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Bijlage 2.1: Organogram LUMC 
[ LUMC, uit j aarverslag 2004,2005] 

Bijlagen 

Raad van Toezicht 
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Themagroepen : Centrum voor infectieziekten, Vascular Medicine, Medische Bes liskunde , Epidemiologie, Oncologie en 

Center Medica! Sytems Biology (CM SB). 
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Bijlage 2.2: Organogram Divisie 1 
[LUMC, uit kwaliteitshandboek divisie l, 2005) 
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• 
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Bijlage 2.3: Organogram afdeling Heelkunde 
[LUMC, uit kwaliteitshandboek afdeling Heelkunde, 2004] 

Afdelingshoofd 

1 Opleider Heelkunde .. ~-------~ Administratie 
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1 Onderwijs Heelkunde ~ Chef de Clinique 1 

' l 
Onco/GE Onco/GE Vaatchirurgie 
Patientenzorg, opleiding, Onderzoek 
onderwijs, nascholing 

_. GE chirurgie 

_. Oncologie 

_. HH/End 
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Bijlage 2.4: Het huidige Incident Meldingsformulier 

MELDINGSFORMULIER t.b.v. MELDINGSCOMMISSIE 

Autorisator: Voorzitter Meldingscommissie 
Autorisatiedatum: l mei 2003, versie 5 

1. Gegevens patiënt (sticker): 

2. Gegevens melder: 
Naam, voorletters 
Functie 
Afdeling 
Datum melding 

3. Locatie, datum en tijdstip van het incident: 

Revisiedatum: l mei 2004 
Doe. beheerder: Secretaris Meldin scommissie 

Tel. nr. 

Bijlagen 

m/v 

4. Nauwkeurige omschrijving van het incident (indien relevant vermeld de geestelijke en 
lichamelijke toestand van de patiënt en welke medicijnen de patiënt gebruikte). 

Let op: Bij medische apparatuur/out altijd contact opnemen met Instrumentele Ondersteuning toestel 
2364 
Bij materiaalfout altijd contact opnemen met de Centrale Sterilisatie Dienst via toestel 1619 of *811-
9821 

S. Wat zijn de gevolgen van het incident voor de patiënt? 
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6. Wat is naar uw mening de oorzaak van het incident? 

Is de arts gewaarschuwd? 

Is het incident met de patiënt besproken? 

Is de familie op de hoogte gebracht? 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

7. Welke preventieve maatregelen kunnen of zijn er inmiddels genomen ? 

Bijlagen 

8. Indien het afdelingshoofd en/of verpleegkundig hoofd dit formulier mee ondertekent graag 
hieronder een reactie op de beschreven oorzaak van het incident en de voorgestelde preventieve 
maatregel( en): 

Handtekening melder Handtekening afdelingshoofd 

Naam in blokletters Naam in blokletters 

Handtekening verpleegkundig hoofd 

Naam in blokletters 
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Bijlage 2.5: Huidige terugkoppeling van de Meldingscommissie 

Afdeling Meldingscommissie / H 1-Q Aan 

Mw. J.H. van der Linde Stevens 
Adres 

Telefoon 071-526 2589 fax 071-5248126 
e-mail J.H.van der Linde@Iumc.nl 

nze referentie /hls 
Uw referentie 

Datum } 2006 
Onderwerp Terugmelding 

Geachte, 

Namens de Meldingscommissie geef ik u hierbij gaarne een reactie op uw melding van betreffende [ 
patiëntnaam, geboren, patiëntnummer]. Uw melding vormt een onmisbare bijdrage aan het brede 
meldingssysteem dat als kwaliteitssubsysteem binnen het LUMC van groot belang is voor verbetering van 
de kwaliteit van de zorg binnen het ziekenhuis. 
Om deze kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te realiseren door tot preventie te komen, wordt van iedere 
melding vastgesteld wat de aard is van het gemelde voorval. Hierbij wordt in de regel een onderscheid 
gemaakt in fouten (menselijk of materieel), ongevallen en complicaties. 
Onder een fout verstaat de Commissie iedere vermijdbare handeling en/of nalatigheid van een 
medewerker of van de organisatiestructuur, waardoor aan een patiënt schade is toegebracht of had kunnen 
worden toegebracht. 
Onder een ongeval of complicatie verstaat de Commissie elke niet-vermijdbare gebeurtenis waardoor een 
patiënt schade lijdt. 

Op basis van de door u verstrekte gegevens heeft de Meldingscommissie deze melding gerubriceerd als 
een [fout, ongeval, complicatie, organisatiefout, materiaalfout, fouten, niet te rubriceren, verkeerde 
melder] .. 

De Meldingscommissie is u erkentelijk voor deze melding. Wellicht ten overvloede wijs ik u er op dat van 
het door u gemelde voorval geen verdere aantekening wordt gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 

prof.dr. F.C. Breedveld, 
voorzitter Meldingscommissie 
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Bijlage 2.6: Formulier Complicatieregistratie 

Landelijke Heelkundige CompllcatleReglstratle 

opnamedatum 

ontslag datum ASA . 

reden van opname . 

patiëntgegevens 

datum operatie datum operatie 

~ ~-· ·_· _·. _· · _· ·_· ·_· ·_· ·_· ·_· _· . _· 

~~----· ·_· ·_· _· · _· ·_· ·_· _· 

~ ~ ·- · ·_· ·_· ·_· _· . _· · _· ·_· ·_· ·_· ·_ · ·_· _· . _· 

~ ~-· _· . _· ·_· ·_· ·_· ·_· ·_· _·. _· · _· ·_· 

~~---· •_· ·_· ·_· _· · _· ·_· --

~ ~ -------------------

datum complicatie: GEEN/ of: ernst 

~~--- ·-·· ·_···_· ·_·· ·_···_···_· _L 
~ ..... .... .. ... ...... ..... L 
~ ...... .. .... ........ .... .... ... .. L 
~ ..... ..... ... ........ ....... .. .. ..... .... .. L 
~ ... ... ........ . ..... ... .. ... ... ....... .... .. L 
~- ·· ······ ··· ·· ···· ··· ········· ······ ····· ·· ·· L 
~ ... ...... .... .. ... ...... .. .... ...... ....... .. L 
~ -······· ······ ······· ·· ······ ··· ····· ······ ·· L 
~ ··· ····· ····· ···· ··· ···· ··· ··· ·· ····· ·· ·· L 

interpretatie 

, 2 3 

, 2 3 

, 2 3 

, 2 3 

, 2 3 

, 2 3 

, 2 3 

, 2 3 

, 2 3 

, 2 3 

1 ernst 4 : dood 1 obductie = o ; geen obductie = g 1 abstineren d = direct bij opname ; 1 = later 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Interpretatie 1 : C gevolg van ~ = primaire ziekte ; ~ co-morbiditeit :@ chirurgische interventie ; § overige behandeling 

2: C retrospectief te vermijden door [I} indicatiestelling ; ~ voorzorg ;@ uitvoering ; B nazorg ;§ management ; [:} niet 

3: C prospectief te vermijden? Ja, er is een[Q eermoment; Nee, het is ~ Il in the game'; 
[Q] nbeoordeelbaar, mits interventie optimaal is uitgevoerd 'All in the game' 

de Les: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

4: Volgende keer beter~ afdelingsbeleid ; organisatie/communicatie ~ extern t [F intern; @ individuele zorg; § overige; [:} neen 

5: Concreet actiepunt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Wie: . . . . . . . . . . . . Datum terugkoppeling: . . .. . . . 
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Bijlage 3.1: Leden HIM Commissie 
De commissie Heelkunde Incident Melding bestaat uit de volgende personen: 

Leden: 
Kees Bartlema 
Hajo van Boekel 
Jolanda Chua 
Vicky Erasmus 
Job Kievit (vz) 
Richard Krijger 
Ageeth Ouwehand 

Adviseurs van de commissie: 
Martine van Doommalen 
PerlaMarang 
Piet Meindertsma 
Tjerk van der Schaaf 

Chirurg 
Chirurg en afdelingshoofd Heelkunde 
Verpleegkundig expert 
Stafmedewerker OK-centrum 
Chirurg en afdelingshoofd Medische Besliskunde 
Verpleegkundig expert CEH 
Manager zorg divisie 1 

Afstudeerder Technische Bedrijfskunde 
Senior onderzoeker Medische Besliskunde 
Hoofd automatisering divisie 1 
Wetenschappelijk staflid Medische Besliskunde 

Waarnemer namens centrale meldingscommissie: 
Koos van Rossum Manager zorg divisie 2 

Secretariaat: 
Julia Nagtegaal Secretaresse Medische Besliskunde 
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Bijlage 3.2: Meldingsformulier HIM 

Mailen: HIM @LUMC.NL. Opsturen: Secretariaat Medische Besliskunde (J 1 0-S-81 ), t.a.v. J. Nagtegaal. 

lncidentformulier t.b.v. Heelkunde Incident Melding (HIM) 
Autorisator: Voorzitter HIM 
Autorisatiedatum: 16 mei 2006, versie l 

Revisiedatum: l januari 2007 
Doe. beheerder: Secretaris HIM 

Let op! Bij verschillende vragen kunt u het juiste antwoord/ de juiste antwoorden aangeven door middel van het 
zetten van een kruisje tussen de haakjes. Bij deze vragen is het mogelijk om meerdere antwoorden te geven. 
Een calamiteit dient tevens aan de Centrale Commissie en via de leidinggevende naar "centraal" te worden 
gemeld. (Zie Code of Conduct - artikel 7). 

Wanneer u anoniem een melding wilt doen, of de papieren versie wilt gebruiken, dan kunt u het 
meldingsformulier opsturen naar het secretariaat Medische Besliskunde (JI0-S-81), t.a.v. J. Nagtegaal. 

Informatie over de patiënt 

Achternaam: 1 Patiëntnummer 

Informatie over u als melder [ ] Anoniem 

Achternaam: Personeelsnummer 

Telefoonnummer: Emailadres: 

Was u direct betrokken bij het incident? [ ] Ja 

Zo nee, wat is dan de reden dat (juist) u deze melding doet? (Zie Code of Conduct - artikel 10). 

Informatie over het incident 

[ ] Nee 

1. Korte beschrijving van het (bijna) incident (denkt u hierbij aan alle organisatorische, technische, patiënt 
gerelateerde, menselijke en overige factoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het incident): 

2. Wanneer heeft het incident plaatsgevonden? 
= = Datum: Tijdstip: [ ] Onbekend s 
:l 3. Waar heeft het incident plaatsgevonden? = 0 Locatie: [ ] Onbekend 
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4. Wanneer werd het incident ontdekt? 
[ ] Datum en tijdstip van ontdekking vallen samen met het plaatsvinden van het incident. 

!f [ ] Datum en tijdstip van ontdekking verschillen en zijn gelijk aan: 
== Datum: Tijdstip: 

~ 5. Waar werd het incident ontdekt? 

1 
0 

[ ] De locatie van ontdekking is dezelfde als waar het incident heeft plaatsgevonden. 
[ ] De locatie van ontdekking verschilt en is gelijk aan: 

Locatie: 

6. Werd het incident ontdekt tijdens een routinematige controle (volgens 
protocol)? 

Indien neen, hoe werd het incident dan wel ontdekt? 

Door wie of wat werd het incident ontdekt ? *) 

[ ] Arts/ verpleging 
[ ] Patiënt 
[ ] Klinische verandering bij patiënt 
[ ] Alarm door apparatuur 

[ ] Familie/ verwanten 
[ ] Anderen 
[ ] Advies van andere afdeling 
[ ] Anders, namelijk: 

[ ] Ja 

Bijlagen 

[ ] Nee 

*) Indien meerdere antwoorden van toepassing zijn, gaarne nummeren van I t/m n, volgens tijdigheid of belang. 

7. Heeft u contact (overleg, inlichtingen) gehad met iemand over het incident? 
Zo ja, met wie? 

[ ] Behandelend arts 
[ ] Patiënt 
[ ] Familie/contactpersoon 
[ ] Paramedisch medewerker 

[ ] Verpleegkundige 
[ ] Apotheker 
[ ] Anders, namelijk: 

[ ] Ja [ ] Nee 

8. Kunt u bij onderstaande vragen aangeven of deze aspecten van toepassing zijn geweest op het incident: 

Had dit incident betrekking op het voorschrijven of toedienen van medicatie? 
Had dit incident betrekking op een bloedproduct? 
Had dit incident betrekking op een val? 
Was er apparatuur bij dit incident betrokken? 
Heeft dit incident betrekking op een invasieve ingreep of diagnostisch onderzoek? 
Was er sprake van een ongeplande extubatie? 

[ ] Ja 
[ ] Ja 
[ ] Ja 
[ ] Ja 
[ ] Ja 
[ ] Ja 

[ ] Nee 
[ ] Nee 
[ ] Nee 
[ ] Nee 
[ ] Nee 
[ ] Nee 

9. Wanneer er geen sprake is geweest van gezondheidsnadeel voor de patiënt, waardoor kwam dat dan? 

10. Wanneer er wel sprake is geweest van gezondheidsnadeel voor de patiënt, is er dan actie ondernomen 
om (verder) letsel te voorkomen of te beperken en zo ja, welke? 

11. Wat was volgens u het gezondheidsnadeel voor de patiënt? 

[ ] Onbekend 
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] Geen gezondheidsnadeel voor de patiënt 
] Wel gezondheidsnadeel voor de patiënt, namelijk: 

12. Heeft u suggesties, hoe dit incident voorkomen had kunnen worden, dan wel hoe vergelijkbare incidenten 
in de toekomst te voorkomen (of te verminderen) zijn? 

[ ] Ja, namelijk: 

[ ] Nee 

Mailen: HIM @LUMC.NL. Opsturen: Secretariaat Medische Besliskunde (Jl 0-S-81 ), t.a.v. J. Nagtegaal. 
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Bijlage 5.1: Dimensies vragenlijst 
In deze bijlage zijn de verschillende dimensies en items opgenomen zoals die bij het opstellen van de 
vragenlijst zijn ontstaan. De dimensies en items binnen de hoofdstukken I t/m IV zijn overgenomen vanuit 
de originele vragenlijst. Vanaf hoofdstuk V vindt u de dimensies en items die de meldingscultuur meten. 

I. Achtergrond variabelen: 
A: Wat is uw primaire afdeling in dit ziekenhuis? 
R 1: Hoe lang werkt u in dit ziekenhuis? 
R2: Hoe lang werkt u in dit ziekenhuis op uw huidige afdeling? 
R3 : Hoeveel uren per week werkt u doorgaans in dit ziekenhuis? 
R4: Wat is uw functie in dit ziekenhuis? 
R5: Hoe lang werkt u al in deze functie? 

Il. Uitkomstvariabelen Veiligheidscultuur: 
Frequentie van het melden van incidenten 

Dl. Als een vergissing wordt gemaakt, maar wordt ontdekt en gecorrigeerd voordat deze de patiënt heeft 
bereikt, hoe vaak wordt dit gerapporteerd? 
D2. Als een vergissing wordt gemaakt, die niet tot schade aan de patiënt kán leiden, hoe vaak wordt dit 
gerapporteerd? 
D3. Als een vergissing wordt gemaakt, die de patiënt had kunnen schaden, maar niet geschaad heeft, hoe 
vaak wordt dit gerapporteerd? 

Algemene perceptie over veiligheid 
AIS. Patiëntveiligheid wordt nooit opgeofferd voor het maken van meer productie. 
A 18. Onze procedures en systemen zijn adequaat om vergissingen te voorkomen. 
AI Or. Het is toeval dat er hier niet vaker ernstiger fouten gebeuren. 
Al 7r. We hebben problemen met de patiëntveiligheid op onze afdeling. 

Cijfer patiëntveiligheid 
E 1. Geef uw afdeling in dit ziekenhuis een algemeen oordeel voor patiëntveiligheid. 

Aantal meldingen dat gedaan is 
Gl. Uitgaande van de laatste 12 maanden, hoe vaak heeft u een meldingsformulier (bijvoorbeeld een 
MIP/FONAformulier) ingevuld en ingediend? 

lil Veiligheidscultuur Dimensies (afdelingsniveau): 
Verwachtingen & acties door supervisor/leidinggevende om veiligheid te promoten. 

B l. Mijn supervisor/leidinggevende geeft een compliment als hij/zij ziet dat werkzaamheden volgens de 
vastgestelde patiëntveiligheid procedures worden verricht. 
B2. Mijn supervisor/leidinggevende neemt suggesties van het personeel met betrekking tot 
patiëntveiligheid serieus in overweging. 
B3r. Telkens wanneer de druk toeneemt wil mijn supervisor/leidinggevende dat wij harder werken, zelfs 
als dit er toe leidt dat we stappen in procedures overslaan. 
B4r. Mijn supervisor/leidinggevende ziet problemen die zich keer op keer voordoen over het hoofd. 
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Continue verbetering 
A6. Wij zijn actief bezig met het verbeteren van patiëntveiligheid. 
A9. Fouten hebben hier tot positieve veranderingen geleid. 

Bijlagen 

A13. Nadat we veranderingen aanbrengen om de patiëntveiligheid te verbeteren, evalueren we de effecten 
hiervan. 

Teamwerk binnen de afdelingen 
A 1. Mensen steunen elkaar op deze afdeling. 
A3. Wan neer er veel werk snel verricht moet worden, werken we als een team samen om het werk af te 
krijgen. 
A4. Op deze afdeling behandelen mensen elkaar met respect. 
A 11. Als het ergens op de afdeling heel druk is, helpen anderen mee. 

Communicatie openheid 
C2. Het personeel voelt zich vrij om te spreken als zij iets ziet dat mogelijk een negatief effect heeft op de 
patiëntenzorg. 
C4. Het personeel voelt zich vrij om beslissingen of acties van personen met meer bevoegdheden ter 
discussie te stellen. 
C6r. Het personeel is bang om iets wat niet juist lijkt aan de orde te stellen. 

Feedback en communicatie over fouten 
Cl. We krijgen feedback over de veranderingen die ten gevolge van het melden van incidenten zijn 
ingevoerd. 
C3. We worden geïnformeerd over vergissingen die op deze afdeling voorkomen. 
C5. Op deze afdeling bespreken we mogelijkheden om te voorkomen dat vergissingen zich herhalen. 

Niet-straffende respons op fouten 
A8r. Het personeel heeft het gevoel, dat hun fouten tegen hen worden gebruikt. 
A12r. Wanneer een incident wordt gemeld, voelt het alsof de aandacht naar de melder gaat en niet naar het 
probleem. 
A 16r. Het personeel vreest dat de fouten die zij maken in hun personeelsdossier worden bijgehouden. 

Stafting 
A2. We hebben genoeg gekwalificeerd personeel om de werklast aan te kunnen. 
A5r. Het personeel op deze afdeling maakt langere werktijden dan goed is voor de patiëntenzorg . 
A7r. We gebruiken meer poolers dan goed is voor de patiëntenzorg. 
A14r. We werken volgens een "crisis model": we proberen te veel te snel te doen. 

Ziekenhuis Management Steun voor Patiëntveiligheid. 
Fl. Het ziekenhuismanagement zorgt voor een werkklimaat waarin patiëntveiligheid gestimuleerd wordt. 
F8. Uit de activiteiten die het ziekenhuismanagement verricht blijkt dat patiëntveiligheid topprioriteit heeft 
F9r. Het ziekenhuismanagement lijkt alleen geïnteresseerd in patiëntveiligheid als zich een incident met 
schadelijk gevolg heeft voorgedaan. 

IV Veiligheidscultuur Dimensies (zi,ekenhuis-breed) 
Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen 

F4. Er is een goede samenwerking tussen de ziekenhuisafdelingen die met elkaar moeten samenwerken. 
Fl 0. Ziekenhuisafdelingen werken goed samen om patiënten de beste zorg te verlenen. 
F2r. Ziekenhuisafdelingen stemmen onderling niet goed af. 
F6r. Het is vaak onplezierig om met personeel van andere ziekenhuisafdelingen te werken. 
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Ziekenhuis overdrachten en overplaatsen 
F3r. Er vallen zaken "tussen wal en schip" als patiënten van de ene naar de andere afdeling worden 
overgeplaatst. 

Bijlagen 

F5r. Belangrijke informatie over patiëntenzorg gaat vaak verloren tijdens de wisseling van diensten. 
F7r. Problemen ontstaan vaak bij de uitwisseling van informatie tussen ziekenhuisafdelingen. 
Fl Ir. Wisseling van diensten is problematisch voor de patiënten in dit ziekenhuis. 

V Meldingscultuur 
Aantallen niet gemeld (uitkomstvariabelen) 

G2: Kunt u het aantal meldingen dat u de afgelopen 12 maanden heeft gedaan over de volgende drie 
categorieën verdelen op basis van de uitkomst voor de patiënt: 
Aantal meldingen waarbij de patiënt geen gezondheidsnadeel ondervond: 
Aantal meldingen waarbij de patiënt tijdelijk gezondheidsnadeel (herstel zonder operatie) ondervond: 
Aantal meldingen waarbij de patiënt ernstig gezondheidsnadeel (herstel met operatie of blijvend 
gezondheidsnadeel) opliep: 
G4: Hoe vaak bent u in het afgelopen jaar betrokken geweest bij een incident waarvan geen melding is 
gemaakt, terwijl dit naar uw mening wel had moeten gebeuren? 

Open vragen 
G3: Wat was voor u de belangrijkste reden om deze melding(en) te doen? 
G5: 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? 

Bekendheid met het proces 
Hoe een melding gedaan moet worden 
Il: Ik weet waar ik het formulier kan vinden om een melding te doen. 
12: Ik ben bekend met de procedure die geldt bij het doen van een melding. 
l6r: Wanneer er een fout gemaakt wordt weet ik niet hoe ik dit moet melden. 

Wat er allemaal gemeld dient te worden 
13: Ik weet welke fouten gemeld dienen te worden. 
l5r: Het is mij niet duidelijk welke incidenten in aanmerking komen voor een melding. 

Wie verantwoordeliik is voor het doen van een melding. 
17: Ik weet wie er verantwoordelijk is voor het doen van een melding. 
I8r: Wanneer er meerdere mensen bij een incident betrokken zijn is mij niet duidelijk wie dit moet melden 

Nut van een kwaliteitssysteem 
Hl: Een systeem dat incidenten registreert is belangrijk voor patiëntveiligheid. 
H2r: Ik geloof niet dat het melden van incidenten de patiëntveiligheid verbetert. 
H3: Door het melden van incidenten kan de kwaliteit van de zorg verbeterd worden. 

Nut van de melding 
Aannames over de [eerwaarde 
K3: Ik meld incidenten ook als het melden hiervan weinig toegevoegde waarde lijkt te hebben. 
K6r: Ik doe geen melding wanneer ik de fout al heb besproken met de betrokken personen. 
K7r: Wanneer iemand tegen me zegt dat een melding over een bepaalde fout niet nuttig is, doe ik hiervan 
geen melding. 
K8r: Ik meld een incident niet wanneer een leidinggevende aangeeft dat het probleem al bekend is, en er al 
aan verbeteringen gewerkt wordt. 
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De consequenties van het incident en het nut 
K 1: Incidenten met ernstige schade meld ik altijd. 
K2: Ik meld ook incidenten, waarbij er geen zichtbaar letsel is aan de patiënt. 
K4r: Ik meld alleen fouten die consequenties hebben voor de patiënt. 
K5 : Ik meld ook fouten die worden opgelost voordat ze de patiënt bereiken. 

Onvermiideliikheid van fouten/ risico acceptatie 
K9r: Wanneer fouten erg vaak voorkomen vind ik dat deze niet meer gemeld hoeven te worden. 
KIO: In dit beroep is het maken van fouten onvermijdelijk. 
K 11 r: Ik hoef fouten niet te melden, want waar mensen werken worden fouten gemaakt. 

Feedback 
01: Ik vind het prettig om een ontvangstbevestiging te krijgen na het indienen van een melding. 
02: Ik vind het prettig om te horen of mijn melding voldoende informatie bevat voor analyse. 
04: De terugkoppeling die ik ontvang bevat voldoende informatie. 
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05: Als ik een melding doe krijg ik naar aanleiding van deze melding voldoende feedback over de acties 
die ondernomen zijn naar aanleiding van het gemelde incident. 

Tiidsaspect feedback 
03r: Het duurt te lang voordat ik terugkoppeling krijg over het incident 

Straffen/ Angst/ Schaamte 
Externe angst 
N2r: Ik ben bang voor de reactie van de familie van de patiënt wanneer ik een incident meld. 
N4r: De mogelijkheid dat het incident openbaar wordt gemaakt weerhoudt mij ervan om een incident te 
melden. 
N5r: Het feit dat er juridische stappen (wet BIG) kunnen worden ondernomen weerhoudt mij ervan om 
een melding te doen. 

Anonimiteit 
Ml : Ik heb het gevoel dat mijn melding vertrouwelijk wordt behandeld. 
M2: Ik vind het belangrijk dat mijn melding vertrouwelijk wordt behandeld. 
M4r: Het liefst wil ik anoniem een melding doen. 
M5r: Wanneer het niet mogelijk is om een melding anoniem te doen zou dat voor mij een reden zijn om 
een melding achterwege te laten. 

Angst voor straffen door werkgever 
Nlr: Indien mijn leidinggevende ontdekt dat ik een fout heb gemaakt word ik hiervoor berispt. 
N3r: Ik ben bang voor disciplinaire acties die kunnen volgen als ik een melding doe. 

Beschuldigen van anderen 
Llr: Wanneer ik een fout van iemand anders meld, voel ik me verantwoordelijk voor eventuele 
maatregelen die tegen deze persoon worden genomen. 
L2r: Het is niet mijn verantwoordelijkheid om fouten van anderen te melden. 

Oordeel van anderen 
L3: Ik voel me gesteund door mijn collega's wanneer ik een melding doe. 
L4: Ik schaam me niet om anderen over mijn fouten te vertellen. 
L5r: Ik beschouw het melden van veel incidenten als een teken van incompetentie. 
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Moeite van het melden 
Tiidsaspecten 
Jlr: Als het erg druk is op de afdeling vergeet ik een melding te doen. 
J2r: Ik heb het te druk om incidenten te melden. 

Meldingsformulier 
Br: Het duurt te lang om het meldingsformulier in te vullen. 
J4r: Het meldingsformulier is erg ingewikkeld. 

Ondertekening formulier/ aanpassen tekst 
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I4r: Ik vind het vervelend dat het formulier voor indiening eerst ondertekend dient te worden door het 
afdelingshoofd. 
M3r: Ik vind het niet prettig wanneer mij gevraagd wordt om de tekst van een melding aan te passen, of 
als deze tekst door een ander wordt aangepast. 

Oorzaken 
Incidenten kunnen verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken zijn in te delen in verschillende 
categorieën: menselijk, organisatorisch, technisch, patiënt gerelateerd en overige oorzaken. Kunt u 
aangeven hoe vaak deze oorzaken voorkomen door een puntentotaal van 100 punten te verdelen over de 
vijf categorieën. 
Pa: Menselijk 
Pb: Organisatorisch 
Pc: Technisch 
Pd: Patiënt 
Pe: Overige 

Systeem voor verbetering vatbaar 
Ql Ja/Nee 
Q2 Zo ja, wat kan er verbeterd worden? 
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Bijlage 5.2: Overzicht alle vragen in de vragenlijst 
In deze bijlage zijn alle vragen opgenomen in dezelfde volgorde als ze in de vragenlijst zijn gesteld. 
Daarbij is te zien welke vragen uiteindelijk gehercodeerd zijn. Deze vragen worden weergegeven met een 
(x). 

Variabele 

A: Wat is uw primaire afdeling? 

Al: Mensen steunen elkaar op de afdeling 

A2: We hebben genoeg gekwalificeerd personeel om de werklast aan te kunnen 

A3 : Wanneer er veel werk snel verricht moet worden, werken we als een team samen om het werk af te krijgen. 

