezien wordt als een onderdeel van een schuldcultuur ('Culure of Blame'). Deze angst voor 
een schuldcultuur wordt door meerdere artikelen genoemd. Waring [2005) constateert twee 
vormen van schuld, namelijk een interne vorm binnen de organisatie en een externe vorm van 
kritiek door het publiek en de pers. Artsen hebben in dit onderzoek een negatieve houding ten 
opzichte van een meldingssysteem. Dit wantrouwen bij artsen komt ook naar voren in het 
onderzoek van Kingston, Evans, Smith, & Berry [2004]. Naast dit wantrouwen komen in het 
onderzoek van Waring [2005) nog een aantal zaken naar voren die meespelen bij de 
acceptatie van een incident meldingssysteem bij artsen. In de medische cultuur heerst de 
mening dat fouten in dit beroep onvermijdbaar zijn. Immers, alle menselijke activiteiten zijn 
vatbaar voor fouten. Hierdoor blijft men sceptisch over de toegevoegde waarde van het 
systeem. Men dient in te zien dat de fouten die gemaakt worden ook weer gecorrigeerd 
kunnen worden door positieve veranderingen die door het meldingssysteem worden 
ingevoerd. Volgens de respondenten uit de onderzoeken van Waring [2005) en Eland et al. 
[1999]zijn meldingssystemen ontworpen voor beroepsgroepen die gewend zijn aan 
bureaucratische procedures, zoals verpleegkundigen. De hoofdtaak in de gezondheidszorg is 
volgens hen immers het behandelen van patienten, en niet het volgen van procedures. Men 
ziet niet in dat het volgen van procedures in de toekomst positieve gevolgen kan hebben voor 
de zorg voor de patient. 

Uit bovenstaande aspecten blijkt dat het lastig zal zijn om een optimale organisatiecultuur te 
creeren, waarin een incident meldingssysteem als positief wordt ervaren. 

4.2.4 Welke individuele barrieres of motivatoren bebben effect op bet meldingsgedrag? 

De effectiviteit van een incident meldingssysteem hangt onder andere af van het aantal 
meldingen dat gedaan wordt. Voor elk individu bestaan er verschillende redenen om we! of 
juist geen melding te doen van een incident of een near miss. De redenen die in de artikelen 
het meest zijn aangegeven zijn samen te vatten in een aantal hoofdcategorieen: 

• Angst/scbaamte 
Angst om te melden bestaat uit een externe vorm van kritiek en een interne vorm van angst 
voor schuld. 
Interne aspecten van angst hebben voornamelijk te maken met berispingen en disciplinaire 
acties. Daarnaast is men bang dat de reputatie wordt aangetast. Volgens het onderzoek van 
Kingston et al. [2004] speelt deze interne vorm van angst voornamelijk bij verpleegkundigen. 
In een drietal onderzoeken [Uribe et al., 2002, Vincent et al., 1999, Taylor et al., 2004] komt 
we! naar voren dat zowel artsen als verpleegkundigen bang zijn om incidenten van anderen te 
melden en zo verantwoordelijk te zijn voor straffen van anderen. 
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Extern speelt de toenemende angst voor rechtszaken een rol, hoewel te verwachten is dat deze 
in Nederland kleiner zal zijn dan in de Verenigde Staten. In het onderzoek van Uribe et al. 
[2002] komt naar voren dat deze exteme vorm van angst veel moeilijker weg te nemen is dan 
een inteme vorm van angst. Kingston et al. [2004] geven aan dat de exteme vorm van angst 
voomamelijk bij artsen een rol speelt. Zij zijn wantrouwend ten opzichte van een 
meldingsproces dat geen juridische bescherming biedt. 

Opvallend is dat angst niet naar voren komt bij het onderzoek van Van der Schaaf & Kanse 
[2004]. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het gaat om het melden van near misses., 
waarbij de fout al is hersteld en de schade dus beperkt is gebleven. 

• Moeite van bet rapporteren 
Een aantal onderzoeken geven expliciet aan dat het melden van incidenten bevorderd zou 
worden indien een melding snel en gemakkelijk gemaakt zou kunnen worden [Eland et al., 
1999, Vincent et al.,1999]. 
Daamaast wordt in een aantal onderzoeken de moeite van het rapporteren als een belangrijke 
reden gezien waarom een melding achterwege wordt gelaten [Taylor et al., 2004, Vincent et 
al., 1999, Wakefield, Uden-Holman, & Wakefield, 2005, & Eland et al., 1999]. 

• Nut van de melding 
Uit de verschillende artikelen komt naar voren dat men het nut niet inziet van een bepaalde 
melding en daarom deze achterwege laat. Vaak heeft dit te maken met een inschatting van de 
melder betreff ende de leerwaarde van een incident. 
In het onderzoek van Taylor et al [2004] geven de ondervraagden aan dat melden niet nodig is 
wanneer de patient niet is bereikt of geschaad. Dit wordt bevestigd in het onderzoek van 
Uribe et al. [2002]. Daamaast geeft men hier aan dat het melden van incidenten geen 
toegevoegde waarde is voor de verbetering van de zorg. Bijna een derde van de 
ondervraagden in het onderzoek van Vincent et al [1999] geeft aan dat het melden van een 
bepaalde fout niet nodig is, en al helemaal niet wanneer men al van de fout heeft geleerd. 
Door de meeste artsen in het onderzoek van Waring [2005] worden fouten gezien als 
onvermijdelijk, en zij zien dan ook het melden van een incident als een nutteloze bezigheid. 
In het dagboekonderzoek van Van der Schaaf & Kanse [2004] was het nut van de melding 
voor bijna alle medewerkers de belangrijkste reden om niet te melden. Wellicht dat het niet 
inzien van het nut veel voorkomt bij het niet melden van near misses. Indien dit zo is dient 
men het belang van het melden van near misses te benadrukken. Hoewel niet duidelijk wordt 
uit de onderzoeken hoe in elke organisatie duidelijk is gemaakt wat men dient te melden, lijkt 
deze barriere gemakkelijk weg te nemen door het gebruik van duidelijke definities en doelen, 
en het nut van melden vooraf duidelijk te maken aan het personeel. 

• Onduidelijkbeid over bet proces 
Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat men incidenten niet herkent, men niet 
weet hoe men kan melden, of wie er dient te melden. Door het personeel in te lichten over het 
proces van het melden zou deze barriere makkelijk weg genomen kunnen worden [Karsh et 
al., 2005, Uribe et al., 2002, Taylor et al., 2004, Wakefield et al., 2005, & Eland et al., 1999]. 

Naast bovenstaande barrieres komen er nog een aantal aspecten naar voren die een potentiele 
motivator zouden kunnen zijn: 
Financiele aansporingen zouden het aantal meldingen kunnen doen toenemen. Volgens Karsh 
et al. [2005] kan dit echter een negatief bericht sturen naar het publiek. Het systeem zou 
immers op deze manier be·invloed worden. 10% van de respondenten in het onderzoek van 
Taylor et al. [2004] geeft aan dat een bepaalde vorm van beloning het melden wel zou 
bevorderen. 
Ook het verplicht stellen van melden doet stof opwaaien. Volgens de onderzoeken van Karsh 
et al. [2005], Kingston et al. [2004], en Taylor et al. [2004] zou dit het aantal meldingen wel 
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doen toenemen. Deze verplichting zal echter niet motiverend werken, wanneer men 
procedures ziet als bureaucratisch, zoals aangegeven in paragraaf 4.2.3. 
In de onderzoeken van Kingston et al. [2004], Karsh et al. [2005], en Uribe et al. [2002] komt 
naar voren dat de mogelijkheid om anoniem te melden het aantal meldingen zou kunnen doen 
toenemen. W anneer deze wens voortvloeit uit angst om te melden, zou deze moeten afnemen 
wanneer deze angst afneemt. Anoniem melden verdient niet de voorkeur omdat na een 
melding geen extra informatie kan worden ingewonnen voor analyse. Gelukkig wordt door 
70% van de respondenten in het onderzoek van Taylor et al. [2004] aangegeven dat een 
anoniem systeem geen effect zal hebben op het aantal meldingen. 

4.2.5 Vergelijking classificering hoofdcategorieen 

In een tweetal andere artikelen is ook een classificering gemaakt van factoren die het melden 
van incidenten belemmeren. Overigens moet opgemerkt worden dat het onderzoek van 
Wakefield et al. [2005] alleen medicatiefouten betreft, en het onderzoek van Van der Schaaf 
& Kanse [2004] alleen het melden van near misses. De categorieen voor alle onderzoeken zijn 
zichtbaar in tabel 4.1. 

Classificatie Wakefield, Uden- Classificatie Van der Schaaf & Classificatie literatuurstud" e 
Holman, & Wakefield [2005] Kanse [2004] 
Angst voor straffen Angst Angst 
Moeite van het raooorteren Risico acceptatie Moeite van het raooorteren 
Onenigheid over de definitie Niet nuttig, wordt niets mee gedaan Nut van de melding 
Administratieve reactie op melding Praktische redenen Onduideliikheid over het oroces 
Tabel 4.1 Categorieen om geen melding te doen 

Uit de tabel valt op te maken dat de categorieen voor een groot deel overeenkomen. 
Wanneer de categorieen 'onenigheid over de definitie', 'administratieve reactie op melding', 
'risico acceptatie', en 'praktische redenen' nader worden bekeken kan het volgende worden 
opgemerkt: 

• 'Onenigheid over de definitie' bevat elementen uit de categorieen nut van de melding 
en onduidelijkheid over het proces. 

• 'Administratieve reactie op melding' bevat redenen als het niet eens zijn met de 
feedback of geen positieve feedback krijgen. Ik zou deze categorie niet direct willen 
vergelijken met een van de categorieen die in deze literatuurstudie zijn opgesteld. Deze 
categorie komt ook niet overeen met een categorie uit het onderzoek van Van der 
Schaaf & Kanse [2004] . 

• Bij 'risico acceptatie' gaat men ervan uit dat incidenten nu eenmaal bij het beroep 
horen. Dit hangt samen met het niet inzien van het nut van het melden 
(onvermijdelijke fouten hoeven niet gemeld te worden). 

• 'Praktische redenen' bevat aspecten over de moeite van het rapporteren en de 
onduidelijkheid van het proces. 

Alie categorieen die zijn opgesteld in de huidige literatuurstudie komen dus terug in beide 
andere classificeringen. Dit zou kunnen betekenen dat de opgestelde categorieen een goede 
weerspiegeling vormen van de barrieres die aanwezig kunnen zijn in een organisatie om een 
melding te doen. 

4.2.6 Hoe kan men ervoor zorgen dat belemmerende factoren worden weggenomen? 

In acht van de twaalf artikelen worden voomamelijk twee aspecten aangehaald die effect 
zullen hebben op de verschillende groepen barrieres, namelijk een goede educatie en 
constructieve feedback [Kingston et al., 2004, Uribe et al., 2002, Taylor et al., 2004, Stanhope 
et al., 1999, Vincent et al., 1999, Eland et al. , 1999, Karsh et al., 2005, Ahluwalia & Mariott, 
2005]. Opvallend is dat deze twee aspecten een effect kunnen hebben op alle categorieen, 
maar dat er voomamelijk voor de categorieen angst/schaamte en de moeite van het 
rapporteren nog meer voor nodig is om deze barrieres te verwijderen. De kenmerken van het 
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systeem die behandeld zijn in paragraaf 4.2.2, zoals het ontwerp van het formulier en een 
eventuele integratie met bestaande systemen, kunnen de moeite van het rapporteren 
wegnemen. Zoals al eerder aangegeven in paragraaf 4.2.3 zal het lastig zijn om de angst weg 
te nemen bij de verschillende medewerkers. Educatie en feedback kunnen hierbij wel een 
positieve rol spelen. Daarnaast zal het vertrouwen in het systeem en de analyses moeten 
groeien. 

4.2.7 Conclusie literatuurstudie 

Bijna alle redenen om niet te melden zijn onder te brengen in vier categorieen die het meest 
genoemd worden als barriere: angst/schaamte, moeite van het rapporteren, nut van de 
melding, en onduidelijkheid over het proces. Uit de artikelen blijkt ook <lat een groot deel van 
deze barrieres kunnen worden weggenomen. 
Algemeen kan geconcludeerd worden <lat de verschillende onderzoeksvragen aan elkaar 
gekoppeld zijn en <lat de keuzes die gemaakt worden op een bepaald gebied effect hebben op 
verschillende aspecten. De meldingsbereidheid van de medewerkers hangt af van een 
combinatie van het ontwerp en de implementatie van het systeem, en de veiligheidscultuur. 
Het onderzoek biedt inzicht in de verschillende factoren die een rol spelen bij het gebruik van 
het meldingssysteem en geeft aan hoe deze aspecten te gebruiken zijn om het gebruik van een 
incident meldingssysteem te optimaliseren. 
In figuur 4.1 zijn alle hoofdaspecten van de onderzoeksvragen in een overzicht terug te 
vinden. Hierbij staan de categorieen die opgesteld zijn bij de derde onderzoeksvraag centraal. 
De invloed van de overige aspecten op een van de categorieen is te zien in de figuur. 
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Figuur 4.1 Samenhang aspecten bij het gebruik van een incident meldingssysteem 

In bovenstaande figuur staan de hoofdaspecten weergegeven die volgens de vier 
onderzoeksvragen van invloed zijn op het gebruik van een incident meldingssysteem. Deze 
aspecten worden echter weer bepaald door verschillende andere factoren. Daamaast zijn er 
factoren die slechts enkele malen genoemd zijn en wellicht invloed uit kunnen oefenen op een 
van de aspecten uit de tabel. In figuur 4.2 staan alle relaties weergegeven tussen factoren die 
het meldingsproces op enige manier kunnen be"invloeden. Factoren die rechtstreeks in relatie 
staan met de beslissing om te melden hebben een direct effect op de beslissing om te melden 
in tegenstelling tot de factoren die hier verder vanaf staan. Maar ook deze factoren kunnen 
indirect een effect hebben. 
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Hoofdstuk 5. Opzet vragenlijstonderzoek 
Uit de literatuurstudie komt naar voren dat bepaalde aspecten een rol kunnen spelen bi) de 
beslissing om een melding te doen. Het rapport van Shell: Hier werk je veilig of je werkt niet 
[2004] noemt vier redenen waarom in de zorgsector niet geleerd wordt van incidenten: 

1. Gebrekkige incidenten registratie 
2. Gesloten bedrijfscultuur 
3. Ziekenhuisdirecties sturen niet op veiligheid 
4. Veiligheid wordt niet gemanaged 

Maar welke aspecten spelen nu eigenlijk een rol op de afdeling Heelkunde? Om de problemen 
rondom de huidige incidentmelding in kaart te brengen en potentiele gebieden voor 
verbetering aan te wijzen kon gekozen warden voor een aantal verschillende methoden. Een 
onderbouwing voor de keuze van een vragenlijst wordt beschreven in paragraaf 5.1. Jn 
paragraaf 5.2 wordt de ontwikkeling van de vragenlijst behandeld. Het uitzetten van de 
vragenlijst wordt beschreven in paragraaf 5.3. 

5.1 Keuze onderzoeksmethode 
In de artikelen die gebruikt zijn bij de literatuurstudie is gebruik gemaakt van een beperkt 
aantal methoden om de barrieres voor het doen van een melding te meten. 

1. Fictieve scenario's. Medewerkers werden gevraagd in hoeverre zij een fictief incident 
zouden melden. Deze scenario's konden zo worden opgesteld dat ze allen verschilden 
op een aantal aspecten. Op deze manier kon men meten of deze aspecten een rol 
speelden bij de keuze voor het doen van een melding. Uit deze onderzoeken komt 
naar voren of men een bepaalde situatie of een bepaald aspect in grotere mate zou 
melden. Specifieke redenen om de melding achterwege te laten komen echter niet 
naar voren in een onderzoek met behulp van scenario's. Daarbij komt dat men op de 
afdeling Heelkunde slechts een beperkt aantal meldingen per jaar doet. Om deze 
reden is het voor de medewerkers moeilijk in te schatten in hoeveel procent van de 
gevallen men de situatie zou melden. 

2. Dagboekonderzoek. Het dagboekonderzoek werd uitgevoerd in een organisatie waar 
al jaren een near miss rapportage systeem actief was. Een groep medewerkers werd 
hier gevraagd in een dagboek, voor elke meegemaakte near miss, aan te geven of men 
dit we! of niet zou melden. Wanneer men aangaf geen melding te doen werd gevraagd 
de reden hiervoor toe te lichten. Het voordeel van zo'n onderzoek is dat je zo dicht 
mogelijk komt bij het moment van het maken van een beslissing voor het melden van 
een specifiek incident of near miss. Het onderzoek zou in het LUMC slechts 
uitgevoerd kunnen worden bij een kleine groep medewerkers. Om de meningen van 
alle medewerkers van de afdeling Heelkunde, en de verschillende werkterreinen van 
de afdeling Heelkunde, te vertegenwoordigen lijkt dit onvoldoende. Daarnaast kan 
deze onderzoeksvorm bemoeilijkt worden door het feit dat er binnen de afdeling 
Heelkunde slechts in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van het meldingssysteem. 
Er is niet bekend in hoeverre alle medewerkers op de hoogte zijn van wat men dient 
te melden. 

3. Vragenlijst over barrieres. Medewerkers worden in deze onderzoeken gevraagd in 
hoeverre een bepaalde barriere een rol speelt in de keuze om een melding achterwege 
te laten. Bij deze onderzoeken diende men uit een rijtje van potentiele barrieres aan te 
geven in hoeverre de barriere een rol speelde in hun beslissingen. Het nadeel van deze 
methode is dat men be"invloed wordt door de wetenschap dat het betreffende rijtje 
potentiele barrieres bevat. Dit lijkt geen ideate methode om de werkelijke barrieres 
boven tafel te krijgen. 

Uit bovenstaande methoden komt naar voren dat elke methode een nadeel heeft. Omdat het 
van belang is om alle medewerkers van de afdeling Heelkunde, en de medewerkers op de 
verschillende werkterreinen, de mogelijkheid te bieden hun mening weer te geven wordt 
gekozen voor een vragenlijst. Men zal proberen om over elke potentiele barriere een aantal 
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vragen in de vragenlijst op te nemen om zo te meten of deze barriere een rol speelt binnen het 
LUMC. Daarnaast is bet van belang om de wensen van de medewerkers op bet gebied van 
incidentmelding boven tafel te krijgen. In de volgende paragraaf zal worden beschreven hoe 
de vragenlijst is ontwikkeld. 

5.2 Ontwikkeling vragenlijst 
Zoals duidelijk is geworden in hoofdstuk twee kan bet afstudeerproject worden geplaatst 
binnen het onderzoeksprogramrna van de comrnissie Heelkunde Incident Melding (HIM). 
Door deze commissie is het besluit genomen om, voordat alle veranderingen met betrekking 
tot de decentrale melding van incidenten worden ingevoerd, een nulmeting te doen om de 
cultuur rondom patientveiligheid te meten op de afdeling. De verwachting is namelijk dat bet 
decentraal melden van incidenten via de HIM de bereidheid van verpleegkundigen en artsen 
om incidenten te melden zal vergroten. 
Hiervoor is besloten gebruik te gaan maken van een bestaande vragenlijst, de Hospital Survey 
on Patient Safety Culture. Deze vragenlijst is in Amerika ontwikkeld en gevalideerd door een 
research organisatie voor de Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 
Recentelijk is de originele versie van de vragenlijst vertaald in bet Nederlands door bet 
NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg), in samenwerking met 
bet EMGO (Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek). Helaas is deze 
Nederlandstalige versie van de vragenlijst op het moment van afname nog niet gevalideerd. 

