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Abstract 

The main goal of this risk management project is to bring the processes patients are going through in 
a Surgical Department under control and to minimize the risks for these patients. In order to achieve 
this a model of the processes that take place in The Department, a prediction of the possible risks for 
patients, and an assessment of the real risks for patients were made. The main results of the project 
are that it shows the possible contributions of a voluntary incident reporting system and that a basis 
for the implementation of such a system has been developed. 
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Eindhoven University of Technology 
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Eindhoven, The Netherlands 

1 Introduction 
This risk management project concludes my study at the Eindhoven University of Technology. The 
research has been done in the Surgical Department of the Catharina Hospital in Eindhoven, The 
Netherlands. The Catharina Hospital is a teaching hospital with a Surgical Department (SD) 
consisting of ten operating theatres where a wide range of operations is performed. 

The goal of risk management is toh ontrol the process; sJ atients are going through on a SD in order 
to minimize the risks for patients and to obtain e er care. 

Additional goals for risk management are: 

/
► the trend of rising insurance premiums and 
► future quality legislation. 

2 The research design of the project 
The project consists of two stages: 
CD a prediction of the possible risks to patients; 
@ an assessment of the real risks to patients. 

CD The first stage is divided into two parts. 
► In the first part, a model was made of the processes that take place in The Department. 

Three possible methods of describing the processes undergone by patients were examined: 
SADT (Structured Analysis and Design Techniques); 
"Data Flow Diagramming"; 
"steady state" systems (system approach described by J. in 't Veld [4]). 

The processes were described by the system approach. 
► In the second part, a prediction of the possible risks to patients was made. Two methods for 

predicting the risks for patients were examined: 
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis); 
HazOp (Hazard and Operability). 

The predictions were made by using FMEA. 

@ The second stage is divided into four parts. The first three parts provide a basis for the fourth part, 
a voluntary incident reporting system which is a permanent risk management tool. 

► An assessment and a detailed description by qualitative Causal Tree Analysis were made. 
The assessment of the incidents was done by twenty Critical Incident Interviews of which 
seventeen were useful. 

► A comparison was made between the results of the FMEA and the Critical Incident Inter
views. 

► Conclusions and recommendations are made on the basis of: 
- the results and use of the process model; 
- the results and use of the FMEA; 
- the results and use of the Critical Incident Interviews; 
- the results and use of the Eindhoven Classification Model; 
- the results of the comparison between the FMEA and the Critical Incident Interviews. 
There will also be recommendations about the voluntary incident reporting system that has 
to be developed and implemented. 
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► The last part of this stage, the incident reporting system, will be the main issue in the next 
project. 

The Eindhoven Classification Model (ECM) [3] turned out to be the most appropriate, based on this 
and earlier research [2] . A comparison was made between the following models: 
► MORT (Management Oversight and Risk Tree); 
► Tripod; 
► Eindhoven Classification Model; 
► models mentioned in medical literature. 

3 Definitions of important concepts 
The following definitions are made for the sake of clarity. 

► Risk 
The possible events leading to process deviations which can have physical effects for the patient. 

► Risk management 
Striving after process control in a systematic way to minimize the risks for patients. 

► Process deviation 
Every deviation from normal in the process; this consists of: 
- all accidents; 
- all near accidents; 
- all complications. 

► Incident 
This consists of: 
- all near accidents; 
- all accidents. 
The cause(s) of these can be: 

technical failure ; 
organisational failure; 
human failure ; 
a combination of the above. 

► Complication 
A process deviation with temporary or permanent negative physical consequences for the patient 
of which the cause is unknown. The cause(s) can be: 

technical failure; 
organisational failure; 
human failure; 
patient related; 
a combination of the above. 

Because complications need another management system (based on modelling: causes unknown 
(also see Van der Schaaf [3])) than incidents (based on monitoring), they are not included in this 
project. 

► Accident 
A process deviation that is not a complication and that leads to temporary or permanent negative 
physical consequences for the patient. 