A4: Op deze afdeling behandelen mensen elkaar met respect 

AS (x): Het personeel op deze afdeling maakt langere werktijden dan goed is voor de patiëntenzorg 

A6: Wij zijn actief bezig met het verbeteren van patiëntveiligheid 

A7(x): We gebruiken meer poolers dan goed is voor de patiëntenzorg 

A8: Het personeel heeft het gevoel, dat hun fouten tegen hen worden gebruikt 

A9: Fouten hebben hier tot positieve veranderingen geleid 

A l0(x) : Het is toeval dat er hier niet vaker ernstiger fouten gebeuren 

A 11 : Als het ergens op de afdeling heel druk is, helpen anderen mee 

Al2(x): Wanneer een incident wordt gemeld, voelt het alsof de aandacht naar de melder gaat en niet naar het 
probleem 
Al 3: Nadat we veranderingen aanbrengen om de patiëntveiligheid te verbeteren, evalueren we de effecten 
hiervan 
Al4(x): We werken volgens een "crisis model": we proberen te veel te snel te doen 

AIS: Patiëntveiligheid wordt nooit opgeofferd voor het maken van meer productie 

Al6(x): Het personeel vreest dat de fouten die zij maken in hun personeelsdossier worden bijgehouden 

Al 7(x): We hebben problemen met de patiëntveiligheid op onze afdeling 

Al 8: Onze procedures en systemen zijn adequaat om vergissingen te voorkomen. 

B l: Mijn leidinggevende geeft een compliment als hij/zij ziet dat werkzaamheden volgens de vastgestelde 
patiëntveiligheid procedures worden verricht 
B2: Mijn leidinggevende neemt suggesties van het personeel met betrekking tot patiëntveiligheid serieus in 
overweging. 
B3(x): Telkens wanneer de druk toeneemt wil mijn leidinggevende dat wij harder werken, zelfs als dit er toe 
leidt dat we stappen in procedures overslaan 
B4(x): Mijn leidinggevende ziet problemen die zich keer op keer voordoen over het hoofd 

C 1: We krijgen feedback over de veranderingen die ten gevolge van het melden van incidenten zijn ingevoerd 

C2: Het personeel voelt zich vrij om te spreken als zij iets ziet dat mogelijk een negatief effect heeft op de 
patiëntenzorg 
C3: We worden geïnformeerd over vergissingen die op deze afdeling voorkomen 

C4: Het personeel voelt zich vrij om beslissingen of acties van personen met meer bevoegdheden ter discussie 
te stellen 
CS: Op deze afdeling bespreken we mogelijkheden om te voorkomen dat vergissingen zich herhalen 

C6(x): Het personeel is bang om iets wat niet juist lijkt aan de orde te stellen 

Dl: Als een vergissing wordt gemaakt, maar wordt ontdekt en gecorrigeerd voordat deze de patiënt heeft 
bereikt, hoe vaak wordt dit gerapporteerd? 
D2: Als een vergissing wordt gemaakt, die niet tot schade aan de patiënt kan leiden, hoe vaak wordt dit 
geraooorteerd? 
D3 : Als een vergissing wordt gemaakt, die de patiënt had kunnen schaden, maar niet geschaad heeft, hoe vaak 
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wordt dit gerapporteerd? 

E(x): Geef uw afdeling een algemeen oordeel voor patiëntveiligheid 

F 1: Het ziekenhuismanagement zorgt voor een werkklimaat waarin patiëntveiligheid gestimuleerd wordt. 

F2(x): Ziekenhuisafdelingen stemmen onderling niet goed af 

F3(x): Er vallen zaken "tussen wal en schip" als patiënten van de ene naar de andere afdeling worden 
overgeplaatst 
F4: Er is een goede samenwerking tussen de ziekenhuisafdelingen die met elkaar moeten samenwerken 

FS(x): Belangrijke informatie over patiëntenzorg gaat vaak verloren tijdens de wisseling van diensten 

F6(x): Het is vaak onplezierig om met personeel van andere ziekenhuisafdelingen samen te werken 

F7(x): Problemen ontstaan vaak bij de uitwisseling van informatie tussen ziekenhuisafdelingen 

F8: Uit de activiteiten die het ziekenhuismanagement verricht blijkt dat patiëntveiligheid topprioriteit heeft. 

F9(x): Het ziekenhuismanagement lijkt alleen geïnteresseerd in patiëntveiligheid als zich een incident met 
schadelijk gevolg heeft voorgedaan 
FlO: Ziekenhuisafdelingen werken goed samen om patiënten de beste zorg te verlenen 

Fl l(x) : Wisseling van diensten is problematisch voor de patiënten in dit ziekenhuis 

G 1: Gemeld aantal incidenten het afgelopen jaar 

G2a: Aantal meldingen het afgelopen jaar zonder gezondheidsnadeel 

G2b: Aantal meldingen het afgelopen jaar met tijdelijk gezondheidsnadeel 

G2c: Aantal meldingen het afgelopen jaar met ernstig gezondheidsnadeel 

G4: Incidenten waarvan geen melding is gemaakt 

H 1: Een systeem dat incidenten registreert is belangrijk voor patiëntveiligheid. 

H2(x): Ik geloof niet dat het melden van incidenten de patiëntveiligheid verbetert 

H3: Door het melden van incidenten kan de kwaliteit van de zorg verbeterd worden. 

I 1: Ik weet waar ik het formulier kan vinden om een melding te doen 

12: Ik ben bekend met de procedure die geldt bij het doen van een melding 

13: Ik weet welke fouten gemeld dienen te worden 

l4(x) : Ik vind het vervelend dat het formulier voor indiening eerst ondertekend dient te worden door het 
afdelingshoofd 
l5(x) : Het is mij niet duidelijk welke incidenten in aanmerking komen voor een melding 

l6(x): Wanneer er een fout gemaakt wordt weet ik niet hoe ik dit moet melden 

17: Ik weet wie er verantwoordelijk is voor het doen van een melding 

l8{x): Wanneer er meerdere mensen bij een incident betrokken zijn is mij niet duidelijk wie dit moet melden 

Jl{x): Als het erg druk is op de afdeling vergeet ik een melding te doen 

J2(x) : Ik heb het te druk om incidenten te melden 

J3(x): Het duurt te lang om het meldingsformulier in te vullen 

J4(x): Het meldingsformulier is erg ingewikkeld 

KI: Incidenten met ernstige schade meld ik altijd 

K2 : Ik meld ook incidenten, waarbij er geen zichtbaar letsel is aan de patiënt 

K3: Ik meld incidenten ook als het melden hiervan weinig toegevoegde waarde lijkt te hebben 

K4(x): Ik meld alleen fouten die consequenties hebben voor de patiënt 

K5: Ik meld ook fouten die worden opgelost voor ze de patiënt bereiken 

K6(x): Ik doe geen melding wanneer ik de fout al heb besproken met de betrokken personen. 

K7(x): Wanneer iemand tegen me zegt dat een melding over een bepaalde fout niet nuttig is, doe ik hiervan 
geen melding 
K8(x): Ik meld een incident niet wanneer een leidinggevende aangeeft dat het probleem al bekend is, en er al 
aan verbeteringen gewerkt wordt 
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K9(x): Wanneer fouten erg vaak voorkomen vind ik dat deze niet meer gemeld hoeven te worden 

KlO: In dit beroep is het maken van fouten onvermijdelijk 

KL 1 (x): Ik hoef fouten niet te melden, want waar mensen werken worden fouten gemaakt 

Ll(x): Wanneer ik een fout van iemand anders meld, voel ik me verantwoordelijk voor eventuele maatregelen 
die tegen deze persoon worden genomen 
L2(x):Het is niet mijn verantwoordelijkheid om fouten van anderen te melden 

L3: Ik voel me gesteund door mijn collega's wanneer ik een melding doe 

L4: Ik schaam me niet om anderen over mijn fouten te vertellen 

L5(x): Ik beschouw het melden van veel incidenten als een teken van incompetentie 

Ml: Ik heb het gevoel dat mijn melding vertrouwelijk wordt behandeld 

M2: Ik vind het belangrijk dat mijn melding vertrouwelijk wordt behandeld 

M3(x): Ik vind het niet prettig wanneer mij gevraagd wordt om de tekst van een melding aan te passen, of als 
deze tekst door een ander wordt aangepast 
M4(x): Het liefst wil ik niet anoniem een melding doen 

M5(x): Wanneer het niet mogelijk is om een melding anoniem te doen zou dat voor mij een reden zijn om een 
melding achterwege te laten 
Nl(x): Indien mijn leidinggevende ontdekt dat ik een fout heb gemaakt wordt ik hiervoor berispt 

N2(x): Ik ben bang voor de reactie van de familie van de patiënt wanneer ik een incident meld 

N3(x): Ik ben bang voor disciplinaire acties die kunnen volgen als ik een melding doe 

N4(x): De mogelijkheid dat het incident openbaar wordt gemaakt weerhoudt mij ervan om een incident te 
melden 
N5(x): Het feit dat juridische stappen (wet BIG) kunnen worden ondernomen weerhoudt mij ervan om een 
melding te doen 
0 L: Ik vind het prettig om een ontvangstbevestiging te krijgen na het indienen van een melding 

02: Ik vind het prettig om te horen of mijn melding voldoende informatie bevat voor analyse 

03(x): Het duurt te lang voordat ik terugkoppeling krijg over het incident 

04: De terugkoppeling die ik ontvang bevat voldoende informatie 

05: Als ik een melding doe krijg ik naar aanleiding van deze melding voldoende feedback over de acties die 
ondernomen ziin naar aanleiding van het gemelde incident 
Pa: Oorzaken gerelateerd aan menselijk handelen 

Pb: Oorzaken gerelateerd aan organisatie en management 

Pc: Oorzaken gerelateerd aan materiële omgeving 

Pd: Oorzaken gerelateerd aan kenmerken patiënt 

Pe: Overige oorzaken 

Ql: Vindt u het huidige systeem voor het melden van incidenten voor verbetering vatbaar? 

Rl: Hoe lang werkt u in dit ziekenhuis? 

R2: Hoe lang werkt u in dit ziekenhuis op uw huidige afdeling? 

R3: Hoeveel uren per week werkt u doorgaans in dit ziekenhuis? 

R4: Wat is uw functie in dit ziekenhuis? 

R5: Hoe lang werkt u al in deze functie? 
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Bijlage 6.1: Missing Value Analysis 
In deze bijlage worden de analyses van de missende data besproken. Wanneer alle data is ingevoerd is het 
van belang om deze analyses van de missende data, nog voor hercodering, als eerste uit te voeren. 
Missende data kan namelijk de resultaten van het onderzoek beïnvloeden. Het is van belang te kijken of de 
missende data volledig random zijn of dat het patroon van de missende data afhangt van een of meerdere 
vragen in de vragenlijst. 
Hierbij is het van belang om een drietal zaken na te gaan: 

Missende data per vraag. 
Missende data per respondent 
Patronen in de missende data 

In de analyses dient rekening worden gehouden met het feit dat een aantal vragen niet van toepassing zijn 
op de afdelingen Centrum Eerste Hulp en de Polikliniek. Deze vragen staan weergegeven in onderstaande 
tabel. 

Vraae Afdeli02 Reden 
A7: We gebruiken meer poolers dan goed is CEH Op het CEH maakt men geen gebruik van 
voor de patiëntenzorg poolers/uitzendkrachten 
F5: Belangrijke informatie over patiëntenzorg Polikliniek De polikliniek is geopend van 08.15-16.00 
gaat vaak verloren tijdens de wisseling van uur. Hier is geen sprake van overdrachten. 
diensten 
F 11 : Wisseling van diensten is problematisch Polikliniek De polikliniek is geopend van 08.15-16.00 
voor de patiënten in dit ziekenhuis uur. Hier is geen sprake van overdrachten. 

Tabel 6.1.1 Vragen niet van toepassing op afdeling 

Missende data per vraag 
Er is gekeken naar het aantal missende data per vraag. Een algemeen advies hierbij is om nog even verder 
te kijken wanneer dit percentage hoger is dan 5%. Het grootste aantal vragen blijft tussen de 1 en 3 
procent qua missende data per vraag. Het aantal missende data per vraag voor alle variabelen is terug te 
vinden in tabel 6.1.2. 

Missing Missing Missing 
Variabele N # % Variabele N # % Variabele N # % 
A 118 0 0 F4 117 1 0,8 K9 117 1 0,8 
A1 116 2 1,7 F5 115 3 2,5 K10 117 1 0,8 
A2 118 0 0 F6 115 3 2,5 K11 116 2 1,7 
A3 118 0 0 F7 116 2 1,7 L1 116 2 1,7 
A4 117 1 0,8 F8 114 4 3,4 L2 117 1 0,8 
AS 118 0 0 F9 115 3 2,5 L3 116 2 1,7 
A6 116 2 1,7 F10 115 3 2,5 L4 117 1 0,8 
A7 85 33 280 F11 112 6 51 L5 117 1 0,8 
AS 118 0 0 G1 117 1 0,8 M1 115 3 2,5 
A9 118 0 0 G2a 48 70 593 M2 117 1 0,8 
A10 118 0 0 G2b 47 71 602 M3 116 2 1,7 
A11 118 0 0 G2c 47 71 602 M4 116 2 1,7 
A12 116 2 1,7 G4 112 6 51 M5 117 1 0,8 
A13 116 2 1,7 H1 116 2 1,7 N1 116 2 1,7 
A14 115 3 2,5 H2 115 3 2,5 N2 116 2 1,7 
A15 116 2 1,7 H3 115 3 2,5 N3 116 2 1,7 
A16 116 2 1,7 11 118 0 0 N4 116 2 1,7 
A17 115 3 2,5 12 118 0 0 N5 116 2 1,7 
A18 116 2 1,7 13 118 0 0 01 115 3 2,5 
81 115 3 2,5 14 118 0 0 02 116 2 1,7 
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Missina Missina Missina 
Variabele N # % Variabele N # % Variabele N # % 
82 114 4 3,4 15 118 0 0 03 113 5 4,2 
83 114 4 34 16 118 0 0 04 113 5 4,2 
84 115 3 2,5 17 118 0 0 05 112 6 5.1 
C1 116 2 1,7 18 118 0 0 P1a 114 4 3,4 
C2 116 2 1,7 J1 117 1 0,8 P1b 114 4 3,4 
C3 117 1 0,8 J2 118 0 0 P1c 114 4 3,4 
C4 116 2 1,7 J3 117 1 0,8 P1d 114 4 3,4 
C5 114 4 3,4 J4 117 1 0,8 P1e 114 4 3,4 
C6 117 1 0,8 K1 117 1 0,8 01 110 8 6.8 
D1 116 2 1,7 K2 117 1 0,8 R1 116 2 1,7 
D2 117 1 0,8 K3 117 1 0,8 R2 114 4 3,4 
D3 116 2 1,7 K4 117 1 0,8 R3 115 3 2,5 
E 113 5 4,2 K5 116 2 1,7 R4 116 2 1,7 
F1 117 1 ,8 K6 117 1 0,8 R5 116 2 1,7 
F2 116 2 1 7 K7 116 2 1,7 
F3 117 1 0,8 K8 116 2 1,7 

Tabel 6.1.1 Missende data per vraag 

De vragen, waarbij het percentage missende data hoger is dan 5%, zijn in de tabel aangegeven in het 
blauw. Deze vragen zullen hier worden besproken: 

• A7, we gebruiken meer poolers dan goed is voor de patiëntenzorg. Het percentage missende data 
bedraagt 28%. Zoals aangegeven is deze vraag niet van toepassing voor de medewerkers van het 
CEH. Het percentage missende data zonder deze medewerkers van het CEH bedraagt 0. 

• F 11, wisseling van diensten is problematisch voor de patiënten in dit ziekenhuis. Het percentage 
missende data is hier gelijk aan 5, 1 %. Wanneer de medewerkers van de polikliniek niet worden 
meegenomen is dit percentage gelijk aan 3,4%. 

• G2a,b,c, Aantal incidenten dat gemeld is het afgelopen jaar verdeeld over drie categorieën. 
Deze drie vragen worden slechts beantwoord wanneer men het afgelopen jaar een melding heeft 
gedaan. Wanneer men de respondenten, die geen melding het afgelopen jaar hebben gedaan, niet 
mee telt betreffen de percentages 2,5% voor vraag G2a, en 3,4% voor de vragen G2b, en G2c. 

• G4, Aantal incidenten waarvan geen melding is gemaakt, terwijl dit wel had gemoeten. Het 
percentage missende data bedraagt hier 5, 1 %. Hierbij gaat het om vijf respondenten die de vraag 
niet hebben ingevuld en 1 respondent die niet weet hoeveel incidenten hij/zij het afgelopen jaar niet 
heeft gemeld. De vraag is bij vier respondenten niet ingevuld als enige vraag, of met slechts een 
klein aantal andere vragen. Daarnaast is 1 respondent vergeten een hele bladzijde met vragen in te 
vullen. 

• OS, Als ik een melding doe krijg ik naar aanleiding van deze melding voldoende feedback over 
de acties die ondernomen zijn naar aanleiding van het gemelde incident. 

Het percentage missende data is bij deze vraag gelijk aan 5, I %. Vier van de vijf respondenten 
hadden het afgelopen jaar niet gemeld. Dit kan verklaren dat zij moeilijk antwoord kunnen geven 
op vragen over de respons van een melding. Zij hebben dan ook de twee andere vragen op respons 
van een melding niet ingevuld. Twee respondenten hebben wel eerder gemeld, 1 hiervan heeft de 
hele pagina niet ingevuld. De andere respondent heeft slechts 1 andere vraag niet ingevuld. 

• Q1, Vindt u het huidige systeem voor verbetering vatbaar? Hierbij mist 6,8% van de totale 
respons. Er zijn 8 respondenten die deze vraag niet hebben ingevuld. Bij vier personen was dit de 
enige vraag die niet ingevuld is. Drie respondenten hadden een klein aantal andere vragen niet 
ingevuld. Slechts 1 respondent had meer dan vijf andere vragen niet ingevuld. Deze persoon had 
dan ook een hele bladzijde gemist.Mogelijk zou het feit dat hier geen antwoordcategorie "weet 
niet" aanwezig was voor een groot deel deze missende data kunnen verklaren. 
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Over het algemeen kan dus gezegd worden dat het percentage missende data erg klein is. Bij de vragen die 
een groter deel dan 5% missen is een groot deel van dit percentage te verklaren. Er wordt dus voor 
gekozen om geen enkele vraag op basis van deze analyse te verwijderen uit de database. 

Missende data per respondent 
Voor iedere respondent is de grootte van de missende data bekeken. Wanneer een respondent een groter 
percentage dan 25% van de vragen niet heeft ingevuld is het van belang dit nader te bekijken. De 
missende data per respondent is te vinden in tabel 6.1 .3. 

Aantal missende vn12en %mmin2 Aantal resnondenten 
0 0 73 

1-2 0,8-1,7 27 
3-10 2,5- 8,5 13 

10-29 8,5- 25 4 
> 29 >25 1 

Totaal: 118 

Tabel 6.1.3 Missende data per respondent 

Zoals te zien is in de tabel mist een groot deel van de respondenten minder dan 2,5%. De 18 respondenten 
die een groter percentage missen worden hier nog kort besproken: 

• 2,5 tot 8,5 % missende data 
Er zijn 13 respondenten die in deze categorie vallen. Dit varieert van hele hoofdstukken die niet zijn 
ingevuld tot een x aantal losse vragen. Tweemaal is hoofdstuk R niet ingevuld om nog anoniemer te 
blijven, driemaal hoofdstuk P vanwege het lastige inschatten van de percentages bij de oorzaken, een 
aantal maal heeft men nog nooit gemeld en mist men vragen over de respons op een melding, en het 
meldingsformulier. 

• 8,5 tot 25 % missende data 
De vier respondenten die tussen de 10 en 29 vragen niet hebben ingevuld hadden allemaal per ongeluk een 
hele bladzijde niet ingevuld. 

• Meer dan 25% niet ingevuld 
Er slechts 1 respondent die meer dan 25 % van de vragen niet heeft ingevuld. 
Deze persoon heeft voornamelijk hele hoofdstukken niet ingevuld omdat diegene nog nooit gemeld had en 
bovendien melden de taak van verpleegkundigen vindt. Omdat de hoofdstukken die wel ingevuld zijn 
helemaal zijn ingevuld is besloten de respondent in de steekproef te houden. 

Patronen in missende data 
Naast de missende data per vraag en per respondent is het van belang om te onderzoeken of er patronen te 
ontdekken zijn in de missende data. De meeste respondenten missen random 1 of meerdere vragen. 
Vragen die vaker gemist worden zijn de vragen E, Gl, G4 en Ql. E heeft een andere opmaak, dus kunnen 
mensen deze vraag daardoor gemist hebben, men wordt hier ook gedwongen tussen acceptabel en zeer 
goed te kiezen. G 1 en G4 kan men niet in willen vullen, omdat het aantal incidenten dat men wel of niet 
meldt gevoelige informatie is. Ql geeft alleen de opties ')a" en "nee". Mogelijk zou het feit dat hier geen 
antwoordcategorie "weet niet" aanwezig was voor een groot deel deze missende data kunnen verklaren. Er 
zijn verder geen patronen te ontdekken die leiden tot het verwijderen van vragen of respondenten. 
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Bijlage 6.2: Analyse van outliers 
Wanneer een steekproef klein is kunnen outliers een groot effect hebben op de gemiddelde waarden en de 
standaard deviaties. Ze kunnen ook veroorzaakt worden door een verkeerde invoer, of een fout van de 
respondent. In deze bijlage wordt de analyse van het zoeken naar outliers besproken. 

Voor alle vragen is bekeken of er outliers zijn. Hiervoor is gekeken per vraag of er respondenten zijn die 
meer dan drie maal afwijken van de gemiddelde standaardafwijking. Omdat de respondenten het vaak erg 
eens zijn kan een afwijkende mening op een 5-punts schaal toch een outlier betreffen. Deze respondenten 
met een afwijkende mening kunnen juist veel informatie geven over de veiligheidscultuur. De meeste 
respondenten vallen slechts één keer buiten de grens van drie maal de gemiddelde standaardafwijking. 
Voor de respondenten die vaker een outlier vormen is gekeken of dit voortvloeit uit het inconsistent 
antwoorden op vragen, of dat deze respondenten gewoon een extreme mening hebben ten opzichte van het 
gemiddelde. Alle respondenten die twee keer of meer een outlier zijn staan weergegeven in tabel 6.2.1. 
Hierbij is het totaal aantal outliers per respondent aangegeven, en of deze outliers positieve of negatieve 
outliers betreffen. 

Resnondent # keer outlier Positief Negatief 
110 3 3 
107 2 2 
96 3 3 
94 3 3 
87 5 5 
81 3 3 
77 3 3 
73 3 3 
69 2 1 1 
66 2 2 
58 3 2 1 
53 2 2 
51 4 4 
48 2 1 1 
47 2 2 
36 2 2 
29 2 2 
28 2 2 
26 2 2 
lO 3 3 
9 2 2 

Tabel 6.2.1 Outliers 

Over het algemeen is te zien dat de meeste respondenten met een afwijkende mening een negatief beeld 
van de veiligheidscultuur hebben ten opzicht van het gemiddelde. Er is daarnaast één respondent die een 
positief beeld heeft over de veiligheids- en meldingscultuur. De respondenten die uitsluitend positieve of 
uitsluitend negatieve outliers hebben kunnen worden beschouwd als respondenten met een afwijkende 
mening. Nadere analyse van de antwoorden van deze respondenten geeft aan dat de respondenten met 
minstens drie outliers over het algemeen ook op de andere vragen overwegend positief of negatief 
(afhankelijk van de richting van de outliers) antwoorden. Bij respondenten die zowel positieve als 
negatieve outliers hebben is nader onderzocht of zij niet inconsistent antwoorden en op basis daarvan 
verwijderd zouden moeten worden uit de steekproef. 
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• Respondent 69: Outlier bij de vragen: 
1. Dl (score 5: Altijd): Als een vergissing wordt gemaakt, maar wordt ontdekt en 

gecorrigeerd voordat deze de patiënt heeft bereikt, hoe vaak wordt dit gerapporteerd? 
2. KI (score 2: Mee oneens): Incidenten met ernstige schade meld ik altijd. 

Antwoorden op beide vragen spreken elkaar niet tegen. Bij verder onderzoek komt naar voren dat de 
respondent vaker aangeeft in grote mate near misses te melden. Een verklaring voor de lage score op K 1, 
waarbij men dient te denken aan de eigen situatie het afgelopen jaar, zou kunnen zijn dat de respondent 
het afgelopen jaar alleen incidenten zonder schade heeft gemeld, en aangeeft alles gemeld te hebben. Er 
wordt besloten de respondent niet te verwijderen uit de dataset. 

• Respondent 58: Outlier bij de vragen: 
1. A16 (score 5: Zeer mee eens): Het personeel vreest dat de fouten die zij maken in hun 

personeelsdossier worden bijgehouden. 
De respondent scoort ook hoog op de vraag A12: Wanneer een incident wordt gemeld, voelt het alsof de 
aandacht naar de melder gaat en niet naar het probleem. Vreemd genoeg heeft de respondent niet het 
gevoel dat fouten tegen het personeel worden gebruikt. Er is wel een hoge mate van angst voor een 
berisping bij het melden van incidenten. Dit is overigens de enige vorm van angst die de respondent 
aangeeft. 

2. Dl (score 5: Altijd): Als een vergissing wordt gemaakt, maar wordt ontdekt en 
gecorrigeerd voordat deze de patiënt heeft bereikt, hoe vaak wordt dit gerapporteerd? 

De respondent geeft bij alle vragen over het melden van incidenten en near misses aan dat zowel de 
afdeling als de respondent zelf altijd zouden melden. 

3. M3 (score 1: Zeer mee oneens): Ik vind het niet prettig wanneer mij gevraagd wordt om 
de tekst van een melding aan te passen, of als deze tekst door een ander wordt aangepast. 

De respondent vindt het niet erg om de tekst van een melding aan te passen. Er is ook geen wens om 
anoniem te melden. 
Over het algemeen is de respondent consistent bij het antwoorden van de vragen. Alleen A16 geeft wat 
vraagtekens. Toch wordt besloten om de respondent niet te verwijderen. 

• Respondent 48: Outlier bij de vragen: 
1. E (score l: Uitstekend): Cijfer voor patiëntveiligheid 
2. Kl (score 2: Mee oneens): Incidenten met ernstige schade meld ik altijd. 

Antwoorden op beide vragen spreken elkaar niet tegen. De respondent scoort op de vragen over de 
veiligheidscultuur op de afdeling in het eerste deel van de vragenlijst vrij hoog. Een hoge score op vraag E 
is dus gerechtvaardigd. Net als respondent 69 heeft deze respondent het afgelopen jaar alles gemeld, en 
betreft dit alleen incidenten zonder schade. Dit kan de lage score op K l wederom verklaren. Er is geen 
reden om de respondent uit de dataset te verwijderen. 

Conclusie Outliers 
Ondanks dat een aantal respondenten vaker buiten de grenzen vallen is besloten om alle respondenten te 
handhaven in de datafile. 
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Bijlage 6.3: Hercodering antwoordcategorieën 
Om een goed beeld te krijgen van de mening van de respondenten wat betreft de veiligheids- en 
meldingscultuur is het van belang dat de antwoordcategorieën van alle vragen vergelijkbaar met elkaar 
zijn. Alle vragen dienen zodanig gecodeerd te zijn dat een lage score op de 5-punts schaal een negatief 
effect weergeeft op de veiligheidscultuur/meldingscultuur, en een hoge score een positief effect op de 
veiligheidscultuur/meldingscultuur weergeeft. In deze bijlage wordt aangegeven welke vragen 
gehercodeerd zijn. 

Vragen waarbij hercodering is toegepast 
Bij een groot deel van de vragen is gebruik gemaakt van een 5-punts schaal. Bij de hercodering van een 
deel van de vragen worden de antwoorden in de datafile bij die vragen omgezet. De oude en nieuwe 
antwoordcategorieën staan weergegeven in tabel 6.3. l. 

Oude antwoordcate2orie Nieuwe antwoordcate2orie 
5 
4 
3 
2 
l 

Tabel 6.3.1 Hercodering antwoordcategorieën 

De vragen waarbij hercodering is toegepast: 

l 
2 
3 
4 
5 

Hoofdstuk A: AS, A7, AIO, Al2, Al 4, A16, A17 
Hoofdstuk B: B3, B4 
Hoofdstuk C: C6 
Hoofdstuk E: E 
Hoofdstuk F: F2, F3, F5, F6, F7, F9, Fl 1 
Hoofdstuk H: H2 
Hoofdstuk I: 14, 15, 16, I8 
Hoofdstuk J: Jl, 12, J3, J4 
Hoofdstuk K: K4,K6, K7, K8, K9, Kl 1 
Hoofdstuk L: L 1, L2, L5 
Hoofdstuk M: M3, M4, M5 
Hoofdstuk N: Nl, N2, N3, N4, NS 
Hoofdstuk 0: 03 

In de tabel met alle vragen in bijlage 5.2 zijn de gehercodeerde vragen aangegeven met een (x) achter het 
vraagnummer. 