In overleg met de HIM wordt besloten om samen met twee vertegenwoordigers uit de HIM in 
een aantal sessies tot overeenstemrning over de vragen te komen. Omdat de originele 
vragenlijst alleen de veiligheidscultuur meet is besloten om hier vragen aan toe te voegen die 
specifiek de meldingscultuur meten. Bij het toevoegen van de vragen wordt het advies van de 
Agency for Healthcare Research and Quality voor het toevoegen van vragen gevolgd [AHRQ, 
2004]. Dit houdt in het aanpassen van de antwoordcategorieen van de achtergrondvragen aan 
de termen die binnen de organisatie gebruikt worden, en het advies voor het toevoegen van 
vragen vanaf hoofdstuk Gin de vragenlijst. 

De vragenlijst van de AHRQ maakt gebruik van een aantal vragen om een twaalftal dimensies 
binnen de veiligheidscultuur te meten. Om de vragenlijst te ontwikkelen is daarbij gebruik 
gemaakt van een literatuurstudie, het bekijken van gepubliceerde en niet gepubliceerde 
veiligheidscultuur vragenlijsten, een analyse van twee veiligheidscultuur vragenlijsten en 
telefonische interviews met personeel uit het ziekenhuis. 
Het opstellen van de vragen voor de meldingscultuur is op ongeveer dezelfde manier gedaan. 
De stappen die hiervoor zijn genomen zijn terug te vinden in tabel 5. l. 

Stap Ondemomen acties 
1: Literatuur De literatuurstudie van Martine van Doornmalen wordt gebruikt als basis. De 

resultaten hiervan zijn al aan bod gekomen in hoofdstuk 3. 
2: Literatuur In de literatuur is gezocht naar overige vragenlijsten die de veiligheidscultuur en 

meldingscultuur meten. De meeste artikelen meten voornamelijk de 
veiligheidscultuur, waardoor vaak slechts een beperkt deel bruikbaar is geweest 
voor het opstellen van onderwerpen binnen de meldingscultuur. 

3: Literatuur Bestudering van de literatuurstudie van Bastiaan van Raaij [2005]. Deze studie 
verschaft een kwantitatief en kwalitatief inzicht in de onderrapportage van 
incidenten in de gezondheidszorg. Voor een groot deel worden dezelfde artikelen 
behandeld als in de literatuurstudie van de afstudeerder. 

4: Onderwerpen Opstelling van voorlopige onderwerpen en verwijdering van onderwerpen die al 
in de huidige vragenliist van het NIVEL/EMGO worden behandeld. 

5: Dimensies Aan de hand van de onderwerpen zijn de dimensies opgesteld. Kleine wijzigingen 
zijn doorgevoerd na gesprekken met een aantal deskundigen op het gebied van 
vragenlijsten, en het onderwerp incidentmelding. Na bespreking met de 
vertegenwoordigers vanuit de HIM zijn de uiteindelijke dimensies opgesteld. 
Deze zijn terug te vinden in bijlage 5.1. In deze bijlage zijn ook de 
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afdelingsspecifieke elementen, HIM specifieke elementen, nieuwe 
uitkomstvariabelen en een PRISMA inschattingsvraag opgenomen. 

6: Vragen Binnen de verschillende dimensies zijn de vragen opgesteld. Er wordt geprobeerd 
schalen te vormen van minimaal twee en maximaal vier vragen. Alie vragen zijn 
besproken met vier deskundigen (op het gebied van veiligheid, op het gebied van 
de zorg, en op het gebied van de constructie van vragenlijsten) en de 
vertegenwoordigers van de HIM. 

7: Voorlopige De vragen zijn in hetzelfde format gezet als de huidige Nederlandstalige 
lijst vragenlijst van het NIVEL/EMGO, en toegevoegd aan de lijst. Er is dus ook 

gebruik gemaakt van een ordinale 5-punts schaal, die de mate van tevredenheid 
meet. Daarnaast zijn de achtergrondvragen aangepast zodat ze toepasbaar zijn in 
de situatie voor het LUMC. Dit zijn vragen betreffende de afdeling, en functie 
van de respondent. 

8: Pilottest lijst De lijst is getest door vijf artsen en verpleegkundigen van een andere afdeling, en 
enkele kleine aanpassingen ziin gedaan. 

Tabel 5.1 Stappen ontwikkeling vragenlijst 

De uiteindelijke vragen die in de vragenlijst zijn opgenomen zijn te vinden in bijlage 5.2. 
De vragen die deze meldingscultuur meten zijn helaas niet gevalideerd. Bij het opstellen van 
de vragen is hier echter wel rekening mee gehouden door het gebruik van een uitgebreide 
literatuurstudie. Enkele vragen worden om deze reden ook overgenomen uit andere 
onderzoeken. Het feit dat een aantal vragen dezelfde dimensies meten betekent daarnaast dat 
deze vragen in ieder geval hetzelfde concept meten. Dit wordt ook getoetst door middel van 
factor analyses en het bepalen van de betrouwbaarheid. De vraag blijft echter wel bestaan of 
dit het juiste concept is. Conclusies die getrokken worden op basis van deze schalen zijn meer 
valide dan de conclusies op basis van de losse items, uitkomstvariabelen die aantallen meten 
buiten beschouwing gelaten. 

5.3 Uitzetten van de vragenlijst 
Er is besloten om alle medewerkers die op de werkterreinen van de afdeling Heelkunde 
werkzaam zijn te vragen mee te werken aan het onderzoek. Aangezien het OK-centrum heeft 
aangegeven een eigen systeem op te starten wordt deze groep niet meegenomen in het 
onderzoek. De steekproef bevat derhalve 188 respondenten. De verdeling van de 
respondenten staat weergegeven in tabel 5.2. De vragenlijst is volledig anoniem afgenomen 
vanwege het gevoelige onderwerp van de vragenlijst. 

Afdelin2 Steekproef 
Stafafdeling artsen 46 
Centrum Eerste Hulp (CEH) 41 
Verpleegafdeling Heelkunde 1 28 
Verpleegafdeling Heelkunde 2 41 
Verpleegafdeling Heelkunde 3 24 
Polikliniek Heelkunde 8 

Tabel 5.2 Steekproef vragenlijst 

De aankondiging van de vragenlijst verloopt op afdelingsniveau. Dit betekent dat, naast een 
centrale contactpersoon, voor elke afdeling een contactpersoon is gevraagd. Deze personen 
hebben regelmatig hun collega's eraan herinnerd om mee te werken aan het onderzoek. 
De vragenlijsten zijn verspreid in de postvakjes van de medewerkers, en konden worden 
ingeleverd in oranje boxen die verspreid stonden over de werkterreinen. 
Alie informatie die respondenten nodig hadden voor het invullen van de lijst was opgenomen 
op de oranje kaft van vragenlijst. Uit ervaring was namelijk gebleken dat introductiebrieven 
zelden worden gelezen binnen het LUMC. 
Na twee weken zijn er herinneringen opgehangen en in de laatste week is aangekondigd dat 
het onderzoek aan het einde van de week zou eindigen [SPSS Inc., 1998; Jansen & Joostens, 
1998]. 
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Hoofdstuk 6. Resultaten vragenlijstonderzoek 
De data die verzameld zijn met de vragenlijst zijn geanalyseerd met behulp van het 
programma SPSS. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze analyses besproken. In 
paragraaf 6.1 worden een aantal voorbereidende acties besproken die noodzakelijk zijn om 
de verschillende analyses mogelijk te maken. Het gaat hier om het bekijken van de data op 
missende data en outliers, en het hercoderen van een aantal vragen. Het deel van de 
vragenlijst dat de veiligheidscultuur behandelt wordt gecontroleerd op de betrouwbaarheid 
van de verschillende samengestelde schalen. Dit wordt besproken in paragraaf 6.2. 
Paragraaf 6.3 behandelt het samenstellen van verschillende schalen voor de variabelen die 
de meldingscultuur meten. Op basis van de gemiddelde waarden en correlaties tussen de 
variabelen worden in paragraaf 6.4 een aantal eerste problemen geidentificeerd. Paragraaf 
6.5 probeert te bepalen welke variabelen de beslissing om te melden bepalen. In paragraaf 
6.6 warden verschillen tussen verschillende groepen respondenten onderzocht. De resultaten 
van het onderzoek worden in paragraaf 6. 7 kort samengevat. 

6.1 Voorbereidende acties resultaten 

6.1.1 Data screening 

Er hebben 118 van de 188 respondenten meegewerkt aan het onderzoek, dit komt neer op een 
respons van 63%. De respons per groep medewerkers is weergegeven in tabel 6.1. Opvallend 
hierbij zijn de hoge respons op de verpleegafdeling Heelkunde 2, en de !age respons op de 
polikliniek Heelkunde. Deze verschillen kunnen verklaard worden door de contactpersonen 
op deze afdelingen. Op de polikliniek is, vanwege de beperkte grootte van de steekproef, geen 
contactpersoon aangesteld. De contactpersoon op de verpleegafdeling Heelkunde 2 heeft als 
HIM vertegenwoordiger meegewerkt aan het opstellen van de vragenlijst. De motivatie voor 
een hoge respons op de eigen afdeling is hierdoor extra groot geweest. 

Afdelilll! Steekproef Aantal resoondenten Percent&Re 
Stafafdeling artsen 46 25 54,3% 
Centrum Eerste Hulp (CEH) 41 28 68,2% 
Verpleegafdeling Heelkunde I 28 17 60,7% 
Verpleegafdeling Heelkunde 2 41 34 82,9% 
Verpleegafdeling Heelkunde 3 24 12 50% 
Polikliniek Heelkunde 8 2 25% 
Totaal 188 118 63% 

Tabel 6.1 Respons 

De data zijn gecontroleerd op missende data per vraag, per respondent en op patronen. 
De analyse van missende data per vraag levert voor twee van de 110 vragen een percentage 
missende data op die hoger is dan 5%, namelijk 5, l % en 6,8%. Na analyse van deze missende 
data wordt besloten om de vragen bij de analyse te handhaven. Bij de analyse naar missende 
data per respondent komt slechts een respondent naar voren waarbij een groter percentage dan 
25% niet is ingevuld. Dit percentage lijkt groot omdat de respondent enkele hoofdstukken niet 
heeft ingevuld. Omdat het overgrote dee! van de hoofdstukken wel in zijn geheel is ingevuld, 
wordt besloten de respondent niet uit de steekproef te verwijderen. Ook op basis van de 
analyse naar patronen in de missende data worden geen data verwijderd uit de database voor 
analyse. De volledige resultaten van de missende data is te vinden in bijlage 6.1. 
Naast een analyse van missende data is de dataset ook gecontroleerd op outliers. De 
antwoorden van de respondenten die meer dan drie maal de gemiddelde standaardafwijking 
verschillen van het gemiddelde worden nader bekeken [SPSS, 1998]. Een afwijking kan 
veroorzaakt worden door een invoerfout, de respondent kan een afwijkende mening hebben, 
of de respondent kan de vragenlijst niet consistent hebben ingevuld. De consistentie van de 
vragenlijst wordt nog onderzocht in de paragrafen 6.2 en 6.3 . Ondanks dat een aantal 
respondenten vaker buiten de grenzen vallen is er geen reden om aan te nemen dat men de 
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vragenlijst inconsistent heeft ingevuld. Om deze reden is besloten om alle respondenten te 
handhaven in de datafile. De analyse van de outliers is opgenomen als bijlage 6.2. 

6.1.2 Vergelijkbaar maken van vragen 

Aangezien een groat aantal vragen op een negatieve manier gesteld is kan een hoge score op 
de 5-punts schaal een negatief effect op de veiligheidscultuur of meldingscultuur weergeven. 
Om alle vragen met elkaar vergelijkbaar te maken bij de analyses is het van belang deze 
vragen te hercoderen. De vragen die gehercodeerd zijn zijn te vinden in bijlage 6.3. 

De vragen zijn vanaf dit moment zodanig gecodeerd dat een lage score op de 5-punts schaal 
een negatief effect weergeeft op de veiligheidscultuur of meldingscultuur. Een hoge score 
geeft altijd een positief effect weer. 

Naast deze hercodering bij een dee! van de vragen op de 5-punts schaal, wordt in de 
paragrafen 6.5 en 6.6 het samenvoegen van de antwoordcategorieen bij een aantal vragen 
besproken. Deze hercodering is nodig om verschillen op groepsniveau te onderzoeken. 

6.2 Verificatie schaalvariabelen Veiligheidscultuur 
Na het hercoderen van de antwoorden warden de items samengevoegd tot bestaande of nieuw 
op te stellen schalen. Van elke schaal wordt de betrouwbaarheid bepaald met behulp van de 
Cronbach's alpha. In deze paragraaf wordt geverifieerd of de schaalvariabelen binnen het dee! 
van de vragenlijst dat de veiligheidscultuur meet betrouwbare schalen vormen. 

Bij het veiligheidscultuur dee! van de vragenlijst wordt gebruik gemaakt van de schalen zoals 
die zijn opgesteld door de makers van de originele Amerikaanse vragenlijst [Agency for 
Healthcare Research and Quality, 2004]. Van elk van deze eerste twaalf dimensies is de 
betrouwbaarheid berekend. De betrouwbaarheid en eventuele verandering hiervan door het 
verwijderen van vragen is te zien in tabel 6.2. Daarnaast zijn de betrouwbaarheden en 
correlaties tussen de items binnen de schalen vermeld in bijlage 6.4. 

Schaalvariabele Betrouwbaarheid Verandering in betrouwbaarheid bij 
(Cronbach's Aloha) verwiiderim~ van vn12en 

1: Frequentie van het melden van .739 
incidenten (01-02-03) 
2: Algemene perceptie over veiligheid .581 Verwijdering vraag AlO: Alpha =.614 
(Al0-Al5-Al 7-Al 8) Correlatie Al0-Al5 niet sirnificant 
3: Verwachtingen & acties door .797 
supervisor/leidinggevende om veiligheid 
te promoten. (Bl-B2-B3-B4) 
4: Continue verbetering (A6-A9Al3) .549 Verwijdering vraag Al3: Alpha =.556 

Alle correlaties sirnificant 
5: Teamwerk binnen de afdelingen (Al- .785 
A3-A4-Al 1) 
6: Communicatie openheid (C2-C4-C6) .598 Alpha wordt lager bij verwijdering van 

vragen. Alie correlaties significant 
7: Feedback en communicatie over .722 
fouten (C l-C3-C5) 
8: Niet-straffende respons op fouten .682 
(A8-Al2-Al6) 
9: Staffing (A2-A5-A7-Al4) .246 Alpha wordt bij verwijdering van vragen niet 

. hoger dan .390. Correlaties niet sirnificant 
10: Ziekenhuis Management Steun voor .603 
Patientveiligheid (Fl -F8-F9) 
11: Teamwerk tussen .525 Verwijdering vraag F6: Alpha =.643 
ziekenhuisafdelingen (F2-F4-F6-Fl 0) Alie correlaties met F6 niet sirnificant 
12: Ziekenhuis overdrachten en .697 
overplaatsen (F3-F5-F7-Fl 1) 

Tabel 6.2 Betrouwbaarheid schalen veiligheidscultuur 
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Voor het grootste deel van de schalen is de betrouwbaarheid hoger dan de gehanteerde norm 
van 0.60. Dit geldt voor zeven van de twaalf schalen. Bij de schalen "Continue verbetering" 
en " Communicatie openheid" is de betrouwbaarheid net niet voldoende maar wordt de 
betrouwbaarheid niet (veel) beter wanneer een item verwijderd wordt. In combinatie met 
significante correlaties tussen de items is het verdedigbaar om deze schalen niet aan te passen. 
De betrouwbaarheid van "Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen" is net niet voldoende en 
wordt wel voldoende wanneer item F6 wordt verwijderd uit de schaal. De correlaties tussen 
F6 en de overige variabelen zijn allemaal niet significant. Verwijdering van de variabele F6 
verdient hier de voorkeur. Dit geldt ook voor de schaal "Algemene perceptie veiligheid". 
Wanneer AlO verwijderd zou worden levert dit een betrouwbaarheid op die voldoende is. De 
betrouwbaarheid van de schaal "Staffing" is ruim onvoldoende. Ook het laten vallen van 
items uit deze schaal levert geen verbeteringen op. 

Om een vergelijking met overige onderzoeken3 mogelijk te maken wordt besloten om alle 
schalen toch intact te houden. Op basis van de schaal "Staffing" zullen bij de analyse geen 
conclusies worden getrokken. Daamaast zal ook voorzichtig worden omgegaan met het 
trekken van conclusies op basis van de schalen "Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen" en 
"Algemene perceptie veiligheid". 

6.3 Meldingscultuur 
De vragen die toegevoegd zijn aan de originele vragenlijst behandelen de meldingscultuur op 
de afdelingen. In paragraaf 6.3. l wordt behandeld hoe uit deze vragen verschillende schalen 
zijn opgesteld, en losse items zijn overgebleven. De totale vragenlijst bevat uiteindelijk een 
aantal schalen, overgebleven losse items, uitkomstvariabelen, en open vragen. De 
uitkomstvariabelen en open vragen zullen worden besproken in paragraaf 6.3.2. 

6.3.1 Samenstellen schaalvariabelen Meldingscultuur 

Voor de vragen die de meldingscultuur meten dienden de dimensies nog te worden opgesteld. 
Bij het opstellen van deze dimensies is gebruik gemaakt van de vooraf vastgestelde 
onderwerpen/potentiele dimensies, en is in een aantal gevallen een factor analyse uitgevoerd. 
De uitkomsten van deze factoranalyses en de keuzes bij het opstellen van de dimensies zijn te 
vinden in bijlage 6.5. Er zijn in totaal 13 nieuwe schalen gevonden. De betrouwbaarheden van 
de uiteindelijke schalen zijn te vinden in tabel 6.3. 

Schaalvariabele Betrouwbaarheid Overweging 
{Cronbach's Alpha) 

13: Nut van een kwaliteitssvsteem (Hl-H2-H3) .484 Aile correlaties ziin si~ificant. 
14: Hoe een melding gedaan moet worden (11-12-16) .873 
15: Wat er allemaal gemeld dient te worden (13-15) .858 
16: Wie verantwoordelijk is voor het doen van een .544 Correlatie tussen beide items is 
melding (17-18) si~ificant. 

17: Moeite om te melden- Tijd (Jl-12) .717 
18: Moeite om te melden- Forrnulier (J3-J4) .874 
19: Effect van de consequenties van het incident op .780 
de inschatting van het nut van melden (K2-K3-K4) 
20: Beslissing melden bei"nvloed door anderen (K6- .680 
K7-K8) 
21: Onverrnijdelijkheid fouten (K9-Kl I) .472 Correlatie tussen beide items is 

si~ificant 

22: Wens voor anoniem melden (M4-M5) .606 
23: Exteme angst (N2-N4-N5) .712 
24: Ontvangstbevestiging (01-02) .871 
25: Feedback Melding (03-04-05) .624 
Tabel 6.3 Betrouwbaarheid schalen Meldingscultuur 

3 In Nederland is de Nederlandse versie van de vragenlijst onder andere ook afgenomen binnen het 
landelijke project Neosafe en de zorggroep Alysis (Arnhem). 
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Voor tien schalen ligt de betrouwbaarheid hoger dan de norm van .60. De betrouwbaarheid 
van de schaal "Nut van een kwaliteitssysteem" is onvoldoende. De gerniddelde waarden van 
de vragen zijn Hl: 4,18, H2: 3,97, H3: 4,12. Hieruit blijkt <lat een groot deel van de 
respondenten de antwoordcategorieen 4 of 5 hebben ingevuld. H2 scoort iets lager omdat deze 
vraag negatief is gesteld. Bij de data screening is gebleken <lat een aantal respondenten <lit niet 
hadden opgemerkt en hier een extreem lage score hadden, terwijl zij op de vragen H 1 en H3 
extreem hoog scoorden. De correlaties tussen alle items zijn significant. Er wordt besloten de 
schaal te handhaven als schaal. 
De schaal "Wie verantwoordelijk is voor het doen van een melding" is net niet betrouwbaar. 
De correlatie tussen beide items is wel significant. Omdat de schaal slechts twee items bevat 
wordt besloten om de schaal op basis van de significante correlatie tussen de twee items te 
handhaven. 
De schaal "Onverrnijdelijkheid fouten", bestaande uit twee items, wordt ook vanwege de 
significante correlatie tussen de twee items gehandhaafd. 