► Near accident 
A potential accident that 

either by active (human) intervention 
or by chance 

turns out well. 
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► Recovery 
The active (human) intervention and/or the chance whereby a potential accident results in: 

a near accident or 
a much smaller accident (where the temporary and/or permanent effects were limited) . 

► Voluntary incident reporting system 
A Near Miss Management System (Van der Schaaf [3]), based on monitoring. In such a system the 
root causes of near accidents and of actual accidents are: 
- classified, 
- registered and 
-analysed 
with the purpose of learning from these incidents to prevent or limit the effects of future incidents. 

The Eindhoven Classification Model of system failure [3] 
The Eindhoven Classification Model classifies the root causes from technical, organisational and 
human failures (which leads to an incident according to the concept above) into sixteen end 
classification categories (see figure I). The root causes from an incident can be obtained using 
Causal Tree Analysis . The classified root causes from many incidents will form a database which 
serves as an input to the classification/action matrix (see table I) to suggest effective counter 
measures. 
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Figure 1 The Eindhoven Classification Model of System Failure [3] 

Stage one: Predicting possible risks to patients 

4 The process model of the Surgical Department 
This model must meet the following requirements: 
► it must give insight into the processes that take place in The Department; 

no 

no 

► it must contain all aspects that are necessary and relevant for process control. These aspects are: 
patient; 
personnel: 

medical; 
nursing; 
paramedical; 
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equipment; 
instruments; 
information; 
interfaces (with other departments); 
materials: 

use; 
consumption. 

► it must be able to be used as an input to an assessment method for possible risks (FMEA, HazOp); 
► it must give insight to all users so it can be used as a communication mean between members of 

the project and others. 

The process model of the Surgical Department consists of four main parts: 
I preparation of the patient; 
2 anaesthesia; 
3 operating on the patient and maintaining the anaesthesia; 
4 recovery. 
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figure 2 An example of the system approach of In 't Veld: a part from the process model of the 
SD (taken from the main part ''recovery'') 

Each part is described by using the system approach of In 't Veld (see figure 2). 

5 The assessment method for possible risks: FMEA 
The main goal of the FMEA is to predict the nature and frequency of possible risks for patients on a 
SD. 

FMEA is a technique which can be used on a system that can be separated into individual compo
nents. These components can be hardware blocks or functional blocks. The person who does the 
assessment should have a clear understanding of the functions of every component with all inputs and 
outputs. The failure modes of every component can be examined in a systematical way to establish 
the effects and causes of the failure modes. This information will be registered on a special form which 
contains the following columns: 
► the failure mode(s) of every component; 
► the effects of a certain failure mode; 
► the seriousness of these effects; 
► the causes of a failure mode; 
► the frequency of occurrence of a certain cause; 
► the extent to which a certain cause can be corrected. 
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The original FMEA concept works with one group which consists of members of all the relevant 
functions . Because of the session time of two hours and the extent of the group, two groups were 
formed . The first group consisted of functions belonging to the first, second and fourth part of the 
process model; they did the FMEA for the parts "preparation" and "recovery''. The second group 
consisted of functions belonging to the second and third part of the process model; they did the FMEA 
for the parts "anaesthesia" and "operating". 

Every group did four sessions: 
► the first session was held for the two groups together and consisted of a briefing about what would 

happen, when and how; 
► the second session generated the failure modes, the possible effects and the seriousness of these 

effects; 
► the third session generated the causes of the failure modes, the frequency of occurrence of these 

causes and the extent to which a certain cause can be corrected. Further the Risk Priority Number 
(RPN) is calculated as follow: 

RPN = seriousness • frequency • extent of correction. 
► the fourth session was used to generate counter measures for the causes with the highest RPN. 

The results contain more than 800 causes (n=nurnber of classified root causes). These causes are 
classified according to the Eindhoven Classification Model so they can be compared with the results of 
the Critical Incident Interviews. The results were presented in two forms: 
► with a weight-factor to compensate the frequency (see figure 3); 
► without this weight-factor (see figure 4). 