Melden of niet melden? 25 



Bijlagen 

Bijlage 6.4: Dimensies en schalen deel veiligheidscultuur vragenlijst 
In deze bijlage wordt nagegaan of de dimensies uit het deel van de vragenlijst dat de veiligheidscultuur 
meet betrouwbaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Cronbach's Alpha en de correlaties tussen de 
verschillende items binnen de dimensie. 

die niet tot schade aan de atiënt kan leiden 
die de atiënt had kunnen schaden 

Correlaties Dimensie 1: Freouentie melden incidenten 
Dl D2 D3 

Dl 1 
D2 r(l 15) =.35 , p = .000 1 
D3 r(l 14) =.3 L, p = .OOL r(l 15) =.77, p = .000 1 

► De betrouwbaarheid van deze dimensie ligt ruim boven de .60. 

Correlaties Dimensie 2: Algemene oerceptie veiligheid 
A10 A15 A17 A18 

A10 1 

A15 r(L 15) =.05,p = .618 1 

A17 r( L 14) =.28, p = .003 r(l 14) =.38, p = .000 1 

A18 r( 115) =.21 , p = .022 r( L 15) =.25, p = .008 r(l 14) =.40, p = .000 1 

► Betrouwbaarheid van deze dimensie is net niet voldoende. Wanneer AIO wordt verwijderd uit de 
dimensie wordt de betrouwbaarheid hoger. De correlatie tussen A 10 en A 15 is niet significant. 
Verwijdering van deze vraag verdient de voorkeur. Echter, om vergelijkingen met andere 
vragenlijsten mogelijk te maken, wordt AIO niet verwijderd. 

Cronbach's Al ha= .797 

B3: Wanneer de druk toeneemt wil mijn supervisor/ leidinggevende dat wij harder werken, zelfs als dit 
er toe leidt dat we sta en in rocedures overslaan 
B4: Su ervisor/leidin evende ziet roblemen die zich keer o keer voordoen over het hoofd 

Correlaties Dimensie 3: Verwachtine/acties leidi1122evende 
81 82 83 84 

81 1 

82 r( L 13) =.53, p = .000 1 

83 r(L 13) =.42, p = .000 r( L 12) =.50, p = .000 1 

84 r(l l 4) =.50, p = .000 r( 113) =.63, p = .000 r(l 13) =.56, p = .000 

► De betrouwbaarheid van deze dimensie is ruim voldoende. 
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Dimensie 4: Continue verbeteri02 1 Cronbach's Alpha= .549 
A6: Actief bezig met verbeteren patiëntveiligheid 
A9: Fouten hebben hier tot positieve veranderingen geleid 
Al 3: Nadat veranderingen zijn aangebracht patiëntveiligheid te verbeteren, wordt hun effectiviteit 
geëvalueerd 

Correlaties Dimensie 4: Continue verbeteri02 
A6 A9 AI3 

A6 l 
A9 r( 115) =.37, p = .000 l 
AI3 r(l 13) =.22, p = .0 l7 r(l 15) =.29, p = .002 l 

► De betrouwbaarheid van de dimensie ligt net onder het minimum van .60. Echter, wanneer een 
item verwijderd wordt wordt Cronbach's alpha niet veel hoger. Aangezien de correlaties 
significant zijn blijven alle items behouden in de schaal. 

Dimensie 5: Teamwerk binnen afdelilU!en 1 Cronbach's Alpha= .785 
A 1 : Mensen steunen elkaar 
A3: Wanneer er veel werk snel verricht moet worden, werken we als een team samen 
A4: Behandelen mensen elkaar met respect 
All: Ergens op afdeling heel druk, helpen anderen mee 

Correlaties Dimensie 5: Teamwerk binnen afdeli02en 
A1 A3 A4 A11 

A1 1 

A3 r(ll5) =.42,p = .000 1 
A4 r(l 15) =.74, p = .000 r( l 16) =.35, p = .000 1 

A11 r( l 15) =.46, p = .000 r( l l 7) =.52, p = .000 r(l 16) =.39, p = .000 1 

► De betrouwbaarheid van deze schaal is .785, en is dus ruim voldoende. 

Dimensie 6: Communicatie Ooenheid 1 Cronbach's Alpha= .598 
C2: Personeel voelt zich vrij om te spreken als zij iets zien met mogelijk negatief effect 
C4: Personeel voelt zich vrij om beslissingen of acties van personen met meer bevoegdheden ter 
discussie te stellen 
C6: Personeel is bang om iets wat niet juist lijkt aan de orde te stellen 

Correlaties Dimensie 6: Communicatie Ooenheid 
C2 C4 C6 

C2 l 
C4 r(l 13) =.26, p = .005 l 
C6 r(l 14) =.26, p = .006 r(l 15) =.43, p = .000 1 

► Bij deze schaal is de betrouwbaarheid net voldoende. Ook wanneer een item verwijderd wordt 
wordt de betrouwbaarheid alleen maar lager. 

Dimensie 7: Feedback/communicatie over fouten Cronbach's Al ha= .71:1. 
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Correlaties Dimensie 7: Feedback/communicatie over fouten 
Cl C3 es 

Cl 1 
C3 r(l 14) =.47, p = .000 l 
es r(l 11) =.36, p = .000 r(l 13) =.58,p = .000 1 

► De schaal heeft een betrouwbaarheid die ruim voldoende is. 

Dimensie 8: Niet-straffende resoons op fouten I Cronbach's Alpha= .682 
A8: Personeel heeft gevoel dat hun fouten tegen hen worden gebruikt 
Al 2: Incident gemeld, voelt als aandacht naar melder en niet naar probleem 
Al 6: Personeel vreest dat fouten in personeelsdossier worden bijgehouden 

Correlaties Dimensie 8: Niet-straffende resoons op fouten 
A8 Al2 Al6 

A8 1 
Al2 r( 115) =.44, fJ = .000 1 
Al6 r(l 15) =.37, p = .000 r(l 15) =.45 , p = .000 l 

► Cronbach' s Alpha ligt voor deze schaal boven de minimale betrouwbaarheid van .60. 

Dimensie 9: StatTID2 1 Cronbach's Alpha= .246 
A2: Mensen steunen elkaar genoeg personeel om de werklast aan te kunnen 
AS: Langere werktijden dan goed is voor de patiëntenzorg 
A7: Meer uitzend/invalkrachten dan goed is voor patiëntenzorg 
Al 4: We werken volgens een "crisis model" 

Correlaties Dimensie 9: Staffin2 
A2. A5 A7 A14 

A2 1 
A5 r(ll7) =.17, p = .065 1 
A7 r(84) =-.24, p = .027 r(84) =.33, p = .002 1 
A14 r(ll4) =.05,p = .632 r(ll4) =.16, p = .081 r(82) =.05, p = .639 1 

► De betrouwbaarheid van de schaal ligt ver onder het minimum van .60. Ook de correlaties tussen 
de schalen zijn grotendeels niet significant. Bij latere analyses op basis van de vragenlijst zullen 
dan ook geen conclusies worden getrokken op basis van deze schaal. 

F9: Zkhs management lijkt alleen geïnteresseerd in patiëntveiligheid als zich een incident met 
schadeli "k evol heeft voor edaan 

Correlaties Dimensie 10: Zkhs Mana2ement steun veifü!heid 
Fl F8 F9 

Fl 1 
F8 r(l 12) =.52, p = .000 l 
F9 r(l 13) =.13, p = .164 r(l 13) =.39, p = .000 1 

► De schaal is voldoende betrouwbaar. 
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Dimensie 11: Teamwerk tussen afdeli02en 1 Cronbach's Alpha= .525 
F2: Ziekenhuisafdelingen stemmen onderling niet goed af 
F4: Goede samenwerking tussen zh afd. die met elkaar moeten samenwerken 
F6: Vaak onplezierig om met personeel van andere zh afd. samen te werken 
Fl0: Zkhs afd. werken goed samen om patiënten de beste zorg te verlenen 

Correlaties Dimensie 11: Teamwerk tussen afdeliru!en 
F2 F4 F6 F10 

F2 1 
F4 r(l 15) =.30, p = .001 1 
F6 r(l 12) =-.00, p = .961 r(l 13) =.06, p = .529 1 
F10 r(l 13) =.37, p = .000 r( 113) =.44, p = .000 r(113) =.01,p = .434 1 

► De betrouwbaarheid van de schaal is net niet voldoende. Bij verwijdering van item F6 zou de 
betrouwbaarheid toenemen tot een acceptabele betrouwbaarheid. Aangezien de correlaties tussen 
deze variabele en elk van de andere items niet significant zijn verdient verwijdering van F6 hier 
de voorkeur. Om vergelijkingen met andere gebruikers van de vragenlijst mogelijk te maken 
wordt de schaal als zodanig behouden. 

Dimensie 12: Zkhs overdrachten/overplaatsen 1 Cronbach's Aloha= .697 
F3: Er vallen zaken tussen "wal en schip"als patiënten van de ene naar de andere afd. worden 
overgeplaatst 
F5: Belangrijke informatie over patiëntenzorg gaat vaak verloren tijdens de wisseling van diensten 
F7: Problemen ontstaan vaak bij de uitwisseling van informatie tussen zh afd. 
Fl 1: Wisseling van diensten is problematisch voor de patiënten in dit zh 

Correlaties Dimensie 12: Zkhs overdrachten/overplaatsen 
F3 FS F7 F11 

F3 1 
FS r(l 14) =.36, p = .000 1 
F7 r(l 14) =.40, p = .000 r( 112) =.33, p = .000 1 
F11 r( 110) =.26, p = .006 r( 110) =.51, p = .000 r(l 11) =.29, p = .002 1 

► Cronbach' s Alpha is voor deze schaal voldoende. 
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Bijlage 6.5: Opstellen dimensies deel meldingscultuur vragenlijst 
Bij het opstellen van de vragenlijst zijn de vragen bedacht aan de hand van een lijst met onderwerpen en 
potentiële dimensies die voortvloeiden uit de verschillende stappen voor het opstellen van de vragenlijst. 
In deze bijlage zal worden uitgelegd hoe deze vragen vervolgens hebben geleid tot een aantal betrouwbare 
dimensies. De vragen die niet binnen een dimensie passen zullen als losse items worden meegenomen bij 
de analyses. 

Nut van een kwaliteitssysteem 
Hl: Een systeem dat incidenten registreert is belangrijk voor patiëntveiligheid. 
H2r: Ik geloof niet dat het melden van incidenten de patiëntveiligheid verbetert. 
H3 : Door het melden van incidenten kan de kwaliteit van de zorg verbeterd worden 

Deze drie vragen worden gebruikt als dimensie. De betrouwbaarheid is redelijk laag (.484), maar de 
correlaties tussen de vragen zijn wel allen significant [Hl-H2: r(114) =.21, p = .027; H1-H3: r(114) =.27, 
p = .003; H2-H3: r(113) =.24, p = .009] 

Bekendheid met het proces 
Hoe een melding gedaan moet worden 
I 1: Ik weet waar ik het formulier kan vinden om een melding te doen. 
12: Ik ben bekend met de procedure die geldt bij het doen van een melding. 
l6r: Wanneer er een fout gemaakt wordt weet ik niet hoe ik dit moet melden. 
Wat er allemaal gemeld dient te worden 
13: Ik weet welke fouten gemeld dienen te worden. 
l5r: Het is mij niet duidelijk welke incidenten in aanmerking komen voor een melding. 
Wie verantwoordelijk is voor het doen van een meldinR. 
17: Ik weet wie er verantwoordelijk is voor het doen van een melding. 
l8r: Wanneer er meerdere mensen bij een incident betrokken zijn is mij niet duidelijk wie dit moet 
melden 

Vooraf werden bovenstaande vragen opgesteld binnen de drie onderwerpen over de bekendheid van het 
meldingsproces. In eerste instantie is de betrouwbaarheid bepaald van deze drie schalen. De 
betrouwbaarheid van de eerste twee schalen ligt ruim boven de .60. De derde schaal is net niet 
betrouwbaar, maar de correlatie tussen de items is wel significant 
[Il-12: r(117) =.83, p = .000; Il-16: r(117) =.59, p = .000; 12-16: r(117) =. 71, p = .000; 13-15: r(117) =. 75, 
p = .000; 17-18: r(117) =.38, p = .000]. De vooraf opgestelde dimensies kunnen dus behouden worden. 

Moeite van het melden 
Tijds aspecten 
J I r: Als het erg druk is op de afdeling vergeet ik een melding te doen. 
J2r: Ik heb het te druk om incidenten te melden. 
Meldingsformulier 
J3r: Het duurt te lang om het meldingsformulier in te vullen. 
J4r: Het meldingsformulier is erg ingewikkeld. 

De betrouwbaarheid van beide dimensies binnen het onderwerp moeite van het melden ligt boven de grens 
van .60. Bovenstaande dimensies blijven dus gehandhaafd als schalen. De correlaties binnen beide 
dimensies zijn ook significant [J l-J2: r(116) =.58, p = .000; J3-J4: r(116) =. 79, p = .000]. 
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Nut van de meldin2 
Aannames over de /eerwaarde 
K3: Ik meld incidenten ook als het melden hiervan weinig toegevoegde waarde lijkt te hebben. 
K6r: Ik doe geen melding wanneer ik de fout al heb besproken met de betrokken personen. 
K7r: Wanneer iemand tegen me zegt dat een melding over een bepaalde fout niet nuttig is, doe ik 
hiervan geen melding. 
K8r: Ik meld een incident niet wanneer een leidinggevende aangeeft dat het probleem al bekend is, en 
er al aan verbeteringen gewerkt wordt. 
Effect van de consequenties van het incident op de inschattin~ van het nut van melden 
KI : Incidenten met ernstige schade meld ik altijd. 
K2: Ik meld ook incidenten, waarbij er geen zichtbaar letsel is aan de patiënt. 
K4r: Ik meld alleen fouten die consequenties hebben voor de patiënt. 
K5: Ik meld ook fouten die worden oogelost voordat ze de patiënt bereiken. 
Onvermiideliikheid van fouten/ risico acceptatie 
K9r: Wanneer fouten erg vaak voorkomen vind ik dat deze niet meer gemeld hoeven te worden. 
KIO: In dit beroep is het maken van fouten onvermijdelijk. 
K 11 r: Ik hoef fouten niet te melden, want waar mensen werken worden fouten gemaakt. 

Bij het bepalen van de betrouwbaarheid bij bovenstaande onderwerpen komt naar voren dat slechts één 
van de drie dimensies betrouwbaar is. Bij de derde dimensie heeft KlO negatieve correlaties met K9 en 
K 11. De correlatie tussen de items K9 en K 11 is wel significant [K9-Kl 1: r(115) =.31, p = .001 ]. K9 en 
K 11 worden samengevoegd tot een schaal. Daarnaast passen sommige vragen uit de eerste twee dimensies 
ook niet duidelijk binnen één onderwerp en zouden ze in beide schalen kunnen vallen. Om deze redenen 
wordt besloten een factoranalyse uit te voeren op K 1 t/m K8. 
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Figuur 6.5.1 Factoranalyse hoofdstuk K 

Uit de factoranalyse komen in principe twee groepen naar voren. Om te kijken of deze groepen 
betrouwbaar zijn is wederom de betrouwbaarheid bepaald. 

• Kl-K2-K3-K4: In principe ligt de betrouwbaarheid van de schaal boven de .60. Echter, de 
correlaties, te zien in tabel 6.5.1, zijn niet allemaal significant en wanneer K 1 verwijderd zou 
worden neemt de betrouwbaarheid toe. Wanneer we kijken naar de vragen gaat Kl ook specifiek 
over het melden van incidenten met ernstige schade. Er wordt besloten om K 1 als los item op te 
nemen, en K2-K3-K4 als schaal betreffende "de consequenties van het incidenten en het nut". 
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• 
K1 K2 K3 K4 

K1 1 
K2 r(116) =.43 1 

P= .000 
K3 r(116) =.27 r(116) =.60 1 

P= .003 P= .000 
K4 r(116) =.064 r(116) =.56 r(116) =.51 1 

O= .492 p = .000 P= .000 

Tabel 6.5.1 Correlaties Kl-K2-K3-K4 

• K5-K6-K7-K8: Ook bij deze groep items ligt de betrouwbaarheid boven de .60. Maar ook hier 
zijn de correlaties niet allemaal significant. De correlaties zijn te vinden in tabel 6.5.2. De 
betrouwbaarheid wordt hoger wanneer K5 verwijderd wordt. Daarnaast gaan de overige drie 
vragen voornamelijk over de invloed van andere personen op het doen van een melding. K5 wordt 
dan ook verwijderd uit de schaal en opgenomen als een los item. K6-K7-K8 vormen de schaal 
"Beslissing melden beïnvloed door anderen." 

K5 K6 K7 K8 
K5 1 

K6 r(115) =.18 1 
O=. 056 

K7 r(114) =.20 r(115) =.31 1 
P=. 035 P = .001 

KB r(114) =.037 r(115) =.43 r(114) =.50 1 
P= .000 P= .000 P= .000 

Tabel 6.5.2 Correlaties KS-K6-K7-K8 

Schaamte/Oordeel 
Beschuldi,?en van anderen 
Llr: Wanneer ik een fout van iemand anders meld, voel ik me verantwoordelijk voor eventuele 
maatregelen die tegen deze persoon worden genomen. 
L2r: Het is niet mijn verantwoordelijkheid om fouten van anderen te melden. 
Oordeel van anderen 
L3: Ik voel me gesteund door mijn collega's wanneer ik een melding doe. 
L4: Ik schaam me niet om anderen over mijn fouten te vertellen. 
L5r: Ik beschouw het melden van veel incidenten als een teken van incompetentie. 

De betrouwbaarheid van de dimensies zoals ze hierboven zijn opgesteld is ruim onvoldoende. Om te 
kijken of er eventueel nog andere dimensies mogelijk zijn binnen dit onderwerp wordt een factor analyse 
uitgevoerd. 
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Uit de factoranalyse wordt duidelijk dat Ll en L4 zeker niet bij elkaar horen, maar komen er geen 
potentiële dimensies naar voren. Binnen deze vijf vragen is alleen de correlatie tussen L4 en L5 significant 
[L4-L5: r 116 =.25, = .008 Helaas worden alle vra0 en als losse items o enomen. 
Anonimiteit en vertro 

M4r: Het liefst wil ik anoniem een meldin doen. 
M5r: Wanneer het niet mogelijk is om een melding anoniem te doen zou dat voor mij een reden zijn 
om een meldin achterwe e te laten. 

Uit bovenstaande vragen blijkt duidelijk dat er twee onderwerpen binnen hoofdstuk M vallen: anonimiteit 
en een vertrouwelijke behandeling van de melding. Uit een eerste betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat alle 
items samen zeker geen betrouwbare schaal vormen. Het vermoeden bestaat dat alle items te splitsten zijn 
in twee groepen. Er wordt dan ook een factoranalyse uitgevoerd. 
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Uit de factoranalyse komt naar voren dat M4 en M5 [M4-M5: r(115) =.45, p = .000] samen een schaal 
zouden kunnen vormen, maar ook Ml en M2 [Ml-M2: r(114) =.26, p = .005]. Wanneer vervolgens de 
betrouwbaarheid wordt bepaald blijkt de correlatie tussen Ml en M2 helaas niet sterk genoeg te zijn voor 
een goede betrouwbaarheid. Deze twee items worden dan ook als losse items opgenomen, M4 en M5 
vormen samen de schaal "Wens voor anoniem melden". 

Straffen/ AD2St 
Angst voor straffen door werkgever 
Nlr: Indien mijn leidinggevende ontdekt dat ik een fout heb gemaakt word ik hiervoor berispt. 
N3r: Ik ben bang voor disciplinaire acties die kunnen volgen als ik een melding doe. 
Externe anRst 
N2r: Ik ben bang voor de reactie van de familie van de patiënt wanneer ik een incident meld. 
N4r: De mogelijkheid dat het incident openbaar wordt gemaakt weerhoudt mij ervan om een incident te 
melden. 
N5r: Het feit dat er juridische stappen (wet BIG) kunnen worden ondernomen weerhoudt mij ervan om 
een melding te doen. 

De betrouwbaarheid van beide dimensies binnen het onderwerp is bepaald, en helaas ligt alleen de 
betrouwbaarheid van de dimensie "Externe Angst" boven de .60. De correlaties van de verschillende items 
met elkaar zijn hier ook significant [N2-N4: r(115) =.33, p = .000; N2-N5: r(115) =.36, p = .000; N4-N5: 
r(115) =. 76, p = .000]. Helaas is de correlatie tussen Nl en N3 wel heel erg laag en niet significant [N l -
N3: r(115) =.02, p = .870], waardoor deze items als losse variabele worden gebruikt bij de analyses. 

Feedback 

05: Als ik een melding doe krijg ik naar aanleiding van deze melding voldoende feedback over de 
acties die ondernomen zi · n naar aanleidin van het emelde incident. 

In eerste instantie wordt het onderwerp feedback ingedeeld in algemene feedback en specifiek een 
tijdsaspect. De dimensie algemene feedback is echter niet betrouwbaar, en omdat het tijdselement slechts 
1 vraag omvat wordt een factor analyse uitgevoerd. 
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Uit de factoranalyse komt naar voren dat er duidelijk twee factoren kunnen worden onderscheiden. De 
twee potentiële schalen worden getest op hun betrouwbaarheid en blijken beiden een betrouwbaarheid te 
hebben boven de .60. Deze betrouwbaarheid wordt ook alleen maar lager bij verwijdering van een item. 
01 en 02 worden opgenomen als schaal "Ontvangstbevestiging", de correlatie tussen 01 en 02 is 
significant [01-02: r(114) =.78, p = .000]. 03-04-05 worden opgenomen als "Feedback Melding", ook 
deze drie items hebben significante correlaties [03-04: r(112) =.22, p = .020; 03-05: r(111) =.45, p = 
.000; 04-05: r(111) =.41, p = .000]. 
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Bijlage 6.6: Schaalvariabelen 
In deze bijlage zijn alle schalen die uiteindelijk gevormd zijn binnen de hele vragenlijst opgenomen. In 
tabel 6.6.1 zijn deze schalen te zien inclusief de codes van de vragen binnen de schaal.Van elke schaal is 
daarnaast ook de gemiddelde waarde van de antwoorden van de respondenten gegeven. 

Dimensie Gemiddelde Waarde 
l. Frequentie van het melden van incidenten (D 1-D2-D3) 2,82 
2. Algemene perceptie over veiligheid (Al0-Al5-Al7-Al8) 3,24 
3. Verwachtingen & acties door supervisor/leidinggevende om veiligheid te promoten. (B 1- 3,38 
B2-B3-B4) 
4. Continue verbetering (A6-A9Al3) 3,13 
5. Teamwerk binnen de afdelingen (Al-A3-A4-Al l) 3,84 
6. Communicatie openheid (C2-C4-C6) 3,75 
7. Feedback en communicatie over fouten (Cl-C3-C5) 3, 11 
8. Niet-straffende respons op fouten (A8-Al2-Al6) 3,46 
9. Staffing (A2-A5-A7-Al4) 3,57 
10. Ziekenhuis Management Steun voor Patiëntveiligheid (Fl-F8-F9) 2,82 
ll. Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen (F2-F4-F6-Fl0) 2,96 
12. Ziekenhuis overdrachten en overplaatsen (F3-F5-F7-Fl l) 3,03 
13. Nut van een kwaliteitssysteem (Hl-H2-H3) 4,09 
14. Hoe een melding gedaan moet worden (Il-12-16) 3,79 
15. Wat er allemaal gemeld dient te worden (I3-l5) 3,50 
16. Wie verantwoordelijk is voor het doen van een melding (17-18) 3,30 
17. Moeite om te melden- Tijd (J l-J2) 3,48 
18. Moeite om te melden- Formulier (J3-J4) 3,65 
19. Effect van de consequenties van het incident op de inschatting van het nut van melden 3,46 
(K2-K3-K4) 

20. Beslissing melden beïnvloed door anderen (K6-K7-K8) 3,38 
21. Onvermijdelijkheid fouten (K9-Kl 1) 4,17 
22. Wens voor anoniem melden (M4-M5) 3,65 
23. Externe angst (N2-N4-N5) 3,68 
24. Ontvangstbevestiging (01-02) 3,99 
25. Feedback Melding (03-04-05) 2,67 

Tabel 6.6.1 Schaalvariabelen met gemiddelde waarden 
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Bijlage 6. 7: Histogrammen en frequenties antwoorden 
In deze bijlage zijn de histogrammen van alle vragen opgenomen. De frequenties van alle antwoorden zijn 
weergegeven, met een duidelijke legenda van de antwoordmogelijkheden. De histogrammen zijn 
opgesteld na hercodering van de vragen. Een lage score geeft dus een negatief effect op de 
veiligheidscultuur of meldingscultuur weer. Een hoge score een positief effect. Naast deze frequenties zijn 
de gemiddelde waarden (M) en standaard deviaties (SD) van de vragen te zien. 
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A6 Actief bezig met verbeteren 
patiëntveiligheid [M=3, 16; 

SD=0,85] 
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A 14 We werken volgens een "crisis 
model" [M=3, 17; SD=0,89] 

50 ~ ---- ----, 

40 ------t 
30 +---.a.1 

20 

10 

0 

Il 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

A 16 Personeel vreest dat fouten in 
hun dossier worden bijgehouden 

[M=3,60; SD=0,92] 

60 ~-----==-----. 
50 -----

40 -----30 -i-----27"'1 

20 +----'-'""I 

10 

0 

IJ 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

A 18 Procedures en systemen zijn 
adequaat om vergissingen te 

voorkomen [M=2,97; SD=0,87] 

50 ~ --4-1------

40 

30 

20 

10 

0 

IJ 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

B2 Leidinggevende neemt 
suggesties personeel serieus 

[M=3,64; SD=0,75] 
80 -,-------76 __ --, 

60 -----

40 +------1 
21 

Melden of niet melden? 

IJ 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

A 15 Patiëntveiligheid wordt nooit 
opgeofferd voor meer productie 

[M=3,03; SD=0,98] 

50 ~ --....-- --,,,..---, 

40 

30 

20 

10 

0 

IJ 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

A17 We hebben problemen met 
patiëntveiligheid op de afdeling 

[M=3,47; SD=0,85] 

70 ~ --------. 
60 -t-----~-----t 
50 -----
40 +-----
30 +-----f'----, 
20 -------t 
10 
0 

Il 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

B 1 Leidinggevende geeft 
compliment [M=2,71; SO=1,04] 

50 ~ --------, 

40 

30 

20 

10 

0 

39 IJ 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

B3 Leidinggevende wil dat wij 
harder werken ten koste van 

procedures [M=3,67; SD=0,74] 

80 ~ ----- - ---

60 -----

40 +----11'1 

39 

IJ 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

Bijlagen 



70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

84 Leidinggevende ziet problemen 
over het hoofd [M=3,54; SD= 0,89] 

Il 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

C2 Personeel voelt zich vrij om te 
eventuele negatieve effecten te 
bespreken [M=3,97; SD=0,63] 

100 ...--------~ 

80 

60 

40 

20 

0 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

79 
Il 1 Nooit 

■ 2Zelden 

□ 3 Soms 
□ 4 Meestal 

16 18 ■ 5Altijd 

0 3 

C4 Men voelt zich vrij om acties 
van collega's ter discussie te 

stellen [M=3,41; SD=0,80] 

40 Il 1 Nooit 

■ 2 Zelden 

□ 3 Soms 

□ 4 Meestal 

■ 5Altijd 

C6 Personeel is bang zaken die 
niet juist zijn aan de orde te stellen 

[M=3,85; SD=0,67]] 

60 ll1 Altijd 

■ 2 Meestal 

40 □ 3 Soms 

17 
□ 4Zelden 

20 ■ 5 Nooit 

0 2 
0 

Melden of niet melden? 