Binnen de hele vragenlijst zijn 25 schalen vastgesteld. Voor elke schaal wordt per respondent 
de gerniddelde waarde van de antwoorden voor de schaalitems berekend. Deze waarden 
worden opgeslagen bij de schaalvariabele. Naast de tabellen 6.2 en 6.3 bevat bijlage 6.6 nog 
een beknopt overzicht van alle schaalvariabelen met de gerniddelde waarde van de 
schaalvariabele. 

6.3.2 Losse items, uitkomstvariabelen, en open vragen 

Binnen de vragenlijst zijn nu 25 schaalvariabelen vastgesteld. Bij het samenstellen van de 
schalen voor de meldingscultuur hebben een aantal items helaas geen schaal kunnen vormen. 
Toch meten een aantal van deze vragen belangrijke aspecten binnen de meldingscultuur. De 
verschillende vragen die als losse items bij de analyses gebruikt zullen worden staan 
weergegeven in tabel 6.4. Vraag KIO beoogt te meten wat ook wordt gemeten door de 
schaalvariabele "Onverrnijdelijkheid fouten" . Bij het opstellen van deze schaal is deze vraag 
helaas verwijderd uit de schaal vanwege negatieve correlaties met beide andere items. Omdat 
deze vraag en de schaalvariabele hetzelfde meten wordt deze vraag niet meer meegenomen 
als los item. De vragenlijst bevat daarnaast ook een drietal vragen die een inschatting meten 
van het aantal meldingen gesplitst in mate van emst <lat gedaan is het afgelopen jaar (G2a, 
b,c ), en vijf vragen die de inschatting van de verschillende oorzaken van een incident meten 
(Pla,b,c,d,e). Deze vragen zijn voomamelijk interessant om een verandering te onderzoeken 
bij een volgende meting. De gerniddelde waarden van de inschatting van de oorzaken wordt 
nog we! besproken in paragraaf 6.4.1.1. 

Losseitems 
14. Ondertekening formulier vervelend 

KI. Incidenten met ernstige schade meld ik altijd 

KS. Melden fouten oogelost voor bereiken patient 

KIO: In dit beroep is het maken van fouten onvermiideliik 

LI. Verantwoordeliik voor straffen anderen 

L2. Niet verantwoordelijk melden fouten van anderen 

L3 . Steun van collega's na een melding 

L4. Geen schaamte om over fouten te vertellen 

L5. Melden is een teken van incomoetentie 

Ml. Vertrouweliike behandeling huidige svsteem 

M2. Belang vertrouweliike behandeling 

M3. Tekst aanpassen niet prettig 

Nl . Angst berisping door leidinggevende 

N3. Angst disciolinaire acties na melden 
Tabel 6.4 Losse items 
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Naast items die niet in een schaal terecht zijn gekomen bevat de vragenlijst ook een aantal 
uitkomstvariabelen. Dit zijn de volgende items: 

E: Cijfer voor patientveiligheid 
G 1: Aantal gemelde incidenten het afgelopen jaar 
G4: Aantal incidenten waarvan het afgelopen jaar geen melding is gemaakt. 
Q 1: Is het huidige systeem voor verbetering vatbaar? 

Om ervoor te zorgen dat de respondenten alles kwijt konden rondom het onderwerp 
patientveiligheid zijn ook een aantal open vragen opgenomen: 

G3 : Wat was voor u de belangrijkste reden om deze melding( en) te doen? 
GS: Wat was voor u de belangrijkste reden om deze melding(en) niet te doen? 
Q2: Wat zou u als eerste willen veranderen aan het huidige systeem? 
S: Zijn er onderwerpen niet aan bod gekomen? 

6.4 Indicatie van probleemgebieden 
In deze paragraaf wordt op basis van de gemiddelde waarden en de relaties tussen de 
verschillende schalen, uitkomstvariabelen, en losse items, een eerste indicatie gemaakt van 
een aantal probleemgebieden. In paragraaf 6.4.1 zullen alle gemiddelde waarden van de 
schalen en losse items worden besproken, en op basis hiervan zullen een aantal 
aandachtsgebieden naar voren komen. 
De verbanden tussen de schalen, uitkomstvariabelen, en losse items zullen worden besproken 
in paragraaf 6.4.2. Dit is gedaan door het bepalen van de correlaties tussen al deze variabelen. 

6.4.1 Probleemindicatie op basis van gemiddelde waarden 

Bij alle vragen wordt een frequentieverdeling uitgedraaid. Deze geeft weer hoe vaak elke 
antwoordcategorie is gekozen per vraag, en geeft daarnaast de gemiddelde waarde en 
standaard deviatie weer. Zoals aangegeven zijn alle antwoordcategorieen hierbij gehercodeerd 
zodat de waarde 5 een positief oordeel op de veiligheidscultuur of meldingscultuur weergeeft. 
In figuur 6.1 ziet u de frequentieverdeling van uitkomstvariabele E: het algemeen oordeel dat 
men geeft voor patientveiligheid op de afdeling. Hierbij is te zien dat het grootste aantal 
respondenten de veiligheid acceptabel vindt. De gemiddelde waarde voor deze vraag is 3,25. 

E Cijfer voor patientveiligheid 
[M=3,25; SD=0,61] 

60 +----

40 +----

Figuur 6.1 Frequentieverdeling vragen 

CSlecht 

•Matig 
a Acceptabel 

azeergoed 

• Uitstekend 

Van alle overige vragen zijn de histogrammen met frequenties te vinden in bijlage 6.7 De 
gemiddelde waarden van de schalen zijn opgenomen in bijlage 6.6. 
Op basis van de gemiddelde waarden van de losse vragen en schalen kunnen een aantal 
interessante zaken worden opgemerkt. 
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6.4.1.1 Losse vragen 
Wanneer we globaal kijken naar alle gemiddelde waarden van de vragen, ligt voor het 
grootste deel van de vragen deze waarde boven de gemiddelde antwoordmogelijkheid 3. Dit 
zou betekenen dat men hier een positief beeld heeft van de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur. Wei kunnen we ook een groot aantal vragen aanwijzen waarbij (na 
hercodering) meer dan 20% van de respondenten negatief scoort ten opzichte van de 
veiligheidscultuur en meldingscultuur. Het gaat hierbij om 39 van de 90 vragen die betrekking 
hebben op de cultuur (vragen over achtergrond, en de hoofdstukken, G, P en Q zijn hier 
buiten beschouwing gehouden). Er mag geconcludeerd worden dat er dus nog veel ruimte 
voor verbetering is. 
Bij een aantal vragen is het aantal personen dat het zeer oneens of oneens is wel erg groot. De 
gemiddelde waarde van de antwoorden op deze vragen ligt hierbij onder de waarde van de 
middelste antwoordmogelijkheid 3, en meer dan 30% van de respondenten is het zeer oneens 
of oneens met de stelling. Dit betekent dat deze aspecten een negatief effect hebben op de 
veiligheidscultuur en meldingscultuur. De variabelen waarom het gaat zijn terug te vinden in 
tabel 6.5. 

Variabele Waarde % Ne2atief 
Al8: Onze procedures en systemen zijn adequaat om vergissingen te voorkomen. 2,97 36% 

Bl : Mijn leidinggevende geeft een compliment als hij/zij ziet dat werkzaamheden 2,71 45% 
volgens de vastgestelde patientveiligheid procedures worden verricht 
Cl: We krijgen feedback over de veranderingen die ten gevolge van het melden van 2,60 50% 
incidenten zijn ingevoerd 
DI : Als een vergissing wordt gemaakt, maar wordt ontdekt en gecorrigeerd voordat 2,18 71 % 
deze de patient heeft bereikt, hoe vaak wordt dit gerapporteerd? 
02: Als een vergissing wordt gemaakt, die niet tot schade aan de patient kan leiden, 2,9 1 40% 
hoe vaak wordt dit gerapporteerd? 
F2: Ziekenhuisafdelingen stemmen onderling niet goed af 2,48 58% 
F3: Er vallen zaken "tussen wal en schip" als patienten van de ene naar de andere 2,36 66% 
afdeling worden overgeplaatst 
F4: Er is een goede samenwerking tussen de ziekenhuisafdelingen die met elkaar 2,76 38% 
moeten samenwerken 
F7: Problemen ontstaan vaak bij de uitwisseling van informatie tussen 2,89 40% 
ziekenhuisafdelingen 
F8: Uit de activiteiten die het ziekenhuismanagement verricht blijkt dat 2,54 52% 
patientveiligheid topprioriteit heeft. 
F9: Het ziekenhuismanagement lijkt alleen geinteresseerd in patientveiligheid als zich 2,90 35% 
een incident met schadeliik gevolg heeft voorgedaan 
Fl 0: Ziekenhuisafdelingen werken goed samen om patienten de beste zorg te verlenen 2,90 34% 
KS: Ik meld ook fouten die worden opgelost voor ze de patient bereiken 2,64 53% 
M3: Ik vind het niet prettig wanneer rnij gevraagd wordt om de tekst van een melding 2,12 81% 
aan te passen, of als deze tekst door een antler wordt aangepast 
03: Het duurt te tang voordat ik terugkoppeling krijg over het incident 2,50 49% 
04: De terugkoppeling die ik ontvang bevat voldoende informatie 2,83 39% 
05: Ats ik een melding doe krijg ik naar aanleiding van deze melding voldoende 2,67 42% 
feedback over de acties die ondemomen ziin naar aanleiding van het gemelde incident 
Tabel 6.5 Variabelen met een gemiddelde waarde lager dan 3, en minstens 30 % negatieve 
antwoorden 

Wanneer we naar bovenstaande items kijken vallen een aantal items op omdat ze hetzelfde 
onderwerp betreffen: 

• Er zijn vier items die betrekking hebben op een vorm van feedback na het doen van 
een melding [Cl, 03, 04, 05]. Dit kan betekenen dat hier veel ruimte ligt voor 
verbetering. 

• Wanneer incidenten worden opgelost voordat de patient bereikt wordt, of de patient 
geen schade kan ondervinden van het incident wordt dit ook zelden gemeld. Dit blijkt 
uit een drietal items [DI, D2, K5] over dit onderwerp die lager scoren dan de waarde 
van de gemiddelde antwoordcategorie. De afdelingen zouden gestimuleerd moeten 
worden om deze gevallen ook te melden. Men kan niet alleen veel leren over 
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incidenten die daadwerkelijk hebben plaats gevonden, maar vooral ook van near 
misses. 

• Dat veel fouten ontstaan bij het overplaatsen van patienten van de ene afdeling naar 
de andere blijkt uit vijf items [F2, F3, F4, F7, FIO]. De informatie-uitwisseling en 
samenwerking tussen afdelingen blijkt vaak problemen op te leveren. Hier zal dus ook 
meer-aandacht aan besteed moeten worden. 

• De afdelingen hebben niet het gevoel dat patientveiligheid erg belangrijk is voor het 
ziekenhuis management. Dit blijkt uit de items F8 en F9. Door meer aandacht te 
besteden aan patientveiligheid zou dit beeld moeten veranderen. 

Naast alle items die op de 5-puntsschaal zijn gemeten is ook aan de respondenten gevraagd 
om een inschatting te maken van de oorzaken van een incident en hoe vaak deze voorkomen. 
Deze vragen zijn met name geschikt om te meten of het beeld van de respondenten hierover 
verandert wanneer men ziet dat menselijk falen vaak niet de enige oorzaak is van het ontstaan 
van een incident. Zoals verwacht scoort deze categorie op dit moment het hoogste met 42%. 
20% van de oorzaken liggen volgens de respondenten op organisatorisch vlak, 16% is 
technisch, 17 % ligt aan de kenmerken van de patient, en 5 % aan overige zaken. 
In de toekomst kan worden gekeken of deze percentages zullen verschuiven op basis van het 
meldingssysteem en met name de analyse van de meldingen. 

6.4.1.2 Schaalvariabelen 
Naast de gemiddelde waarden van alle vragen kunnen we ook een aantal zaken opmerken 
wanneer we kijken naar de gemiddelde waarden van de opgestelde schaalvariabelen. Voor 21 
schalen liggen deze waarden boven de gemiddelde antwoordcategorie 3. Een groot dee) van 
de schalen scoort zelfs hoger dan 3,50. Dit betekent dat deze schalen over het algemeen 
positief scoren op de veiligheidscultuur en meldingscultuur. We zullen hier de opvallende 
aspecten bespreken voor de schalen die lager scoren dan 3,00. 

• Score lager dan 3,00. Een viertal schalen scoort lager dan 3,00. Dit betekent dat een 
groot deel van de respondenten hier negatief op scoort. De schalen met hun 
gemiddelde waarde zijn weergegeven in tabel 6.6. Er is duidelijk te zien dat deze 
schalen voornamelijk dezelfde onderwerpen behandelen als de losse items die zelf ook 
lager scoren dan 3,00. Dit blijven dan ook aandachtsgebieden voor verbetering. Dat er 
veel verbeterd kan worden op basis van de feedback blijkt ook uit de antwoorden op de 
open vragen die gesteld zijn. 29 van de 72 respondenten die het meldingssysteem voor 
verbetering vatbaar vinden geven aan dat feedback als eerste verbeterd kan worden. 

Schaalvariabele Gemiddelde waarde 

1: Frequentie van het me Iden 2,82 

I 0: Ziekenhuis Management Steun voor Patientveiligheid 2,82 

11: Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen 2,96 

25: Feedback Melding 2,67 

Tabel 6.6 Schalen met een gemiddelde waarde lager dan 3 

6.4.1.3 Barrieres 
Bij de literatuurstudie in hoofdstuk 4 zijn vier categorieen van potentiele barrieres 
voor het doen van een melding naar voren gekomen: bekendheid van het proces, 
moeite van het melden, nut van een melding, en angst [van Doommalen, 2006]. 
Aangezien deze literatuurstudie als basis heeft gediend voor het opstellen van de 
vragenlijst zijn deze potentiele barrieres ook terug te vinden in de vragenlijst. In 
figuur 6.2 is een deel van figuur 4.2 opgenomen. Er is duidelijk te zien dat de vier 
hoofdcategorieen niet direct in de vragenlijst worden gebruikt. Binnen de vragenlijst 
zijn juist die aspecten opgenomen die een directe invloed hebben op de 
hoofdcategorieen, maar ook beter te meten zijn met behulp van de vragenlijst. 
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Daamaast zijn er twee aspecten opgenomen die deze potentiele barrieres kunnen be"invloeden, 
de individuele feedback na een melding, en de wens voor anoniem melden. In de figuur zijn 
de nummers van de schalen en losse items weergegeven. Bij het opstellen van de vragenlijst 
zijn nog een aantal elementen toegevoegd die door bronnen binnen het LUMC genoemd zijn 
als potentiele barriere. De boxen van deze aspecten zijn in de kleur rood weergegeven. 

•Mall DDlllll.VOlllll"'*'_.-......_ 
[L1, L2] --0.1.v. - -. 1--+------IM o..oi---jouw - [L 3, L4, L51 

[24 , 251 
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- [19, K1 , K5] 

Figuur 6.2 Potentiele barrieres uit de literatuurstudie die terugkomen in de vragenlijst 

_., 
nill -

Nu de schaalvariabelen en items, die een barriere kunnen zijn, bekend zijn kunnen we kijken 
in hoeverre deze een rol spelen door de gerniddelde waarden te bekijken. Deze variabelen zijn 
met hun gerniddelde waarde terug te vinden in tabel 6.7. De gerniddelde waarden blijken voor 
alle schaalvariabelen hoger te zijn dan 3,00. Alleen de losse variabele K5, die specifiek vraagt 
naar het melden van fouten die opgelost zijn voor het bereiken van de patient scoort lager, en 
kan dus als probleemgebied worden aangegeven. Voor het grootste deel van de respondenten 
lijken de opgestelde barrieres voor het doen van een melding dus geen rol te spelen. 

Schaalvariabele Gemiddelde waarde 

Bekendheid proces: 14: Hoe een melding gedaan moet worden 3,79 

Bekendheid proces: 15: Wat er allemaal gemeld dient te worden 3,50 

Bekendheid proces: 16: Wie verantwoordelijk is voor het doen van een melding 3,30 

Moeite: 17: Moeite om te melden-Tijd 3,48 

Moeite: 18 Moeite om te melden- Formulier 3,65 

Angst: 23: Exteme angst 3,68 

Angst: N 1: Angst berisping leidinggevende 3,27 

Angst N3: Angst disciplinaire acties na melden 3,64 

Nut: 19: Effect van de consequenties van het incident op de inschatting van het nut van melden 3,46 

Nut: 20: Beslissing melden belnvloed door anderen 3,38 

Nut: 21 : Onvermijdelijkheid fouten 4,17 

Nut: Kl: Incidenten met emstige schade meld ik altijd 4,26 

Nut K5: Melden fouten opgelost voor bereiken patient 2,64 

Tabel 6.7 Potentiele barrieres en bun gemiddelde waarden 
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6.4.2 Probleemindicatie op basis van correlaties 

Op basis van de verbanden tussen de verschillende schalen en losse items kunnen ook een 
aantal opvallende zaken worden opgemerkt. Alie correlaties zijn te zien in tabel 6.8. Hierbij 
zijn de correlaties die significant zijn op het 0.01 niveau weergegeven in een gele kleur. De 
correlaties die significant zijn op het 0.05 niveau zijn weergegeven in het groen. In deze tabel 
zijn ook de betrouwbaarheden (diagonaal) en gemiddelde waarden en standaard deviaties 
weergegeven. 

6.4.2.1 Correlaties tussen schalen 
Wanneer we kijken naar de correlaties tussen de verschillende schalen vallen daarbij een 
aantal zaken op: 

• Er zijn redelijk veel significante correlaties te ontdekken tussen de schalen. 
Gemiddeld heeft elke schaal met ongeveer twaalf van de 25 schalen een significante 
correlatie. 

• Over het algemeen hebben de schalen betreff ende de veiligheidscultuur vooral 
significante correlaties met andere schalen die de veiligheidscultuur meten. Voor de 
schalen die de meldingscultuur meten geldt hetzelfde, zij hebben voomamelijk 
significante correlaties met de meldingscultuur schalen. 

• Toch zijn er ook redelijk wat significante correlaties tussen de veiligheidscultuur 
schalen en de meldingscultuur schalen. Dit kan bevestigen dat de meldingscultuur ook 
zeker een onderdeel is van de veiligheidscultuur in het algemeen. Toch zijn er een 
viertal veiligheidscultuur schalen die bijna alleen verbanden hebben binnen het dee! 
dat de veiligheidscultuur meet. Deze schalen zijn: 5: Teamwerk binnen de afdelingen, 
7: Feedback en communicatie over fouten, 10: Ziekenhuis management steun voor 
patientveiligheid, 12: Ziekenhuis overdrachten en overplaatsen. Opvallend hierbij is 
dat de schaal 'Feedback en communicatie over fouten' hierbij zit. Men zou verwachten 
dat deze schaal ook verbanden zou hebben met de schalen die de meldingscultuur 
meten. 

• Zoals aangegeven in de conclusies van de literatuurstudie zouden de verschillende 
barrieres voor het doen van een melding een relatie met elkaar moeten hebben. In tabel 
6.7 zijn deze variabelen weergegeven. Dit blijkt ook uit de correlatietabel. Opvallend 
is wel dat de schalen betreffende feedback over de melding juist bijzonder weinig 
correlaties met andere schalen hebben. Wellicht komt dit doordat de respondenten 
aangeven dat de feedback op dit moment erg slecht is. Dit zou ook kunnen verklaren 
waarom de schaal 'Feedback en communicatie over fouten' opvallend weinig 
verbanden heeft met de schalen betreffende de meldingscultuur. 

6.4.2.2 Correlaties tussen schalen en losse items 
Naast de correlaties tussen de schalen is ook gekeken naar de correlaties tussen de schalen en 
de losse items die niet tot een schaal behoren. 