Figure 3 
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Histogram of classified causes per classification category for both FMEA groups with 
weight-factors: n= 1394 
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□ FMF.A 
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Figure4 Histogram of classified causes per classification category for both FMEA groups 
without weight-factors: n=834 

The classification of the causes was done by three persons. They tried to: 
► classify the causes in as few classification categories as possible; 
► reach consensus about the classification of a cause. 

Stage two: Making an assessment of the real risks for patients 

6 Critical Incident Interviews 
Critical Incident Interviews were used to assess the real risks . It is used to collect confidential data 
about incidents, the Interview itself is also confidential. This approach was first described by Flanagan 
[ I J. 

The Interviews are intended to elicit information about accidents and near accidents which: 
► happened recently; 
► were closely experienced by the interviewee. 

The main goal of the Interviews is to make an assessment of the nature and frequency of the risks for 
patients in The Department. In this way: 
► a file is created which is used to get a provisional insight in the nature and frequency of the root 

causes of incidents on the SD; 
► the value of the Eindhoven Classification Model for classifying the root causes of system failure in 

The Department is determined; 
► a reference data base is created whereby: 

the validity of the predictive FMEA method can be determined; 
the quality of the future voluntary incident reporting system can be determined; 

► an example can be given to the workers on The Department to show them where a voluntary 
incident reporting system can lead to; this is important for a good introduction of such a reporting 
system. 

The Critical Incident Interviews were held in two sessions to check the consistency of the results. The 
first session consists of eleven Interviews and the second session of six Interviews. At least one 
Interview was held for every kind of function in the SD. 
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Only one person took part of both the FMEA-sessions and a Critical Incident Interview because this 
was impossible to avoid. 

A Causal Tree Analysis was made from all the Interviews and they were reviewed by the interviewer 
and the person who was interviewed. When events and/or relations were wrong or forgotten, the 
Causal Tree was altered. 

The results of the Critical Incident Interviews yielded 95 root causes (see figure 5: ncu =number of 
Critical Incident Interviews). The classification of these root causes was done by the same three 
persons who classified the causes found by the FMEA. The classification was done in the same way as 
for the FMEA: 
► root causes were assigned to as few categories as possible; 
► the classification team members tried to reach consensus about the classification of a root cause. 

clClll8ilication category 

Figure 5 Histogram of classified root causes per classification category: ncu = 1 7 en n = 95 

The most important results of the Critical Incident Interviews: 
► the major part of the incidents is not reported to the FONA commission (FONA: Faults, Accidents 

and Near Accidents); 
► every incident has one or more recovery factors . More than 1/3 of these factors did not lead to 

successful and complete recovery. The main reason for this is that medical doctors are not 
listening to recovery oriented remarks of nursing staff; 

► a list of systematic failures is made during the Critical Incident Interviews so measures can be 
taken to eliminate these systematic failures; 

► ECM is applicable to medical incidents in a SD. 

7 Comparison between the results of FMEA and Critical Incident Interviews 
The comparison is made to get an impression of the value of the FMEA method. Four comparisons 
were made: 
1 between the results of the complete FMEA with weight-factors and the results of all Critical Incident 

Interviews; 
2 between the results of the complete FMEA without weight-factors and the results of all Critical 

Incident Interviews; 
3 between the results of the "anaesthesia" and "operating" sessions of the FMEA without weight

factors and the "anaesthesia" and "operating" results of the Critical Incident Interviews; 
4 between the results of the "anaesthesia" and "operating" sessions of the FMEA with weight-factors 

and the "anaesthesia" and "operating" results of the Critical Incident Interviews. 
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The result of the comparisons is that rank correlation coefficients are almost 5% significant (compari
son 1 and 2), 5% significant (comparison 3) or even 2,5% significant (comparison 4). 

The three classification categories with the most causes are for both methods the same: the organisa
tional factors "operating procedures" (ECM: OP) and "management priorities" (ECM: OM) and the 
human behaviour factor "planning" (ECM: HR 5). 

8 Conclusions and recommendations 
The value of the "In 't Veld" method has been demonstrated in the construction of a process model for 
the SD. 

► processes are modelled in natural sequence (according to the time aspect); I 
Strong points of the "In 't Veld" metrQd are: 

► the possibility of using different aggregation levels; 
► the use of measurement and control loops with norms. 