C1 We krijgen feedback over 
veranderingen die door melden zijn 

ingevoerd [M=2,60; SD=1,09] 

50 ...--------~ 
41 

40 

30 

20 

10 

0 

Il 1 Nooit 

■ 2 Zelden 

□ 3 Soms 

□ 4 Meestal 

■ 5Altijd 

C3 Personeel wordt over 
vergissingen die voorkomen 

geïnformeerd [M=3,22; SD=0,94] 

50 ...------- -~ 
39 

40 +-------
30 +--....... !l"I 

20 

10 

0 

Il 1 Nooit 

■ 2 Zelden 

□ 3 Soms 

□ 4 Meestal 

■ 5Altijd 

C5 We bespreken mogelijkheden 
om herhaling van vergissingen te 
voorkomen [M=3,49; SD=0,88] 

60 ...------- -~ 

50+------i 

40 +-----tttiH 
30 +-----1 

20+--....... ""1 

10 

0 

Il 1 Nooit 

■ 2Zelden 

□ 3 Soms 

□ 4Meestal 

■ 5Altijd 

D1 Melden vergissing ontdekt en 
gecorrigeerd voor bereiken patiënt 

[M=2, 18; SD=0,94] 

70 .,-- -....------, 
60 

50 
40 
30 
20 
10 

0 

40 

Il 1 Nooit 

■ 2Zelden 

□ 3 Soms 

□ 4Meestal 

■ 5Altijd 
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D2 Melden vergissing die tot 
schade patiënt kan leiden [M=2,91; 

S0=1,10] 

Cl 1 Nooit 

■ 2 Zelden 

C3 Soms 

C4Meestal 

■ 5Altijd 

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

80 ..----++-----, 

60 1-----1 Cl 1 Slecht 

■ 2Matig 

40 +-----1 

20+---...i 
0 2 

0 +------L-----~ 

a 3 Acceptabel 

C4Zeergoed 

■ 5 Uitstekend 

F2 Zkhs afdelingen stemmen 
ondelring niet goed af [M=2,48; 

SD= 0,76] 

70 ,-- --'1'1-------, 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

a 3 Geen van beide 

a 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

F4 Er is een goede samenwerking 
tussen Zkhs afdelingen [M=2,76; 

SD= 0,81] 

60 ..-----=50=-----, 
50 -+----:-:"T"""""'T"----i 

40 

30 

20 

10 

0 

Melden of niet melden? 

0 

Cl 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

C3 Geen van beide 

C4Meeeens 

■ 5 Zeer mee eens 

D3 Melden vergissing die de 
patiënt had kunnen schaden 

[M=3,34; S0=1, 16] 

50 ..---------, 
40 

40 ----------1 
30+--~l--"""'i 

20 

10 

0 

Cl 1 Nooit 

■ 2Zelden 

□ 3 Soms 

C4 Meestal 

■ 5Altijd 

F1 Zkhs Management zorgt voor 
veiligheid stimulerend werkklimaat 

[M=3,03; SD=0,91] 

50 ~ ----""T>!;----, 

40 +-----.....;.~--i----l 

30 

20 

10 

0 

Cl 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

a 3 Geen van beide 

C4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

F3 Bij overplaatsen patiënt vallen 
zaken tussen "wal en schip" 

[M=2,36; SD=0,79] 

Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

a 3 Geen van beide 

a 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

F5 Tijdens wisseling van diensten 
gaat informatie over zorg verloren 

[M=3,35; SD=0,94] 

70 ,-----...,.,,'----, 

so-----
50 -----
40 -----30 ..,_ ___ &...,,..! 

20 
10 
0 

41 

Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

a 3 Geen van beide 

a 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 
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F6 Samenwerken met personeel 
van andere afdeling is onplezierig 

[M= 3,65; SD=0,70] 

70 - -------~ 60 -1----------....---l 
50 +--------1 

40 +-------t 
30 +-------1 

20 -------1 

10---"IT"'I 
0 .................... __,.___.__ 

a 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

F8 Uit activiteiten van het Zkhs 
Management blijkt de prioriteit van 

veiligheid [M=2,54; SD=0,81] 

60 - ----'- ----~ 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

a 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

F10 Afdelingen werken goed 
samen om de beste zorg te 
verlenen [M=2,90; SD=0,82] 

50 - ----4.1...---~ 
40----

30 

20 

10 

0 

31 

0 

a 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□4Meeeens 

■ 5 Zeer mee eens 

G1 Gemeld aantal incidenten 
afgelopen jaar [M=1,52; SD=0,69] 

80 67 
DGeen 

60 ■ 11012 

□ 31015 
40 □ 610110 

■ 1110120 

20 lil 21 of meer 

0 
0 

Melden of niet melden? 

F7 Bij uitwisseling van informatie 
tussen afdelingen ontstaan 

problemen [M= 2,89; SD= 0,85] 
50 _ __ 4:..c.7 ____ ~ 

40 

30 

20 

10 

0 

a 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

F9 Zkhs Management is alleen 
geïnteresseerd in veiligheid bij 

schade [M=2,90; SD=0,84] 
50 _ ___ .....,..,__ __ ~ 

40 

30 

20 

10 

0 

a 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

F11 Wisseling van diensten is 
problematisch voor patiënten 

[M=3,58; SD=0,88] 

a 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

G2 Aantallen meldingen afgelopen 
jaar 

100 
79 DGeen 

80 gezondheidsnadeel 

60 
■ Tijdelijk 

40 gezondheidsnadeel 

20 □ Ernstig 
gezondheidsnadeel 

0 

42 
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G4 Incidenten waarvan geen 
melding is gemaakt [M=1,77; 

SD=0,95] 

60 .,._--- -------, 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

DO keer 
■ 1 tot2 
□ 3tot5 
□ 6tot 10 
■ 11 tot20 
11 21 of meer 

H2 Geloof niet dat melden 
patiëntveiligheid verbetert [M=3,97; 

SD=0,66] 

100 ...-----....... ---, 

80 +-------f~I--~ 

60-----1 

40+-----I 

20----H 
0 

0+-_..--.. ...... _ 

D 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

11 Ik weet het formulier voor het 
doen van een melding te vinden 

[M=3,69; SO=1 ,03] 

100 ...---------, 
77 

801------==---; 

60------4 

40-----4 

20+--r...;.;;;......,,-i 

0 

16 

D 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

13 Ik weet welke fouten gemeld 
dienen te worden [M=3,53; 

SD=0,95] 

80 

60 D 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

40 □ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

20 ■ 5 Zeer mee eens 

0 

Melden of niet melden? 

H 1 Systeem dat incidenten 
registreert is belangrijk voor 

veiligheid [M=4, 18; SD=0,55] 

100 ,------ar---, 

80+-----1 

60-----1 

40-----1 

20-----1 

0+----C=-

D 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

H3 Door melden van incidenten 
kan kwaliteit van zorg verbeterd 

worden [M=4, 12; SD=0,62] 

100 ,-----t1tt---, 

80------4 

60-----1 

40-----1 

20------4 
2 1 1 0 +-___ _,__; 

D 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

12 Ik ben bekend met de procedure 
voor het doen van een melding 

[M=3,81; SD=0,89] 

100 ...---------, 

80 

60 

40 

20 

0 

80 

60 

40 

20 

0 

43 

81 
D 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□4Meeeens 

■ 5 Zeer mee eens 

3 

14 Ik vind het vervelend dat het 
formulier ondertekend moet 
worden [M=3,49; SO=1,00] 

22 

D 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 
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60 

40 

20 

0 

15 Niet duidelijk welke incidenten in 
aanmerking komen voor een 
melding [M=3,47; 80=0,97] 

IJ 1 Zeer mee eens 

■2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Meeonees 

■ 5 Zeer mee oneens 

17 Weet wie verantwoordelijk is 
voor het doen van een melding 

[M=3,59; 80=0,84] 

100 - --------
82 

80 +----------1 
60-t-----

40+-----I 

20-t--:-----------t 

0 

IJ 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□4Meeeens 

■ 5 Zeer mee eens 

J1 Als het druk is vergeet ik een 
melding te doen [M=3,29; 

80=0,97] 

70 
60 Cl 1 Zeer mee eens 
50 ■ 2 Mee eens 
40 □ 3 Geen van beide 
30 □ 4 Mee oneens 
20 ■ 5 Zeer mee oneens 
10 
0 

J3 Meldingsformulier invullen duurt 
te lang [M=3,62; 80=0,76] 

80 ...-----7_6 __ -, 

60 -----

40 -----25 

Melden of niet melden? 

Cl 1 Zeer mee eens 

■2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

16 Wanneer een fout gemaakt 
wordt weet ik niet hoe dit te melden 

[M=3,86; 80=0,73] 

80 IJ 1 Zeer mee eens 

60 
■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

40 □ 4 Mee oneens 

20 
■ 5 Zeer mee oneens 

0 
0 

18 Wanneer meerdere mensen 
betrokken zijn weet ik niet wie 

moet melden [M=3,00;8O=0,97] 
50 ...---47 __ 4_7 __ -, 

40 Cl 1 Zeer mee eens 

30 
■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

20 □ 4 Mee oneens 

10 
■ 5 Zeer mee oneens 

0 

J2 Ik heb het te druk om incidenten 
te melden [M=3,66; 80=0,71] 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

78 
Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

22 
□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

0 

J4 Het meldingsformulier is erg 
ingewikkeld [M=3,68; 80=0,64] 

77 
Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

1 

44 
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K1 Incidenten met ernstige schade 
meld ik altijd [M=4,26; SD=0,66] 

a 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

K3 Meld incidenten als melden 
weinig toegevoegde waarde heeft 

[M=3,22; SD=0,98] 

50 ..------ - ---, 40 ___ .,.__ 
a 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 
30 

20 

10 

0 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

K5 Meld ook fouten die worden 
opgelost voor bereiken patiënt 

[M=2,64; SD=0,91] 

10 ..-- -=
58
=------, 

60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

a 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

K7 Wanneer iemand zegt dat 
melden niet nuttig is meld ik niet 

[M=3,54; SD=0,79] 

a 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

Melden of niet melden? 

K2 Meld ook incidenten zonder 
zichtbaar letsel patiënt [M=3,83; 

SD=0,82] 

a 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

K4 Meld alleen fouten met 
consequenties voor patiënt 

[M=3,32; SD=1,07] 

70 ~ - ----.J---
60 +--------,r--i----1 

50 --------1 

40 -----
30 
20 
10 
0 

a 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

K6 Doe geen melding als fout al is 
besproken met betrokkenen 

[M=3,37; SD=0,93] 

70 ~ --------
60 +-----r--,...---l 
50 --------1 
40 --------1 

30 --------
20 
10 
0 

Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

K8 Meld niet als leidinggevende 
aangeeft dat probleem bekend is 

[M=3,22; SD=0,95] 

60 ~ --------
50 +-------1 

40 --------1 
30 

20 

10 

0 

45 

Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 
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K9 Als fouten vaak voorkomen 
hoeven deze niet meer gemeld te 

worden [M=4, 11; SD=0,55] 

100 - ------- -~ 
80 +-------1 

60 +-------1 

40 +-------1 
22 

20 +------1 

0 +-----==::,,-

Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

K11 Hoef niet te melden, waar 
mensen werken worden fouten 

gemaakt [M=4,22; SD=0,56] 

100 - -----82--~ 

80 _.,_ ___ -r-_-~ 

60-t-----

40 +------f 

20+-----
1 O 2 

0+-__ .....,.....,_ 

Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

L2 Niet mijn verantwoordelijkheid 
om fouten van anderen te melden 

[M=3,09; SO=1,01] 

50 -.--~~ - ~----. 

40 

30 

20 

10 

0 

Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

L4 Schaam me niet om over mijn 
fouten te vertellen [M=3,74; 

SD=0,67] 

100 - -----""'---~ 

80 --------t 
60+-----I 

40 +-----
20 ---------0 3 

0 +--------'---L.....I 

Melden of niet melden? 

Cl 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□4Meeeens 

■ 5 Zeer mee eens 

K10 In dit beroep is het maken van 
fouten onvermijdelijk [M=3,40; 

SD=0,94] 

70 -,---------....------, 

60 ------r---r-----1 
50 ---------t 
40 ---------t 
30 -----.;;;.a..,i 
20 
10 
0 

Cl 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□3 Geen van beide 

□4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

L 1 Als ik een fout van een ander 
meld voel ik me verantwoordelijk 

[M=3,05; SD=0,94] 

50 -.-----~---. 

40 

30 

20 

10 

0 

40 
Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

L3 Voel me gesteund door 
collega's wanneer ik meld [M=3,39; 

SD=0,71] 
60 -y-_____ 57 __ -, 

50------

401------1 

30+----I 
20 ___ .....;1141 

10 

0 

Cl 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□4Meeeens 

■ 5 Zeer mee eens 

L5 Beschouw melden als een 
teken van incompetentie [M=3,48; 

SD=0,86] 
70 ~ ----66 __ ~ 

60 -----~ 

50 ------
40 ------

30 -------
20 
10 
0 

46 

Cl 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 
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M1 Gevoel melding vertrouwelijk 
wordt behandeld [M=3,52; 

8D=0,81] 

80 

60 IJ 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

40 □ 3 Geen van beide 
27 

□4Meeeens 

20 ■ 5 Zeer mee eens 

0 

M3 Niet prettig als tekst van 
melding wordt aangepast [M=2, 12; 

SD=0,83] 

100 ..---------, 
n 

80 IJ 1 Zeer mee eens 

60 
■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

40 □ 4 Mee oneens 

20 
■ 5 Zeer mee oneens 

1 
0 

M5 Niet mogelijk anoniem melden 
is reden geen melding te doen 

[M=3,88; SD=0,65] 

100 ..------82----, 

80 +------r-1------1 

60+-----

40+-----

201----,~= 
0 

0 +----------'-----i 

IJ 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

N2 Bang reactie familie van patiënt 
wanneer ik incident meld [M=3,46; 

SD=0,83] 

60 -----

40 -----

20 

0 

22 22 

Melden of niet melden? 

IJ 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

M2 Belangrijk dat mijn melding 
vertrouwelijk wordt behandeld 

[M=4, 1 0; SD=0,56] 

100 

80 D 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 
60 

□ 3 Geen van beide 

40 □ 4 Mee eens 
21 

■ 5 Zeer mee eens 
20 

1 1 
0 

M4 Het liefst wil ik anoniem een 
melding doen [M=3,41; SD=0,86] 

80 ...------,5=7,-----, 

60 +-------t 

40 -----25 21 
20 

0 

D 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

N1 Word berispt als 
leidinggevende fout ontdekt 

[M=3,27; SD=0,94] 

60 ..----------, 

so-----

40 -----
30 

20 

10 

0 

IJ 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

N3 Bang voor disciplinaire acties 
bij doen van melding [M=3,64; 

SD=0,74] 

100 ..---------, 
80 

80 ---------1 
60-----

40+-----I 

20 -t------==1 

0 

47 

IJ 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 
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100 

80 

60 

40 

20 

0 

N4 Meldt niet door mogelijkheid 
openbaar maken van incident 

[M=3,81; SD=0,63] 

Il 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

0 

01 Ontvangstbevestiging na 
melding is prettig [M=3,98; 

SD=0,53] 

100 -.------,83=----, 

80-1------r-1-----1 

60+------t 

40+-----

Il 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

17 
20 +-----::::::::1 

0 0 
0-+---....... --

15 ■ 5 Zeer mee eens 

03 Duurt te lang voordat ik 
terugkoppeling krijg na melding 

[M=2,50; SD=0,81] 

50 T---"--rr----, 

40 

30 

20 

10 

0 

Il 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

05 Voldoende feedback nav 
melding over ondernomen acties 

[M=2,67; SD=0,85] 

50 T-- ----iirrrr----, 

40 

30 

20 

10 

0 

18 

Melden of niet melden? 

Il 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

N5 Mogelijke juridische stappen 
weerhouden mij van melden 

[M=3, 76; SD=0,67] 

Il 1 Zeer mee eens 

■ 2 Mee eens 

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee oneens 

■ 5 Zeer mee oneens 

0 

02 Prettig als men hoort dat 
melding voldoende informatie 

bevat [M=3,99; SD=0,47] 

100 -,------ ---, 

80 ------1 

60 ------1 

Il 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 

40 -----

□ 3 Geen van beide 

□ 4 Mee eens 

20 +----""""I ■ 5 Zeer mee eens 

0 0 
0 -+---....L--L--L.....j 

04 Terugkoppeling bevat 
voldoende informatie [M=2,83; 

SD=0,88] 

50 ....----- -------.. 

40+---- Il 1 Zeer mee oneens 

■ 2 Mee oneens 
30 

20 

10 

0 

28 

0 

□ 3 Geen van beide 

□ 4Mee eens 

■ 5 Zeer mee eens 

P Gemiddelde percentages 
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Bijlage 6.8: Logistische regressie 
In deze bijlage zijn de resultaten te vinden van de logistische regressie die is uitgevoerd op de data. 
Hiermee wordt onderzocht welke schaalvariabelen van invloed zijn op de beslissing om wel of geen 
melding te doen. De uitkomstvariabelen die de beslissing om te melden meten zijn G 1 (geeft weer of men 
het afgelopen jaar wel of niet heeft gemeld) en G4 (geeft weer of men het afgelopen jaar alles heeft 
gemeld of een aantal zaken niet heeft gemeld). Omdat deze twee afhankelijke variabelen dichotoom zijn 
wordt gebruik gemaakt van een logistische regressieanalyse. Er is hierbij gekozen voor de stapsgewijze 
backward methode (Likelihood Ratio). 

Voor beide variabelen wordt een model gezocht op basis van de factoren waarmee een significante 
correlatie is. Deze variabelen hebben immers een verband met de afhankelijke variabelen. De analyse 
wordt driemaal uitgevoerd per afhankelijke variabele: 

1. Met de variabelen met significante correlatie uit het veiligheidscultuurdeel 
2. Met de variabelen met significante correlatie uit het meldingscultuurdeel 
3. Met de variabelen met significante correlatie uit de hele vragenlijst 

Op deze manier kan het onderdrukkingseffect getest worden door bij analyse met de gehele vragenlijst te 
kijken of hier variabelen naar voren komen die bij de twee eerdere analyses niet naar voren waren 
gekomen. 

G1 Veiligheidscultuurdeel 
De variabelen in het veiligheidscultuurdeel die een significante correlatie hebben met de variabelen G l 
worden toegevoegd aan het nulmodel. Dit zijn de schaalvariabelen '1: Frequentie van het melden', en '5 : 
Teamwerk binnen afdelingen' . 

Omnibus Tests of Model Coefficients Model Summary 

Chi-sauare df Sia. -2 Log Cox & Snell Nagelkerke 
Step 1 Step 11,06 2 ,004 Steo likelihood R Sauare R Sauare 

Block 11,06 2 ,004 
1 146,94 ,09 ,12 

Model 11,06 2 ,004 

Hosmer and Lemeshow Test Variables in the Equation 

Ste Chi-s uare df Si . 

4,25 8 ,834 

B S.E. Wald df Sia. Exo(Bl 
Step 1(a) Freq1 ,41 ,23 3,09 1 ,079 1,51 

Teamwbin5 ,82 ,36 5,26 1 ,022 2,27 
Constant -4,67 1,50 9,74 1 ,002 ,010 

Variable(s) entered on step 1: Freq1, Teamwbin5. 

G1 Meldingscultuurdeel 
De variabelen in het meldingscultuurdeel die een significante correlatie hebben met de variabelen G 1 
worden toegevoegd aan het nulmodel. Dit zijn de schaalvariabelen '13: Nut van een kwaliteitssysteem', 
'14: Hoe een melding gedaan moet worden' , '18: Moeite om te melden-Formulier', ' 19: Effect van de 
consequenties van het incident op de inschatting van het nut van melden', '20: Melden beïnvloed door 
anderen', en '21: Onvermijdelijkheid fouten'. Naast deze schaalvariabelen hebben ook de losse items 'L2: 
Niet verantwoordelijk melden fouten van anderen', 'L3: Steun van collega's na een melding', en 'Ml: 
Vertrouwelijke behandeling huidige systeem', een significante correlatie met Gl. 
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Omnibus Tests of Model Coefficients Model Summary 

Chi-square df Sig. -2 Log Cox & Snell Nagelkerke 
Step 5(a) Step -1,24 1 ,265 Steo likelihood R Sauare R Sauare 

Black 31,07 4 ,000 
1 116,54 ,27 ,36 

Model 31,07 4 ,000 
2 116,66 ,27 ,36 

3 117,16 ,26 ,35 

4 118,40 ,26 ,34 

5 119,64 ,25 ,33 

Hosmer and Lemeshow Test Variables in the Equation 

Steo Chi-sauare df Sia. B S.E. Wald df Siçi . Exp(B) 

1 7,90 8 ,44 Step 5(a) Nutsys13 -1,77 ,63 7,76 1 ,005 ,17 

2 2,31 8 ,97 Consinc19 1,06 ,32 10,91 1 ,001 2,88 

3 4,05 8 ,85 niverftand2I -,56 ,23 5,78 1 ,016 ,57 

4 3,71 8 ,88 gewertro1m ,68 ,32 4,48 1 ,034 1,97 

5 6,07 8 ,64 Constant 2,58 2,68 ,93 1 ,336 13,17 

Variable(s) entered on step 1: Nutsys13, Hoe14, Moeitefrm18, Consinc19, lnvldand20, niverftand2I, steucolml3I, gewertro1 m. 
Variable(s) removed on step 2: Hoe14. ; Variable(s) removed on step 3: lnvldand20.; Variable(s) removed on step 4: steucolml31. ; 
Variable(s) removed on step 5: Moeitefrm18. 

G1 hele vragenlijst 
De methode wordt herhaald met alle variabelen met een significante correlatie met G 1 in de hele 
vragenlijst (veiligheidscultuur en meldingscultuur samen). 

Omnibus Tests of Model Coefficients Model Summary 

Chi-square df Sig. 
-2 Log Cox & Snell Nagelkerke 

Step likelihood R Square R Square 

Step 7(a) Step -1,61 1 ,205 1 114, 13 ,27 ,37 

Black 30,40 4 ,000 2 114,27 ,27 ,37 

Model 30,40 4 ,000 3 114,50 ,27 ,36 

4 115, 14 ,27 ,36 

5 115,85) ,26 ,35 

6 117,03 ,25 ,34 

7 118,63 ,24 ,33 

Hosmer and Lemeshow Test Variables in the Equation 

Step Chi-square df Siçi. 
1 6,64 8 ,576 

2 8,42 8 ,393 
B S.E. Wald df Sig . 

Step 7(a) Nutsys13 -1,70 ,63 7,20 1 ,007 
3 9,24 8 ,323 Consinc19 1,05 ,32 10,76 1 ,001 
4 9,12 8 ,332 niverftand2I -,57 ,23 6,10 1 ,014 
5 5,55 8 ,697 gewertro1m ,66 ,32 4,210 1 ,040 
6 3,80 8 ,875 Constant 2,43 2,67 ,83 1 ,363 
7 4,93 8 ,765 

Exp(B) 

,18 

2,86 

,56 

1,93 

11,32 

Vanable(s) entered on step 1: Nutsys13, Hoe14, Moeitefrm18, Consinc19, lnvldand20, niverftand2I, steucolml3I, gewertro1 m, 
Freq1, Teamwbin5. Variable(s) removed on step 2: Hoe14.; Variable(s) removed on step 3: Freq1 .; Variable(s) removed on step 4: 
steucolml3I. ; Variable(s) removed on step 5: lnvldand20.; Variable(s) removed on step 6: Moeitefrm18.; Variable(s) removed on step 
7: Teamwbin5. 
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G4 Veiligheidscultuurdeel 
Ook voor G4 worden de variabelen in het veiligheidscultuurdeel die een significante correlatie hebben met 
deze variabele toegevoegd aan het nulmodel. Dit zijn de schaalvariabelen '1: Frequentie van het melden', 
'2: Algemene perceptie van veiligheid', '4: Continue verbetering' , '7: Feedback/communicatie over 
fouten', '10: Ziekenhuis Management steun veiligheid', '11: Teamwerk tussen afdelingen', en' 12: 
Ziekenhuis overdrachten/overplaatsen' . 

Omnibus Tests of Model Coefficients Model Summary 

Chi-square elf Sio. 
Step 5(a) Step -2,26 1 ,133 

Block 26,11 3 ,000 
Model 26,11 3 ,000 

-2 Log Cox& Snell Nagelkerke 
Step likelihood R Square R Square 
1 125, 11 ,23 ,30 
2 125,12 ,23 ,30 
3 125 23 23 30 
4 125,43 ,23 ,30 
5 127,69) ,21 ,28 

Hosmer and Lemeshow Test Variables in the Equation 

Steo Chi-sauare elf Sia. B S.E. Wald elf Sig. Exp(B) 

1 7,14 8 ,52 Step5(a) Freq1 -,61 ,27 5,15 1 ,023 ,54 
2 8,74 8 ,37 
3 8,95 8 ,35 
4 7,19 8 ,52 

Percep2 -,96 ,39 6,19 1 ,013 ,38 

Overd12 -,82 ,36 5,33 1 ,021 ,44 
5 7,10 8 ,53 Constant 7,39 1,71 18,76 1 ,000 1626,48 

Variable(s) entered on step 1: Freq1, Percep2, Contvrbt4, Fdbckfout7, Zkhman10, Teamtus11, Overd12. 
Variable(s) removed on step 2: Zkhman1 O.; Variable(s) removed on step 3: Teamtus11.; Variable(s) removed on step 4: Fdbckfout7.; 
Variable(s) removed on step 5: Contvrbt4. 

G4 Meldingscultuurdeel 
De variabelen in het meldingscultuurdeel die een significante correlatie hebben met de variabelen G4 
worden toegevoegd aan het nulmodel. Dit zijn de schaalvariabelen ' 14: Hoe een melding gedaan moet 
worden', '15: Wat er allemaal gemeld dient te worden', ' 17: Moeite om te melden-Tijd', '19: Effect van 
de consequenties van het incident op de inschatting van het nut van melden' , en '21: Onvermijdelijkheid 
fouten'. Naast deze schaalvariabelen hebben ook de losse items 'L2: Niet verantwoordelijk melden fouten 
van anderen', en 'L3: Steun van collega's na een melding', een significante correlatie met G4. 

Model Summary 

Omnibus Tests of Model Coefficients -2 Log Cox & Snell Nagelkerke 

Chi-square elf Sig. 
Step likelihood R Square R Square 
1 118,51 ,27 ,35 

Step 6(a) Step -2,14 1 ,144 2 118,51 ,27 ,35 

Block 28,97 2 ,000 
3 118,62 ,26 ,35 
4 119,43 ,26 ,35 

Model 28,97 2 ,000 5 121 ,24 ,25 ,33 
6 123,38 ,23 ,31 
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Hosmer and Lemeshow Test Variables in the Equation 

Step Chi-square df Siq. 
1 2,04 8 ,980 B S.E. Wald df Sia. Exo/8) 

2 4,97 8 ,761 Step 6(a) Moeitetd17 -1,02 ,37 7,62 1 ,006 ,27 
3 4,97 8 ,761 Consinc19 -,92 ,32 8,20 1 ,004 ,33 

4 4,13 8 ,845 Constant 6,90 1,58 19,18 1 ,000 3649378,51 
5 3,88 8 ,868 

6 12,50 7 ,085 

Variable(s) removed on step 2 : Ftonverm21; Variable(s) removed on step 3: Wat15; Variable(s) removed on step 4: 
Hoe14; Variable(s) removed on step 5: steucolml31; Variable(s) removed on step 6: niverftand2I. 

G4 hele vragenlijst 
De methode wordt herhaald met alle variabelen met een significante correlatie met G4 in de hele 
vragenlijst (veiligheidscultuur en meldingscultuur samen). 