• Gemiddeld hebben de losse items met ongeveer een kwart van de schalen een 
significante correlatie. Hierbij is geen verschil te ontdekken tussen het aantal 
verbanden van de losse items met de schalen die de veiligheidscultuur meten, en het 
aantal verbanden van de losse items met de schalen die de meldingscultuur meten. 

• Opvallend weinig correlaties zijn te ontdekken bij item NI: angst berisping door 
leidinggevende. Het andere item betreffende inteme angst (N3: angst disciplinaire 
acties na melden) heeft wel veel correlaties met de schalen. Respondenten met een 
geringe angst hebben ook een positief beeld van de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur. 
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6.4.2.3 Correlaties tussen losse items 
Ook de verschillende losse items hebben soms een significante correlatie met elkaar. Toch 
blijkt het aantal significante relaties binnen de 17 items beduidend klein te zijn met een 
gemiddelde van 2,5 correlaties per item. De items N3 'Angst disciplinaire acties na melden' 
en L3 'Steun van collega's na een melding' hebben de meeste correlaties: 

• L3: Steun van collega's na een melding. Een hogere score op deze vraag komt 
overeen met een hoger cijfer voor patientveiligheid, meer gemelde incidenten, minder 
niet gemelde incidenten, en een kleinere angst voor disciplinaire acties. 

• N3: Angst disciplinaire acties na melden. Hoe kleiner deze angst is bij de 
respondenten, hoe hoger het cijfer voor patientveiligheid, en hoe groter de steun van 
collega's bij het doen van een melding. Daamaast vinden respondenten met een 
grotere angst het niet prettig dat het formulier eerst ondertekend moet worden door het 
afdelingshoofd, en vinden zij het niet prettig wanneer de tekst van de melding 
aangepast dient te worden. Respondenten met een geringe angst geven aan vaker 
incidenten met emstige schade te melden, en fouten die worden opgelost voordat de 
patient bereikt is. Ondanks deze hogere scores heeft het item geen correlatie met het 
werkelijke aantal gemelde incidenten het afgelopen jaar, en ook niet met het aantal 
meldingen dat niet gedaan is. Er dient daarnaast wel opgemerkt te worden dat de angst 
voor disciplinaire acties over het algemeen niet hoog is (M=3,64). 
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(Schaal)variabele en # items in schaal M N SD 1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2S E G1 G4 14 K1 KS L1 L2 L3 L4 LS M1 M2 M3 N1 N3 Q1 

1: Frequentie melden incidenten [D1-D2-D3] 3 2,82 117 0,88 .739 

2: Algemene perceptie veiligheid [A10-A15-A17-A18] 4 3,24 118 0,61 0,28 .581 

3: Verwachting/acties leidinggevende [81-82-83-84) 4 3,38 115 0,69 0,30 0,35 .797 

4: Continue verbetering [A6-A9-A13) 3 3,13 118 0,61 0,35 0,39 0,43 .549 

S: Teamwerk binnen afdelingen [A1-A3-A4-A11] 4 3,84 118 0,65 0,18 0,13 0,31 0,25 .785 

g -~ 

6: Communicatie openheid [C2-C4-C6} 3 3,7§ 118 0,53 0,31 0.36 .598 
'· •· 

7: Feedback/communicatie over fouten [C1-C3-C5] 3 3,11 118 0,78 0,32 0,35 0,44 0,57 0,29 0,37 .722 

8: Niet-straffende respons op fouten [A8-A12-A16] 3 3,46 118 0,73 0,16 0.43 0,34 0,25 0,30 0,24 0,17 .682 

9: Staffing [A2-A5-A7-A 14] 4 3,57 118 0,49 -0,04 0,41 ;o -0,04 0,15 0,24 0,07 0,28 .246 

10: Zkhs Management steun veiligheid [F1-F8-F9] 3 2,82 118 0,64 0,25 0,39 0,29 0,44 ii'" 0,30 0,09 .603 

11 : Teamwerk tussen afdelingen [F2-F4-F6-F10) 4 2,96 11•8 0,51 0,22 0,35 R 0,28 0.28 0,24 ~-; 0,48 .525 

12: Zkhs overdrachten/overplaatsen [F3-F5-F7-F1 1) 4 3,03 118 0,63 0,17 -~ 0,41 0,33 0,39 0,27 0,28 B 0.26 0,16 0,30 .697 

13: Nut van een kwaliteitssysteem [H 1-H2-H3] 3 4,09 116 0,43 0,00 0,05 0,26 0,10 -0,03 0, 11 0, 11 0,00 -0,09 0,10 -0,12 0,13 .484 

14: Hoe een melding gedaan meet worden (11 -12-16] 3 
-'- _._ .-.: 

3,79 118 0,79 0,17 0,09 0.27 0,06 0, 11 0,25 -0,16 0,09 0, 11 0,12 0,15 .873 .. ··- -
1 S: Wat meet er gemeld worden [13-15] 2 3,5 118 0,90 ~ 0,16 0,26 0,17 0,14 0,12 0,16 * -0,07 ~~- 0,25 0.26 

., 
0,62 .858 

16: Wie is verantwoordelijk voor melden [17-18) 2 3,3 118' 0,75 o.oa 0,02 0,03 0,08 0,03 0,03 0,05 0,02 -0,14 0,24 0,31 -0,01 0,02 0,40 0.47 .544 

17: Moeite om te rnelden- Tijd [J 1-J2] 2 3,48 118 0,76 0,34 0,26 0,37 0,25 0,07 . 0.13 0,26 -0,03 -0,04 0,25 0,26 0,41 0,44 0,09 .717 

18: Moeite om le melden- Formulier [J3-J4] 2 3,65 117 0,66 
~.-

0,37 0,15 0,09 0,41 0,09 0,12 0,15 .OJli. 0,27 0,43 0,45 0,08 0,53 .874 

19: Effect consequenties op nut [K2-K3-K4] 3 3,46 117 0,80 0,50 0,27 0,12 0,13 f. 0,03 0,17 0,16 0,14 0, 11 0,43 0,46 0,28 0,44 0,30 .780 

20: Melden be"invloed door anderen [K6-K7-K8] 3 3.38 117 0,69 0,45 0,16 0,06 0,01 0,12 0,11 -0,04 rt .11· 0,14 0,01 0,15 0,44 0.42 0,36 0,39 0,36 0,43 .680 

21 : Onvennijdelijkheid fouten [K9-K11J 2 4,17 117 0,4§ 0,31 1·· 0,25 0,01 0,30 0,24 0,13 -0,03 0,13 0,04 0,01 0,30 0,33 0,30 0,03 0,37 0,31 0,47 0,27 .472 

22: Wens voor anoniem melden [M4-M5) 2 3,65 117 0,64 0,34 0,11 0,24 0,03 0,12 0,31 0,07 ,.. 0,08 0,07 0,14 0,09 0,17 0,17 0,27 0,02 
.;.'...;;, ... 

0,28 0,31 0,39 .606 ,., ... ~-. '""' 
23: Exteme angst [N2-N4-N5) 3 3,68 116 0,57 0,24 0,17 :o. 0,17 0,08 :'l~ 0,06 0,31 0,04 0,06 0,01 0,18 0,09 0.32 0,34 0,16 0,37 0,29 0,27 0,38 0,27 0,52 . 12 

24: Wens ontvangstbevestiging na melden [01-02) 2 3,99 116 0;49' -0,05 0,11 0,01 -0,08 -0,06 0,13 0,09 -0,02 0,01 -0,03 -0,06 -0,02 • 0,00 -0,05 -0,12 0,02 0,10 0,01 -0,05 0,12 -~ -0,01 .871 

2S: Persoonlijke feedback na melding [03-04-05] 3 2,67 113 0,64 -0,09 0,07 0,18 0,27 0,14 0,07 0.26 -0,02 -0,06 0,11 l. 0,15 0,06 0,07 :.w 0.27 0,03 0,06 0,10 0,00 0,04 -0,16 -0,09 -0,15 .624 

E. cijfer voor patientveiligheid 1 3,25 113 0,61 0,26 0,50 0,32 0,43 0,16 0,18 0,35 • 0,29 0,32 0,32 0,30 -0,02 -0,05 0,03 -0,09 0,14 0,17 0,15 0,10 0,07 0,14 0,16 0,04 -0,02 

1,43 117 0,50 0,25 -0,10 0,05 -0,09 0,21 -0,01 -0,08 0,03 -0,07 -0,03 0,16 -0,03 -0.24 0,26 ~~ ·' "'-G1 . Gemeld aantal incidenten 1 0,17 0,13 0,16 0,26 0,23 0,12 -0,12 -0,18 0,04 
·~ 

1,52 11 2 0,50 .... -0,34 -0,09 -0,14 -0,13 
•· ~ . _;.: •. ..., 

-0,36 0,08 G4. lncidenten waarvan geen melding is gemaakt 1 -0,35 0,01 -0,18 -0,09 -0,13 0,04 -0,27 0,02 -0,28 0,01 -0,10 0,01 -0,09 0,03 -0,10 -0,35 0,17 

14. Ondertekening formulier vervelend 1 3,49 118 1,00 0,15 -0,15 0,05 -0,03 0,.11 0,09 0,07 0,17 -0,02 0,05 0,10 0,13 -0,14 0,17 o,Jf; 0,04 0,13 0,18 0,26 0,08 0, 11 0,24 0,25 -0,04 0,06 0,05 0,19 0,02 

K1 . lncidenten met ernstige schade meld ik altijd 1 4,26 117 0,66 0,09 -0,03 -0,06 -0,06 -0,08 0,12 -0,07 -0,11 -0,02 -0,18 -0,08 0,16 0,25 0,10 0,09 -0,10 0,26 0,15 0,29 0,00 0,33 1··" •• -0,04 -0,15 -0,03 -0, 11 0,10 

KS. Melden fouten opgelost voor bereiken patient 1 2.64 116 0,91 AM A.• 0.25 0.24 -0,10 0,04 0,06 • -0,01 0,29 ... -0,13 0,17 0,17 0,26 0,10 0,16 0,34 d 0.32 0,26 0,24 -0,05 0,00 o.a 0,14 0, 11 -0,05 -0,10 -· 

L 1. Verantwoordelijk voor straffen anderen 1 3,0!i 116 0,94 0,10 0,04 0,06 0,01 -0,05 .-. -0,07 0.31 0,06 0,15 0,14 0,15 0,09 0,15 -0,17 m UJ 0,09 r• 0,10 0.24 0,38 '"1! -0,04 -0,01 -0,02 -0,08 0,12 -0,07 0,17 

L2. Niel verantwoordelijk melden fouten van anderen 1 3,09 117' 1,01 0,07 o.• ~: 0,07 0,00 0,26 •• 0,05 •• 0,01 0,12 0,12 0,06 0,02 0,04 -0,07 0,12 0,01 0,10 0,08 0,32 0,33 0,16 0,12 -0,03 ~ -0,10 -0,11 0,03 0,15 0,11 0,13 

L3. Steun van collega's na een melding 1 3,39 116 0,71 0,28 0,30 0,27 Q,3' 0,38 0,26 . 0.32 0,09 0,16 • 0,24 0,00 0.201 ... 0,10 0,14 0,16 0,21 0,10 0,24 0,24 0,27 0,01 0,14 0,27 OJ.2 -0,17 0,14 -0,08 0,18 0,12 0,02 

L4. Geen schaamte om over fouten le vertellen 1 3,74 11 7 0,67 0,09 0,15 0,17 0, 11 ta.:• ~~'! 0,16 -0,05 0,08 0,05 0,07 0,10 0,13 0,03 0,03 0,03 0,02 0,07 0,04 0,06 0,10 

~I 
0,15 0,04 0,03 -0,01 0,09 0,08 -0, 11 0,01 0,10 0,07 0,18 

LS. Melden is een teken van incompetentie 1 3,48 115 0,86 0,01 0,07 0,14 0,00 0,00 0, 11 -0,01 
;,. 

0,02 0,03 -0,15 0,02 0,14 0,01 -0,03 -0,18 0,12 0,25 -0,03 ........ .... ['dJS 0,05 -0,11 -0,06 0,01 0,14 0,03 0,11 lt19 0,17 0,06 0,05 0,25 
"'"'" ..... -

M1 . Vertrouwelijke behandeling huidige systeem 1 3,52 117 0,81 0,13 0,17 0,37 0,05 0,31 0.28 0,13 0.26 0,15 0,07 0,16 •.19, 0,06 0.19 0,24 -0,05 0.25 0,43 0,16 0,17 0,18 0,18 0,15 -0,08 0,18 0,17 B.22 0,05 0,08 -0,05 0,09 0,15 -0,01 0,33 0,06 0,14 

M2. Belang vertrouwelijke behandeling 1 4,1 116 0,56 u 0,00 0,11 -0,05 0,02 0,04 -0,02 -0,15 0,07 -0,16 !" -0,02 0,07 0,11 0,00 ,.... 0,02 0,01 -0,01 0,00 0,01 -0,03 0,02 0,12 -0,10 -0,09 -0,05 -0,01 -0,12 0,04 -0,03 -0,17 0,08 -0,08 -0,04 0,00 0,26 

M3. Tekst aanpassen niet prettig 1 2. 12 117 0,83 0,25 0,13 0,14 0,12 0,17 0,10 GA.$ .. 0,10 " 0,10 -0,12 0,10 0,04 0,08 0,04 0,02 0,17 0,07 0,02 0,06 0,11 •• 0,09 0,09 0,10 -0,10 0,11 -0,01 t• 0,15 0,08 ;.- -0,02 0,05 0,09 -0,07 

N1 . Angst berisping door leidinggevende 1 3,27 116 0,94 0,03 0,05 0,00 -0,11 -0,04 0,09 0,03 0,13 0,24 0,04 0,03 -0,10 -0, 11 0,11 -0,02 0,02 0,02 0,00 0,02 0,06 0,09 0,08 -0,12 0,10 -0,15 0,04 0,17 -0,10 0,17 -0,02 -0,08 -0,06 -0,03 -0,03 -0,10 -0,07 0,00 -0,10 0,04 

N3. Angst disciplinaire acties na melden 1 3,64 116 0,74 0,18 0,25 0,09 0.24 -0,02 0,15 0,08 0.43 0,14 O,tS ~- 0,12 -0,01 0,12 0.26 0,09 0.35 0.30 0,14 0,31 ta 0.35 0.63 -0, 11 -0,11 0.25 0,08 -0,14 0.27 0,04 0.29 0,46 0,12 0;22 0,00 0,18 0,00 -0,13 U3 0,02 

Q1 . Systeem voor verbetering vatbaar? 1 1,4 110 0,49 0,06 0,12 0,10 0.30 0,14 0,08 0,13 0,18 -0,08 U1' .... 0.28 0,08 0,16 0,14 G.22 0,08 0,13 0,14 0,06 0,13 -0,05 0,14 -0,10 0.39 0,09 -0,17 -0.27 0,09 0,04 0,07 0,09 -0,03 0,15 0,04 -0,03 0,04 -0,16 0,11 -0,17 0,13 

Tabel 6.8 Correlaties tussen schalen en losse items 
De correlaties die signifi cant zijn op bet 0.01 niveau zijn weergegeven in een gele kleur. De correlaties die significant zijn op bet 0.05 niveau zijn weergegeven in bet groen. 
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6.5 Invloed van variabelen op de beslissing om te melden 
In deze paragraaf zal onderzocht worden welke factoren de grootste invloed uitoefenen op de 
beslissing om wel of niet te melden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van logistische 
regress1e. 
Voordat deze regressieanalyse in paragraaf 6.5 .3 aan bod komt, worden eerst nog een aantal 
andere zaken besproken. In paragraaf 6.5 .1 zullen de correlaties tussen de variabelen en de 
uitkomstvariabelen worden besproken. Voordat de regressieanalyse kan worden uitgevoerd is 
het van belang de variabelen die de beslissing om te melden meten hiervoor geschikt te 
maken. Het samenvoegen van een aantal antwoordcategorieen binnen deze variabelen zal 
worden behandeld in paragraaf 6.5 .2. 

Vragen die gehercodeerd zijn worden in paragraaf 6.5 en 6.6 aangeduid met een (x) achter de 
variabele. Bi" deze vra en wordt wel de ori inele vraa weer e even. 

6.5.1 Verbanden met uitkomstvariabelen 

In paragraaf 6.4.2 zijn de verschillende verbanden tussen de schalen en losse items al 
behandeld om probleemgebieden te identificeren. In deze paragraaf zal nog gekeken worden 
naar opvallende verbanden tussen de variabelen die als uitkomstvariabelen zijn opgenomen in 
de vragenlijst en de verschillende schalen en losse items. In paragraaf 6.3.2 zijn deze 
uitkomstvariabelen al naar voren gekomen. Het betreft de items: E 'Het algemene cijfer voor 
patientveiligheid', GI 'Gemeld aantal incidenten', G4 'Incidenten waarvan geen melding is 
gemaakt', en Ql 'Systeem voor verbetering vatbaar'. 

• E: Het algemene ciifer voor patientveiligheid. Dit item heeft qua schalen alleen 
significante correlaties met de schalen die de veiligheidscultuur meten. Dit zou kunnen 
betekenen dat de meldingscultuur de mening van de respondenten over het cijfer voor 
patientveiligheid niet belnvloedt. Wanneer we kijken naar de schalen en 
uitkomstvariabelen over het melden van incidenten vallen dan ook een aantal zaken 
op. De variabele heeft een significante correlatie met schaal 1 'Frequentie van het 
melden' en met G4 'incidenten waarvan geen melding is gemaakt'. Respondenten die 
een hoge score hebben voor het cijfer van patientveiligheid geven aan dat op de 
afdeling veel gemeld wordt, en geven aan dat zij zelf alles hebben gemeld het 
afgelopen jaar. De afwezigheid van een relatie met G 1 'Gemeld aantal incidenten' 
suggereert dat deze respondenten denken dat ze alles melden, maar dat men het 
afgelopen jaar niet heeft hoeven melden. Dit kan een hoge score op het cijfer voor 
patientveiligheid verklaren. 

• GI: Gemeld aantal incidenten. Bij deze variabele zijn voomamelijk verbanden te zien 
met een aantal schalen die de meldingscultuur meten. Dit zou kunnen betekenen dat 
deze schalen invloed uitoefenen op de beslissing om een melding te doen. Opvallend is 
de negatieve correlatie met schaal 13 'Nut van een kwaliteitssysteem' . Dit zou 
betekenen dat hoe meer men heeft gemeld, hoe minder men het nut van een 
kwaliteitssysteem inziet. Echter, M= 4.07 voor deze schaal. Dit betekent dat als men 
meer meldt, men het over het algemeen nog steeds eens is met het feit dat een 
kwaliteitssysteem nuttig is. 

• G4: lncidenten waarvan geen melding is gemaakt. Er zijn verbanden te zien binnen 
beide cultuurdelen van de vragenlijst, maar voomamelijk binnen het veiligheidscultuur 
deel. Het gaat hierbij om negatieve correlaties. Hoe meer incidenten/ near misses men 
niet gemeld heeft, hoe lager men scoort op veiligheidscultuur en meldingscultuur. 
Opvallend is dus dat bier slechts weinig schalen die de meldingscultuur meten een 
significante correlatie hebben met deze uitkomstvariabele. Er is een schaal die zowel 
met G 1 als G4 een significante correlatie heeft: schaal 19 'Nut melden verschil 
consequenties' . Overigens is er geen significante correlatie waar te nemen tussen G 1 
'Gemeld aantal incidenten', en G4 'Incidenten waarvan geen melding is gemaakt'. 
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Respondenten die veel gemeld hebben kunnen nog steeds een aantal zakenniet gemeld 
hebben. 

• OJ: Sys teem voor verbetering vatbaar? Deze uitkomstvariabele heeft zes significante 
correlaties. Wanneer men het systeem niet voor verbetering vatbaar vindt scoort men 
op die betreffende schalen dan ook hoger op de veiligheidscultuur en meldingscultuur. 
Opvallend is dat dit item het enige losse item is met een significante correlatie met 
schaal 25 'Persoonlijke feedback na melding'. De feedback is blijkbaar wel voldoende 
voor iedereen die het systeem niet voor verbetering vatbaar vindt. De respondenten die 
het systeem wel voor verbetering vatbaar vinden scoren bier juist laag. Voor hen kan 
de feedback dus verbeterd worden. 