The FMEA has raised the enthusiasm of the workers in the SD for the risk management project. 

The Critical Incident Interviews show that incidents are inadequately reported to the FONA commissi
on. Further research on how to integrate and standardise the FONA reporting and the reporting of the 
incident reporting system is recommended. 

The three classification categories with the largest number of classified root causes are the same for 
both the FMEA and the Critical Incident Interviews. 

The Eindhoven Classification Model is the most appropriate for this application. 

The project has demonstrated the necessity of the implementation of a voluntary incident reporting 
system; the basis for implementation has been laid. 
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Voorwoord 

Dit rapport is geschreven ter afronding van mijn afstudeerproject. Het afstudeerproject is het laatste 
onderdeel van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en is 
uitgevoerd in opdracht van het Bureau Patientenzaken van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. 
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Koornneef van de Technische Universiteit Delft die mij in contact bracht met het Catharina Ziekenhuis 
en iedereen die niet rechtstreeks bij mijn afstudeerproject betrokken was, maar die mij geholpen heeft 
het project zo goed mogelijk af te ronden. 

Van de Technische Universiteit Eindhoven wil ik dhr Newby bedanken voor zijn begeleiding en Wim 
van Vuuren voor zijn adviezen met betrekking tot het maken van een oorzakenboom en de Critical 
lncident-methode. En natuurlijk mijn eerste begeleider dhr Van der Schaaf wiens expertise onontbeer
lijk was tijdens het afstudeerproject. 

Tenslotte wil ik mijn ouders en Cheryl bedanken voor hun vertrouwen, steun en geduld vooral tijdens 
de spreekwoordelijke '1aatste loodjes" van het afstudeerproject. 

Eindhoven, 6 januari 1995 

Bastien van der Hoeff 
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Hoofdstuk 1 Het afstudeerproject 

I . I lnleiding 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende aspecten van het afstudeerproject behandeld: 
• de aanleiding en doelen van zowel het oorspronkelijke RiMaZ-project als het huidige RiMaZ

project; 
• de aanleiding, het doe! en de onderzoeksopzet van het afstudeerproject en de plaats hiervan 

binnen het RiMaZ-project; 
• de omgeving waarin het afstudeerproject zich afgespeeld heeft: de klinische OK-afdeling (OK staat 

voor OperatieKamers). De plaats van het OK-complex binnen de organisatie van het Catharina 
Ziekenhuis en de opbouw van de organisatie van de afdeling OK. 

• de voor risicomanagement in het ziekenhuis belangrijke begrippen: 
- risico, 
- risicomanagement, 
- procesafwijking, 
- incident, 
- complicatie, 
-ongeval, 
- bijna-ongeval, 
- recovery en 
- vrijwillig incidentenmeldingssysteem; 

• de literatuurstudie waarmee het afstudeerproject begonnen is. 

1.2 Het RiMaZ-project 
1.2.1 De aanleiding voor het oorspronkelijke RiMaZ-project 
De aanleiding voor het oorspronkelijke RiMaZ-project (waarbij "RiMaZ" staat voor RisicoManagement 
in Ziekenhuizen) is een voortdurende toename van het aantal claims en de hoogte van de claims die 
patienten indienen. Door deze trend nemen de verzekeringspremies voor aansprakelijkheid toe 
waardoor deze in de nabije toekomst voor ziekenhuizen onbetaalbaar dreigen te worden. Om deze 
trend te keren heeft een zestal ziekenhuizen een aantal jaren geleden besloten om een samenwer
kingsverband met elkaar aan te gaan om naar Amerikaans voorbeeld aan risicomanagement te 
gaan doen. Risicomanagement was namelijk in de Verenigde Staten het antwoord op de trend van 
snel stijgende verzekeringspremies die zich daar in het begin van de jaren '70 heeft voorgedaan. 