Omnibus Tests of Model Coefficients Model Summary 

Chi-sauare df Sia. 
Step 11(a) Step -2,13 1 ,144 

-2 Log Cox &Snell Nagelkerke 
Step likelihood R Sauare R Sauare 

Bleek 41,32 4 ,000 1 103,89 ,35 ,47 

Model 41,32 4 ,000 2 103,89 ,35 ,47 

Hosmer and Lemeshow Test 
3 103,90 ,35 ,47 

4 103,92 ,35 ,47 
Step Chi-square df Sig. 5 103,96 ,35 ,47 
1 6,38 8 ,605 6 104,08 ,35 ,47 
2 5,60 8 ,692 7 104,29 ,35 ,47 
3 5,72 8 ,679 8 104,72 ,35 ,46 
4 5,79 8 ,671 9 106,Q1 ,34 ,45 
5 7,57 8 ,477 10 107,57 ,33 ,44 
6 7,55 8 ,478 11 109,70 ,32 ,42 
7 6,13 8 ,633 

8 5,29 8 ,726 

9 6,81 8 ,557 

10 5,47 8 ,707 

11 9,42 8 ,308 

Variables in the Equation 

B S.E. Wald df Sia . ExP(B) 
Step 11(a) Moeitetd17 -,93 ,40 5,31 1 ,021 ,39 

Consinc19 -,92 ,35 7,07 1 ,008 ,40 

Percep2 -,82 ,42 3,84 1 ,050 ,44 

Contvrbt4 -,89 ,45 3,90 1 ,048 ,41 

Constant 12,02 2,55 22,22 1 ,000 165772,75 

Variable(s) removed on step 2: steucolml31; Variable(s) removed on step 3: Zkhman10; Variable(s) removed on step 4: Freq1; 
Variable(s) removed on step 5: Wat15; Variable(s) removed on step 6: Fdbckfout7; Variable(s) removed on step 7: Ftonverm21 ; 
Variable(s) removed on step 8: Teamtus11; Variable(s) removed on step 9: Hoe14; Variable(s) removed on step 10: niverftand21; 
Variable(s) removed on step 11: Overd12. 
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Bijlage 6.9: Verschil Artsen en verpleegkundigen 
In deze bijlage zijn de volledige resultaten te zien van de t-toets voor onafhankelijke steekproeven om 
eventuele verschillen tussen artsen en verpleegkundigen te ontdekken. Allereerst volgen in de tabellen 
6.9.1 en 6.9.2 de resultaten voor de schaalvariabelen. In de tabellen 6.9.3 en 6.9.4 zijn de resultaten te 
vinden voor de losse items. De blauwe arcering geeft aan dat de verschillen significant zijn. 

A4 Wat is uw functie? N M SD SE 
1: Frequentie melden incidenten verpleegkundige 91 2,73 0,86 0,09 

arts 24 3,11 0,92 0,19 
2: Algemene perceptie veiligheid verpleeakundiae 91 317 0.60 0.06 

arts 25 353 0.57 0.11 
3: Verwachting/acties leidinggevende verpleegkundige 89 3,38 0,65 0,07 

arts 24 3,40 0,86 0,18 
4: Continue verbetering verpleegkundige 91 3,10 0,63 0,07 

arts 25 3,19 0,54 0,11 
5: Teamwerk binnen afdelingen verpleeakundige 91 391 0.58 006 

arts 25 357 0,82 016 
6: Communicatie openheid verpleegkundige 91 3,71 0,51 0,05 

arts 25 3,89 0,60 0,12 
7: Feedback/communicatie over fouten verpleeçikundiçie 91 3,07 0,85 0,09 

arts 25 3,27 0,47 0,09 
8: Niet-straffende respons op fouten verpleegkundige 91 3,44 0,75 0,08 

arts 25 3,57 0,62 0,12 
9: Staffing verpleegkundige 91 3,61 0,46 0,05 

arts 25 3,48 0,57 0,11 
10: Zkhs Management steun veiligheid verpleeakundige 91 273 0.61 0.06 

arts 25 3,13 0.67 013 
11 : Teamwerk tussen afdelingen verpleegkundige 91 2,95 0,52 0,05 

arts 25 300 0 46 009 
12: Zkhs overdrachten/overplaatsen verpleeakundige 91 3.16 055 0,06 

arts 25 2.56 073 015 
13: Nut van een kwaliteitssysteem verpleegkundige 89 4 11 0 43 005 

arts 25 4,07 0,45 0,09 
14: Hoe een melding gedaan moet worden verpleegkundige 91 3,86 073 008 

arts 25 349 097 019 
15: Wat moet er gemeld worden verpleegkundige 91 3,51 0,88 0,09 

arts 25 3,44 0,99 0,20 
16: Wie is verantwoordelijk voor melden verpleegkundige 91 329 0 74 008 

arts 25 3,30 0,83 0,17 
17: Moeite om te melden- Tijd verpleegkundige 91 3,45 0,73 0,08 

arts 25 3 56 0 87 017 
18: Moeite om te melden- Formulier verpleegkundige 91 3,66 0,65 0,07 

arts 24 3,67 0,67 0,14 
19: Effect consequenties op nut verpleegkundige 91 3,47 0,79 0,08 

arts 24 3,38 0,87 0,18 
20: Melden beïnvloed door anderen verpleegkundige 91 3,35 0,66 0,07 

arts 24 3,47 0 83 017 
21: Onvermijdelijkheid fouten verpleegkundige 91 4,13 0 43 0,05 

arts 24 4,31 0,51 0,10 
22: Wens voor anoniem melden verpleegkundige 90 3,58 0,66 0,07 

arts 25 3,86 0,55 0,11 
23: Externe angst verpleegkundige 90 3,65 0,57 0,06 

arts 24 3,74 0,58 0,12 
24: Wens na melden ontvangstbevestiging verpleegkundige 91 3,98 0,50 0,05 

arts 23 4,02 0,35 0,07 
25: Persoonlijke feedback na melding verpleegkundige 89 2,64 0,67 0,07 

arts 22 2,n 0,53 0,11 

Tabel 6.9.1 Gemiddelde waarden en Standaard Deviatie Schaalvariabelen 
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Levene's Test tor Equality of 
Variances t-test tor Equality of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

M SE Difference 

F p t df p Diff. Diff. Lower Uooer 
1: Frequentie melden Var. gelijk 0,09 0,76 -1,93 113 0,06 -0,39 0,20 -0,78 0,01 
incidenten Var. ongelijk -1 85 34 007 -0 39 021 -0 81 004 
2: Algemene perceptie Var. gelijk 0,89 0,35 -268 114 001 -0,36 013 -063 -009 
veiligheid Var. ongelijk -275 40 001 -036 013 -062 -010 
3: Verwachting/acties Var. gelijk 2,97 0,09 -0, 11 111 0,91 -0,02 0,16 -0,34 0,30 
leidinggevende Var. ongelijk -009 31 093 -0 02 019 -0 40 037 
4: Continue verbetering Var. gelijk 0,85 0,36 -0,60 114 0,55 -0,08 0,14 -0,35 0,19 

Var. ongelijk -0,65 44 0,52 -0,08 0,13 -0,34 0,17 
5: Teamwerk binnen Var.gelijk 2,99 0,09 236 114 002 0.34 014 0,06 0.63 
afdelingen Var. ongelijk 1 95 31 006 0.34 018 -0.02 0.70 
6: Communicatie openheid Var. gelijk 0,92 0,34 -1 ,50 114 0,14 -0,18 0,12 -0,42 0,06 

Var. ongelijk -1,37 34 0,18 -0,18 0,13 -0,45 0,09 
7: Feedback/communicatie Var. gelijk 10,37 0,00 -1,14 114 0,26 -0,20 0,18 -0,55 0,15 
over fouten Var. ongelijk -1 55 71 013 -020 013 -046 006 
8: Niet-straffende respons Var. gelijk 1,61 0,21 -0,80 114 0,43 -0,13 0,16 -0,45 0,19 
op fouten Var. ongelijk -0,89 45 0,38 -0,13 0,15 -0,43 0,17 
9: Staffing Var. gelijk 0,52 0,47 1,19 114 0,24 0,13 0,11 -0,09 0,35 

Var. ongelijk 1 05 33 030 013 0,12 -012 038 
10: Zkhs Management steun Var. gelijk 0,19 0,66 -287 114 001 -040 014 -0.68 -0.13 
veiligheid Var. ongelijk -273 36 001 -0.40 015 -070 -010 
11 : Teamwerk tussen Var. gelijk 0,52 0,47 -0,44 114 0,66 -0,05 0,12 -0,28 0,18 
afdelingen Var. ongelijk -0 48 43 064 -0,05 0 11 -027 017 
12: Zkhs Var.gelijk 2,81 0,10 446 114 000 0,60 013 0,33 086 
oven:lrachten/overplaatsen Var. ongelijk 380 32 000 060 016 028 092 
13: Nut van een Var. gelijk 0 ,05 0,82 0,41 112 0,68 0,04 0,10 -0,15 0,23 
kwaliteitssysteem Var. ongelijk 040 37 069 0,04 010 -0 16 024 
14: Hoe een melding gedaan Var. gelijk 5,21 0,02 208 114 004 037 018 002 072 
moet worden Var. ongelijk 178 32 008 037 021 -005 0.80 
15: Wat moet er gemeld Var. gelijk 1,15 0,29 0,35 114 0,73 0,07 0,20 -0,33 0,48 
worden Var. ongelijk 032 35 075 0 07 022 -0 37 052 
16: Wie is verantwoordelijk Var. gelijk 0,92 0,34 -0,05 114 0,96 -0,01 0,17 -0,35 0,33 
voor melden Var. ongelijk -0,05 35 0,96 -0,01 0,18 -0,38 0,36 
17: Moeite om te melden- Var. gelijk 1,71 0,19 -0,64 114 0,53 -0,11 0,17 -0,45 0,23 
Tijd Var. ongelijk -0,58 34 057 -0 11 019 -0 50 028 
18: Moeite om te melden- Var. gelijk 0,57 0,45 -0,05 113 0,96 -0,01 0,15 -0,30 0,29 
Formulier Var. ongelijk -0,05 35 0,96 -0,01 0,15 -0,32 0,30 
19: Effect consequenties op Var. gelijk 0,34 0,56 0,51 113 0,61 0,09 0,19 -0,27 0,46 
nut Var. ongelijk 0 48 34 064 0,09 0,20 -0,30 049 
20: Melden beïnvloed door Var. gelijk 1,88 0,17 -0,78 113 0,44 -0,12 0,16 -0,44 0,19 
anderen Var. ongelijk -0,68 31 0,50 -0,12 0,18 -0,50 0,25 
21: Onvermijdelijkheid Var. gelijk 2,88 0,09 -1,81 113 0,07 -0,19 0,10 -0,39 0,02 
fouten Var. ongelijk -1 65 32 0 11 -019 0 11 -0 42 004 
22: Wens voor anoniem Var. gelijk 2,18 0,14 -1 ,92 113 0,06 -0,28 0,14 -0,56 O,Q1 
melden Var. ongelijk -2,13 45 0,04 -0,28 0,13 -0,54 -0,01 
23: Externe angst Var. gelijk 0,03 0,87 -0,64 112 0,52 -0,08 0,13 -0,35 0,18 

Var. ongelijk -0 63 36 0 53 -008 013 -0 35 019 
24: Wens na melden Var. gelijk 1,70 0,20 -0,40 112 0,69 -0,04 0,11 -0,26 0,18 
ontvangstbevestiging Var. ongelijk -0,48 47 0,63 -0,04 0,09 -0,23 0,14 
25: Persoonlijke feedback na Var. gelijk 3,24 0,08 -0,87 109 0,38 -0,13 0,15 -0,44 0,17 
melding Var. ongelijk -1 01 39 032 -0 13 013 -040 014 

Tabel 6.9.2 T-toets Schaalvariabelen 
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R4. wat is uw 
functie in dit 
ziekenhuis N M SD SE 

E. cijfer voor patiênt patiëntveiligheid vemleeakundiae 88 316 054 006 
arts 23 352 067 014 

G1. gemeld aantal incidenten verpleegkundige 90 1 43 050 005 
arts 25 1,36 0,49 0,10 

G4. incidenten waarvan geen melding is gemaakt verpleegkundige 86 1,52 0,50 0,05 
arts 24 1,54 0,51 0,10 

14. vervelend dat het formulier ondertekend dient te worden door verpleegkundige 91 3,47 0,97 0,10 
afdelingshoofd arts 25 3,6 1,12 0,22 
K1. incidenten met ernstige schade meld ik altijd verpleeqkundiqe 91 4,3 0,57 0,06 

arts 24 4,21 0,83 0,17 
K5. meld ook fouten die worden opgelost voor bereiken patiênt vemleegkundiae 90 249 086 009 

arts 24 317 087 0,18 
L 1. wanneer ik een fout van iemand anders meld voel ik me verpleegkundige 90 3 06 0 94 010 
verantwoordelijk voor maatregelen tegen deze persoon arts 24 3,04 0,96 0,20 
L2. het is niet mijn verantwoordelijkheid om fouten van anderen te verpleeqkundiqe 90 3,04 1,04 0,11 
melden arts 25 3,28 0,94 0,19 
L3. voel me gesteund door mijn collega's wanneer ik een melding veroleeakundiae 90 3,34 0,74 0,08 
doe arts 24 3,5 0,59 0,12 
L4. ik schaam me niet om anderen over mijn fouten te vertellen verpleegkundige 90 3 71 069 007 

arts 25 3,84 0,62 0,13 
LS. beschouw het melden van incidenten als een teken van verpleegkundige 90 34 085 009 
incompetentie arts 25 38 082 016 
M1 . gevoel dat mijn melding vertrouwelijk wordt behandeld verpleegkundige 88 3,52 0,84 0,09 

arts 25 3,52 0,71 0,14 
M2. belangrijk dat mijn melding vertrouwelijk wordt behandeld verpleegkundige 90 417 055 006 

arts 25 388 060 0.12 
M3. niet prettig wanneer ik de tekst moet aanpassen of iemand verpleeçikundiçie 90 2,11 0,89 0,09 
anders deze aanpast arts 24 2,17 0,57 0,12 
N1 . indien leidinggevende ontdekt dat ik een fout heb gemaakt verpleeçikundiQe 90 3,27 0,93 0,10 
word ik berispt arts 24 3,33 0,96 0,20 
N3. bang voor disciplinaire acties als ik een melding doe verpleegkundige 90 36 0,76 008 

arts 24 3,79 0,66 0,13 
01 . vindt u het huidige systeem voor verbetering vatbaar verpleeqkundiqe 84 1,45 0,50 0,06 

arts 24 1,25 0,44 0,09 

Tabel 6.9.3 Gemiddelde waarden en Standaard Deviatie losse items 
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Levene's Test tor Equality of 
Variances t-test tor Equalitv of Means 

95% Confidence 
1 nterval of the 

Difference 

F p t df p M Diff. SE Diff. Lower 
E Var. gelijk 5,04 ,02.7 -2,71 109 001 -,36 ,13 -,63 -,10 

Var. ongelijk -2,41 30 002 -,36 ,15 -,67 -,06 
G1 Var. gelijk 2,41 ,124 ,65 113 0,52 ,07 , 11 - ,15 ,30 

Var. ongelijk ,66 39 0,51 ,07 , 11 -,15 ,30 
G4 Var. gelijk ,13 ,717 -,16 108 0,88 -,02 ,12 - ,25 ,21 

Var. ongelijk -,16 36 0,88 -,02 ,12 -,26 ,22 
14 Var. gelijk ,61 ,437 -,56 114 0,58 -,13 ,23 -,58 ,32 

Var. ongelijk -,52 35 0,61 -,13 ,25 -,63 ,37 
K1 Var. gelijk 5,14 ,025 ,61 113 0,54 ,09 ,15 -,20 ,38 

Var. ongelijk ,49 29 0,63 ,09 ,18 -,28 ,46 
K5 Var.gelijk ,01 ,919 -3,41 112 000 -,68 ,20 -1 ,07 -,28 

Var. ongelijk -3,40 36 000 -,68 ,20 -1 ,08 -,27 
L1 Var. gelijk ,56 ,458 ,06 112 0,95 ,01 ,22 -,42 ,44 

Var. ongelijk ,06 35 0,95 ,01 ,22 -,43 ,46 
L2 Var. gelijk 1,33 ,251 -1 ,03 113 0,31 -,24 ,23 -,69 ,22 

Var. ongelijk -1 ,09 42 0,28 -,24 ,22 -,67 ,20 
L3 Var. gelijk 2,13 ,147 -,96 112 0,34 -,16 ,16 -,48 ,17 

Var. ongelijk -1,09 44 0,28 -,16 ,14 -,44 ,13 
L4 Var. gelijk 1,83 ,179 -,84 113 0,40 -,13 ,15 -,43 ,18 

Var. ongelijk -,89 42 0,38 -,13 ,15 -,42 ,16 
L5 Var. gelijk 3,57 ,061 -2,11 113 004 -,40 ,19 -,78 -,02 

Var. ongelijk -2,15 39 004 -,40 ,19 -,78 -,02 
M1 Var. gelijk ,63 ,430 ,02 111 0,99 ,00 ,19 -,36 ,37 

Var. ongelijk ,02 45 0,99 ,00 ,17 -,34 ,34 
M2 Var.gelijk ,01 ,920 2,27 113 003 ,29 ,13 ,04 ,54 

Var. ongelijk 2,15 36 004 ,29 ,13 ,02 ,56 
M3 Var. gelijk 2,34 ,129 -,29 112 0,77 -,06 ,19 -,44 ,33 

Var. ongelijk -,37 57 0,71 -,06 ,15 -,35 ,24 
N1 Var. gelijk ,00 ,994 -,31 112 0,76 -,07 ,22 -,49 ,36 

Var. ongelijk -,30 35 0,76 -,07 ,22 -,51 ,38 
N3 Var. gelijk 3,75 ,055 -1, 13 112 0,26 -,19 ,17 -,53 ,15 

Var. ongelijk -1,23 41 0,23 -,19 ,16 -,51 ,12 
01 Var. gelijk 21,85 ,000 1,79 106 0,08 ,20 ,11 -,02 ,43 

Var. ongelijk 1,92 41 0,06 ,20 ,11 -,01 ,42 

Tabel 6.9.4 T-toets losse items 
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Bijlage 6.10: Verschillen in werkervaring op huidige afdeling 
In deze bijlage staan de volledige resultaten van de variantieanalyse (One way ANOV A) die is uitgevoerd 
om verschillen op basis van de werkervaring op de huidige afdeling te ontdekken. Allereerst worden de 
gemiddelde waarden van alle schaalvariabelen per groep weergegeven. Het betreft hier de 
werkervaringsgroepen: "minder dan 1 jaar", "tussen de 1 en 5 jaar", en "5 jaar of meer". Deze resultaten 
voor staan weergegeven in tabel 6.10.1. In tabel 6.10.2 staan de resultaten van de one way ANOV A 
weergegeven. In de tabellen 6.10.3 en 6.10.4 staan de resultaten van de post hoc test van deze analyse. Er 
is hierbij gekozen voor de meest conservatieve test: Scheffe. Vanwege de grootte van de analyse worden 
alleen de resultaten van de significante verschillen weergegeven. Voor de losse items zijn dezelfde 
analyses uitgevoerd. Deze resultaten staan in de tabellen 6.10.5, 6.10.6, en 6.10.7. 

Minder dan 1 iaar (M) 1 tot 5 iaar (M) 5 iaar of meer (M) 
l: Frequentie melden incidenten 2,93 2,48 2,97 
2: Algemene perceptie veiligheid 3,47 3, 13 3,23 
3: Verwachting/acties leidirnrn:evende 3,51 3,27 3,38 
4: Continue verbetering 3,16 3,04 3,13 
5: Teamwerk binnen afdelingen 3,92 3,80 3,81 
6: Communicatie openheid 3,87 3,70 3,74 
7: Feedback/communicatie over fouten 3,25 3,19 2,94 
8: Niet-straffende respons op fouten 3,73 3,32 3,44 
9: Staffing 3,78 3,54 3,5 l 
10: Zkhs Management steun veiligheid 2,89 2,71 2,84 
11: Teamwerk tussen afdelingen 3,13 2,85 2,94 
12: Zkhs overdrachten/overplaatsen 3,15 2,91 3,03 
13: Nut van een kwaliteitssysteem 4,05 4,03 4,15 
14: Hoe een melding gedaan moet worden 3,77 3,72 3,82 
15: Wat moet er gemeld worden 3,58 3,32 3,56 
16: Wie is verantwoordelijk voor melden 3,30 3,22 3,31 
l 7: Moeite om te melden- Tiid 3,58 3,33 3,51 
18: Moeite om te melden- Formulier 3,66 3,50 3,76 
l 9: Effect consequenties op nut 3,56 3,23 3,55 
20: Melden beïnvloed door anderen 3,16 3,16 3,60 
21: Onvermijdelijkheid fouten 4,10 4,24 4,15 
22: Wens voor anoniem melden 3,64 3,49 3,78 
23: Externe angst 3,72 3,48 3,79 
24: Wens na melden ontvangstbevestiging 3,96 3,96 4,02 
25: Persoonlijke feedback na melding 2,71 2,72 2,60 
E: cijfer voor patiënt oatiëntveiligheid 3,32 3,15 3,34 
G l: Gemeld aantal incidenten l ,28 1,50 1,44 
04: Incidenten waarvan geen melding is gemaakt 1,28 1,54 l ,63 
Q l: Systeem voor verbetering vatbaar? 1,56 l,26 1,43 

Tabel 6.10.1 Gemiddelde waarden op schaalvariabelen per groep 

Sum of Mean 
Sauares df Sauare F Sia. 

1: Frequentie melden incidenten Between G rouos 5,56 2 2,78 3,72 ,027 
Within Grouos 82,16 110 ,75 

20: Melden beïnvloed door anderen Between Grouos 5,36 2 2,68 595 004 
Within Grouos 49,52 110 ,45 

23: Externe angst Between Grouos 2,10 2 1,05 3,39 ,037 
Within Grouos 33,78 109 ,31 

Tabel 6.10.2 One way ANOV A schaalvariabelen 
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95% Confidence 
Interval 

Dependent Variable 1 Afd. J Afd. M Diff. (1-J) SE Sig. Lower Uooer 
20: Melden beïnvloed 5 jaar of meer minder dan 1 jaar ,44 ,16 ,030 ,034 ,84 
door anderen 1 tot 5 jaar ,44 ,15 ,014 ,073 ,80 

Tabel 6.10.3 Post hoc test schaalvariabelen: Multiple Comparisons (Scheffe) 

20: Melden beïnvloed door anderen 
Subset for 

Afdeling N alpha = .05 
1 2 

minder dan 1 jaar 25 3,16 
1 tot 5 jaar 35 3,16 
5 jaar of meer 53 360 
Siq. 1,000 1,000 

Tabel 6.10.4 Post hoc test schaalvariabelen: Homogeneous subsets (Scheffe) 

Sum of Mean 
Squares df Square F SiQ. 

L 1 . wanneer ik een fout van iemand Between Groups 9,72 2 4,86 5,96 ,003 
anders meld voel ik me verantwoordelijk Within Groups 88,85 109 ,82 

G4. incidenten waarvan geen melding is Between Groups 2,08 2 1,04 4,39 ,015 
gemaakt Within Groups 25,11 106 ,24 

Tabel 6.10.5 One way ANOV A losse items 

95% Confidence 

M Diff. Interval 

Dependent Variable 1 Afd . J Afd. (1-J) SE SiQ. Lower Uooer 
L1 5 jaar of meer minder dan 1 jaar ,088 ,220 ,922 -,46 ,63 

1 tot 5 jaar ,66 ,197 ,005 ,17 1, 15 

G4 minder dan 1 jaar 1 tot 5 jaar -,26 ,127 ,124 -,58 ,05 
5 jaar of meer -,35 ,120 ,015 -,65 -,06 

Tabel 6.10.6 Post hoc test losse items: Multiple Comparisons (Scheffe) 

Ll. wanneer ik een fout van iemand anders meld G4. incidenten waarvan geen melding is gemaakt 
voel ik me verantwoordeliik 
Afdeling N Subset for alpha = .05 Afdeling N Subset for alpha = .05 

1 2 1 2 
1 tot 5 jaar 35 263 minder dan 1 jaar 25 1,28 
minder dan 1 jaar 25 320 1 tot 5 jaar 35 1,54 1,54 
5 jaar of meer 52 3,29 5 jaar of meer 49 1,63 
Siq. 1,000 ,921 Siq. 090 ,751 

Tabel 6.10.7 Post hoc test losse items: Homogeneous subsets (Scheffe) 
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Bijlage 6.11: Verschil Wel gemeld-Niet gemeld 
Om te ontdekken of er verschillen zijn tussen respondenten die wel hebben gemeld en respondenten die 
niet hebben gemeld het afgelopen jaar is de t-toets voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd. De 
volledige resultaten van deze analyse worden weergegeven in deze bijlage. Tabellen 6.11.1 en 6.11.2 
bevatten de resultaten voor de schaalvariabelen. In de tabellen 6.11.3 en 6.11.4 zijn de resultaten te vinden 
voor d l D bi f d d hili 'fi e osse items. e auwe arcenng gee t aan at e verse en s1gm 1cant z1_1n. 

G1 . Incidenten aemeld? N M SD SE 

1: Frequentie melden incidenten 
niet gemeld 67 267 0,90 011 
welaemeld 49 303 0.81 012 

2: Algemene perceptie veiligheid 
niet gemeld 67 3,28 0,64 0,08 
wel gemeld 50 3,19 0,57 0,08 

3: Verwachting/acties leidinggevende 
niet gemeld 65 3,41 0,75 0,09 
wel gemeld 49 3,37 0,61 0,09 

4: Continue verbetering 
niet gemeld 67 3,19 0,66 0,08 
wel gemeld 50 3,06 0,51 0,07 

5: Teamwerk binnen afdelingen 
niet gemeld 67 371 072 009 
wel gemeld 50 403 048 007 

6: Communicatie openheid 
niet gemeld 67 3,77 0 54 0,07 
wel gemeld 50 3,75 0,51 0,07 

7: Feedback/communicatie over fouten 
niet gemeld 67 3,19 0,80 0,10 
wel gemeld 50 305 0 72 010 

8: Niet-straffende respons op fouten 
niet gemeld 67 3,44 0,68 0,08 
wel gemeld 50 3,48 0,80 0,11 

9: Staffing 
niet gemeld 67 3 59 0 50 006 
wel gemeld 50 3,54 0,48 0,07 

10: Zkhs Management steun veiligheid 
niet gemeld 67 2,85 0,67 0,08 
wel aemeld 50 2 79 0 62 009 

11: Teamwerk tussen afdelingen 
niet gemeld 67 2,89 0,53 0,06 
wel gemeld 50 3,06 0,47 0,07 

12: Zkhs overdrachten/overplaatsen 
niet gemeld 67 3 02 0 66 008 
wel gemeld 50 3,05 0,59 0,08 

13: Nut van een kwaliteitssysteem 
niet gemeld 66 416 042 005 
wel gemeld 49 400 043 006 

14: Hoe een melding gedaan moet worden 
niet gemeld 67 363 086 011 
wel gemeld 50 401 064 009 

15: Wat moet er gemeld worden 
niet gemeld 67 3,38 0 99 012 
wel gemeld 50 3,66 0,75 0,11 

16: Wie is verantwoordelijk voor melden 
niet gemeld 67 3,19 0,79 0,10 
wel gemeld 50 3,43 0,69 0,10 

17: Moeite om te melden- Tijd 
niet gemeld 67 3,39 0,78 0,10 
wel gemeld 50 3,63 0,68 0,10 

18: Moeite om te melden- Formulier niet gemeld 66 355 072 009 
welaemeld 50 380 056 008 

19: Effect consequenties op nut 
niet gemeld 66 326 081 010 
wel gemeld 50 372 073 010 

20: Mek:len beïnvloed door anderen 
niet gemeld 66 326 076 009 
welaemeld 50 353 056 008 

21: Onvermijdelijkheid fouten 
niet gemeld 66 4,14 0,48 0,06 
wel gemeld 50 4,22 0,38 0,05 

22: Wens voor anoniem melden 
niet gemeld 67 3 57 0 67 008 
wel gemeld 49 3,77 0,59 0,08 

23: Externe angst 
niet gemeld 66 3,60 0,60 0,07 
wel gemeld 49 3 79 0 51 0 07 

24: Wens na melden ontvangstbevestiging 
niet gemeld 66 4,02 0,43 0,05 
wel gemeld 49 3,93 0,50 0,07 

25: Persoonlijke feedback na melding 
niet gemeld 63 2 73 0,58 007 
wel gemeld 49 2,60 0,71 0,10 

Tabel 6.11.1 Gemiddelde waarden en Standaard Deviatie Schaalvariabelen 
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Levene's Test tor Eaualitv of Variances t-test tor Equalit of Means 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

SE 
F p t df p M Diff. Diff. Lower Uooer 

1: Frequentie melden Var. gelijk 0,74 0,39 -223 114 0,03 -036 016 -068 -0.04 
incidenten Var. ongelijk ·227 109 003 ' -036 016 -068 -0,05 
2: Algemene perceptie Var. gelijk 0,88 0,35 0,82 115 0,41 0,09 0,11 -0,13 0,32 
veiligheid Var. ongelijk 0,84 112 0,41 0,09 0,11 -0,13 0,32 

3: Verwachting/acties Var. gelijk 2,88 0,09 035 112 073 005 013 -0 21 0 31 
leidinggevende Var. ongelijk 0,36 111 0,72 0,05 0,13 -0,21 0,30 