6.5.2 Samenvoegen antwoordcategorieen G 1 en G4 
Om de invloed van de variabelen op de beslissing van het doen van een melding te meten 
dienden de uitkomstvariabelen die deze beslissing meten, G 1 'gemeld aantal incidenten' en 
G4 'incidenten waarvan geen melding is gemaakt', gehercodeerd te worden. Hoe dit gedaan is 
zal in deze paragraaf worden behandeld. 

G 1: Gemeld aantal incidenten het afgelopen jaar 
Omdat op dit moment per jaar slechts 30 tot 40 meldingen worden gedaan kunnen we bij deze 
vraag spreken van een groep respondenten die wel het afgelopen jaar een of meerdere 
meldingen heeft gedaan, en een groep respondenten die het afgelopen jaar geen enkele 
melding heeft gedaan. Zoals in tabel 6.8 is te zien geven slechts twee respondenten aan meer 
dan vijf meldingen te hebben gedaan. De antwoorden worden daarom gehercodeerd zodat de 
antwoorden vallen in de categorie 1= niet gemeld,en 2= wel gemeld. 

Gl: Gemeld aantal incidenten bet afaelopenjaar 
Oude situatie Aantal resnondenten Nieuwe situatie Aantal resnondenten 
Geen 67 Niet gemeld 67 
1 tot 2 41 
3 tot 5 7 
6 tot 10 2 
11tot20 0 
21 ofmeer 0 Welgemeld 50 
Missing 1 Missing 1 
Totaal 118 Totaal 118 
Tabel 6.8 Hercodering Gl: Gemeld aantal incidenten het afgelopenjaar 

G4: Aantal incidenten waarvan het afgelopen jaar geen melding is gemaakt 
Wanneer we bij deze vraag de verdeling van de antwoorden bekijken in tabel 6.9 is bier te 
zien dat een grote groep respondenten denkt dat ze alles wat ze hadden moeten melden 
daadwerkelijk gemeld hebben. Om deze reden worden de antwoorden gehercodeerd in de 
categorieen l= alles gemeld, en 2= niet alles gemeld. 

G4: Aantal incidenten waarvan bet af2elooen iaar E een meldin2 is 2emaakt 
Oude situatie Aantal resnondenten Nieuwe situatie Aantal resnondenten 
0 keer 54 Alles gemeld 54 
I tot 2 38 
3 tot 5 15 
6 tot 10 3 
11 tot 20 1 
21 ofmeer I Niet alles gemeld 58 
Missing 6 Missing 6 
Totaal 118 Totaal 118 
Tabel 6.9 Hercodering G4: Aantal incidenten waarvan het afgelopen jaar melding is gemaakt 

Vanaf dit moment wordt de variabele G l 'niet gemeld of wel gemeld' genoemd en de 
variabele G4 'alles gemeld of aantal niet gemeld'. 
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6.5.3 Analyse invloed van variabelen op de beslissing om te melden 

Om te onderzoeken of en welke variabelen invloed uitoefenen op het melden van incidenten 
is een logistische regressie uitgevoerd. De resultaten van deze regressieanalyse zullen in deze 
paragraaf warden besproken. 

In theorie zouden we graag een model willen vinden voor de beslissing om wel of niet een 
melding te doen. Op basis van de vragenlijst komen twee uitkomstvariabelen het dichtst bij 
het meten van deze beslissing, namelijk de variabel G 1 'niet gemeld of we! gemeld' genoemd 
en de variabele G4 'alles gemeld of aantal niet gemeld'. 
Omdat deze twee variabelen, door de samenvoeging van de antwoordcategorieen, dichotoom 
zijn wordt een logistische regressieanalyse uitgevoerd. Op deze manier kan bepaald warden 
hoe groat de bijdrage van een bepaalde schaal of item is aan de beslissing om te melden. 

Beide variabelen bevatten 1 antwoordcategorie die niet geheel zuiver is voor het meten van de 
beslissing om we! of niet te melden. Het betreft hier de categorieen 'niet gemeld' bij G 1 en 
'alles gemeld' bij G4. Respondenten die aangeven niet gemeld te hebben, kunnen in hun ogen 
nag steeds alles gemeld hebben. Dit blijkt oak uit de database. Zij zijn dus van mening <lat zij 
het afgelopen jaar niet hadden hoeven melden. De uitkomsten van de regressie analyse zullen 
daarom slechts een indicatie van probleemgebieden ziin. 

De methode die wordt gebruikt voor de regressieanalyse is achterwaartse eliminatie. Deze 
stapsgewijze methode is aan te raden wanneer men een passend model zoekt voor de data van 
het onderzoek. Daamaast is deze methode het minst vatbaar voor zogenoemde 
onderdrukkingseffecten. Deze effecten komen voor wanneer significante effecten onderdrukt 
warden doordat andere variabelen niet constant warden gehouden. Bij achterwaartse 
eliminatie !open deze variabelen minder kans om uit het model te warden gehaald op basis 
van deze effecten [Field, 2005]. 
De schalen en items die zijn meegenomen bij deze analyse zijn de schalen en items die een 
significante correlatie hebben met de afhankelijke variabelen G 1 en G4. In tabel 6.10 staan 
deze schalen en items weergegeven. 

Siimificante correlatie met G 1 Sismificante correlatie met G4 
l: Frequentie van het melden 2: Algemene perceptie van veiligheid 
5: Teamwerk binnen afdelingen. 4: Continue verbetering 
13: Nut van een kwaliteitssvsteem 7: Feedback/communicatie over fouten 
14: Hoe een melding gedaan moet worden lO: Ziekenhuis Management steun veiligheid 
18: Moeite om te melden-Formulier 1 I : Teamwerk tussen afdelingen 
19: Effect van de consequenties van het incident 12: Ziekenhuis overdrachten/overplaatsen 
op de inschatting van het nut van melden 
20: Melden be"invloed door anderen 14: Hoe een melding gedaan moet worden 
2 l : Onvermiideliikheid fouten 15: Wat moet er gemeld worden 
L2(x): Niet verantwoordelijk melden fouten van 17: Moeite om te melden-Tijd 
anderen 
L3 : Steun van collega's na een melding 19: Effect van de consequenties van het incident op de 

inschatting van het nut van melden 
Ml: Vertrouweliike behandeling huidige systeem 21: Onvermiideliikheid fouten 

E: ciifer voor patientveiligheid 
L2(x): Niet verantwoordeliik melden fouten van anderen 
L3: Steun van collega's na een melding 

Tabel 6.10 Schalen en items met een significante correlatie met Glen G4 

De belangrijkste resultaten van de analyses staan weergegeven in tabel 6.11. Hierin staan de 
(schaal)variabelen weergegeven die de waarde van G 1 en G4 in meer of minder mate 
voorspellen. De volledige resultaten van de regressieanalyse zijn terug te vinden in bijlage 
6.8. 
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Variabele B SE Wald df Sia Exoffi) 
GI 13: Nut van een kwaliteitssysteem -1,70 ,63 7,20 1 ,007 ,18 
Niet=O 19: Effect van de consequenties van het incident 

1,05 ,32 10,76 I ,001 2,86 Wei= 1 op de inschatting van het nut van melden 
L2(xr: Niet verantwoordelijk melden fouten 

-,57 ,23 6,10 I ,014 ,56 
anderen 
MI: Vertrouwelijke behandeling huidige systeem ,66 ,32 4,210 1 ,040 1,93 
Constante 2,43 2,67 ,83 I ,363 

X' model = 30,40; p=,00 
Variabele B SE Wald df Sia Exoffi) 

G4 2: Algemene perceptie over veiligheid -,82 ,42 3,84 1 ,050 
Alles=O 4: Continue verbetering -,89 ,45 3,90 1 ,048 
Aantal 17: Moeite om te melden- Ti id -,93 ,40 5,31 1 ,021 
niet=l 19: Effect van de consequenties van het incident 

op de inschatting van het nut van melden 
-,92 ,35 7,07 I ,008 

Constante 
X' model= 41,32; P=,00 
Tabel 6.11 Resultaten regressieanalyse Glen G4 bij hele vragenlijst 

Uit tabel 6.11 blijkt dater voor beide items andere schalen en items een belangrijke bijdrage 
leveren aan de waarde van G 1 of G4 het af gelopen jaar. Er kan dus niet direct een model 
worden opgesteld die de beslissing voor het doen van een melding kan voorspellen. Beide 
variabelen meten ook niet op zichzelf de beslissing om wel of niet te melden, maar ze meten 
zeker wel een bepaalde dimensie aan de beslissing voor het melden van incidenten het 
af gel open jaar. Omdat beide modellen significant zijn kan worden gezegd dat er zeker een 
aantal variabelen een rol spelen bij de beslissing om te melden. 

• Gl 'niet gemeld of wel gemeld': Volgens het model heeft de inschatting van het 
algemene nut van een kwaliteitssysteem een negatieve invloed gehad op de beslissing 
om wel of niet te melden het af gel open jaar. Een hogere score op deze variabele 
betekent dat men eerder geen melding zou doen. Deze variabele is ook al naar voren 
gekomen in paragraaf 6.5.1. M= 4.07 voor deze schaal. Dit betekent dat als men meer 
meldt, men het over het algemeen nog steeds eens is met het feit dat een 
kwaliteitssysteem nuttig is. De verantwoordelijk voor het melden van fouten van 
anderen heeft ook een negatieve invloed op de beslissing. Wanneer men zich niet 
verantwoordelijk voelt voor het melden van fouten van anderen neemt de kans op het 
melden van eigen incidenten toe. De vertrouwelijke behandeling van een melding 
heeft een positieve invloed. Wanneer men de huidige behandeling vertrouwelijk vindt 
neemt de kans op het melden toe. 

• G4 'alles gemeld of aantal niet gemeld' : Alie voorspellers in dit model hebben een 
negatieve invloed op de variabele. Dit betekent dat bij een hogere score op de 
algemene perceptie over veiligheid, en continue verbetering de kans toeneemt dat 
men alles gemeld heeft. Deze variabelen zijn overigens maar net significant. 
Daamaast is de schaal 'algemene perceptie over veiligheid' niet betrouwbaar 
gebleken. Om deze reden wordt deze schaal bij de conclusies buiten beschouwing 
gelaten. Ook wanneer men de tijd voor het melden van incidenten niet te lang vindt 
neemt de kans toe dat men alles gemeld heeft. 

• Voor beide variabelen geldt dat hoe meer men het nut inziet van het melden van 
incidenten met verschillende consequenties ( ook near misses) hoe groter de kans dat 
men wel meldt. Hierbij gaat het voomamelijk om het melden van fouten die weinig 
toegevoegde waarde hebben, incidenten waarbij geen zichtbaar letsel is aan de 
patient, en fouten die geen consequenties hebben voor de patient. 

4 Gehercodeerde vraag. Een hoge score betekent <lat men zich we! verantwoordelijk voelt voor het 
melden van fouten van anderen. 
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6.6 Verschillen tussen groepen respondenten 
In deze paragraaf wordt gekeken of er verscbillen te ontdekken zijn tussen een aantal groepen 
die uit alle respondenten op te stellen zijn. In paragraaf 6.6.1 komt bet verscbil tussen artsen 
en verpleegkundigen aan bod. Paragraaf 6.6.2 bebandelt vervolgens de vraag of er verscbillen 
zijn waar te nemen op basis van de werkervaring op de buidige afdeling. 
In paragraaf 6.5.3 is geprobeerd een model op te stellen voor de beslissing om een melding te 
doen. Hieruit is gebleken dat een aantal variabelen een belangrijke bijdrage bebben geleverd 
aan bet we! of niet melden van incidenten bet afgelopen jaar. In de paragrafen 6.6.3 en 6.6.4 
kijken we voor beide variabelen (G 1 'niet gemeld of we! gemeld' genoemd en de variabele 
G4 'alles gemeld of aantal niet gemeld') ook nog naar significante verscbillen tussen de 
groepen van deze variabelen. Ten slotte wordt in paragraaf 6.6.5 gekeken of er verscbillen 
zijn op van de afdeling waar men werkzaam is. 
Er wordt bij de analyses gebruik gemaakt van de t-toets voor onafhankelijke steekproeven 
(gebruik van alpba=.05) en van een variantieanalyse. Voor enkele analyses is bet nog 
noodzakelijk om een aantal antwoordcategorieen samen te voegen. Dit wordt bebandeld in de 
betreff ende paragrafen. 

6.6.1 Verschillen tussen artsen en verpleegkundigen 

Uit een aantal onderzoeken, die gebruikt zijn bij de literatuurstudie in boofdstuk 4, komen een 
aantal verscbillen tussen artsen en verpleegkundigen naar voren. Volgens de onderzoeken van 
Taylor et al. [2004] en Lawton & Parker [2001] geven aan dat verpleegkundigen eerder een 
melding doen dan artsen. Volgens bet onderzoek van Kingston et al. [2004] zou dit verklaard 
kunnen worden door bet feit dat verpleegkundigen vaak de procedures willen volgen uit angst 
voor interne straffen. Volgens dit onderzoek speelt een externe vorm van angst voornamelijk 
een rol bij artsen. In deze paragraaf zal onderzocbt worden of deze (en andere) verscbillen 
ook binnen de afdeling Heelkunde spelen. 

Het grootste dee! van de respondenten betreft verpleegkundigen. Om de groep artsen groot 
genoeg te maken zodat een vergelijking op groepsniveau mogelijk is dienen de 
antwoordcategorieen Basisarts/ Arts in opleiding en Mediscb Specialist bij vraag R4 'wat is 
uw functie in dit ziekenbuis' te worden samen gevoegd tot de categorie artsen. Omdat er geen 
respondenten vallen in de categorieen verpleegbulp en verpleegkundige in opleiding worden 
de antwoorden gebercodeerd tot de groepen 1 = Verpleegkundige, en 2= Arts. De verdeling 
van de respondenten over de oude en nieuwe antwoordcategorieen is te vinden in tabel 6.12. 

R4: Wat is uw functie in dit ziekenhuis? 
Oude situatie Aantal resoondenten Nieuwe situatie Aantal resoondenten 
Verpleeghulp 0 
Verpleegkundige in opleiding 0 
Gediplomeerd Verpleegkundige 91 Verpleegkundige 91 
Basisarts/ Arts in opleiding 12 
Medisch Specialist 13 Arts 25 
Missing 2 Missing 2 
Totaal 118 Totaal 118 
Tabel 6.12 Hercodering R4: Wat is uw functie in dit ziekenhuis? 

Om verscbillen te kunnen aantonen binnen de twee groepen is de t-toets voor onafhankelijke 
steekproeven uitgevoerd. De belangrijkste resultaten van deze t-toets worden bier toegelicbt. 
De volledige resultaten van de analyse zijn te vinden in bijlage 6.9. Er komen uit de test een 
aantal scbaalvariabelen en variabelen naar voren waarop de gemiddelde waarden tussen de 
twee groepen significant verscbillen. Voor deze variabelen is de score op de 
veiligbeidscultuur of meldingscultuur voor artsen significant boger dan die voor 
verpleegkundigen, of andersom. Let wel op dat bij deze analyses nog steeds gebruik wordt 
gemaakt van de gebercodeerde gegevens. De variabelen die significant verscbillen staan 
weergegeven in tabel 6.13. 
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(Schaal)variabele Artsen Verpleegkundigen t-waarde 
2 Algemene perceptie over veiligheid M 3,53 M 3, 17 t(l 14)=-2,68 

SD ,57 SD ,59 p=.01 

5 Teamwerk binnen de afdelingen M 3,57 M 3,91 t(l 14)=2,36 
SD ,58 SD ,82 p=.02 

10 Ziekenhuis Management Steun voor M 3,13 M 2,73 t(l 14)=-2,87 
Patientveiligheid SD ,61 SD ,57 p=.01 

12 Ziekenhuis overdrachten en M 2,56 M 3,16 t(l 14)=4,46 
overplaatsen SD ,73 SD ,55 p=.00 

14 Hoe een melding gedaan moet worden M 3,49 M 3,86 t(l 14 )=2,08 
SD ,97 SD ,73 p=.04 

E Cijfer Patientveiligheid M 3,52 M 3,16 t(l09)=-2,71 
SD ,67 SD ,54 p=.01 

K5 Ik meld ook fouten die worden opgelost M 3,17 M 2,49 t(l 12)=-3,41 
voordat ze de patient bereiken. SD ,87 SD ,86 p=.00 

L5(x)~ Beschouw melden als een teken van M 3,80 M 3,40 t(l 13)=-2, 11 
incompetentie. SD ,85 SD ,62 p=.04 

M2 Ik vind het belangrijk dat mijn melding M 3,88 M 4,17 t( l 13)=-2,27 
vertrouwelijk wordt behandeld SD ,60 SD ,55 p=.03 

Tabel 6.13 Verschillen tussen artsen en verpleegkundigen 

Artsen scoren over het algemeen hoger op de schalen die de veiligheidscultuur meten. 
Wanneer we echter alleen kijken naar de significante verschillen op de veiligheidscultuur 
tussen beide groepen scoren beide twee keer hoger of lager dan de andere groep. 
Bij de schalen die de meldingscultuur meten zijn de verschillen vaak klein en over het 
algemeen niet significant. 
Opvallend is wel dat verpleegkundigen beter op de hoogte zijn van het proces van melden. Dit 
bevestigt het graag willen volgen van procedures door verpleegkundigen. Echter, dit komt 
niet significant in uitdrukking in het aantal gemelde incidenten. Artsen geven zelfs aan vaker 
fouten te melden die worden opgelost voor het bereiken van de patient. 
Als we naar de losse vragen kijken scoren artsen hier ook over het algemeen hoger, hoewel de 
meeste verschillen niet significant zijn. Artsen beschouwen het melden van incidenten minder 
snel als een teken van incompetentie. Daarnaast vinden zij het minder belangrijk dat hun 
melding vertrouwelijk wordt behandeld. Beide groepen scoren op deze vragen overigens ruim 
boven de gemiddelde waarde. Er zijn geen significante verschillen te ontdekken wat betreft de 
angst voor het doen van een melding. 

6.6.2 Verschillen tussen werkervaring op de huidige af deling 

In het onderzoek van Vincent et al. [1999] komt naar voren dat junior medewerkers over het 
algemeen eerder een melding zouden doen dan senior medewerkers. Het is dus de moeite 
waard om te onderzoeken of er op de afdeling Heelkunde verschillen zijn tussen medewerkers 
met weinig werkervaring en medewerkers met veel werkervaring. 
Omdat de vragen betreffende achtergrondinformatie zijn overgenomen vanuit de originele 
vragenlijst komen er een drietal vragen in aanmerking om de werkervaring te vergelijken: 

Rl Hoe lang werkt u in dit ziekenhuis? 
R2 Hoe Jang werkt u in dit ziekenhuis op uw huidige afdeling? 
R5 Hoe Jang werkt u al in deze functie? 

Omdat in de vragenlijst steeds wordt gerefereerd aan de eigen afdeling bij het invullen van de 
vragen wordt besloten om de cultuurverschillen in werkervaring voor vraag R2, hoe lang 

5 Gehercodeerde vraag. Een hoge score betekent dat men het melden van incidenten niet ziet als een 
teken van incompetentie. 
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werkt u in dit ziekenhuis op uw huidige afdeling?, te bekijken. Er wordt hierbij aangenomen 
dat iemand met meer dan 5 jaar werkervaring een ervaren medewerker is. De 
antwoordcategorieen worden daarom gehercodeerd in drie groepen: 1= minder dan l jaar, 2=1 
tot 5 jaar, en 3= 6 jaar of meer. De resultaten van de hercodering zijn te vinden in tabel 6.14. 