Het Catharina ziekenhuis deed met drie afdelingen mee in het oorspronkelijke RiMaZ-project, 
namelijk de longverpleegafdeling, de nierdialyse-afdeling en de OK. Het oorspronkelijke samenwer
kingsverband is inmiddels ter ziele omdat de subsidie-aanvraag niet gehonoreerd werd. 

1.2.2 Het doe! van het oorspronkelijke RiMaZ-project 
Het doe! van het oorspronkelijke RiMaZ-project was om verzekeringsmaatschappijen duidelijk te 
maken dat er systematisch en doeltreffend gewerkt wordt om de risico's voor de patient zo klein 
mogelijk te maken en te houden; op deze wijze wilden de ziekenhuizen de premiegroei afzwakken. 

1.2.3 De aanleiding voor het huidige RiMaZ-project 
De aanleiding voor het huidige RiMaZ-project zoals dat in het Catharina ziekenhuis loopt (hiema 
aangeduid als "RiMaZ-project"), is hetzelfde als in het oorspronkelijke RiMaZ-project: de trend van 
stijgende verzekeringspremies tot stilstand te brengen. 

Een andere aanleiding is het concept voor een raamwet die eist dat er per januari 1996 een 
aantoonbaar kwaliteitssysteem moet zijn (Kwaliteitswet zorginstellingen) . 

Omdat het oorspronkelijke RiMaZ-project ter ziele is, besloot het Catharina ziekenhuis alleen verder te 
gaan. Hierbij bleef de oorspronkelijke opzet met de longverpleegafdeling, de dialyse en de OK als 
pilotafdelingen, gehandhaafd. Om organisatiepolitieke redenen is besloten het project te starten op 
de OK-afdeling . 



1.2.4 Het doe! van het huidige RiMaZ-project 
Het doe! van het RiMaZ-project is: 
"het beheersbaar maken van de processen waar de patient aan onderhevig is teneinde risico's die de 
patient loopt tijdens het doorlopen van deze processen te voorkomen of anders zoveel mogelijk te 
verkleinen". De gedachte hierachter is dat rocesbeheersing een kwalitatief betere dienstverlening to_! 

evol heeft. -

1.3 Het afstudeerproject 
1.3.1 De aanleiding voor het afstudeerproject 
Dit afstudeerproject maakt onderdeel uit van het huidige RiMaZ-project. 

1.3.2 Het doe! van het afstudeerproject 
Het uiteindelijke doe! van het afstudeerproject is hetzelfde als van het RiMaZ-project, namelijk het 
streven naar procesbeheersing opdat de risico's voor de patient geminimaliseerd warden. Dit wordt 
bereikt door te streven naar de implementatie van een vrijwillig incidentenmeldingssysteem zodat de 
processen uiteindelijk steeds beter beheerst worden. Omdat uit een literatuuronderzoek bleek dat er 
niets te vinden is over zo'n meldingssysteem in de medische wereld, is hier bij de onderzoeksopzet 
rekening mee gehouden zodat er naar zo'n meldingssysteem toegegroeid wordt. Het doe! van het 
afstudeerproject is de ontwikkeling en implementatie van een vrijwillig incidentenmeldingssyteem. Dit 
doe! is niet gehaald omdat de realisatie van zo'n systeem niet mogelijk bleek te zijn binnen de 
beperkte tijd van het afstudeerproject. Na de tussentijdse voordracht is het doe! van het afstudeerpro
ject clan ook gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat het laatste onderdeel, de ontwikkeling en 
implementatie van een vrijwillig incidentenmeldingssysteem, voor dit afstudeerproject is vervallen. 
Meer over de opbouwvan het afstudeerproject in de volgende paragraaf. 

1.3.3 De onderzoeksopzet van het afstudeerproject 
Het RiMaZ-project is opgesplitst in twee fasen die doorlopen worden voor de OK: het afstudeerproject 
omvat de complete eerste fase en de eerste drie onderdelen van de tweede fase . De twee fasen zijn 
als volgt (voor een visueel overzicht van de onderdelen van het afstudeerproject en de relatie met het 
RiMaZ-project, zie figuur 1.1 ): 

I° FASE: In de eerste fase vindt een inventarisatie plaats van de mogelijke risico's die een patient 
loopt. De onderdelen van deze fase worden eenmalig doorlopen. 