4: Continue verbetering 
Var. gelijk 3,74 0,06 1,16 115 0,25 0,13 0,11 -0,09 0,35 
Var. ongelijk 1,20 115 0,23 0,13 0,11 -0,08 0,35 

5: Teamwerk binnen Var.gelijk 7,81 0,01 •277 115 001 ·032 012 -056 -0,09 
afdelingen Var. ongelijk ·293 114 0,00 -032 011 -054 -0.11 

6: Communicatie openheid 
Var. gelijk 0,22 0,64 019 115 0,85 0,02 0,10 -0,18 0,21 
Var. ongelijk 0,19 109 0,85 0,02 0,10 -0,17 0,21 

7: Feedback/communicatie Var. gelijk 0,37 0,54 095 115 034 014 014 -0 15 0 42 
over fouten Var. ongelijk 0,97 111 0,34 0,14 0,14 -0,14 0,42 

8: Niet-straffende respons Var. gelijk 1,88 0,17 -0 31 115 0,76 -0,04 0,14 -0,31 0,23 
op fouten Var. ongelijk -0,30 96 0,76 -0,04 0,14 -0,32 0,24 

9: Slatting 
Var. gelijk 0,01 0,92 059 115 055 005 009 -0 13 0 24 
Var. ongelijk 0,60 109 0,55 0,05 0,09 -0,13 0,24 

10: Zkhs Management Var. gelijk 1,57 0,21 053 115 0,60 0,06 0,12 -0,18 0,30 
steun veiligheid Var. ongelijk 0,54 110 0,59 0,06 0,12 -0,17 0,30 

11 : Teamwerk tussen Var. gelijk 1,00 0,32 -1 79 115 008 -0 17 009 -0 36 0 02 
afdelingen Var. ongelijk -1 ,82 112 0,07 -0,17 0,09 -0,35 0,01 

12: Zkhs Var. gelijk 2,30 0,13 -0,18 115 0,85 -0,02 0,12 -0,26 0,21 
overdrachten/overplaatsen Var. ongelijk -0,19 111 0,85 -0,02 0,12 -0,25 0,21 

13: Nut van een Var. gelijk 2,23 0,14 205 113 0,04 016 008 0.01 032 
kwaliteitssysteem Var. ongelijk 204 102 0,04 016 008 0,00 032 
14: Hoe een melding Var.gelijk 10,19 0,00 •258 115 0,01 -037 015 -0,66 -009 
gedaan moet worden Var. ongelijk ·269 115 0,01 ·037 014 -0,65 -010 
15: Wat moet er gemeld Var. gelijk 9,33 0,00 -1 67 115 010 -0 28 017 -0 61 005 
worden Var. ongelijk -1,74 115 0,08 -0,28 0,16 -0,60 0,04 

16: Wie is verantwoordelijk Var. gelijk 0,27 0,61 -1,69 115 0,09 -0,24 014 -0,51 0 ,04 
voor melden Var. ongelijk -1,72 112 0,09 -0,24 0,14 -0,51 0,04 

17: Moeite om te melden- Var. gelijk 3,27 0,07 -1 75 115 008 -0 24 014 -052 003 
Tijd Var. ongelijk -1,79 112 0,08 -0,24 0,14 -0,51 0,03 

18: Moeite om te melden- Var. gelijk 6,97 0,01 ·207 114 0,04 -0,25 012 -0,50 -001 
Formulier Var. ongelijk ·214 114 0.03 ·0,25 012 -0,49 -002 

19: Effect consequenties Var.gelijk 1,97 0,16 ·318 114 0,00 -046 015 -0,75 -017 
op nut Var. ongelijk ·3.23 110 0,00 -046 014 -0.75 ·O 18 

20: Melden beînvloed door Var. gelijk 8,75 0,00 ·210 114 004 -0,27 013 -0,52 -002 
anderen Var. ongelijk ·219 114 0,03 -027 012 -0.51 -003 

21 : Onvermijdelijkheid Var. gelijk 0,41 0,53 -0 92 114 036 -008 008 -024 009 
fouten Var. ongelijk -0,95 114 0,34 -0,08 0,08 -0,23 0,08 

22: Wens voor anoniem Var. gelijk 1,61 0,21 -1 ,59 114 0,11 -0,19 012 -043 0,05 
melden Var. ongelijk -1,63 110 0 ,11 -0,19 0,12 -0,42 0,04 

23: Externe angst 
Var. gelijk 3,35 0,07 -1 81 113 007 -0 19 0 11 -040 002 
Var. ongelijk -1,86 111 0,07 -0,19 0,10 -0,40 0,01 

24: Wens na melden Var. gelijk 1,69 0,20 1,00 113 0 ,32 0,09 009 -0,09 0,26 
ontvangstbevestiging Var. ongelijk 0,97 94 0,33 0,09 0,09 -0,09 0,26 

25: Persoonlijke feedback Var. gelijk 1,46 0,23 1 11 110 027 013 012 -0 11 0 38 
na melding Var. ongelijk 1,08 92 0,28 0,13 0,12 -0,11 0,38 

Tabel 6.11.2 T-toets Schaalvariabelen 
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G1 . Incidenten oemeld? N M SD SE 
E. cijfer voor patiënt patiëntveiligheid niet gemeld 64 3,27 0,60 0,08 

wel gemeld 48 3,25 0,60 0,09 

14. vervelend dat het formulier ondertekend dient te niet gemeld 67 3,39 0,95 0,12 
worden door afdelingshoofd wel gemeld 50 3,68 1,00 0,14 

K1 . incidenten met ernstige schade meld ik altijd niet gemeld 66 4,26 0,54 0,07 

wel gemeld 50 4,26 0,80 0,11 

K5. meld ook fouten die worden opgelost voor bereiken niet gemeld 65 2,58 0,88 0,11 
patiënt wel gemeld 50 2,72 0,95 0,13 

L 1. wanneer ik een fout van iemand anders meld voel ik niet gemeld 66 3,06 0,98 0,12 
me verantwoordelijk voor maatregelen tegen deze wel gemeld 49 3,04 0,91 0,13 
oersoon 
L2. het is niet mijn verantwoordelijkheid om fouten van niet gemeld 67 3,27 1,01 0,12 
anderen te melden wel gemeld 49 2,86 0,98 0,14 
L3. voel me gesteund door mijn collega's wanneer ik een niet gemeld 66 3,26 0,75 0,09 
melding doe wel gemeld 49 3,57 0,61 0,09 
L4. ik schaam me niet om anderen over mijn fouten te niet gemeld 67 3,75 0,68 0,08 
vertellen wel gemeld 49 3,73 0,67 0,10 

L5. beschouw het melden van incidenten als een teken niet gemeld 67 3,45 0,82 0,10 
van incompetentie wel gemeld 49 3,51 0,92 0,13 

M1 . gevoel dat mijn melding vertrouwelijk wordt niet gemeld 65 3,37 0,86 0,11 
behandeld wel gemeld 49 3,76 0,66 0,10 
M2. belangrijk dat mijn melding vertrouwelijk wordt niet gemeld 67 4,13 0,65 0,08 
behandeld wel gemeld 49 4,06 0,43 0,06 

M3. niet prettig wanneer ik de tekst moet aanpassen of niet gemeld 66 2,06 0,84 0,10 
iemand anders deze aanpast wel gemeld 49 2,20 0,82 0,12 

N1 . indien leidinggevende ontdekt dat ik een fout heb niet gemeld 66 3,14 0,94 0,12 
gemaakt word ik berispt wel gemeld 49 3,43 0,91 0,13 

N3. bang voor disciplinaire acties als ik een melding doe niet gemeld 66 3,64 0,76 0,09 

wel gemeld 49 3,65 0,72 0,10 

01. vindt u het huidige systeem voor verbetering vatbaar niet gemeld 60 1,47 0,50 0,07 

wel gemeld 49 1,33 0,47 0,07 

Tabel 6.11.3 Gemiddelde waarden en Standaard Deviatie losse items 
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Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

SE Difference 

F p t df p M Diff. Diff. Lower Upper 
E Var. gelijk 0,03 0,87 0 ,14 110 0,89 0,02 0, 11 -0,21 0,24 

Var. ongelijk 014 101 0,89 0,02 0,12 -0,21 0,24 
G4 Var. gelijk 0,01 0,94 -0 ,04 110 0,97 0,00 0,10 -0,19 0,19 

Var. ongelijk -0,04 105 0,97 0,00 0,10 -0,19 0,19 
14 Var. gelijk 0,28 0,60 -1 ,61 115 0, 11 -0,29 0,18 -0,65 0,07 

Var. ongelijk -1 60 103 0, 11 -0,29 0,18 -0,66 0 07 
K1 Var. gelijk 5,44 0,02 -0,02 114 0,98 0,00 0,12 -0,25 0,24 

Var. ongelijk -0,02 81 0,99 0,00 0,13 -0,26 0,26 
K5 Var. gelijk 0,56 0,46 -0,79 113 0,43 -0,14 0,17 -0,48 0 ,20 

Var. ongelijk -0,78 101 044 -0,14 0,17 -0,48 0,21 
L1 Var. gelijk 0,77 0,38 0, 11 113 0,91 0,02 0,18 -0,34 0 ,37 

Var. ongelijk 0, 11 107 0,91 0,02 0,18 -0 ,33 0 ,37 
L2 Var. gelijk 0,15 0,70 220 114 003 041 019 004 078 

Var. ongelijk 2 21 105 003 0 41 019 004 078 
L3 Var. gelijk 2,17 0,14 -239 113 002 -0 31 013 -057 -005 

Var. ongelijk -247 112 002 -0 31 013 -0 57 -0 06 
L4 Var. gelijk 0,00 0,98 0,09 114 0,93 0,01 0,13 -0,24 0,26 

Var. ongelijk 0,09 105 0,93 0 01 013 -0,24 0,26 
L5 Var. gelijk 0,66 0,42 -0,39 114 0,70 -0 ,06 0,16 -0,38 0,26 

Var. ongelijk -0 ,38 97 0,71 -0 ,06 0,17 -0,39 0,27 
M1 Var.gelijk 8,33 0,01 -2 61 112 0 01 -0 39 015 -0 68 -0 09 

Var. ongelijk -2 71 112 0 01 -0 39 014 -0 67 -010 
M2 Var. gelijk 3,35 0,07 0 ,69 114 0,49 0,07 0, 11 -0,14 0,28 

Var. ongelijk 0,73 113 0,47 0 ,07 0,10 -0,13 0,27 
M3 Var. gelijk 0,37 0,54 -0 ,92 113 0,36 -0 , 14 0,16 -0,45 0,17 

Var. ongelijk -0 92 105 0,36 -0,14 0,16 -0,45 017 
N1 Var. gel ijk 0,06 0,80 -1 ,67 113 0,10 -0,29 0,18 -0,64 0,06 

Var. ongelijk -1 ,67 105 0,10 -0,29 0,18 -0,64 0 ,05 
N3 Var. gelijk 0,28 0,60 -0,12 113 0,91 -0,02 0,14 -0,29 0,26 

Var. ongelijk -0,12 106 0,91 -0,02 0,14 -0,29 0 26 
01 Var. gelijk 7, 11 0,01 1,49 107 0,14 0,14 0,09 -0,05 0 ,33 

Var. ongelijk 1,49 105 0,14 0,14 0,09 -0,05 0 ,33 

Tabel 6.11.4 T-toets losse items 
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Bijlage 6.12: Verschil Alles gemeld-Aantal niet gemeld 
Er is een t-toets voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd om verschillen tussen respondenten die alles 
hebben gemeld en respondenten die een aantal zaken niet hebben gemeld te ontdekken. De volledige 
resultaten van de analyse worden weergegeven in deze bijlage. Tabellen 6.12.1 en 6.12.2 bevatten de 
resultaten voor de schaalvariabelen. In de tabellen 6.12.3 en 6.12.4 zijn de resultaten te vinden voor de 
1 D bi f d d hili . fi osse items. e auwe arcenn ~ gee t aan at e verse en s1gm 1cant z11n. 

G4. incidenten waarvan aeen meldina is aemaakt N M SD SE 

1 : Frequentie melden incidenten Alles aemeld 54 310 083 011 
Aantal niet gemeld 57 256 086 011 

2: Algemene perceptie veiligheid 
Alles gemeld 54 3.46 058 008 
Aantal niet aemeld 58 305 058 008 

3: Verwachting/acties Alles gemeld 52 3,45 0,78 0,11 
leidinggevende Aantal niet gemeld 57 3,32 0,63 0,08 

4: Continue verbetering Alles aemeld 54 3.32 057 008 
Aantal niet aemeld 58 293 059 008 

5: Teamwerk binnen afdelingen 
Alles gemeld 54 3,93 0,66 0,09 
Aantal niet oemeld 58 3,78 0,64 0,08 

6: Communicatie openheid 
Alles oemeld 54 3 84 0,48 0,06 
Aantal niet gemeld 58 3,67 0,57 0,07 

7: Feedback/communicatie over Alles gemeld 54 3.26 074 010 
fouten Aantal niet gemeld 58 295 075 010 

8: Niet-straffende respons op fouten 
Alles gemeld 54 3,59 0,75 0,10 
Aantal niet gemeld 58 334 073 010 

9: Staffing 
Alles oemeld 54 3,61 0,49 0,07 
Aantal niet gemeld 58 3,50 0,50 0,07 

1 O: Zkhs Management steun Alles gemeld 54 2.94 065 009 
veiligheid Aantal niet aemeld 58 2.68 062 008 

11: Teamwerk tussen afdelingen Alles aemeld 54 3.07 048 007 
Aantal niet gemeld 58 2.85 052 007 

12: Zkhs overdrachten/overplaatsen Alles aemeld 54 3.21 061 008 
Aantal niet aemeld 58 2.84 060 008 

13: Nut van een kwaliteitssysteem 
Alles oemeld 53 410 044 006 
Aantal niet gemeld 57 4,10 0,44 0,06 

14: Hoe een melding gedaan moet Alles aemeld 54 3.99 067 009 
worden Aantal niet gemeld 58 3,71 078 010 

15: Wat moet er gemeld worden 
Alles aemeld 54 3.81 072 010 
Aantal niet gemeld 58 3.30 094 012 

16: Wie is verantwoordelijk voor Alles gemeld 54 3,38 0,75 0,10 
melden Aantal niet aemeld 58 327 073 010 

17: Moeite om te melden-Tijd 
Alles aemeld 54 381 0,48 0,07 
Aantal niet gemeld 58 320 082 0,11 

18: Moeite om te melden- Formulier Alles gemeld 54 3,67 0,71 0,10 
Aantal niet oemeld 58 3,66 0,63 0,08 

19: Effect consequenties op nut Alles aemeld 53 380 067 0.09 
Aantal niet gemeld 58 315 080 0,10 

20: Melden beïnvloed door anderen 
Alles oemeld 53 3,48 0,71 0,10 
Aantal niet aemeld 58 3,24 0,68 0,09 

21: Onvermijdelijkheid fouten Alles gemeld 53 430 045 0.06 
Aantal niet gemeld 58 407 041 0,05 

22: Wens voor anoniem melden 
Alles gemeld 54 3,72 0,67 0,09 
Aantal niet aemeld 57 3 61 0 61 008 

23: Externe angst 
Alles gemeld 53 3,76 0,54 0,07 
Aantal niet gemeld 57 3,61 0,59 0,08 

24: Wens na melden Alles aemeld 53 3 99 050 007 
ontvangstbevestiging Aantal niet gemeld 57 3,99 0,43 0,06 
25: Persoonlijke feedback na Alles oemeld 52 2,65 066 009 
melding Aantal niet gemeld 56 2,66 0,64 0,09 

Tabel 6.12.1 Gemiddelde waarden en Standaard Deviatie Schaalvariabelen 
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Levene's Test tor Eaualit11 of Variances t-test tor Eaualitv of Means 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

SE 
F p t df p M Diff. Diff. Lower Upper 

1: Frequentie melden Var. gelijk 343 109 000 055 016 0.23 087 
Incidenten Var. ongelijk 0,01 0,91 381 110 000 042 011 O?O 063 
2: Algemene perceptie Var. gelijk 381 110 000 042 011 020 063 
veiligheid Var. ongelijk 2,35 0,13 099 107 033 013 014 -013 040 
3: Verwachting/acties Var. gelijk 0 98 98 033 013 014 -014 0 40 
leidinggevende Var. ongelijk 0,77 0,38 3,59 110 0,00 0,39 0,11 0,18 0,61 

4: Continue verbetering 
Var. gelijk 359 110 000 039 011 018 061 
Var. ongelijk 0,00 0,98 119 110 024 015 012 -010 039 

5: Teamwerk binnen Var. gelijk 1 19 109 024 015 012 -010 039 
afdelingen Var. ongelijk 1,24 0,27 1,74 110 0,09 0,17 0,10 -0,02 0,37 

6: Communicatie Var. gelijk 1,75 109 0,08 0,17 0,10 -0,02 0,37 
openheid Var. ongelijk 0,18 0,68 2,17 110 0,03 0,31 0,14 0,03 0,58 
7: Var.gelijk 217 110 003 031 014 003 058 
Feedback/communicatie Var. ongelijk 
over fouten 0,00 0,99 173 110 009 024 014 -004 052 
8: Niet-straffende Var. gelijk 1,73 109 0,09 0,24 0,14 -0,04 0,52 
respons op fouten Var. ongelijk 0,05 0,82 1,20 110 0,23 0,11 0,09 -0,07 0,30 

9: Staffing 
Var. gelijk 1,20 110 0,23 0,11 0,09 -0,07 0,30 
Var. ongelijk 0,39 0,54 2,22 110 0,03 0,27 0,12 0,03 0,50 

1 O: Zkhs Management Var. gelijk 221 109 003 027 012 003 050 
steun veiligheid Var. ongelijk 0,14 0,71 225 110 003 021 009 003 040 
11 : Teamwerk tussen Var. gelijk 226 110 003 021 009 003 040 
afdelingen Var. ongelijk 0,02 0,88 323 110 000 037 011 014 060 
12: Zkhs overdrachten/ Var. gelijk 323 109 0.00 037 011 014 060 
overplaatsen Var. ongelijk 0,01 0,91 -002 108 0,98 000 008 -017 017 
13: Nut van een Var. gelijk -0,02 107 0,98 0,00 0,08 -0,17 0,17 
kwaliteitssysteem Var. ongelijk 2,93 0,09 2,04 110 0,04 0,28 0,14 0,01 0,55 

14: Hoe een melding Var.gelijk 206 109 004 028 014 001 055 
gedaan moet worden Var. ongelijk 14,00 0,00 3 17 110 000 050 016 019 082 
15: Wat moet er gemeld Var. gelijk 320 106 0.00 050 016 019 082 
worden Var. ongelijk 0,02 0,88 080 110 042 011 014 -016 039 
16: Wie verantwoordelijk Var. gel ijk 0,80 109 042 0,11 0,14 -0,16 0,39 
is voor melden Var. ongelijk 24,17 0,00 4,83 110 0,00 0,62 0,13 0,36 0,87 

17: Moeite om te Var.gelijk 492 93 o.oo 062 013 037 087 
melden- Tijd Var. ongelijk 0,13 0,72 009 110 093 001 013 -024 026 
18: Moeite om te Var. gelijk 0,09 106 0,93 0,01 0,13 -0,24 0,26 
melden- Formulier Var. ongel ijk 3,48 0,07 4,64 109 0,00 0,65 0,14 0,37 0,93 

19: Effect consequenties Var.gelijk 467 108 0.00 065 014 037 092 
op nut Var. ongelijk 0,01 0,91 1 84 109 0,07 024 013 -002 050 
20: Melden beïnvloed Var. gelijk 1,84 107 0,07 0,24 0,13 -0,02 0,50 
door anderen Var. ongelijk 6,02 0,02 2,83 109 0,01 0,23 0,08 0,07 0,40 
21 : Onvermijdelijkheid Var. gelijk 282 105 0.01 023 008 007 040 
fouten Var. ongelijk 0,52 0,47 089 109 0.38 011 012 -013 035 
22: Wens voor anoniem Var. gelijk 0,89 107 0,38 0, 11 0,12 -0,13 0,35 
melden Var. ongelijk 0,21 0,65 1,36 108 0,18 0,15 0,11 -0,07 0,36 

23: Externe angst 
Var. gelijk 1,36 108 0,18 0,15 0,11 -0,07 0,36 
Var. ongelijk 0,92 0,34 -0,01 108 0,99 0,00 0,09 -0,18 0,17 

24: Wens na melden Var. gelijk -0,01 103 0,99 000 0 09 -0,18 0,17 
ontvangstbevestiging Var. ongelijk 0,10 0,76 -0,08 106 0,94 -0,01 0,13 -0,26 0,24 

25: Persoonlijke Var. gelijk -0,08 105 0,94 -0,01 0,13 -0,26 0,24 
feedback na melding Var. ongelijk 3,43 109 0,00 0,55 0,16 0,23 0,87 

Tabel 6.12.2 T-toets Schaalvariabelen 
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G4. incidenten 
waarvan geen 
meldinçi is gemaakt N M SD SE 

E. cijfer voor patiênt patiêntveiligheid Alles gemeld 53 349 061 008 
Aantal niet gemeld 54 302 050 007 

14. vervelend dat het formulier ondertekend dient te Alles gemeld 54 3,48 1,01 0,14 
worden door afdelingshoofd Aantal niet gemeld 58 3,53 0,96 0,13 
K1 . incidenten met ernstige schade meld ik altijd Alles gemeld 53 4,36 0,71 0,10 

Aantal niet gemeld 58 4,17 0,63 0,08 
K5. meld ook fouten die worden opgelost voor bereiken Alles gemeld 53 2,68 1,03 0,14 
patiënt Aantal niet gemeld 58 2,64 0,81 0,11 
L 1. wanneer ik een fout van iemand anders meld voel ik Alles gemeld 53 317 1 03 014 
me verantwoordelijk voor maatregelen tegen deze Aantal niet gemeld 
oersoon 57 2,95 0,88 0,12 
L2. het is niet mijn verantwoordelijkheid om fouten van Alles gemeld 54 3.28 1 04 014 
anderen te melden Aantal niet gemeld 57 289 098 013 
L3. voel me gesteund door mijn collega's wanneer ik een Alles gemeld 53 357 064 009 
melding doe Aantal niet gemeld 57 3.26 077 010 
L4. ik schaam me niet om anderen over mijn fouten te Alles gemeld 54 3 78 069 009 
vertellen Aantal niet gemeld 57 3,72 0,68 0,09 
L5. beschouw het melden van incidenten als een teken Alles gemeld 54 3,37 0,88 0,12 
van incompetentie Aantal niet gemeld 57 3,54 0 87 0,12 
M1 . gevoel dat mijn melding vertrouwelijk wordt Alles gemeld 53 3,51 0,89 0,12 
behandeld Aantal niet gemeld 57 3,54 0,73 0,10 
M2. belangrijk dat mijn melding vertrouwelijk wordt Alles gemeld 54 4,07 0,70 0,10 
behandeld Aantal niet gemeld 57 4,12 0,43 0,06 
M3. niet prettig wanneer ik de tekst moet aanpassen of Alles gemeld 53 2 23 080 0 11 
iemand anders deze aanpast Aantal niet gemeld 57 2,05 0,88 0,12 
N1 . indien leidinggevende ontdekt dat ik een fout heb Alles gemeld 53 3,30 0,99 0,14 
gemaakt word ik berispt Aantal niet gemeld 57 3,25 0,89 0,12 
N3. bang voor disciplinaire acties als ik een melding doe Alles gemeld 53 3,74 0,68 0,09 

Aantal niet gemeld 57 3,56 0,80 0,11 
01 . vindt u het huidige systeem voor verbetering vatbaar Alles gemeld 51 1,47 0,50 0,07 

Aantal niet gemeld 56 1,34 0,48 0,06 

Tabel 6.12.3 Gemiddelde waarden en Standaard Deviatie losse items 
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Levene's Test tor Equality of 
Variances t-test tor Equalitv of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

SE Difference 
F p t df p M Diff. Diff. Lower Upper 

E Var. gelijk 4.41 105 0.00 047 0 11 026 068 
Var. ongelijk 20,70 0,00 4,40 100 0,00 047 0 11 026 069 

14. Var. gelijk 0,17 0,68 -0,29 110 0,78 -0,05 0,19 -0,42 0,32 
Var. ongelijk -0,29 108 0,78 -0,05 0, 19 -0,42 0,32 

K1 Var. gelijk 2,53 0,12 1,47 109 0,15 0,19 0, 13 -0,07 0,44 
Var. ongelijk 1,46 104 0,15 0,19 0, 13 -0,07 0,44 

K5 Var. gelijk 4,09 0,05 0,24 109 0,81 0,04 0, 18 -0,31 0,39 
Var. ongelijk 0,23 98 0,82 0,04 0, 18 -0,31 0,39 

L 1 Var. gelijk 3,64 0,06 1,22 108 0,22 0,22 0, 18 -0, 14 0,58 
Var. ongelijk 1,21 102 0,23 0,22 0, 18 -0, 14 0,59 

L2. Var. gelijk 0,00 0,96 2.01 109 0.05 038 019 0 01 0,76 
Var. ongelijk 2,00 108 0,05 038 0,19 000 076 

L3. Var.gelijk 3,12 0,08 2.24 108 0.03 0,30 0,14 004 0,57 
Var. ongelijk 2,26 107 0,03 030 0,13 004 057 

L4 Var. gelijk 0,15 0,70 0,45 109 0,65 0,06 0,13 -0,20 0,32 
Var. ongelijk 0,45 108 0,65 0,06 0,13 -0,20 0,32 

L5. Var. gelijk 0,26 0,61 -1,05 109 0,30 -0, 17 0,17 -0,50 0,15 
Var. ongelijk -1,05 109 0,30 -0,17 0,17 -0,50 0,16 

M1 Var. gel ijk 1,31 0,25 -0,22 108 0,83 -0,03 0,16 -0,34 0,27 
Var. ongelijk -0,22 101 0,83 -0,03 0,16 -0,34 0,28 

M2. Var. gelijk 1,28 0,26 -0,45 109 0,66 -0,05 0, 11 -0,27 0,17 
Var. ongelijk -0,44 87 0,66 -0,05 0, 11 -0,27 0,17 

M3 Var. gelijk 0,17 0,68 1,09 108 0,28 0,17 0,16 -0, 14 0,49 
Var. ongelijk 1,09 108 0,28 0,17 0,16 -0, 14 0,49 

N1 Var. gelijk 0,54 0,47 0,31 108 0,76 0,06 0,18 -0,30 0,41 
Var. ongelijk 0,31 105 076 0,06 0,18 -0,30 0,41 

N3 Var. gelijk 3,33 0,07 1,22 108 0,22 0,17 0,14 -0, 11 0,46 
Var. ongelijk 1,23 107 0,22 0,17 0,14 -0, 11 0,46 

Q1 Var. gelijk 1,38 105 0,17 0,13 0,10 -0,06 0,32 
Var. ongelijk 5,21 0,02 1,38 103 0,17 0, 13 0,10 -0,06 0,32 

Tabel 6.12.4 T-toets losse items 
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Bijlage 6.13: Verschillen tussen afdelingen 
In deze bijlage staan de volledige resultaten van de variantieanalyse (One way ANOV A) die is uitgevoerd 
om verschillen tussen afdelingen te ontdekken. Allereerst worden de resultaten voor de schaalvariabelen 
weergegeven. In tabel 6.13.1 staan de resultaten van de one way ANOV A weergegeven. In de tabellen 
6.13.2 en 6.13.3 staan de resultaten van de post hoc test van deze analyse. Er is hierbij gekozen voor de 
meest conservatieve test: Scheffe. Vanwege de grootte van de analyse worden alleen de resultaten van de 
significante verschillen weergegeven. 
Voor de losse items zijn dezelfde analyses uitgevoerd. Deze resultaten staan in de tabellen 6.13.4, 6.13.5, 
en 6.13.6. 