R2: Hoe lam~ werkt u in dit ziekenhuis OD uw huidi1 e afdeline? 
Oude situatie Aantal resoondenten Nieuwe situatie Aantal resoondenten 
minder dan 1 iaar 25 Minder dan 1 jaar 25 
I tot 5 jaar 36 I tot 5 iaar 36 
6 tot 10 jaar 26 
11 tot 15 jaar 11 
16 tot 20 iaar 11 
21 jaar of meer 5 6 jaar of meer 53 
Missing 4 Missing 4 
Totaal 118 Totaal 118 
Tabet 6.14 Hercodering vraag R2 

Er wordt gebruik gemaakt van een variantieanalyse om voor de verschillende schalen en losse 
items te onderzoeken of er verschillen zijn waar te nemen op basis van de werkervaring op de 
afdeling. De belangrijkste resultaten van de variantieanalyse zijn te zien in tabel 6.15 . De 
volledige resultaten van de analyse zijn te vinden in bijlage 6.10. 

(Schaal)variabele X < ljaar 1 <X <Sjaar X>Sjaar F-waarde 

20 Beslissing melden bei'nvloed door M 3,16 M 3,16 M 3,60 F(2, 110)=5,95 
anderen SD ,65 SD ,72 SD ,65 p=.00 

G4 Incidenten waarvan geen melding is M 1,28 M 1,54 M 1,63 F(2, 106)=4,39 
gemaakt SD ,46 SD ,51 SD ,49 p=.02 

Ll(x) Als ik fouten van een antler meld M 3,20 M 2,63 M 3,29 F(2, 109)=5 ,96 

voe! ik me verantwoordelijk SD ,9 1 SD ,91 SD ,89 p=.00 

Tabel 6.15 Verschillen werkervaring op de huidige afdeling 

Medewerkers die tussen de l en 5 jaar in dienst zijn scoren over het algemeen lager op de 
schaalvariabelen en losse items die de veiligheidscultuur en meldingscultuur meten dan de 
twee overige groepen. Beide vergelijkingen tonen een aantal significante verschillen. maar 
ook de niet-significante verschillen bevestigen dit. Wellicht is deze groep het meest kritisch 
wat betreft patientveiligheid. Dit wordt bevestigd door het feit dat zij ook in grotere mate 
aangeven dat het systeem voor verbetering vatbaar is. 
De medewerkers die korter dan 1 jaar in dienst zijn hebben misschien nog geen goed 
onderbouwde mening over de veiligheidscultuur en denken nog redelijk positief over alle 
zaken die op de afdeling waar zij werken spelen. Medewerkers die langer dan 5 jaar in dienst 
zijn kunnen weer minder kritisch zijn omdat alles toch al jaren goed gaat. 

Wanneer men langer op de afdeling werkt, blijkt men vaker zaken niet te melden. 
Medewerkers die net in dienst zijn zullen vaak volgens de procedures willen werken, en 
daarom eerder de beslissing nemen om toch te melden. Dit bevestigt voor een dee! de 
hypothese uit het onderzoek van Vincent et al. [1999]. Helaas wordt dit verschil niet 
bevestigd door het gemelde aantal incidenten het af gel open jaar. Dit kan ook verklaard 
worden doordat deze medewerkers mogelijk nog niet het hele jaar in dienst zijn geweest. 
Voor de overige medewerkers Iigt hier in ieder geval ruimte voor verbetering. 

Daamaast valt op dat beide groepen werknemers die korter dan 5 jaar werken op de 
betreffende afdeling eerder een melding achterwege zouden laten wanneer iemand anders 
daar invloed op uit zou oefenen. Dit kan bevestigen dat een werknemer met meer 
werkervaring bij de keuze voor het wel of niet melden van een incident uitgaat van zijn/haar 
eigen ervaring, en zich niet snel laat be"invloeden. 
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6.6.3 Verschillen tussen de groepen die wel gemeld hebben en die niet gemeld hebben 

Deze analyse wordt uitgevoerd vanwege de verwachting dat respondenten die het afgelopen 
jaar wel hebben gemeld voomamelijk op de meldingscultuur hoger zouden moeten scoren dan 
respondenten die niet gemeld hebben. Zij hebben immers in rnindere mate een reden gehad 
om geen melding te doen. Om te kijken of er verschillen zijn tussen de groep respondenten 
die het af gelopen jaar wel een melding heeft gedaan en de groep respondenten die het 
afgelopen jaar geen melding heeft gedaan is ook hier een t-toets voor onafhankelijke 
steekproeven uitgevoerd. De volledige resultaten van deze analyse zijn te vinden in bijlage 
6.11. De significante verschillen staan weergegeven in tabel 6.16. 

(Scbaal)variabele Wei gemeld Nietgemeld t-waarde 

I Frequentie van het melden M 3,03 M 2,67 t( I 14)=-2,23 

SD ,81 SD ,90 p=.03 

5 Teamwerk binnen de afdelingen M 4,03 M 3,70 t(l 14)=-2,93 

SD ,57 SD ,64 p=.00 

13 Nut van een kwaliteitssysteem M 4,00 M 4,16 t(l 13)=2,05 
SD 0,43 SD 0,42 p=.04 

14 Hoe een melding gedaan moet worden M 4,01 M 3,63 t(l 15)=-2,69 
SD ,64 SD ,86 p=.01 

18 Moeite om te melden- Formulier M 3,80 M 3,55 t(l 14)=-2,14 
SD ,56 SD ,72 p=.03 

19 Effect van de consequenties van het M 3,72 M 3,26 t(l 14)=-3,18 
incident op de inschatting van het nut van SD ,73 SD ,8 1 p=.00 
me Iden 

20 Beslissing melden bei"nvloed door anderen M 3,53 M 3,26 t( l 14)=-2,19 

SD ,56 SD ,76 p=.03 

L2(x)6 Het is niet mijn verantwoordeLijkheid om M 2,86 M 3,27 t(l 14)=2,20 
fouten van anderen te melden SD ,98 SD 1,01 p=.03 

L3 Ik voel me gesteund door mijn collega' s M 3,57 M 3,26 t(l 13)=-2,39 
wanneer ik een melding doe SD ,61 SD ,75 p=.02 

Ml Gevoel dat mijn melding vertrouwelijk M 3,76 M 3,37 t(l 12)=-2,71 
wordt behandeld SD ,66 SD ,86 p=.01 

Tabel 6.16 Verschillen wel gemeld versus niet gemeld 

Bij de meeste variabelen waar een significant verschil is waar te nemen scoren mensen die 
wel gemeld hebben hoger dan mensen die niet gemeld hebben het afgelopen jaar. 
Op de overige vragen is dit niet altijd het geval. Op vragen over de veiligheidscultuur scoren 
respondenten die niet gemeld hebben zelfs over het algemeen hoger, ook al zijn deze 
verschillen niet significant. Het melden van incidenten heeft hier dus niet direct een relatie 
met de mening van de respondenten over algemene aspecten van veiligheid. 
Wat wel opvalt is dat de meeste significante verschillen voorkomen in het deel betreffende de 
meldingscultuur. Dit betreft zowel de schalen als de losse items. Op de overige vragen in dit 
dee) van de vragenlijst scoren de melders ook hoger. 
Alleen op item L2 'verantwoordelijkheid voor het doen van een melding van anderen' scoren 
melders lager. Wellicht komt dit door het feit dat zij verwachten dat anderen ook hun eigen 
fouten melden. 

Het feit dat melders over het algemeen hoger scoren op de meldingscultuur duidt erop dat de 
barrieres toch een effect zouden kunnen hebben op de personen die niet gemeld hebben. 
Hoewel rekening moet warden gehouden met het feit dat er ook een groep respondenten is die 
het af gel open jaar niet gemeld heeft, maar ook vindt dat men niks had moeten melden. 

6 Gehercodeerde vraag. Een hoge score betekent dat men zich wet verantwoordelijk voelt voor het 
melden van fouten van anderen. 
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6.6.4 Verschillen tussen de groep die een aantal zaken niet gemeld heeft en de groep die 
aangeeft alles gemeld te hebben 

Voor deze analyse geldt in principe dezelfde hypothese als in paragraaf 6.6.3: respondenten 
die alles gemeld hebben zouden in ieder geval op de meldingscultuur hoger moeten scoren 
dan de respondenten die een aantal zaken niet hebben gemeld. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de t-toets voor onafhankelijke steekproeven. De belangrijkste resultaten zijn te zien in tabel 
6.17. De resultaten van de analyse zijn opgenomen in bijlage 6.12. 

(Schaal)variabele Allesgemeld Aantal niet gemeld t-waarde 
I Frequentie van het melden M 3,10 M 2,56 t( 109)=3,43 

SD ,83 SD ,86 p=.00 

2 Algemene perceptie over veiligheid M 3,46 M 3,05 t(l 10)=3,8 l 

SD ,58 SD ,58 p=.00 

4 Continue verbetering M 3,32 M 2,93 t(l 10)=3,59 
SD ,57 SD ,59 p=.00 

7 Feedback en communicatie over fouten M 3,26 M 2,95 t( 110)=2, 17 
SD ,74 SD ,75 p=.03 

10 Ziekenhuis management steun voor M 2,94 M 2,68 t( I I 0)=2,22 
patientveiligheid SD ,65 SD ,62 p=.03 

11 Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen M 3,07 M 2,85 t( I I 0)=2,25 

SD ,48 SD ,52 p=.03 

12 Ziekenhuis overdrachten en overplaatsen M 3,21 M 2,84 t(l 10)=3,23 
SD ,61 SD ,60 p=.00 

14 Hoe moet een melding gedaan worden M 3,99 M 3,71 t( 110)=2,04 
SD ,67 SD ,78 p=.04 

15 Wat moet er gemeld worden M 3,81 M 3,30 t(l06)=3,20 
SD ,72 SD ,94 p=.00 

17 Moeite om te melden- Tijd M 3,81 M 3,20 t(93)=4,92 
SD ,48 SD ,82 p=.00 

19 Effect van de consequenties van het M 3,80 M 3,15 t( 109)=4,64 
incident op de inschatting van het nut van SD ,67 SD ,80 p=.00 
me Iden 

21 Onvermijdelijkheid fouten M 4,30 M 4,07 t( 109)=2,83 
SD ,45 SD ,41 p=.01 

E Cijfer voor patientveiligheid M 3,49 M 3,02 t(l00)=4,40 
SD ,61 SD ,50 p=.00 

L2(x)' Het is niet mijn verantwoordelijkheid om M 3,28 M 2,89 t( 109)=2,0 l 
fouten van anderen te melden SD l,04 SD ,98 p=.05 

L3 Ik voe! me gesteund door mijn collega' s M 3,57 M 3,26 t(l08)=2,24 
wanneer ik een melding doe SD ,64 SD ,77 p=.03 

Tabel 6.17 Verschillen alles gemeld versus aantal zaken niet gemeld 

Deze twee groepen vertonen het grootste aantal verschillen op de variabelen. Bij een groot 
aantal schaalvariabelen zijn er significante verschillen te ontdekken tussen de twee groepen. 
Respondenten die alles gemeld hebben scoren bij elke schaal hoger dan de respondenten die 
niet alles gemeld hebben. Hiervan zijn 12 van de 25 verschillen significant. Ook zijn er een 
significante verschillen bij de losse items waar de groep die alles gemeld heeft hoger scoren. 
Dit duidt erop dat de medewerkers die alles gemeld hebben zowel op de veiligheidscultuur als 
op de meldingscultuur positiever scoren. 

7 Gehercodeerde vraag. Een hoge score betekent dat men zich we! verantwoordelijk voelt voor het 
melden van fouten van anderen. 
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Dit kan betekenen <lat een aantal van de potentiele barrieres uit de literatuurstudie, zoals deze 
terug te vinden zijn in de vragenlijst [zie paragraaf 6.4.1.3], toch een effect hebben gehad op 
de beslissing van de mensen die niet alles hebben gemeld om deze aspecten niet te melden. 

6.6.5 Verschillen tussen af delingen 

Ook tussen de verschillende afdelingen zouden verschillen aanwezig kunnen zijn. De vragen 
zijn immers gesteld op basis van de cultuur op de afdeling waar men werkt. Hierbij is de 
verwachting aanwezig <lat de grootste afwijkingen te zien zullen zijn op het CEH, aangezien 
de overige drie afdelingen vergelijkbaar zij als verpleegafdeling van de Heelkunde. In deze 
paragraaf worden deze verschillen onderzocht met behulp van een variantieanalyse. De 
resultaten van de variantieanalyse zijn te vinden in bijlage 6.13. De belangrijkste resultaten 
zullen hier worden besproken, en staan weergegeven in label 6.18. 

(Schaal)variabele HLKl HLK2 HLKJ CEH F-waarde 
Mean Mean Mean Mean 

1 Frequentie van het melden 3,12 3,06 3,10 2,22 F(3,l 11)=9,41 ; p=.00 
5 Teamwerk binnen afdelingen 3,91 4,10 3,85 3,51 F(3 , l 12)=6,09 ; p=.00 
8 Niet-straffende respons fouten 3,39 3,76 3,60 3,08 F(3, 112)=6,34 ; p=.00 
14 Hoe een melding gedaan moet worden 3,95 4,02 4,02 3,24 F(3, 112)=8,50 ; o=.00 
15 Wat moet er gemeld worden 3,76 3,71 3,93 2,80 F(3,l 12)=11,77; p=.00 
17 Moeite om te melden- Tijd 3,44 3,79 3,53 3,08 F(3, 112)=6,35 ; o=.00 
18 Moeite om te melden- Formulier 3,62 3,88 3,80 3,28 F(3,l l 1)=5,95 ; o=.00 
19 Effect van de consequenties van het incident 3,65 3,69 3,82 2,82 F(3 ,111)=12, IO; p=.00 

op de inschatting van het nut van melden 
20 Melden belnvloed door anderen 3,72 3,40 3,51 3,06 F(3 , l l 1)=5,12; p=.00 
21 Onvermijdelijkheid van fouten 4,30 4,23 4,30 3,92 F(3,l l 1)=5,04; o=.00 
22 Wens voor anoniem melden 3,92 3,71 3,87 3,35 F(3 ,l l 1)=5,25 ; D=.00 
23 Externe angst 3,89 3,74 3,78 3,44 F(3,110)=3,70 ; p=.01 
L3 Steun van collega' s na een melding 3,67 3,57 3,53 2,94 F(3,l 10)=8,28 ; D=.00 
Ml Vertrouweliike behandeling huidige svsteem 3,63 3,77 3,60 3,10 F(3 ,109)=4,87; p=.00 
GI Niel gemeld of we! gemeld 1,60 1,47 1,67 1,16 F(3,111)=6,12 ; p=.00 
G4 Alles gemeld of aantal niet gemeld 1,44 1,40 1,47 1,82 F(3,106)=4,83 ; o=.00 
Tabel 6.18 Resultaten variantieanalyse verschillen afdelingen 

Uit de tabel blijkt <lat de veiligheidscultuur en meldingscultuur op de afdelingen HLKl, 
HLK2, en HLK3 niet veel van elkaar verschillen. 
De drie Heelkunde afdelingen scoren echter alle drie hoger op de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur dan het CEH. Op meer dan de helft van het aantal schalen is hier een 
significant verschil waar te nemen. Er is door het CEH daamaast ook minder gemeld het 
afgelopen jaar, en vaker is er een aantal zaken niet gemeld. 
Wat duidelijk naar voren komt is <lat men op het CEH niet bekend is met wat men moet 
melden, en hoe men een melding kan doen. Dit zou het lage aantal meldingen kunnen 
verklaren. Daamaast kan het op deze afdeling vaker drukker zijn dan op de Heelkunde 
afdelingen. Het aantal patienten <lat binnenkomt op het CEH is behoorlijk onbetrouwbaar. 
Hierdoor kan men eerder vergeten een melding te doen, of van mening zijn <lat men hier geen 
tijd voor heeft. 
Een hectische <lag kan echter ook de problemen rondom patientveiligheid duidelijk maken 
voor de medewerkers. Hierdoor zou men hier een negatiever beeld van kunnen hebben. 
Uit interviews op de afdeling is wel gebleken <lat men vaak een negatieve ervaring van een 
collega met betrekking tot het meldingssysteem ter sprake brengt. Wellicht <lat op deze 
afdeling een negatiever beeld heerst van een meldingssysteem. 

Vooral op het CEH is dus veel ruimte voor verbetering op de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur. Hierbij is het van belang om rekening te houden met het feit <lat op deze 
afdeling alleen voor de Heelkunde patienten gebruik wordt gemaakt van het decentrale 
meldingssysteem. Voor de overige patienten dienen de medewerkers nog steeds het centrale 
meldingssysteem te gebruiken. 
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6. 7 Conclusie resultaten vragenlijstonderzoek 
In deze paragraaf warden de conclusies die kunnen warden getrokken op basis van het 
vragenlijstonderzoek kart op een rijtje gezet. 

• De correlaties tussen de verschillende aspecten van de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur in de vragenlijst geven de relatie tussen de meldingscultuur en de 
veiligheidscultuur weer. Dat deze relatie naar voren komt in het onderzoek duidt erop 
dat beide aspecten door de vragenlijst warden gemeten. Dit komt de validiteit van het 
opgestelde dee! van de vragenlijst over de meldingscultuur ten goede. 

• Bij het analyseren van de gemiddelde waarden van de losse items en schalen zijn een 
aantal probleemgebieden naar voren gekomen. Opvallend is dat de probleemgebieden 
die bij de analyse van de losse items naar voren komen sterk genoeg zijn om oak op 
schaalniveau nag als probleemgebied erkend te warden. De gebieden die het meest 
voor verbetering vatbaar zijn staan weergegeven in tabel 6.19. In de tabel staan 
daamaast nogmaals de vier redenen genoemd waarom volgens het onderzoek van Shell 
in de zorgsector niet geleerd wordt van incidenten [Shell, 2004]. Voor een dee! komen 
de probleemgebieden binnen het LUMC overeen met de conclusies in dit onderzoek. 
Deze gebieden bieden veel ruimte voor verbeteringen. In bijlage 6.14 is te zien dat 
feedback oak door de respondenten wordt aangedragen als een van de punten die het 
eerste verbeterd kan warden binnen het meldingssysteem. 

Probleemgebieden Shell: Redenen waarom niet geleerd wordt 
van incidenten 

Het melden van near misses Gebrekkige incidenten registratie 

Ziekenhuis Management Steun voor Ziekenhuisdirecties sturen niet op veiligheid 
Patientveiligheid 
Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen Veiligheid wordt niet gemanaged 

Feedback na het doen van een melding Gesloten bedrijfscultuur 

Tabel 6.19 Probleemgebieden afdeling Heelkunde 

• We hebben de resultaten van de veiligheidscultuur vergeleken met de gemiddelde 
scores van 20 ziekenhuizen in Amerika 8 op de twaalf dimensies. In Amerika gebruikt 
men bij een vergelijking op basis van de lijst een verschil van 5% om een betere of 
slechtere score aan te duiden. De vertaling van de vragenlijst in het Nederlands kan 
enig effect hebben gehad op interpretatie van de vragen. Daamaast kunnen verschillen 
verklaard warden doordat de vragenlijsten in verschillende landen zijn afgenomen. 
Bij een groat aantal dimensies is het verschil echter zo groat dat men we! degelijk kan 
spreken van een betere of slechtere score. De resultaten van deze vergelijking zijn te 
zien in tabel 6.20. Wanneer we naar deze resultaten kijken vallen een aantal zaken op: 

1. De afdeling Heelkunde scoort op zeven van de twaalf items beduidend lager 
dan de gemiddelde scores van de 20 ziekenhuizen. De geldentificeerde 
probleemgebieden komen oak hier naar voren als slechte score. 

2. Slechts drie schalen scoren binnen de afdeling Heelkunde beter. Opgemerkt 
dient te warden dat een van deze drie schalen als onbetrouwbaar is 
vastgesteld. 