Het eerste onderdeel van deze fase omvat het modelleren en beschrijven van de processen 
op de OK. Hiertoe is een aantal methoden op hun bruikbaarheid onderzocht en is uiteinde
lijk gekozen voor de "In 't Veld"-methode. Dit onderdeel wordt beschreven in hoofdstuk 3. 

In het tweede onderdeel van deze fase worden de mogelijke risico's die een patient loopt in 
kaart gebracht. Hiertoe zijn een tweetal instrumenten op hun bruikbaarheid onderzocht en is 
uiteindelijk gekozen voor de FMEA(failure Mode and Effects Analysis)-methodiek. De FMEA 
zal gebruik maken van de beschrijving en het model dat met behulp van de "In 't Veld"
methode van de OK gemaakt is. De oorzaken die gevonden worden met behulp van de 
FMEA zullen geclassificeerd worden aan de hand van het "Eindhovens Oassificatie Model" 
(zie hoofdstuk 2) dat ontwikkeld is aan de Technische Universiteit Eindhoven door dr Van der 
Schaaf [ I 7] . f.en onderbouwing van de keuze voor het Eindhovens Oassificatiemodel wordt 
gegeven in [ 13]. De rapportage van de FMEA vindt plaats in hoofdstuk 4. 

2e FASE: In de tweede fase vindt een inventarisatie plaats van de werkelijke risico's die een patient 
loopt. De eerste drie onderdelen van deze fase worden eenmalig doorlopen. Uiteindelijk 
leggen deze drie onderdelen de basis voor het vierde onderdeel van deze fase: een vrijwillig 
incidentenmeldingssysteem. De ontwikkeling van deze managementtool zal kunnen 
plaatsvinden nu de basis hiervoor gelegd is. In de oorspronkelijke onderzoeksopzet zat dit 
vierde onderdeel, de ontwikkeling van een vrijwillig incidentenmeldingssysteem, binnen het 
afstudeerproject. In verband met de beperkte tijd van het afstudeerproject is dit onderdeel, 
zoals al eerder vermeld, niet binnen het afstudeerproject gerealiseerd. Het vierde onderdeel 
van deze fase is in tegenstelling tot de eerdere drie onderdelen niet eenmalig, maar leidt tot 
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Figuur I.I 

een blijvend instrument voor de 0K-afdeling waarmee de processen waar de patient aan 
onderhevig is steeds beter beheerst kunnen warden. 

Hoofdstuk l 

Hoofdstuk 2 I 

Het RiMaZ-project 

Het afstudeerproject 

het Eindhovens 
Classificalie Model 

eerste fase : voorspellen van de mogelijke risico's 

Hoofdstuk 3 I 
Hoofdstuk 4 I 

eerste onderdeel: 
procesbeschrijving 

tweede onderdeel: 
voorspelling van de mogelijke risico's 

tweede fase: inventariseren van de werkelijke risico's 

Hoofdstuk 5 I 
Hoofdstuk 6 I 
Hoofdstuk 7 I 

ve rvolg project 

eerste onderdeel: 
inventarisatie van de werkelijke risico's 

tweede onderdeel: 
vergelijking tussen de voorspelde risico's en de werkelijke risico's 
'----------------..------ ---------' 

derde onderdeel: 
conclusies en aanbevelingen 

vierde onderdeel: 
ontwikkeling en implementatie van een 
vrijwillig incidentenmeldingssysteem 

Het afstudeerproject: de onderdelen en de relatie met het RiMaZ-project 

In het eerste onderdeel van deze fase zal een inventarisatie en een gedetailleerde beschrij
ving, door rniddel van kwalitatieve "oorzakenbomen", gemaakt warden van incidenten die 
plaatsvinden op de OK. De informatie over incidenten is verkregen met behulp van zoge
naamde "Critical Incident Interviews" (Cil-'s) . De basisoorzaken van deze incidenten warden 
vervolgens geclassificeerd aan de hand van het Eindhovens Oassificatie Model. Dit onder
deel wordt beschreven in hoofdstuk 5. 