Sum of Squares df Mean Square F Siçi. 
1: Frequentie melden Between Groups 17,59 3 5,86 9,41 0,00 
incidenten Within Groups 69,16 111 0,62 
2: Algemene perceptie Between Groups 3,89 3 1,30 3,73 0,01 
veiligheid Within Groups 38,98 112 0,35 
3: Verwachting/acties Between Groups 3,68 3 1,23 2,82 0 04 
leidinggevende Within Groups 47,35 109 0,43 
5: Teamwerk binnen Between Groups 6,50 3 2,17 6,09 000 
afdelingen Within Groups 39,85 112 0,36 
8: Niet-straffende Between Groups 9,03 3 3 01 6,34 000 
respons op fouten Within Groups 53,16 112 0,48 
14: Hoe een melding Between Groups 13,65 3 4,55 8,50 0,00 
gedaan moet worden Within Groups 59,96 112 0,54 
15: Wat moet er gemeld Between Groups 22,41 3 7,47 11,77 0,00 
worden Within Groups 71,08 112 0,64 
16: Wie is voor melden Between Groups 5,07 3 1,69 3,15 0,03 
verantwoordelijk Within Groups 60,04 112 ,54 
17: Moeite om te Between Grouos 9,63 3 3,21 6,35 000 
melden- Tijd Within Grouos 56,57 112 0,51 
18: Moeite om te Between Grouos 7,06 3 2,35 5,95 000 
melden- Formulier Within Grouos 43,93 111 0,40 
19: Effect consequenties Between Groups 18,30 3 6,10 12,10 0,00 
op nut Within Grouos 55,97 111 0,50 
20: Melden beïnvloed Between Groups 6,53 3 2,18 5,12 0,00 
door anderen Within Groups 47,23 111 0,43 
21 : Onvermijdelijkheid Between Groups 2,80 3 0,93 5,04 000 
fouten Within Groups 20,56 111 0,19 
22: Wens voor anoniem Between Groups 5,52 3 1,84 5,25 000 
melden Within Groups 38,93 111 0,35 

23: Externe angst Between Grouos 3,15 3 1,05 3,70 0,01 
Within Grouos 31,23 110 0,28 

Tabel 6.13.1 One way ANOV A schaalvariabelen 
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95% Confidence 
Interval 

Dependent Variable 1 Afd. J Afd. M Diff . (1-J) SE Sig. Lower Uooer 
1: Frequentie melden incidenten CEH HLK1 -,90 0,21 0,00 -1,49 -0,30 

HLK2 - 84 0,18 0,00 -1 ,36 -0,32 
HLK3 -,87 0,25 0,01 -1 ,59 -0,16 

2: Algemene perceptie veiligheid CEH HLK1 -, 16 0,16 0,79 -0,60 0,28 
HLK2 -,40 0,14 0,04 -0,79 -0,02 
HLK3 ,03 0,18 1,00 -0,49 0,55 

5: Teamwerk binnen afdelingen CEH HLK1 -,40 0,16 0,10 -0,85 0,05 
HLK2 -,59 0,14 0,00 -0,98 -0,19 
HLK3 -,34 0,19 0,35 -0,86 0,19 

8: Niet-straffende respons op CEH HLK1 -,31 0,18 0,43 -0,82 0,21 
fouten 

HLK2 -,68 -1, 13 -0,23 0,16 0,00 
HLK3 -,52 0,21 0,13 -1 , 13 0,09 

14: Hoe een melding gedaan CEH HLK1 -.70 0,19 0,01 -1,25 -0, 15 
moet worden HLK2 -,78 0,17 0,00 -1,26 -0,30 

HLK3 -,78 0,23 0,01 -1,43 -0, 13 
15: Wat moet er gemeld worden CEH HLK1 -,96 0,21 0,00 -1,56 -0,36 

HLK2 -,91 0,18 0,00 -1 ,43 -0,38 
HLK3 -1,13 0,25 0,00 -1,83 -0,43 

16: Wie is voor melden CEH HLK1 -,56 0,19 0,05 -1, 11 -0,01 
verantwoordelijk 

HLK2 -,28 0,17 0,44 -0,76 0,20 
HLK3 -,47 0,23 0,25 -1 , 11 0,18 

17: Moeite om te melden- Tijd CEH HLK1 -,36 0,19 0,30 -0,90 0,17 
HLK2 - 71 0,16 0,00 -1, 18 -0,25 
HLK3 -,46 0,22 0,24 -1 ,09 0,17 

18: Moeite om te melden- CEH HLK1 -,34 0,17 0,26 -0,82 0,14 
Formulier HLK2 -,60 0,15 0,00 -1 ,02 -0,19 

HLK3 -,52 0,20 0,08 -1,08 0,04 
19: Effect consequenties op nut CEH HLK1 -,83 019 000 -1,36 -0 29 

HLK2 -,86 0,17 0,00 -1,33 -0,39 
HLK3 -,99 0,22 0,00 -1,62 -0,37 

20: Melden beïnvloed door CEH HLK1 -,66 0,17 0,00 -1 , 15 -0, 17 
anderen 

HLK2 -,34 -0,77 0,09 0,15 0,17 
HLK3 -,45 0,20 0,18 -1,03 0,13 

21 : Onvermijdelijkheid fouten CEH HLK1 -,38 0 11 0 02 -0 70 -0 05 
HLK2 -,30 0,10 0,03 -0,59 -0,02 
HLK3 -,38 0,13 0,05 -0,76 0,00 

22: Wens voor anoniem melden CEH HLK1 -57 0,16 0,01 -1 ,02 -0, 12 
HLK2 -,36 0,14 0,08 -0,75 0,03 
HLK3 -,52 0,18 0,05 -1 ,04 0,01 

23: Externe angst CEH HLK1 -,44 0,14 0,03 -0,85 -0,04 
HLK2 -,29 0,12 0,14 -0,65 0,06 
HLK3 -,33 0,17 0,26 -0,80 0,14 

Tabel 6.13.2 Post hoc test schaalvariabelen: Multiple Comparisons (Scheffe) 
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1: Frequentie van het melden 5: Teamwerk binnen afdelin~en 8: Niet-straffende respons fouten 
Subset for Subset for Afdeling N Subset for alpha 

Afdeling N alpha = .05 Afdeling N alpha = .05 = .05 
1 2 l 2 1 2 

CEH 33 2,22 CEH 33 3,51 CEH 33 3,08 
HLK2 43 3,06 HLK3 15 3,85 3,85 HLKl 25 3,39 3,39 
HLK3 14 3,10 HLKl 25 3,91 3,91 HLK3 15 3,60 3,60 
HLKl 25 3,12 HLK2 43 4,10 HLK2 43 3,76 
Sig. 1,000 ,996 Sig. , 143 ,540 Sig. ,075 ,306 

14: Hoe een melding gedaan 15: Wat moet er gemeld worden 17: Moeite om te melden- Tijd 
moet worden 

Subset for Subset for Afdeling N Subset for alpha 
Afdeling N alpha = .05 Afdeling N alpha = .05 =.05 

1 2 1 2 1 2 
CEH 33 3,24 CEH 33 280 CEH 33 3,08 
HLK1 25 395 HLK2 43 3 71 HLK1 25 3,44 3,44 
HLK3 15 402 HLK1 25 376 HLK3 15 3,53 3,53 
HLK2 43 4,02 HLK3 15 3,93 HLK2 43 3,79 
Sio. 1,000 ,987 Siq. 1,000 ,804 Siq. ,166 ,390 

18: Moeite om te melden- 19: Effect consequenties van het 20: Melden beïnvloed door 
Formulier incident o 1> nut van melden anderen 

Subset for Subset for Afdeling N Subset for alpha 
Afdeling N alpha = .05 Afdeling N alpha = .05 = .05 

1 2 1 2 l 2 
CEH 32 3,28 CEH 33 282 CEH 33 306 
HLK1 25 3,62 3,62 HLK1 25 3,65 HLK2 42 3,40 3,40 
HLK3 15 380 HLK2 42 3,69 HLK3 15 3,51 3,51 
HLK2 43 388 HLK3 15 3,82 HLK1 25 372 
Sio. ,313 ,538 Sio. 1,000 ,872 Siq. , 121 ,410 

21: Onvermijdelijkheid fouten 22: Wens voor anoniem melden 23: Externe an~st 
Subset for Subset for Afdeling N Subset for alpha 

Afdeling N alpha = .05 Afdeling N alpha = .05 = .05 
1 2 1 2 1 2 

CEH 33 392 CEH 33 3.35 CEH 33 344 
HLK2 42 4,23 4,23 HLK2 43 3,71 3,71 HLK2 42 3,74 3,74 
HLK1 25 430 HLK3 15 3.87 HLK3 15 3,78 3,78 
HLK3 15 430 HLK1 24 3.92 HLK1 24 3,89 
Sig. , 112 ,947 Sig. ,211 ,680 Sig. ,192 ,805 

Tabel 6.13.3 Post hoc test schaalvariabelen: Homogeneous subsets (Scheffe) 
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Sumo! Mean 
Squares df Square F SiQ. 

K5. meld ook fouten die worden opgelost Between Groups 6,34 3 2, 11 2,70 0,05 
voor bereiken patiënt Within Groups 86,19 110 0,78 
L3. voel me gesteund door mijn collega's Between Groups 10,21 3 3,40 8,28 000 
wanneer ik een melding doe Within Groups 45,23 110 0,41 
M1. gevoel dat mijn melding vertrouwelijk Between Groups 8,53 3 2,84 4,87 000 
wordt behandeld Within Groups 63,61 109 0,58 
N3. bang voor disciplinaire acties als ik een Between Groups 4,38 3 1,46 2,89 0,04 
melding doe Within Groups 55,58 110 0,51 
P1d. oorzaken gerelateerd aan kenmerken Between Groups 2050,45 3 683,48 4,31 0,01 
patiënt Within Groups 17113,54 108 158,46 
G 1 . gemeld aantal incidenten Between Groups 4,01 3 1,34 6,12 0,00 

Within Groups 24,25 111 0,22 
G4. incidenten waarvan geen melding is Between G roups 3,30 3 1, 10 4,83 000 
gemaakt Within Groups 24,12 106 0,23 

Tabel 6.13.4 One way ANOV A losse items 

95% Confidence 
Interval 

Dependent Variable 1 Afd. J Afd . M Diff. (1-J) SE SiQ. Lower Uooer 
L3. voel me gesteund door CEH HLK1 -,73 0,17 0,00 -1 ,22 -0,24 
mijn collega's wanneer ik HLK2 -,63 0,15 0,00 -1,06 -0,21 
een meldinQ doe HLK3 -.59 020 0,04 -1, 16 -0,03 
M 1 . gevoel dat mijn CEH HLK1 -0,53 0,21 0,10 -1, 12 0,06 
melding vertrouwelijk wordt HLK2 -,67 0,18 0,00 -1, 18 -0,16 
behandeld HLK3 -0,50 0,24 0,23 -1, 19 0,18 
P1 d. oorzaken gerelateerd HLK1 HLK2 -3,87 3,19 0,69 -12,94 5,20 
aan kenmerken patiënt HLK3 -14,48 4, 11 0,01 -26, 16 -2,80 

CEH -5,90 3,38 0,39 -15,51 3,71 
G 1 . gemeld aantal CEH HLK1 • 44 0,13 0,01 -0,80 -0,09 
incidenten HLK2 -0,31 0, 11 0,05 -0,62 0,00 

HLK3 -.51 0,15 0,01 -0,93 -0,10 
G4. incidenten waarvan CEH HLK1 38 0,13 0,04 0,01 0,75 
geen melding is gemaakt HLK2 ,42 0,12 0,01 0,09 0,75 

HLK3 0,36 0,15 0,15 -0,08 0,79 

Tabel 6.13.5 Post hoc test losse items: Multiple Comparisons (Scheffe) 

Melden of niet melden? 71 



Bijlagen 

L3. voel me gesteund door mijn Ml. gevoel dat mijn melding Pld. oorzaken gerelateerd aan 
collega's wanneer ik een melding vertrouwelijk wordt behandeld kenmerken patiënt 
doe 

Subset for Subset for Afdeling N Subset for alpha 
Afdeling N alpha = .05 Afdeling N alpha = .05 =.05 

l 2 1 2 1 2 
CEH 33 2,94 CEH 31 310 HLK1 25 11 52 
HLK3 15 353 HLK3 15 3,60 3,60 HLK2 41 1539 
HLK2 42 3,57 HLK1 24 3,63 3,63 CEH 31 17,42 17,42 
HLK1 24 367 HLK2 43 3TT HLK3 15 2600 
SiQ. 1,000 ,911 Sig. ,127 ,899 Sig. ,446 ,134 

G 1. gemeld aantal incidenten G4. incidenten waarvan geen 
meldin2 is l emaakt 

Subset for Subset for 
Afdeling N alpha = .05 Afdeling N alpha = .05 

l 2 l 2 
CEH 32 1 16 HLK2 42 1 40 
HLK2 43 1,47 1,47 HLK1 25 1,44 1,44 
HLK1 25 1 60 HLK3 15 1,47 1,47 
HLK3 15 1 67 CEH 28 1,82 
SiQ. ,150 ,514 Sig. ,977 ,059 

Tabel 6.13.6 Post hoc test losse items: Homogeneous subsets (Scheffe) 

Melden of niet melden? 72 



Bijlagen 

Bijlage 6.14: Antwoorden open vragen 
In deze bijlage zijn de antwoorden te vinden die door de respondenten gegeven zijn op een aantal open 
vragen. Het betreft hier de vragen 'G5: Wat was voor u de belangrijkste reden om deze melding(en) niet te 
doen?' en 'Q2: Wat zou u als eerste willen veranderen aan het huidige systeem?'. De antwoorden op deze 
vragen zijn ondergebracht in een aantal categorieën. In de tabellen 6.14. l en 6.14.2 zijn de verschillende 
categorieën weergegeven en hoe vaak elke categorie genoemd is als antwoord. 

G5: Wat was voor u de bela02rijkste reden om deze meldin2(en) niet te doen? 
Niet mijn taak om die fout te melden (21) 
Geen consequenties voor de patiënt (geen nut) (16) 
Moeite van het melden (geen tijd/te druk/ vergeten) (14) 
Onbekendheid procedure (wie, wat, hoe) (3) 
Niet gemeld door invloed van anderen (geen nut) (5) 
Angst/ slechte ervaringen (2) 
Overige redenen (1) 

Tabel 6.14.1 Categorieën waarom men geen melding heeft gedaan 

Q2: Wat zou u als eerste willen veranderen aan het huidi2e systeem? 
Verbetering feedback (29) 
Laagdrempelig maken, eenvoudig melden (11) 
Open, positief systeem ( l 0) 
Educatie: onbekendheid met het systeem (8) 
Niet via afdelingshoofd laten lopen (7) 
Alles en iedereen mag melden (6) 
Overige verbeterpunten ( l) 

Tabel 6.14.2 Categorieën wat men als eerste zou willen verbeteren aan het systeem 
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Bijlage 7.1: Opzet interview voor evaluatie 
In deze bijlage is de opzet te vinden voor het interview dat is gehouden met zestien medewerkers op de 
verschillende werkterreinen van de afdeling Heelkunde. De interviews zijn gehouden om de 
implementatie van het decentrale meldsysteem te evalueren, en de wensen van de gebruikers in kaart te 
brengen. In het onderstaande kader is de opzet te vinden. 

Interview opzet 

1. Heeft u meegewerkt aan het cultuuronderzoek patiëntveiligheid ( oranje vragenlijst ingevuld)? 
2. Centrale meldingssysteem 
Was u bekend met de huidige meldingsprocedure? 
Heeft u wel eens een melding gedaan via dit systeem? Wat zijn uw ervaringen hiermee? 
Wat zijn uw ervaringen wat betreft de terugkoppeling die u kreeg n.a.v. de meldingen (zowel 
persoonlijk als naar afdeling)? 
3. Bent u bekend met de veranderingen die nu doorgevoerd gaan worden met betrekking tot 

incidentmelding? Bent u bij de presentatie geweest die is gehouden n.a.v. de veranderingen die 
worden doorgevoerd? Heeft u de mail gelezen die hierover is gestuurd. 

4. Weet u op dit moment wat er allemaal gemeld moet worden? Zo ja, wat dan? [geef een voorbeeld 
van een near miss en vraag of men dat zou melden]. 

5. Hoe kan de commissie bereiken dat de medewerkers weten wat men moet melden? 
6. Als uzelf een melding doet, wat zou u n.a.v. die melding teruggekoppeld willen hebben? 
7. Stel er zijn 50 meldingen gedaan in een bepaalde periode, wat zou u naar aanleiding van deze 

meldingen dan willen weten? Wat voor terugkoppeling zou u hierover willen ontvangen? 
8. In wat voor vorm kan die terugkoppeling volgens u het beste gegoten worden? [schriftelijk in 

postvakje, mail, bijeenkomsten, overdrachten, combinatie van] 
9. Het nieuwe decentrale systeem is net van start gegaan, wat voor informatie zou u nu nog willen 

ontvangen over dit systeem? 
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Bijlage 8.1: Handleiding vragenlijst 

Introductie 
De vragenlijst "Cultuuronderzoek patiëntveiligheid in ziekenhuizen" is op de afdeling Heelkunde en het 
Centrum Eerste Hulp afgenomen in het kader van het project Heelkunde Incident Melding om de 
veiligheidscultuur en meldingscultuur op de afdelingen te meten. De vragenlijst zal op verschillende 
momenten in de toekomst nogmaals afgenomen kunnen worden en vergeleken worden met eerdere 
metingen. Om een vergelijking van de verschillende data mogelijk te maken is deze handleiding voor de 
analyse van de data opgesteld. 

Cultuurondenoek patiëntveiligheid in ziekenhuizen 
Voor het opstellen van de vragenlijst die is gebruikt in het kader van het project Heelkunde Incident 
Melding is gebruik gemaakt van een bestaande vragenlijst, de Hospita! Survey on Patient Safety Culture 
[Agency for Healthcare Research and Quality, 2004). 
In 2005 is deze originele versie van de vragenlijst vertaald in het Nederlands door het NIVEL (Nederlands 
instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg) in samenwerking met het EMGO (Instituut voor 
Extramuraal Geneeskundig Onderzoek). Op het moment van gebruik van deze vragenlijst was deze 
vragenlijst helaas nog niet gevalideerd. 

Het deel van de vragenlijst dat vragen rondom de meldingscultuur bevat is opgesteld in het kader van het 
afstudeerwerk van Martine van Doommalen, in samenwerking met de Heelkunde Incident Melding. 

Benodigdheden bij analyse 
Het programma SPSS, versie 12.0 of later. 
CD met data en syntaxen Cultuuronderzoek patiëntveiligheid in ziekenhuizen meting I 
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Inleiding analyses 
Hoe de data ingevoerd dient te worden in SPSS, en hoe variabelen gedefinieerd dienen te worden zal 
worden behandeld in hoofdstuk 1. Er dienen een aantal keuzes gemaakt te worden om later meerdere 
vergelijkingen tussen de metingen mogelijk te maken. Ook deze worden in dit eerste hoofdstuk besproken. 

In hoofdstuk 2 zullen de analyses worden behandeld zoals die zijn uitgevoerd bij de eerste meting. 
Wanneer er geen wijzigingen zijn gemaakt in de vragenlijst kunnen deze op dezelfde wijze worden 
uitgevoerd bij een volgende meting. 

Het kan zijn dat er extra vragen worden toegevoegd of vragen worden verwijderd in een tweede meting of 
later. Wees echter voorzichtig met het verwijderen van vragen die binnen een schaal vallen. 
Vergelijkingen bij de analyses worden veelal gedaan op basis van deze schalen. Variabelen die echter 
geen schaal vormen kunnen makkelijker verwijderd worden. Toch verdient dit niet de voorkeur. De 
onderwerpen die behandeld worden in de vragenlijst vormen allemaal een essentieel onderdeel van de 
meldingscultuur. Er kan eventueel ook voor worden gekozen om extra vragen toe te voegen om te 
proberen ook voor deze items een schaal te creëren. 

In hoofdstuk 3 wordt behandeld hoe de data van de verschillende metingen met elkaar te vergelijken zijn. 
Het is belangrijk om dit hoofdstuk voor het invoeren van de data te hebben gelezen. Om metingen op 
meerdere punten vergelijkbaar te maken kan het nodig zijn om een aantal variabelen anders te definiëren. 
Deze beslissingen dienen genomen te worden voordat de data wordt ingevoerd. 
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Na het afnemen van een tweede vragenlijst is het van belang alle data in te voeren in een SPSS bestand. 
Open hiervoor het bestand "Data LUMC origineel". Wanneer het bestand geopend is zie je twee tabbladen 
"data view" en "variable view". Wanneer de file op het tabblad "data view" geopend is wordt alle data die 
voor alle variabelen is ingevoerd weergegeven. De namen van de variabelen zijn weergegeven boven aan 
de kolommen.Elke rij vertegenwoordigt de antwoorden op alle vragen/variabelen van 1 respondent. 
Het tabblad "variabele view" geeft alle informatie weer die noodzakelijk is voor een variabele [name, 
type, width, decimals, label, values, missing, columns, align, en measure]. 

1. 2 Geen nieuwe vragen toegevoegd of vragen verwijderd 
Wanneer er geen vragen zijn toegevoegd of vragen verwijderd zijn kan de data gewoon ingevoerd worden 
in het huidige bestand "Data LUMC origineel". In het bestand is een variabele aangemaakt die de meting 
weergeeft, namelijk de variabele mtngnr: Metingnummer. Bij elke respondent dient hier het nummer van 
de meting te worden ingevoerd. Zo kunnen later verschillen tussen de metingen worden onderzocht. 
Vanaf het rijnummer waar geen data meer ingevoerd staat kunnen nu de antwoorden van de respondenten 
van deze meting worden ingevoerd (bij meting twee is dit l l 9) en vervolgens opgeslagen. 

1.3 Vragen toegevoegd of vragen verwijderd 
Wanneer er vragen verwijderd zijn en/of vragen zijn toegevoegd is het van belang om eerst de variabelen 
in de database correct te definiëren. Het is verstandig om de database alvast op te slaan onder een andere 
naam [bijvoorbeeld Data LUMC origineel meting x]. Dit kan door te klikken op File-Save as. Vul de 
gewenste naam voor de database in en sla het bestand op op de gewenste locatie. 
Nu kunnen er variabelen worden toegevoegd of worden verwijderd. Klik hiervoor op het tabblad "variable 
view". 
Alle variabelen staan in de volgorde die overeenkomt met de volgorde van de vragenlijst. Variabelen 
toevoegen op de gewenste plaats kan door met de rechter muisknop te klikken op het rijnummer dat volgt 
op de toe te voegen variabele. Kies vervolgens voor "insect variable". Er verschijnt een nieuwe rij met de 
naam "V AROOOOx". Maak een naam aan voor de variabele en vul alle velden in. Let daarbij op dat bij 
"label" de hele vraag wordt ingevuld, de waarden die de variabele kan aannemen goed gedefinieerd 
worden bij "values", en dat de missende waarden ook duidelijk worden aangegeven bij "missing". 

Probeer bij het toevoegen van variabelen te voorkomen dat huidige variabelen opnieuw genummerd 
moeten worden. Om vergelijkingen tussen metingen mogelijk te maken is het van belang dat deze 
variabelen niet veranderd worden. 

Het verwijderen van een variabele kan door met de rechter muisknop op de rij van de betreffende 
variabele te klikken en te kiezen voor "clear". Zoals eerder aangegeven is het af te raden om variabelen te 
verwijderen en sowieso nooit variabelen te verwijderen die in één van de schalen vallen. 

1.4 Algemene tips 
Zorg dat je 1 bestand hebt met de data van de huidige meting en 1 bestand met de data van alle metingen. 
Waarschijnlijk is het het makkelijkst om alles in 1 database in te voeren. Deze database kan dan 
gekopieerd worden en het deel met alleen de gegevens van de huidige meting kan dan worden opgeslagen. 
Let op dat je bij het bestand met alle metingen ervoor zorgt dat bij alle variabelen de juiste data is 
ingevoerd. Dit om vergelijkingen tussen de metingen mogelijk te maken. 
Omdat erg veel analyses en resultaten dienen worden opgeslagen is het aan te raden om een map aan te 
maken waar alle gegevens van de huidige meting in worden opgeslagen. Wanneer iets wordt opgeslagen 
zet dan altijd het nummer van de huidige meting erbij. In hoofdstuk 2 wordt dit aangeduid met een x. 
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Hoofdstuk 2 Voorbereidende acties voor analyse 
Voordat de data geanalyseerd gaat worden is het van belang een aantal voorbereidende acties op de data 
uit te voeren. Deze zullen worden besproken voordat de analyses worden behandeld. Open hiervoor de 
datafile van de meting via File-Open-Data. 

2.1 Missing values analysis 
Wanneer alle data is ingevoerd is het van belang om een analyse van de missende data uit te voeren. 
Missende data kan namelijk de resultaten van het onderzoek beïnvloeden. Het is van belang te kijken of de 
missende data volledig random zijn of dat het patroon van de missende data afhangt van een of meerdere 
vragen in de vragenlijst. Hierbij is het van belang om de missende data per vraag, per respondent, en 
eventuele patronen in de missende data te onderzoeken 
In de analyses dient men rekening te houden met het feit dat een aantal vragen niet van toepassing kunnen 
zijn op bepaalde afdelingen. Voor de huidige vragenlijst zijn dit de afdelingen Centrum Eerste Hulp en de 
Polikliniek. De vragen staan weergegeven in onderstaande tabel. 

Vraaa 
A 7: We gebruiken meer poolers dan goed is voor de 
patiëntenzorg 
F5: Belangrijke informatie over patiëntenzorg gaat 
vaak verloren tijdens de wisseling van diensten 
Fl 1: Wisseling van diensten is problematisch voor 
de patiënten in dit ziekenhuis 

Tabel 2: Vragen niet van toepassing op afdeling 

2.1.1 Uitvoeren MV A 

Mdelino Reden 
CEH Op het CEH maakt men geen gebruik van 

poolers/uitzendkrachten 
Polikliniek De polikliniek is geopend van 08.15-16.00 uur. 

Hier is geen sprake van overdrachten. 
Polikliniek De polikliniek is geopend van 08.15-16.00 uur. 

Hier is geen sprake van overdrachten. 

De syntax voor het uitvoeren van de missing value analysis is als volgt te maken en uit te voeren: 

1) 
2) 
3) 
4) 

5) 

6) 
7) 
8) 

Klik op File-New-Syntax 
Klik binnen deze syntax op Analyze-Missing Value Analysis 
Plaats de variabelen (behalve metingnummer en open vragen) in de Categorical variables box 
Klik op de knop Patterns, en vink de volgende boxen aan : 

• Tabulated cases, grouped by missing value pattems 
• Cases with missing values, sorted by missing value pattems 
• All cases, optionally sorted by selected variable 

Klik op Continue 
Klik op de knop Descriptives, en vink de box Univariate statistics aan 
Klik op Continue 
Klik op Paste 
Sla de syntax onder de naam Syntax MV A x op via File-Save as 
Klik op Run-All om de syntax uit te voeren 

9) Sla de output van de analyse op onder de naam Output MV A x via File-Save as 

2.1.2 Analyse missende data 
De missende data kan nu geanalyseerd worden. Let hierbij op de volgende soorten missende data: 

• Missende data per vraag 
Een algemeen advies hierbij is om nog even verder te kijken wanneer dit percentage hoger is dan 5%. 
Probeer te achterhalen waarom de vraag door meerdere mensen niet is ingevuld. Op basis hiervan kan een 
keuze worden gemaakt voor het eventueel verwijderen van vragen. 

• Missende data per respondent 
Voor iedere respondent dient de grootte van de missende data te worden bekeken. Wanneer een 
respondent een groter percentage dan 25% van de vragen niet heeft ingevuld is het van belang dit nader te 
bekijken. Verwijdering verdient dan de voorkeur wanneer dit percentage verspreid is over de gehele 
vragenlijst. Wanneer deze missende data zich concentreren in een aantal hoofdstukken en de overige data 
nagenoeg compleet is kan men ervoor kiezen de respondent niet te verwijderen uit de dataset. 
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• Patronen in missende data 
Naast de missende data per vraag en per respondent is het van belang om te onderzoeken of er patronen te 
ontdekken zijn in de missende data. 

2.2 Outliers 
Wanneer een steekproef klein is kunnen outliers een groot effect hebben op de gemiddelde waarden en de 
standaard deviaties. Ze kunnen ook veroorzaakt worden door een verkeerde invoer, of een fout van de 
respondent. Het is dus belangrijk om een analyse van de outliers te doen. 

Bij het analyseren van de outliers is het belangrijk om te kijken hoe vaak bepaalde respondenten een 
outlier zijn, en hoe dit komt. Wanneer de respondent inconsistent antwoord is dit bijvoorbeeld een reden 
om de respondent uit de dataset te verwijderen. In de eerste meting is gekeken per vraag of er 
respondenten zijn die meer dan drie maal afwijken van de gemiddelde standaardafwijking. Vervolgens is 
per respondent ,die minimaal twee maal een outlier is, gekeken of deze afwijkingen consistent waren. 