3. Bij twee schalen is de score van een vergelijkbare grootte. 
4. Oak de score op het cijfer voor patientveiligheid laat zien dat er nag genoeg 

ruimte voor verbetering is. Binnen de afdeling Heelkunde kiest ongeveer 
60% van de respondenten voor een acceptabele veiligheidscultuur, en slechts 
29 % voor een erg goede of uitstekende veiligheidscultuur. In de 20 
ziekenhuizen in Amerika is dit andersom: hier scoort 30% acceptabel en 62% 
erg goed of uitstekend. 

8 
Deze ziekenhuizen hebben in 2003 meegewerkt aan een pilot test voor het vragenlijstonderzoek. 
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Dimensie Gemiddelde % Gemiddelde % positieve 
positieve antwoorden9 antwoorden 20 
Heelkunde ziekenhuizen in Amerika 

I. Frequentie van het melden van incidenten 48% 56% 
2. Algemene perceptie over veiligheid 31% 52% 
3. Verwachtingen & acties door 56% 71 % 
supervisor/leidinggevende om veiligheid te promoten. 
4. Continue verbetering 38% 71 % 
5. Teamwerk binnen de afdelingen 81 % 74% 
6. Communicatie openheid 68% 61% 
7. Feedback en communicatie over fouten 38% 52% 
8. Niet-straffende respons op fouten 40% 43% 
9. Staffing 64% 50% 
10. Ziekenhuis Management Steun voor 25% 60% 
Patientveiligheid 
11 . Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen 30% 53% 
12. Ziekenhuis overdrachten en overplaatsen 41 % 45% 

Tabel 6.20 Vergelijking resultaten met Amerikaanse resultaten 

• Helaas is bij de logistische regressie niet een model naar voren gekomen van 
variabelen die het meldgedrag kunnen voorspellen. Toch zijn er twee significante 
modellen gevonden die het meldgedrag het af gel open jaar hebben bepaald. Hierbij 
kunnen de volgende conclusies 10 worden getrokken: 

1. Nut van een kwaliteitssysteem. Hoewel deze variabele als voorspeller naar voren 
komt vinden alle respondenten een kwaliteitssysteem nuttig. 

2. Continue verbetering. Wanneer men het eens is met het feit dat de afdeling 
continu bezig is met het verbeteren van de veiligheid heeft dit vaker geleid tot de 
melding van alle incidenten/ near misses. 

3. Moeite om te melden- Tijd. Tijdsgebrek is voor een aantal respondenten een 
reden geweest om geen melding te doen. 

4. Effect van de consequenties van het incident op de inschatting van het nut van 
melden. Hoe minder men het nut inziet van het melden van near misses en fouten 
die geen consequenties hebben gehad voor de patient, hoe minder men heeft 
gemeld en hoe meer men meldingen achterwege heeft gelaten. Dit komt ook naar 
voren als probleemgebied. 

Respondenten die wel gemeld hebben scoren over het algemeen hoger dan respondenten 
die niet gemeld hebben. Dit geldt ook voor respondenten die alles gemeld hebben. De 
aspecten van de vragenlijst hebben dus wet degelijk een effect op het meldgedrag. 
• Er komen geen kwantitatieve verschillen naar voren tussen artsen en 

verpleegkundigen. Op verschillende aspecten van de cultuur komen wel verschillen 
naar voren. Verpleegkundigen zijn beter op de hoogte van het meldproces, maar zijn 
ook kritischer wat betreft hun mening over de veiligheidscultuur en meldingscultuur. 

• Medewerkers met een werkervaring tussen de een en de vijf jaar zijn het meest 
kritisch wat betreft de veiligheidscultuur en meldingscultuur. Medewerkers die korter 
dan vijf jaar werken op de afdeling worden vaker be"invloed door anderen in hun 
meldgedrag. 

• Vooral op het CEH is veel ruimte voor verbetering. Verschillen worden voornamelijk 
verklaard door het feit dat een afdeling voor spoedeisende hulp erg onvoorspelbaar kan 
zijn wat betreft de drukte. 

9 Antwoorden worden geclassificeerd als positief bij een score van 4 of 5 na hercodering . 
'
0 Losse variabelen worden buiten beschouwing gelaten omdat deze minder valide kunnen zijn. 
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Hoofdstuk 7. Evaluatie lmplementatietraject 
De commissie Heelkunde Incident Melding is het afgelopen half jaar bezig geweest met het 
implementeren van de wijzigingen in het meldingsproces. Na de implementatie van het 
decentrale systeem heerste echter het gevoel dat alle medewerkers nog niet helemaal op de 
hoogte waren van de verschillende elementen van het meldproces. Om deze reden is besloten 
om het implementatieproces te evalueren. Het resultaat van deze analyse kan vervolgens 
gebruikt worden om aanbevelingen te doen voor een vervolg van het implementatieproject. 
Deze aanbevelingen kunnen daarnaast ook gebruikt worden wanneer de software applicatie 
MERS-TH gei"mplementeerd gaat worden. In paragraaf 7.1 wordt de opzet voor de evaluatie 
besproken. In hoeverre het project de stappen voor het ontwerpen, implementeren, en 
operationaliseren van een meldingssysteem [Van der Schaaf, 2004] heeft gevolgd wordt 
beschreven in paragraaf 7.2. Paragraaf 7.3 behandelt de resultaten van de evaluatie op basis 
van het model voor een effectieve implementatie van nieuwe werkwijzen [Grof & Wensing, 
2001] .. In paragraaf 7.4 wordt nogmaals terug geblikt op de literatuurstudie. Er wordt 
gekeken in hoeverre alle elementen die volgens deze studie een rol spelen meegenomen zijn 
bij het implementatieplan. Ten slotte worden in paragraaf 7.5 conclusies getrokken op basis 
van deze evaluaties. 

7.1 Opzet evaluatie implementatietraject 
Ongeveer een maand na de bekendmaking en invoering van het nieuwe meldingssysteem is 
nagegaan in hoeverre men eigenlijk bekend is met deze verandering en hoe nag verbeteringen 
kunnen warden ontwikkeld betreffende het meldingssysteem. Hiervoor zijn op de 
verschillende afdelingen interviews gehouden met een aantal artsen en verpleegkundigen. In 
totaal zijn er 16 interviews gehouden met drie artsen, en 13 verpleegkundigen op de 
afdelingen HLKl, HLI<2, HLK3, en het CEH. Vanwege een reorganisatie op de afdeling 
HLK3 is hier helaas maar een interview gehouden. De opzet van het interview is te vinden in 
bijlage 7.1. De belangrijkste onderwerpen van het interview staan weergegeven in tabel 7.1. 

Onderwerp Kemvraag 
Ervaringen met het centrale meldingssysteem Zijn er aspecten die verbeterd kunnen worden die over 

het hoofd zijn gezien? 
Bekendheid met de verandering In welke fase van verandering zitten de medewerkers 

zitten, en hoe effectief zijn de gebruikte strategieen zijn 
geweest? 

Wensen voor het nieuwe systeem Wat kan er op korte termijn verbeterd worden op basis 
van het verschaffen van informatie en feedback? 

Tabel 7.1 Hoofdonderwerpen interviews 

Naast de uitkomsten van deze interviews zal gebruik warden gemaakt van stukken die door de 
comrnissie HIM zijn opgesteld, en de ervaringen die door de afstudeerder zijn opgedaan 
tijdens de bijeenkomsten en activiteiten van de comrnissie HIM. 

7.2 Raamwerk voor implementatie en ontwerp meldingssysteem 
In deze paragraaf wordt de implementatie van het decentrale meldingssysteem besproken aan 
de hand van het zeven-module raamwerk. Dit raamwerk beschrijft de zeven stappen die 
doorlopen dienen te warden aan de hand van het doel van het te ontwerpen meldingssysteem 
[Van der Schaaf, 2004]. Om deze reden is het van belang om voor het doorlopen van de zeven 
modulen eerst het doel van het meldingssysteem op te stellen. Hierbij geeft Van der Schaaf 
drie mogelijke doelen: 

1. Het modelleren en leren van nieuwe fouten. 
2. Het monitoren van de frequentie van bekende fouten. 
3. Het alert houden en motiveren van de medewerkers. 

In tabel 7 .2 warden de verschillende modules van dit raamwerk weergegeven. 
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Module Inhoud module 
Detectie Bepalen welke incidenten met behulp van het systeem gemeld gaan worden. 
Selectie Bepalen welke meldingen geanalyseerd gaan worden 
Beschriiving De methode waarmee meldingen geanalyseerd worden 
Classificatie Het classificeren van de basisoorzaken 
Database analyse Gebruik van een database voor verdere analyses 
Maatregelen Het interpreteren van de database en het implementeren van maatregelen 
Evaluatie Evaluatie van de effectiviteit van het systeem 
Tabel 7.2 Het zeven-module raamwerk voor bet ontwerpen van een incident meldingssysteem 

De verschillende stappen worden doorlopen voor het project voor decentrale incidentmelding: 
Het doe! van de commissie is om bij te dragen aan patientveiligheid middels het verzamelen 
en analyseren van incidentmeldingen en het doen van aanbevelingen die de kans op (nieuwe 
dan we! herhaling van) incidenten verkleinen. 
De verschillende doelen worden dus gecombineerd in het doe! van de commissie HIM. 

Detectie 
In deze stap wordt bepaald welk type incidenten kan worden gemeld. Daarnaast dient in deze 
fase te worden besloten hoe de incidenten gemeld gaan worden. Om de medewerkers te 
motiveren om te melden moeten zij bekend zijn met het systeem, hoe het werkt, hoe een 
melding gedaan kan worden, en welke voordelen melden heeft. 
Deze stappen zijn bepaald voor de invoering van MERS-TH en zijn aangepast voor de eerdere 
start van het systeem via het gewone formulier, dat elektronisch of op papier ingevuld kan 
worden. 

Selectie 
Men dient te bepalen welke meldingen geanalyseerd gaan worden. Vaak wordt hierbij in 
eerste instantie gekozen voor het analyseren van alle meldingen. Dit geldt ook voor dit 
decentrale meldingssysteem. Vanwege de verwachte toename van het aantal meldingen 
dienen echter op korte termijn criteria te worden opgesteld die de keuze voor analyse bepalen. 

Beschrijving en Classiflcatie 
Het doe! van het meldingssysteem bepaalt of er een systematische methode voor analyse van 
het systeem nodig is. Deze is nodig wanneer men van nieuwe fouten wil leren door deze te 
modelleren. De commissie HIM kiest hierbij voor analyse met behulp van de PRISMA
methodiek. Deze methode wordt ook gebruikt binnen de software applicatie MERS-TH. 

Database analyse 
De basisoorzaken zullen worden ingevoerd in een database voor verdere statistische analyse. 
MERS-TH bevat een database, waarin deze automatisch worden opgeslagen. Bij de start van 
het decentrale systeem worden de basisoorzaken opgeslagen in een Excel bestand. 

Maatregelen 
Op databaseniveau moeten de basisoorzaken worden gei'nterpreteerd en preventie strategieen 
moeten worden gei'mplementeerd. De implementatie van deze strategieen moet worden 
gecoordineerd en gepubliceerd worden voor de medewerkers. Voor deze analyse op 
databaseniveau zijn door de commissie HIM nog geen beslissingen genomen. 

Evaluatie 
De effectiviteit van het meldingssysteem moet worden geevalueerd. Dit wordt bemoeilijkt 
door het feit dat vaak gelijktijdig verschillende interventies parallel plaatsvinden, de tijd 
tussen de verandering en het effect van de verandering onbekend is, en de organisatiecultuur 
verandert. Ook voor deze stap zijn nog geen beslissingen genomen door de commissie HIM. 
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Het volgen van deze stappen is nog geen garantie voor het succes van het systeem. Het is van 
belang dat het meldingsaantal na de implementatie wordt bijgehouden en stappen moeten 
worden genomen om de medewerkers vertrouwd te laten raken met het meldingssysteem. 
Voor de implementatie van het systeem dienen dan ook een aantal belangrijke 
randvoorwaarden te worden bepaald. Steun van het management is van belang, en de houding 
van het management ten opzichte van anonirniteit, vergevingsgezindheid, en feedback moet 
duidelijk zijn. De comrnissie HIM heeft al deze elementen beschreven. 

Medewerkers moeten vervolgens bekend worden gemaakt met de doelen van het 
meldingssysteem. Dit kan onder andere door de distributie van brieven, het houden van 
presentaties, video's, en demonstraties. Hoe persoonlijker de methode, hoe groter de kans dat 
men vragen kan stellen om het systeem te begrijpen. Het is van belang om meerdere 
methoden te gebruiken. Het gebruik van financiele aansporingen wordt afgeraden. 
Zoals aangegeven heeft de comrnissie HIM geen plan van aanpak opgesteld om de methode te 
introduceren en de medewerkers te motiveren. Er is gebruik gemaakt van een presentatie en 
een e-mail om de medewerkers te informeren. 

7.3 Model 'Eff ectieve implementatie van nieuwe werkwijzen' 
De resultaten van de evaluatie van de implementatie zullen worden besproken aan de hand 
van de verschillende stappen van het model voor een effectieve implementatie voor nieuwe 
werkwijzen. Dit model staat weergegeven in figuur 7.1. De verschillende stappen, en in 
hoeverre deze door de comrnissie HIM zijn uitgevoerd, worden achtereenvolgens beschreven 
[Grol & Wensing, 2001]. 

~----llHJI• l "f 

(~)- .. CW-llMll) ......,._,... 

-----
Figuur 7.1 Schematische weergave model voor effectieve implementatie van nieuwe werkwijzen 

Randvoorwaarden 
Voordat de stappen van het model door/open kunnen warden zijn er een aantal randvoorwaarden waar 
aan voldaan moet warden: zarg voor een heldere doelstelling van het project, een projectteam met 
voldoende expertise en veel motivatie, betrokkenheid van de doelgroep bij het project, voldoende 
budRet, en een realistische tijdsplanninR. 

Voor de start van het project is een heldere doelstelling geformuleerd, die beschreven is in 
paragraaf 7.2. Het projectteam bevat, inclusief adviseurs, voldoende expertise. De groep is 
gemotiveerd, maar niet alle werkterreinen worden voldoende vertegenwoordigd in het team. 
Er is voldoende budget aanwezig voor het project. De verwachte tijdsplanning is echter niet 
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realistisch gebleken. Dit kwam onder andere door de uitstel van het invoeren van de software 
applicatie. 

Uitgangspunt voor de verandering 
Uit het model komt naar voren dat er twee aanleidingen kunnen zijn voor het implementeren van een 
bepaalde verandering. Allereerst kan er door de resultaten van een onderwek, of literatuurstudie 
(nieuwe wetenschappelijke) informatie beschikbaar zijn die erop wijst dat er verbeteringen te 
realiseren zijn in de wrg voor patienten. Het startpunt van een verandering kan echter ook de 
si1malerinR van onvrede met een bepaalde wiize van werken ziin .. 

Uitgangspunten voor de afdeling Heelkunde om over te stappen op een decentrale melding 
van incidenten: 

• Het geringe aantal centrale incidentmeldingen tegenover een actieve 
complicatieregistratie op de afdeling Heelkunde. 

• De ontwikkelingen in de gezondheidszorg betreffende patientveiligheid. 
• Succes van de methode die gebruikt gaat worden voor analyse. 
• Op deze manier kan de afdeling Heelkunde zich positief onderscheiden van andere 

ziekenhuizen. 
De uitgangspunten voor het veranderen van de werkwijze voor incidentmelding komen dus 
voort uit ervaringen binnen het ziekenhuis, en exteme factoren. Een juiste aanleiding voor de 
verandering van het meldingssysteem is dus aanwezig. 

Ontwikkeling van een richtlijn of voorstel voor verandering 
Richtlijnen voor ejfectieve en doelmatige wrg, kan men beschouwen als niet-commerciele innovaties, 
waarvan niet bekend is of zorgverleners erop zitten te wachten. Ze moeten dan ook wrgvuldig 
ontwikkeld zijn, van goede kwaliteit zijn, aansluiten bij de behoeften van de doelgroep, gemakkelijk 
toegankelijk zijn en een aantrekkelijke vormgeving hebben. Een goed inzicht in de kenmerken van het 
veranderingsplan is nodig voor men met de implementatie beg int. Deze kenmerken zijn J) de wijze 
waarop ontwikkeling heeft plaats gevonden en de kwaliteit hiervan, 2) de ontwikkelaars van de 
innovatie, en het draagvlak voor de innovatie, 3) en de vormRevinR, toeRankeliikheid en attractiviteit. 

De ontwikkeling van het decentrale systeem was gericht op de directe start met de software 
applicatie MERS-TH. De methode voor de analyse van de incidenten stond hiermee ook vast. 
De commissie is in de deze methode getraind, en er zijn beslissingen genomen over 
anonimiteit, en welke zaken via het systeem gemeld kunnen worden. 
Vanwege allerlei problemen met de aanschaf van dit pakket werd uiteindelijk besloten om de 
decentrale melding van incidenten wel vast door te voeren, maar met het gebruik van een 
formulier. Het formulier is overzichtelijk en afgestemd op het gebruik van MERS-TH in de 
toekomst. Het formulier is beschikbaar gesteld via mail, intranet en papier. Ondanks het 
uitstel van de software applicatie is deze stap correct uitgevoerd. 

Analyse van de doelgroep 
Een effectieve implementatie kan niet wnder een goede analyse van de beoogde setting en doelgroep. 
Deze analyse heeft betrekking op de achtergronden van de implementatie, in hoeverre afgeweken wordt 
van de huidige werkwijze, de Jasen van verandering waarin de doelgroep zich bevindt, en eventuele 
belemmerende en bevorderende factoren. 

Er is geen analyse uitgevoerd van de doelgroep. Men gaat ervan uit dat de decentrale melding 
en analyse van incidenten verbeteringen biedt ten opzichte van de huidige manier van melden. 

Ontwikkeling of selectie van strategieen 
Jn deze Jase warden maatregelen, methoden en strategieen ten behoeve van de implementatie 
ontwikkeld. Elke Jase in het implementatietraject vraagt om een eigen strategie. Jn tabel 7.2 staan de 
verschillende Jasen met mogelijke strategieen weergegeven. Men dient er rekening mee te houden dat 
in de zorR vaak een combinatie van maatreRelen nodiR is om succes te boeken. 
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Fase Mo2eliike strate2ie 
Orientatie Op de hoogte brengen van Beknopte boodschappen verspreiden, 

verandering Benaderen sleutelfiguren 
Nieu wsgierigheid prikkelen Wervende brochure, persoonlijke benadering 

Inzicht Kennis en begrip van de Goede instructies, voorbeelden uit de 
inhoud van de verandering praktiik, regelmatige herhaling 

Acceptatie Overtuigen waarde, effect en Goede wetenschappelijke onderbouwing, 
nut van de werkwijze gebruik van sleutelfiguren 

Demonstratie uitvoerbaarheid, knelpunten 
oplossen 

Verandering Eerste toepassing van de Vaardigheidstraining, herontwerp 
nieuwe werkwijze Plan met haalbare doelen 

Behoud van verandering lntegratie van de werkwijze Monitoring, feedback 
Tabel 7.2 Mogelijke strategieen per fase 

Vanaf het moment <lat het formulier voor het melden gereed was is overgegaan op de 
bekendmaking van de verandering. Hiervoor is van tevoren geen plan opgesteld, of is er 
rekening gehouden met verschillende fasen van verandering. Wel was besloten om gebruik te 
maken van presentaties op de verschillende afdelingen. Uiteindelijk zijn de vier werkterreinen 
over een maand verspreid bekend geworden met de verandering. Er is wel rekening gehouden 
met het feit <lat in de gezondheidszorg niet iedereen een presentatie kan bijwonen. Nadat alle 
presentaties waren uitgevoerd op de verschillende afdelingen is een e-mail gestuurd met de 
presentatie als bijlage om de medewerkers die niet aanwezig konden zijn te informeren. 