2.3 Hercodering 
Het is belangrijk om alle vragen zodanig te coderen dat een lage score op de 5-punts schaal een negatief 
effect weergeeft op de veiligheidscultuur/meldingscultuur, en een hoge score een positief effect op de 
veiligheidscultuur/meldingscultuur weergeeft. Op die manier kunnen alle variabelen met elkaar worden 
vergeleken. Een overzicht van de vragen die gehercodeerd zijn bij de eerste meting zijn te vinden in figuur 
1. 

Hoofdstuk A: AS, A7, AIO, Al 2, Al 4, A16, Al7 
Hoofdstuk B: B3, B4 
Hoofdstuk C: C6 
Hoofdstuk E: E 
Hoofdstuk F: F2, F3, F5, F6, F7 , F9, Fl 1 
Hoofdstuk H: H2 
Hoofdstuk 1: 14, 15, 16, 18 
Hoofdstuk J: J 1, J2 , 13, J4 
Hoofdstuk K: K4,K6, K7, K8, K9, KI 1 
Hoofdstuk L: Ll , L2, L5 
Hoofdstuk M: M3 , M4, M5 
Hoofdstuk N: Nl , N2, N3, N4, NS 
Hoofdstuk 0 : 03 

Figuur 1 De vragen waarbij hercodering is toegepast 

2.3.1 Uitvoeren Hercoderen vragen 
Ook voor het hercoderen van de antwoorden dient men een syntax aan te maken. Het maken van een 
syntax voor hercodering kan op de volgende manier: 

1) Klik op File-New-Syntax 
2) Klik binnen deze syntax op Transform-Recode-Into same variables 
3) Plaats de variabelen die gehercodeerd dienen te worden in de Numeric variables box 
4) Klik op de knop Old & New values 
5) Vul bij old value de waarde I in, bij new value de waarde 5, en klik op Add 
6) Doe hetzelfde voor de volgende hercoderingen: 2-+4, 3-+3, 4-+2, 5-+ 1 
7) Klik op Continue 
8) Klik op Paste 

9) Sla de syntax onder de naam Syntax Hercodering x op via File-Save as 
10) Klik op Run-All om de syntax uit te voeren 

Op dit moment zijn er wijzigingen gemaakt in de originele dataset. Het is daarom noodzakelijk om deze 
gehercodeerde data op te slaan onder een andere naam. Zo behoud je altijd je originele dataset. 
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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. Van alle vragen kan nu ook een frequentieverdeling worden uitgedraaid. Deze geeft weer hoe 
vaak elke antwoordcategorie is gekozen per vraag, en geeft daarnaast de gemiddelde waarde en standaard 
deviatie weer. 

2.4.1 Uitvoeren Frequentieverdelingen 
Voor het uitdraaien van de frequentieverdelingen met histogrammen kan men op de volgende manier een 
syntax aanmaken: 

1) Klik op File-New-Syntax 
2) Klik binnen deze syntax. op Analyze-Descriptive statistics-Frequencies 
3) Plaats de variabelen (behalve metingnummer en open vragen) in de box Variable(s) 
4) Klik op Statistics 
5) Vink de boxen Meao en Std. deviation aan 
6) Klik op Continue 
7) Klik op Cbarts 
8) Vink de box Histograms aan 
9) Klik op Continue 
10) Klik op Paste 
11) Sla de syntax. onder de naam Syntax Frequenties en histrogrammen x op via File-Save as 
12) Klik op Run-AU om de syntax uit te voeren 
13) Sla de output van de analyse op onder de naam Output Frequenties x via File-Save as 

Op basis van de gemiddelde waarden en de aantallen negatieve antwoorden kunnen probleemgebieden 
worden geïdentificeerd. Kijk hierbij naar gemiddelde waarden die lager zijn dan de middelste 
antwoordcategorie 3. Daarnaast kan men ook kijken naar het percentage antwoorden dat negatief is 
(antwoordcategorieën 1 en 2). 

2.5 Betrouwbaarheid van de schalen en opstellen nieuwe schalen 
In totaal zijn er binnen de vragenlijst 25 schalen opgesteld. Een schaal bevat een aantal vragen die 
dezelfde grootheid meten. Er zijn twaalf schalen opgesteld die de veiligheidscultuur meten en 13 schalen 
die de meldingscultuur meten. Zoals eerder aangegeven is het niet aan te raden om veranderingen in de 
vragenlijst aan te brengen die de schalen zouden kunnen veranderen. De 25 schalen en vragen die daarbij 
horen zijn te zien in tabel 1. 

Schalen Naam schaalvariabele 
l. Frequentie van het melden van incidenten (Dl-D2-D3) Freql 
2. Algemene perceptie over veiligheid (Al0-Al5-Al 7-Al 8) Percep2 
3. Verwachtingen & acties door supervisor/leidinggevende om Verwleid3 
veiligheid te promoten. (Bl-B2-B3-B4) 
4. Continue verbetering (A6-A9Al3) Contvrbt4 
5. Teamwerk binnen de afdelingen (Al-A3-A4-Al l) Teamwbin5 
6. Communicatie openheid (C2-C4-C6) Commopen6 
7. Feedback en communicatie over fouten (C l-C3-C5) Fdbckfout7 
8. Niet-straffende resoons op fouten (A8-Al2-Al6) Respfout8 
9. Staffing (A2-A5-A7-Al4) Staff9 
lO. Ziekenhuis Management Steun voor Patiëntveiligheid (Fl-F8- ZkhmanlO 
F9) 
11. Teamwerk tussen ziekenhuisafdelingen (F2-F4-F6-Fl0) Teamtusl 1 
12. Ziekenhuis overdrachten en overplaatsen (F3-F5-F7-Fl 1) Overdl2 
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13. Nut van een kwaliteitssysteem (Hl-H2-H3) Nutsysl3 
14. Hoe een melding gedaan moet worden (Il-12-16) Hoel4 
15. Wat er allemaal gemeld dient te worden (13-15) Watl5 
16. Wie verantwoordelijk is voor het doen van een melding (17- Wiel6 
18) 
17. Moeite om te melden-Tijd (Jl-12) Moeitetdl7 
18. Moeite om te melden- Formulier (J3-J4) Moeitefrml8 
19. Effect van de consequenties van het incident op de inschatting Consincl9 
van het nut van melden (K2-K3-K4) 
20. Beslissing melden beïnvloed door anderen (K6-K7-K8) lnvldand20 
21. Onvermijdelijkheid fouten (K9-Kl l) Ftonverrn2 l 
22. Wens voor anoniem melden (M4-M5) Anonm22 
23 . Externe angst (N2-N4-N5) Extangst23 
24. Ontvangstbevestiging (01-02) Ontvngtsb24 
25. Feedback Melding (03-04-05) Fdbckmel25 

Tabel lSchalen die binnen de vragenlijst zijn opgesteld 

Voor het vervolg van de analyses is het belangrijk om te onderzoeken of de schalen betrouwbaar zijn. 
Wanneer de schalen niet betrouwbaar zijn, kan de betrouwbaarheid soms verbeterd worden wanneer één 
item verwijderd wordt. Dit alles is te zien bij het uitvoeren van de betrouwbaarheidsanalyse. 

2.5.1 Uitvoeren betrouwbaarheidsanalyse 
Voor alle bestaande schalen en eventuele nieuwe schalen dient men de betrouwbaarheid te bepalen. 
Het is aan te raden om alle syntaxen toe te voegen aan in dezelfde syntax voor de betrouwbaarheid: 

1) Klik op File-New-Syntax 
2) Klik binnen deze syntax op Analyze-Scale-Reliability Analysis 
3) Plaats de variabelen die een schaal zouden moeten/kunnen vormen in de box Items 
4) Klik op Statistics 
5) Vink de boxen Item, Scale, Scale if item deleted, Means, Variances & Inter-item correlations aan 
6) Klik op Continue 
7) Vink de box List item labels aan 
8) Klik op Paste 
9) Herhaal de stappen 2 t/m 8 totdat alle schalen in de syntax staan 
10) Sla de syntax onder de naam Syntax Betrouwbaarheid x op via File-Save as 
11) Klik op Run-AU om de syntax uit te voeren 
12) Sla de output van de analyse op onder de naam Output betrouwbaarheidsanalyse x via File-Save as 

2.5.2 Analyse betrouwbaarheid schalen 
In de output dient men te kijken naar een aantal zaken: 

• Indien de Cronbach's alpha hoger is dan .60 is de schaal voldoende betrouwbaar 
• Indien de Cronbach's alpha een waarde aangeeft die lager is dan .60 dient gekeken te worden of 

deze hoger wordt als er een item uit de schaal verwijderd wordt. Dit kan door te kijken naar de 
kolom Cronbach's Alpha if Item Deleted. Als deze alpha voldoende wordt indien een item 
verwijderd wordt, kan dit een reden zijn om dit item te verwijderen uit de schaal. Bij de al 
bestaande schalen is het niet aan te raden om dit te doen. Hierbij is het raadzaam de schaal in tact te 
houden, maar hier rekening mee te houden bij het nemen van conclusies op basis van de schaal. 

Melden of niet melden? 81 



Bijlagen 

2.5.3 Uitvoeren factoranalyse 
Wanneer er nieuwe vragen zijn toegevoegd, zouden er, naast de 25 vastgestelde schalen in meting één, 
nieuwe schalen aanwezig kunnen zijn. Wanneer men binnen een bepaald onderwerp niet direct een 
mogelijke schaal aan kan wijzen is het mogelijk om een factoranalyse te doen. 
Het uitvoeren van de factoranalyse kan op de volgende manier: 

1) Klik op File-New-Syntax 
2) Klik binnen deze syntax op Analyze-Data reduction-Factor 
3) Plaats de variabelen waarvoor je een factor analyse wil uitvoeren in de box Variables 
4) Klik op Extraction 
5) Kies in het drop-down menu bij Method voor Principal axis factoring, en klik op Continue 
6) Klik op Rotation 
7) Klik op Varimax, en vink vervolgens de box Loading plots aan. 
8) Klik op Continue, en klik vervolgens op Options 
9) Vink de box Sorted by size aan bij het kopje Coefficient Display Format area 
10) Klik op Continue 
11) Klik op Paste 
12) Wanneer je meerdere factoranalyses doet, zet de syntaxen dan allemaal in de dezelfde syntaxfile 
13) Sla de syntax onder de naam Syntax Factor analyse x op via File-Save as 
14) Klik op Run-AU om de syntax uit te voeren 
15) Sla de output van de analyse op onder de naam Output factoranalyse x via File-Save as 

2.5.4 Analyse factoranalyse 
De factoranalyse zal aangeven welke variabelen binnen dezelfde factor vallen. Kijk hiervoor naar de tabel 
'rotated factor matrix ' . Deze factoren zullen in de 'factor plot in rotated factor space' ook zo gegroepeerd 
zijn. Test vervolgens de potentiële schalen op hun betrouwbaarheid (zie paragraaf 2.5.1 en 2.5.2). Indien 
geen betrouwbare schalen worden gevonden zijn er geen nieuwe schalen gevonden. 

2.6 Schaalvariabelen 
Binnen de hele vragenlijst zijn 25 schalen vastgesteld. Voor elke schaal wordt per respondent de 
gemiddelde waarde van de antwoorden voor de schaalitems berekend. Deze waarden worden opgeslagen 
bij de schaalvariabele. 

2.6.1 Uitvoeren aanmaken van nieuwe schaalvariabelen 
Voor het opstellen van de schaalvariabelen is het verstandig om alle syntaxen wederom op te slaan in één 
syntaxfile. De syntaxfile bevat dan van alle 25 schalen(+ eventuele nieuwe schalen) de syntax om de 
schaalvariabele te bepalen. De syntaxis als volgt te maken: 

1) Klik op File-New-Syntax 
2) Klik binnen deze syntax op Transform-Compute 
3) Scrol bij functions naar MEAN(numexpr ,numexpr, ... ). Klik die aan en klik op het pijltje naar boven 
4) Kies de variabelen die samengevoegd gaan worden en voeg die één voor één toe door op het pijltje naar rechts te 

klikken. Haal de vraagtekens weg en zorg ervoor dat tussen elke variabele een komma staat. 
5) Benoem de variabele in het vakje Target variable 
6) Zoals eerder aangegeven dienen dezelfde schaalvariabelen gemaakt te worden als bij de eerste meting. De namen en 

variabelen van de 25 schalen van de eerste meting staan weergegeven in tabel 1. 
7) Klik op Paste 
8) Herhaal dit tot alle schaalvariabelen in de Syntax staan 
9) Sla de syntax onder de naam Syntax Schaalvariabelen x op via File-Save as 
10) Klik op Run-All om de syntax uit te voeren 

Er zijn vanaf dit moment nieuwe variabelen aangemaakt in de dataset. Om deze reden is het aan te raden 
om deze dataset weer opnieuw op te slaan. Sla de database onder de naam Data LUMC inclusief 
schaalvariabelen x op via File-Save as. 
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2.6.2 Uitvoeren bepalen gemiddelde waarden schalen 
Nu voor elke schaal een variabele is aangemaakt kunnen ook de gemiddelde waarden voor de 
schalen worden bepaald: 

1) Klik op File-New-Syntax 
2) Klik binnen deze syntax op Analyze-Descriptive statistics-Descriptives 
3) Plaats de schaal variabelen in de box Variable(s) 
4) Klik op Options 
5) Zorg ervoor dat alleen de boxen Mean en Std. deviation aangevinkt zijn 
6) Klik op Continue 
7) Klik op Paste 
8) Sla de syntax onder de naam Syntax Gemiddelde waarden schalen x op via File-Save as 
9) Klik op Run-AU om de syntax uit te voeren 
10) Sla de output van de analyse op onder de naam Output Gemiddelde waarden schalen x via File-Save as 

Bij de gemiddelde waarden van de schalen kan ook worden gekeken naar opvallende aspecten. Welke 
schalen scoren erg laag of juist erg hoog. Er kan ook gekeken worden of deze bevindingen overeen komen 
met de bevindingen van de probleemgebieden bij de losse items. 

2.7 Verbanden tussen schalen, uitkomstvariabelen, en losse items 
Op basis van de verbanden tussen de verschillende schalen en losse items kunnen ook een aantal 
opvallende zaken worden opgemerkt. Om deze reden worden de correlaties bepaald tussen de schalen, 
uitkomstvariabelen, en losse items. 

2.7.1 Uitvoeren correlatieanalyse 
Voor het uitvoeren van de correlatieanalyse dient men wederom een syntax aan te maken: 

1) Klik op File-New-Syntax 
2) Klik binnen deze syntax op Analyze-Correlate-Bivariate 
3) Plaats de schaalvariabelen, uitkomstvariabelen, en losse items in de box Variables 
4) Klik op Paste 
5) Sla de syntax onder de naam Syntax Correlaties x op via File-Save as 
6) Klik op Run-AU om de syntax uit te voeren 
7) Sla de output van de analyse op onder de naam Output Correlaties x via File-Save as 

2.7.2 Analyse van de correlaties 
Het is moeilijk aan te geven waar naar gekeken moet worden bij de analyse van de correlatietabel. Kijk 
hierbij wel alleen naar significante correlaties, en zoek naar opvallende resultaten of patronen. Omdat de 
tabel met correlaties behoorlijk groot is is het aan te raden om deze in vier stappen te bekijken: 

• Correlaties tussen schalen 
• Correlaties tussen schalen en losse items 
• Correlaties tussen losse items 
• Correlaties met uitkomstvariabelen 

2.8 Samenvoegen van antwoordcategorieën 
Om verschillen op groepsniveau te analyseren, en een regressieanalyse mogelijk te maken is het belangrijk 
om de antwoordcategorieën van een aantal vragen samen te voegen. 

Let op!! 
Bij het maken van de groepen is bij de eerste meting gekozen voor de volgende groepen: 
Gl: Wel gemeld (waarde 2) en Niet gemeld (waarde 1) 
G4: Alles gemeld (waarde 1) en Niet alles gemeld (waarde 2) 
R2: Werkervaring< 1 jaar (waarde l); 1 jaar <x< 5 jaar (waarde 2); > 5 jaar (waarde 3) 
R4: Functies Ve lee ndi en waarde 1 en Artsen waarde 2 
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Wanneer men deze of andere groepen wil aanmaken kan men de syntax maken op onderstaande manier. 
Bij het invullen van de waarden worden als voorbeeld de bestaande groepen gebruikt. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

Klik op File-New-Syntax 
Klik binnen deze syntax op Transform-Recode-Into same variables 
Plaats de variabele G 1 in de Numeric variables box 
Klik op de knop Old & New values 
Vul bij old value de waarde I in, bij new value de waarde 1, en klik op Add 
Doe hetzelfde voor de volgende hercoderingen: 2-+2, 3-+2, 4-+2, 5-+2, 6-+2 
Klik op Continue 
Klik op Paste 

9) DoehetzelfdevoordevariabelenG4(1-+1,2-+2, 3-+2, 4-+2, 5-+2, 6-+2); R2(1-+1 , 2-+2, 3-+3, 4-+3, 5-+3, 
6-+3);enR4(1-+9, 2-+9, 3-+1, 4-+2, 5-+2) 

10) Sla de syntax onder de naam Syntax Groepen maken x op via File-Save as 
11) Klik op Run-All om de syntax uit te voeren 

Het is van belang om niet alleen de waarden van de antwoorden aan te passen, maar deze veranderingen 
ook door te voeren in de definities van de verschillende waarden die de variabelen kunnen aannemen in 
het tabblad "variable view". 

Omdat de antwoorden van de respondenten gehercodeerd zijn en deze variabelen opnieuw gedefinieerd 
zijn dient de database weer opnieuw opgeslagen te worden. Sla de database via File-Save as, met als naam 
Data LUMC groepen x. 

2.9 Logistische regressie 
Er is een logistische regressie analyse uitgevoerd om te ontdekken of er een model kan worden opgesteld 
uit variabelen waarmee de beslissing om wel of niet te melden voorspeld kan worden. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de variabelen G I en G4 na het samenvoegen van de antwoordcategorieën. Voor beide 
variabelen is getracht een model te ontwikkelen. 

2.9.1 Uitvoeren van de regressie analyse 
De variabelen (gebruik geen andere uitkomstvariabelen) die een significante correlatie hebben met de 
betreffende variabele zijn gebruikt bij de analyse. De stappen die voor het uitvoeren van deze analyse 
genomen dienen worden zijn als volgt: 

1) Klik op File-New-Syntax 
2) Klik binnen deze syntax op Analyze-Regression-Binary Logistic 
3) Plaats de variabele G 1 in de box Dependent 
4) Plaats de veiligheidscultuurvariabelen waarmee G 1 een significante correlatie heeft in de box Covariates 
5) Kies bij het drop-down menu voor Backward-LR 
6) Klik op Save, vink Probabilities aan en klik op Continue 
7) Klik op Options, vink Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit aan, en klik op Continue 
8) Klik op Paste 
9) Doe hetzelfde voor de meldingscultuurvariabelen en G 1, G 1 en de veiligheidscultuur en meldingscultuur variabelen, de 

veiligheidscultuurvariabelen en G4, de meldingscultuurvariabelen en G4, G4 en de veiligheidscultuur en 
meldingscultuur variabelen. 

10) Sla de syntax onder de naam Syntax Logistische regressie x op via File-Save as 
11) Klik op Run-All om de syntax uit te voeren 
12) Sla de output van de analyse op onder de naam Output Logistische regressie x via File-Save as 
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2.9.2 Analyse logistische regressie 
Bij de analyse van de output van de logistische regressie is het belangrijk om bij beide variabelen te kijken 
naar de output van de variabele met de veiligheidscultuur en meldingscultuur variabelen. Kijk wel of hier 
ineens andere variabelen naar voren komen dan bij de resultaten van de meldingscultuur variabelen en 
veiligheidscultuur variabelen apart. Kijk welke variabelen elk van de afhankelijke variabelen bepalen, kijk 
ook naar overeenkomsten tussen de twee potentiële modellen. 

2.10 Verschillen tussen groepen 
Zoals aangegeven bij het samenvoegen van een aantal antwoordcategorieën in paragraaf 2.8 kan men de 
antwoorden van verschillende groepen met elkaar vergelijken. Er is bij de eerste meting gekozen voor de 
volgende analyses: 

1) Artsen versus verpleegkundigen 
2) Werkervaring op de huidige afdeling 
3) Wel gemeld en niet gemeld 
4) Alles gemeld versus een aantal zaken niet gemeld 
5) Verschillen per afdeling 

In hoofdstuk 3 zal ook nog worden ingegaan op het analyseren van verschillen tussen groepen uit de ene 
meting met groepen uit een andere meting. 

2.10.1 Uitvoeren t-toets voor onafhankelijke steekproeven 
Voor drie van bovenstaande vergelijkingen kan gebruik worden gemaakt van een t-toets voor 
onafhankelijke steekproeven. Dit is het geval bij de vergelijkingen 1, 3, en 4. 
We zullen aangeven hoe deze t-toets uitgevoerd kan worden op basis van de op te stellen syntax voor 
artsen en verpleegkundigen: 

1) Klik op File-New-Syntax 
2) Klik binnen deze syntax op Analyze-Compare Means-Independent-Samples T Test 
3) Plaats de groeperingsvariabele (in dit geval R4) in de box Grouping Variable 
4) Klik op Define Groups 
5) Vul bij group 1 de waarde 1 (verpleegkundige) in, en bij group 2 de waarde 2 (arts) in 
6) Klik op Continue 
7) Plaats alle schaalvariabelen en losse items in de box Test variable(s) 
8) Klik op Paste 
9) Sla de syntax onder de naam Syntax Arts-Verpleegkundige x op via File-Save as 
10) Klik op Run-AU om de syntax uit te voeren 
11) Sla de output van de analyse op onder de naam Output verschil artsen en verpleegkundigen x via File-Save as 

Voor verschillen tussen de overige groepen kan hetzelfde worden gedaan. Denk eraan om alle syntaxen en 
outputs op te slaan. 

2.10.2 Analyse t-toets voor onafhankelijke steekproeven 
Bij de analyse van de t-toets is het belangrijk om te kijken naar significante verschillen. Deze zijn te 
ontdekken door te kijken naar een aantal aspecten: 

Kijk eerst naar de Levene's test for equality of variances. Wanneer de waarde van F hier 
significant is, zijn de variantie ongelijk en dient men te kijken naar de resultaten in de tweede 
regel. Bij een niet-significante waarde van F zijn de varianties gelijk en kijk men naar de bovenste 
regel. 
Kijk vervolgens op de betreffende regel of de t-toets significant is. Wanneer dit het geval is 
hebben we te maken met een significant verschil tussen de twee groepen op deze waarde. 

Nu bekend is op welke variabelen de twee groepen verschillen kan men kijken of hier patronen te 
ontdekken vallen. Hierbij dient dan weer gekeken te worden naar de gemiddelde waarde (Mean) van de 
antwoorden van elke groep op de betreffende variabelen. 
2.10.3 Uitvoeren variantie analyse (One way ANOV A) 
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Bij de vergelijkingen 2 en 5 wordt gebruik gemaakt van een variantie analyse. 
Om verschillen tussen afdelingen te onderzoeken is er bij de eerste meting voor gekozen om de twee 
respondenten van de polikliniek niet mee te nemen in de vergelijking. Alleen voor deze analyse wordt de 
antwoordmogelijkheid polikliniek omgezet tot missende data. In paragraaf 2.3 is te lezen hoe men een 
syntax voor hercodering kan aanmaken. Wanneer er een groter aantal respondenten wordt behaald op de 
polikliniek kan ervoor gekozen worden deze afdeling ook mee te nemen in de analyse. 

We gebruiken als voorbeeld voor de stappen van de syntax de verschillen op afdelingsniveau: 

1) Klik binnen de syntax op Analyze-Compare Means-One-Way ANOVA 
2) Plaats de variabele pafdzh1 a (vraag A) in de box Factor 
3) Plaats alle schaalvariabelen en losse items in de box Dependent List 
4) Klik op Post Hoc 
5) Vink Scheffe aan 
6) Klik op Continue 
7) Klik op Paste 
8) Sla de syntax onder de naam Syntax ANOVA x op via File-Save as 
9) Selecteer deze opdracht 
10) Klik op Run-Selection om dit deel van de syntax uit te voeren 
11) Sla de output van de analyse op onder de naam Output verschillen afdelingen x via File-Save as 

Om de verschillen op basis van de werkervaring op de huidige afdeling te bekijken op dezelfde manier een 
syntax samenstellen. Vergeet niet de syntax en de output op te slaan. 

2.10.2 Analyse variantie analyse (one way ANOVA) 
Bij de analyse van de output wordt wederom gekeken naar significante verschillen. 
In de tabel 'One way ANOV A'is in de laatste kolom te zien of de groepen significant van elkaar 
verschillen. 
Wanneer de groepen significant van elkaar verschillen wordt een post hoc test uitgevoerd om te 
onderzoeken welke afdelingen precies van elkaar verschillen. De tabellen 'multiple comparisons' en 
'homogeneous subsets' zijn hiervan het resultaat. 
In de tabellen bij de 'homogeneous subsets' is uiteindelijk te zien of de gemiddelde waarden van de 
afdelingen in één groep vallen of dat er meerdere groepen aanwezig zijn. 
Op basis van deze resultaten kan dan gekeken worden of er patronen zijn of opvallende verschillen. 
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Hoofdstuk 3 Vergelijken van meerdere metingen 

Naast alle analyses die zijn uitgevoerd op de data per meting kunnen twee metingen ook met elkaar 
vergeleken worden. Dit kan door de data van de twee metingen te vergelijken door middel van een t-toets 
voor onafhankelijke steekproeven. 
Alle data is immers in dezelfde originele datafile ingevoerd. De variabele 'Metingnummer' kan bij de 
toets gebruikt worden als groeperingsvariabele. 
Hoe de t-toets kan worden uitgevoerd staat beschreven in paragraaf 2.10.1 en de analyse staat beschreven 
in paragraaf 2.10.2. 
Alle variabelen die bij beide metingen gemeten zijn kunnen hierbij worden gebruikt om verschillen te 
onderzoeken. Zo ook de vragen die opgenomen zijn in de huidige vragenlijst, maar die pas voor analyse 
interessant worden bij het afnemen van de lijst voor een tweede keer. Zo kan men met de t-toets kijken in 
hoeverre het aantal meldingen toeneemt of afneemt in de drie categorieën (G2a,2b,2c). 
Daarnaast is een verschil te verwachten in het beeld dat men heeft over de oorzaken van een incident. Dit 
is gevraagd in hoofdstuk P van de vragenlijst. 

Naast verschillen tussen de hele meting kan ook worden gekeken of er veranderingen zijn opgetreden 
binnen de veiligheidscultuur en meldingscultuur van dezelfde groep respondenten. Zo kunnen 
verpleegkundigen in de ene meting worden vergeleken met verpleegkundigen in een andere meting. Er 
kan onderzocht worden of een bepaalde afdeling vooruit of achteruit is gegaan wat betreft de 
veiligheidscultuur en meldingscultuur. 
Ook deze verschillen kunnen worden onderzocht met behulp van een t-toets voor onafhankelijke 
steekproeven. 

Omdat bij de t-toets gekozen moet worden voor één groeperingsvariabele dienen de groepen daarin 
duidelijk gesplitst te worden. 
Het is dan ook aan te raden om voor het invoeren van de data te beslissen op welke variabelen verschillen 
onderzocht gaan worden, en variabelen hiervoor op een bepaalde manier te definiëren. 

Voorbeeld: 
Wanneer we willen kijken naar de verschillen tussen verpleegkundigen uit de eerste meting 
en verpleegkundigen uit de tweede meting is het aan te raden deze bij invoering van de data 
van elkaar te laten verschillen bij de variabele 'functie'. 
Dit kan door bijvoorbeeld de variabelen als volgt te definiëren: 
11: Meting 1, functie verpleegkundige 
12: Meting 1, functie arts 
21: Meting 2, functie verpleegkundige 
22: Meting 2, functie arts 

Zo zijn er waarschijnlijk nog meer vergelijkingen mogelijk. De beslissingen die hiervoor gemaakt dienen 
te worden dienen voor het invoeren van de data genomen te zijn, zodat de variabelen opnieuw 
gedefinieerd kunnen worden. 
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