Ontwikkelen, testen en uitvoeren van implementatieplan 
Bij het maken van een implementatieplan zal men de opgestelde strategieen moeten vertalen naar 
concrete implementatieactiviteiten. Denk hierbij aan het testen van de strategieen op kleine schaal, de 
planning volgens verschillende Jasen in het implementatietraject, het betrekken van de doelgroep, de 
planning in de tijd, verdeling van taken, procedures en verantwoordelijkheden, aandacht voor 
Orf?anisatiecultuur. 

Zoals aangegeven was er geen plan opgesteld voor de implementatie van de veranderingen. Er 
is wel iemand bezig geweest met het schrijven van een projectplan. Vanwege het vertrek van 
deze persoon uit de organisatie is het de vraag wanneer <lit plan wordt af gerond. Concrete 
activiteiten zijn niet gepland. Op het moment <lat de presentaties gehouden moesten worden 
zijn er personen aangewezen die zich hiermee hebben bezig gehouden. 

Evaluatie en ( eventueel bijstelling) 
Een laatste stap in de implementatie is de evaluatie van de bereikte resultaten: zijn de beoogde doe/en 
gehaald? Dit is een cruciale stap die vaak onvoldoende aandacht krijgt. Evaluatie is geen eindstap in 
een implementatieproject. Idealiter is dit een continu proces. 

Er zijn geen plannen opgesteld om het implementatietraject te evalueren. Om de bekendheid 
met de verandering te evalueren zijn op alle werkterreinen door de afstudeerder een aantal 
interviews gehouden. Er kan op <lit moment nog niets gezegd worden over het beoogde doel 
van het decentrale systeem, omdat de medewerkers van de werkterreinen nog in een van de 
eerste fasen van verandering blijken te zitten. Slechts een beperkt deel van de medewerkers is 
voldoende bekend met de verandering. Men is vaak op de hoogte gesteld door collega's, en 
niet door de presentatie of de verstuurde e-mail. De bekendheid blijft dan ook voomamelijk 
beperkt tot de aanwezigheid van een nieuw formulier voor het melden van incidenten. Dit kan 
worden gentustreerd door het feit dat op de verpleegafdeling HLKI de meldingsformulieren 
nog steeds bij de teamleider worden ingediend. Het is dus belangrijk om een aanpassing van 
eerdere stappen uit te voeren. 
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7.4 Aspecten uit de literatuurstudie 
In figuur 4.2 zijn alle aspecten die het meldgedrag be"invloeden weergegeven. In deze figuur 
zijn ook een aantal aspecten aanwezig, waar bij het ontwerp van het systeem rekening moet 
worden gehouden. De figuur is aangepast om alleen de elementen weer te geven die van 
belang zijn bij het opzetten van een meldingssysteem, en de aspecten waar deze elementen 
een effect op hebben. In figuur 7 .2 is deze aangepaste versie te zien. De elementen die van 
belang zijn bij het ontwerp van een incident meldingssysteem zijn hier in het rood 
aangegeven. 
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Figuur 7.2 Elementen voor bet ontwerp van een meldingssysteem uit de literatuurstudie 

De elementen die bij het ontwerp en de implementatie door de commissie HIM voldoende 
uitgewerkt zijn zijn: het ontwerp van het formulier, het onderzoeksproces, het personeel voor 
de analyse van de meldingen, beslissingen op het gebied van financiele aansporingen, 
verplichtstelling van het melden, en anonirniteit. 
De winst in de efficientie van een meldingssysteem zal voornamelijk voortkomen uit de 
acceptatie en implementatie van een meldingssysteem. In de literatuurstudie komt naar voren 
dat de ondervraagde personen vaak duidelijke richtlijnen zouden willen hebben over het 
proces van melden, welke incidenten gemeld dienen te worden en hoe. Deze richtlijnen 
blijken nog niet voldoende gecommuniceerd naar de medewerkers. 

7.5 Conclusies evaluatie 
Op basis van de drie evaluaties kunnen een aantal conclusies worden getrokken: 

• De drie modellen geven aan dat de methode van het nieuwe proces van melden 
voldoende gecommuniceerd dient te worden. De verschillende medewerkers 
bevinden zich wat betreft het veranderproces in de 1 e fase van verandering 
(orientatie). De meeste medewerkers blijken alleen op de hoogte te zijn van een 
verandering, en niet van de inhoud hiervan. 

• Het model voor een effectieve implementatie voor nieuwe werkwijzen biedt een 
aantal stappen die opnieuw kunnen worden doorlopen om de introductie van het 
decentrale meldingsproces alsnog te optimaliseren. 

• Op korte terrnijn dient de commissie selectiecriteria op te stellen welke meldingen 
voor een systematische analyse in aanmerking komen. Daarnaast dienen beslissingen 
te worden genomen over de aanpak van de analyse van de database en de evaluatie 
van de effectiviteit van het meldingssysteem. 
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Hoofdstuk 8. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zullen de conclusies van dit afstudeeronderzoek warden behandeld. In 
paragraaf 8.1 zullen de conclusies en aanbevelingen, betreffende de doelstelling van het 
onderzoek en de opgestelde deelopdrachten, warden beschreven. Deze conclusies zijn 
gebaseerd op de literatuurstudie, het vragenlijstonderzoek en de evaluatie van het 
implementatietraject. In paragraaf 8.2 warden ten slotte aanbevelingen gedaan voor verder 
onderzoek. 

8.1 Conclusies en aanbevelingen 
De uiteindelijke opdracht van bet afstudeerproject kon uiteengezet worden in een aantal 
deelopdrachten: 

1. Een inventarisatie van de problemen rond de incidentmelding. 
2. De ontwikkeling van een tool om op lange termijn de veiligheidscultuur en 

meldingscultuur te meten. 
3. Het evalueren van bet implementatieproject van de Heelkunde Incident Melding. 
4. Aanbevelingen hoe uiteindelijk de problemen rond een incident meldingssysteem 

met behulp van een prestatie verbetersysteem kunnen worden aangepakt. 

De conclusies en aanbevelingen met betrekking tot deze deelopdrachten zullen m deze 
paragraaf worden besproken: 

1. Een inventarisatie van de problemen rand de incidentmelding 
Om de problemen rondom de incidentmelding te analyseren is gebruik gemaakt van bet 
vragenlijstonderzoek, en zijn op verschillende werkterreinen van de afdeling Heelkunde 
interviews afgenomen. 
Er komen met name vier probleemgebieden naar voren die binnen bet incident 
meldingssysteem een grote rol spelen. Medewerkers ontvangen op dit moment niet voldoende 
feedback wanneer zij een melding hebben gedaan. De respondenten geven dit aspect zelf ook 
aan als een belangrijk verbeterpunt. Op dit moment worden er te weinig near misses gemeld. 
Om de leeropbrengst van incidentmeldingen te doen toenemen is bet belangrijk dit 
probleemgebied aan te pakken. Medewerkers van de afdeling Heelkunde zijn daarnaast van 
mening dat bet ziekenhuis management niet uitdraagt dat patientveiligheid een belangrijk 
aspect is binnen de organisatie. Dit komt ook naar voren als kenmerk van een calculatief 
niveau van de veiligheidscultuur, bet niveau waar bet LUMC en de afdeling Heelkunde zich 
op bevinden. Binnen dit niveau zijn wel systemen aanwezig om de patientveiligheid te 
verbeteren, maar deze systemen worden onvoldoende uitgedragen binnen de gehele 
organisatie. Ten slotte komt naar voren dat de samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen binnen bet ziekenhuis voor verbetering vatbaar is. 
Ook bij een vergelijking van de scores met de scores binnen Amerikaanse ziekenhuizen komt 
naar voren dat de afdeling op deze aspecten laag scoort. Daarnaast is op te merken dat deze 
probleemgebieden grotendeels overeenkomen met de redenen waarom volgens bet onderzoek 
van Shell in de zorgsector niet geleerd wordt van incidenten [Shell, 2004]. 

Aanbevelingen op basis van deze inventarisatie van de probleemgebieden: 
1. Het melden van near misses dient gestimuleerd te worden. Hierbij is bet in eerste instantie 

van belang om de medewerkers van de afdeling Heelkunde duidelijk te maken wat 
allemaal gemeld kan worden, en hoe bet melden van near misses tot verbeteringen leidt. 
Dit kan door bet gebruik van nieuwsbrieven verbeterd worden. Verspreiding van deze 
nieuwsbrief wordt aangeraden zowel per mail als door middel van de postvakjes te doen. 

2. De steun van bet management voor patientveiligheid dient zichtbaar gemaakt te worden. 
De veranderingen binnen bet meldingssysteem kunnen hiervoor worden gebruikt. Hierbij 
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is het belangrijk om meer medewerkers van de afdelingen te betrekken bij de commissie 
Heelkunde Incident Melding. Op dit moment hebben te weinig medewerkers van de 
werkvloer, voomamelijk van de verpleegafdelingen HLKl en HLK3, zitting in deze 
commissie. Het meldingssysteem wordt zo beter zichtbaar op de afdelingen, en daamaast 
worden medewerkers meer gestimuleerd om te melden. 

3. Op basis van de analyses van de meldingen zullen verbeteringen dienen te worden 
voorgesteld om de samenwerking tussen de afdelingen te verbeteren. 

4. Verbetering van de feedback kan bereikt worden door na elke melding op tijd een 
ontvangstbevestiging te sturen. In de terugkoppeling dienen daamaast een aantal zaken 
naar voren te komen, namelijk de oorzaken van het incident of near miss, wat er met de 
melding gedaan is, en of de melding tot verbeteringen heeft geleid. Afdelingsbreed kan, 
in de vorm van klinische lessen en een nieuwsbrief, terugkoppeling worden gegeven over 
de verbeteringen die alle meldingen in een bepaalde periode hebben opgeleverd, en welke 
onderwerpen vaak gemeld worden. 

2. De ontwikkeling van een tool om op Lange termijn de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur te meten. 

De vragenlijst die is opgesteld kan op de lange termijn gebruikt worden om de progressie in 
de veiligheidscultuur en meldingscultuur te meten. Zoals aangegeven bevinden de organisatie 
en de afdeling zich op dit moment op het calculatieve niveau. Helaas meet de opgestelde 
vragenlijst niet op welk niveau de organisatie zich direct bevindt. Toch kan de vooruitgang in 
de cultuur met behulp van de vragenlijst periodiek worden gemeten. Een voordeel van de 
vragenlijst is dat probleemgebieden steeds ge"identificeerd en aangepakt kunnen worden. 
Naast deze identificatie van de probleemgebieden biedt de vragenlijst de mogelijkheid om 
periodiek verschillen tussen groepen in kaart te brengen, en de variabelen te bepalen die een 
grote bijdrage hebben op het meldingsgedrag. Uit deze eerste meting komt naar voren dat 
extra aandacht kan worden geschonken aan de meldingscultuur en veiligheidscultuur op het 
CEH. Daamaast is het belangrijk om de verschillen tussen bepaalde groepen te erkennen en 
aandacht te besteden aan deze verschillen. 

Aanbevelingen op basis van de ontwikkeling van deze tool: 
• De afdeling dient periodiek de vooruitgang op de meldingscultuur en 

veiligheidscultuur te meten. Om de gegevens van een volgende meting te analyseren is 
een handleiding opgesteld door de afstudeerder. In deze handleiding staat beschreven 
hoe men de data kan analyseren en hoe men verschillende metingen met elkaar kan 
vergelijken. De handleiding is te vinden in bijlage 8.1. 

• Wanneer men de positie van de organisatie binnen de niveaus van een 
veiligheidscultuur wil meten kan gebruik worden gemaakt van de Manchester Patient 
Safety Framework Tool. 

3. Het evalueren van het implementatieproject van de Heelkunde Incident Melding 
Voor de evaluatie van het implementatieproject is gebruik gemaakt van de inzichten van de 
afstudeerder die verworven zijn door de zitting in de commissie HIM. Daamaast zijn een 
aantal interviews gehouden. De resultaten hiervan zijn in kaart gebracht door het gebruik van 
twee modellen uit de literatuur en het model van de literatuurstudie. De drie modellen geven 
aan dat de methode van het nieuwe proces van melden voldoende gecommuniceerd dient te 
worden. Uit de geringe bekendheid met de verandering op dit moment blijkt dat de aanpak 
van de introductie niet voldoende is geweest. Het model voor een effectieve implementatie 
voor nieuwe werkwijzen biedt een aantal stappen die opnieuw dienen worden doorlopen om 
de introductie van het decentrale meldingsproces alsnog te optimaliseren. 
Op korte termijn dient de commissie selectiecriteria op te stellen welke meldingen voor een 
systematische analyse in aanmerking komen. Daamaast dienen beslissingen te worden 
genomen over de aanpak van de analyse van de database en de evaluatie van de effectiviteit 
van het meldingssysteem. 
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Aanbevelingen op basis van de evaluatie van het implementatieproject 
• Volgens Shell [2004] is het feit dat veiligheid niet gemanaged wordt een van de 

redenen waarom niet geleerd wordt van incidenten. Uit de evaluatie blijkt dat er geen 
plan is opgesteld voor het implementeren van de verandering. Dit wordt mede 
veroorzaakt door het feit dat de verschillende !eden van de commissie de 
werkzaamheden voor de HIM commissie naast hun dagelijkse werkzaamheden doen. 
Hierdoor is er geen tijd geweest om zich veel bezig te houden met de implementatie 
van de verandering. Voor de beslissingen die op korte termijn moeten worden 
genomen en de extra veranderingen die moeten worden doorgevoerd bij het invoeren 
van de software applicatie, is het verstandig om een coordinator hiervoor te hebben. 
Het managen van veiligheid kost immers tijd. 

• Uit de verschillende interviews is gebleken dat de bekendheid en motivatie voor het 
nieuwe systeem het grootst is op de afdeling HLK2. De reden hiervoor is dat een van 
de verpleegkundigen van deze afdeling in de HIM commissie zit. Door het gebruik 
van goede sleutelfiguren kan volgens Grol & Wensing [2001] de bekendheid 
verbeterd worden. Hiervoor is het aan te raden om medewerkers van de 
verpleegafdelingen HLKl en HLK3 in de commissie HIM op te nemen. 

• Op korte termijn is het erg belangrijk om alle medewerkers te stimuleren om zo veel 
mogelijk meldingen te doen. Het model voor een effectieve implementatie voor 
nieuwe werkwijzen biedt een aantal stappen die opnieuw dienen worden doorlopen 
om de introductie van het decentrale meldingsproces alsnog te optimaliseren. Hierbij 
is het van belang om te starten met de analyse van de doelgroep. De resultaten van het 
vragenlijstonderzoek kunnen hierbij gebruikt worden om bevorderende en 
belemmerende factoren te identificeren. Daamaast geeft dit onderzoek inzicht in de 
verschillende segmenten van de doelgroep. Een strategie voor de hemieuwde 
introductie, die naar voren is gekomen uit de interviews, is gebruik van een 
nieuwsbrief met informatie over het meldingsproces en wat er gemeld kan worden. 

4. Aanbevelingen hoe uiteindelijk de problemen rond een incident meldingssysteem 
met behulp van een prestatie verbetersysteem kunnen worden aangepakt. 

Zoals aangegeven is het de komende maanden belangrijk om te stimuleren dat men zo veel 
mogelijk gaat melden. De verwachting is dat men binnen een periode van een half jaar zal 
starten met de software applicatie. Het is aan te raden om de komende maanden zoveel 
mogelijk te doen aan het stimuleren van meldingen en het analyseproces goed te laten 
draaien. Dit onderzoek biedt vervolgens mogelijkheden om de effectiviteit van het 
meldingssysteem te verbeteren met behulp van een prestatieverbetersysteem. Dit systeem zal 
ertoe bij gaan dat de leeropbrengst van incidentmeldingen kan toenemen, zowel in absolute 
als in relatieve zin. De leeropbrengst van een incident is daarbij de verwachting van de mate 
waarin de melder, en de organisatie kunnen leren van een analyse van de betreffende melding. 
Deze leeropbrengst is moeilijk in te schatten door de organisatie, zeker nu er nog weinig 
ervaring is met betrekking tot een goed werkend incident meldingssysteem. 
Een eerste belangrijke randvoorwaarde is dan ook om het systeem een tijdje actief te laten 
zijn. Dit bevordert de kennis en motivatie van de medewerkers rondom incidentmelding. 
Zoals aangegeven is het van belang dat de commissie HIM criteria op gaat stellen om te 
kiezen welke incidenten voor analyse in aanmerking komen. Een aantal criteria die hiervoor 
gebruikt kunnen gaan worden zijn: 

• (Potentiele) emst: Het incident zou kunnen leiden tot emstige schade aan de patient. 
• Verrassingseffect: Het type incident is nog nooit eerder voorgekomen. 
• Type incident is bekend en maatregelen zijn genomen, maar het incident is toch 

wederom voorgevallen. 
• Complexiteit: Een incident is complex wanneer het gerelateerd is aan een zorgketen, 

meerdere disciplines zijn betrokken, een groot aantal barrieres zijn gepasseerd 
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• Gerelateerd aan tijdelijke criteria, bijvoorbeeld tijdelijk alle meldingen van een 
bepaalde afdeling [Habraken, 2005]. 

Criteria die uiteindelijk opgesteld worden dienen vervolgens vertaald te worden naar de 
gebruikers van het systeem. Een aandachtspunt hierbij is dat voorkomen moet worden dat bij 
deze vertaalslag voorkomen moet worden dat de gebruikers alleen die zaken melden die 
geanalyseerd gaan worden met behulp van de systematisch methode. De resultaten van de 
vragenlijst kunnen hierbij ook worden gebruikt. Wanneer angst bijvoorbeeld bij een bepaalde 
groep een grote rol speelt kunnen meldingen van eigen fouten erg waardevol zijn. 
Een belangrijke eigenschap van het systeem moet zijn dat het de medewerkers feedback geeft 
over de gedane meldingen. Door rniddel van nuttige terugkoppelingen en duidelijke doelen 
moet voor de medewerkers duidelijk worden dat de meldingen met een potentieel hoge 
leeropbrengst van groot belang zijn bij het verbeteren van de zorg. 

8.2 Voorstellen voor verder onderzoek: 
Op basis van dit afstudeerproject kunnen een aantal voorstellen voor vervolgonderzoek 
worden gedaan. 
Vragenlijstonderzoek: 

• Een vergelijking van de resultaten van de veiligheidscultuur met de veiligheidscultuur 
van andere ziekenhuizen. De validatie van de Nederlandse versie van de vragenlijst 
heeft inrniddels geresulteerd in het meetinstrument COMPaZ (Cultuur Onderzoek 
onder Medewerkers over de Patientveiligheid in Ziekenhuizen in Nederland). De 
veranderingen die deze validatie met zich mee heeft gebracht zijn gelukkig beperkt, 
waardoor de resultaten van de afdeling Heelkunde met andere resultaten kunnen 
worden vergeleken. 

• Het deel van de vragenlijst dat de meldingscultuur meet proberen te valideren door 
meer onderzoek in andere ziekenhuizen uit te voeren met behulp van deze vragenlijst. 

• Ook binnen het ziekenhuis kan onderzoek worden verricht met behulp van de 
vragenlijst. Resultaten van verschillende afdelingen kunnen worden vergeleken. 
Daarnaast is het ook mogelijk om onderzoek te doen naar de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur met behulp van een van de andere methoden die genoemd zijn bij het 
opzetten van de vragenlijst: het gebruik van fictieve incidenten, en een 
dagboekonderzoek. 

lmplementatie: 
• Er kan onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van de implementatie van het 

systeem na hernieuwde introductie. 
• Wanneer MERS-TH vervolgens ge·implementeerd wordt biedt dit ook mogelijkheden 

voor onderzoek. De acceptatie van dit systeem kan worden onderzocht. Daarnaast kan 
onderzoek worden gedaan naar de effecten van de verschillende veranderstappen. 
Deze onderzoeken worden nog groter wanneer het systeem ziekenhuisbreed zal 
worden ingevoerd. 

• Daarnaast kan onderzoek worden verricht naar het verbeteren van de effectiviteit van 
het meldingssysteem met behulp van een prestatieverbetersysteem. Hiervoor zijn al 
een aantal aanbevelingen gedaan. 
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