Vervolgens wordt in het tweede onderdeel van deze fase een vergelijking gemaakt tussen de 
resultaten van de FMEA en de resultaten van de Cil-'s. Dit gebeurt in hoofdstuk 6. 
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In het derde onderdeel warden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan op basis 
van de resultaten van de CII-'s en de FMEA. Tevens zullen aanbevelingen gegeven warden 
over het nog te implementeren vrijwillig incidentenmeldingssysteem. Dit staat beschreven in 
hoofdstuk 7. 

Het vierde en laatste onderdeel van deze fase is zoals al eerder vermeld, niet gerealiseerd 
binnen het afstudeerproject en zal als onderwerp dienen voor een vervolg afstudeerproject. 

1.4 Het Catharina Ziekenhuis en de afdeling OK 
Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) is een groot opleidingsziekenhuis. Figuur 1.2 beschrijft een 
dee! van het organisatieschema van het Catharina Ziekenhuis met daarin de plaats van de afdeling 
OK. 
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Deel van het organisatieschema van het CZE met daarin de plaats van de OK 

Vervolgens staat in figuur 1.3 het organisatieschema van de afdeling OK: zoals hieruit blijkt, heeft het 
afstudeerproject betrekking op de klinische OK en valt de poliklinische OK (POK) er buiten. De 
klinische OK heeft hen operatiekamers (ok-'s). De formatieplaatsen hebben betrekking op de 
medewerkers in loondienst van het CZE die werkzaam zijn op de OK. De artsen die gebruik maken 
van de faciliteiten van de OK, zijn niet in dienst van het CZE en zijn dus niet terug te vinden in het 
organisatieschema. 
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Organisatieschema afdeling OK met de afgeronde formatieplaatsen (FTE-'s) . Het 
omkaderde vetgedrukte dee! van de OK, de klinische OK, is het dee! van de OK waar 
het afstudeerproject zich op richt; de poliklinische OK (POK) valt hier buiten 
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1.5 Belangrijke begrippen 
De begrippen die in deze paragraaf gedefinieerd warden, zijn gedefinieerd om duidelijkheid te 
scheppen op het gebied van risicomanagement met betrekking tot ongevallen en bijna-ongevallen op 
een OK-afdeling en kunnen in de toekomst gewijzigd warden als hier aanleiding toe is . 

Onder het begrip ''risico" wordt in dit verslag verstaan: 
"de mogelijkheid van het optreden van gebeurtenissen die leiden tot procesafwijkingen met (mogelij
ke) fysieke gevolgen voor de patient". 

De veel gebruikte definitie 
• risico = kans x effect, 
word! daarbij op een deelgebied toegepast omdat slechts de fysieke gevolgen voor de patient als 
onderwerp voor dit onderzoek dienen. 

Onder het begrip "risicomanagement" wordt in dit verslag verstaan: 
"het op systematische wijze streven naar het beheersbaar maken van processen opdat de kans op het 
optreden van procesafwijkingen met fysieke gevolgen voor de patient zo klein mogelijk is". 

Onder het begrip ''procesafwijking" word! in dit verslag verstaan: 
"iedere afwijking van een normale procesvoortgang; dit zijn: 
• alle ongevallen, 
• bijna-ongevallen (de zogenaamde "near misses") en 
• complicaties". 

Merk op dat het begrip procesafwijking volledig strookt met het doe! van het RiMaZ-project zoals 
vermeld staat in paragraaf 1.2.4 waarbij optimale beheersbaarheid van de processen waar de patient 
aan onderhevig is, overeenkomt met het rninimaliseren van het aantal procesafwijkingen dat optreedt. 

Onder het begrip "incident" wordt in dit verslag verstaan: 
"• alle bijna-ongevallen en 
• ongevallen. 

De oorzaak/oorzaken kan/kunnen: 
• technisch falen, 
• organisatorisch falen, 
• menselijk falen of 
• een combinatie van bovengenoemd falen 

zijn". (zie figuur 1.4 [ 17)) 

Hierdoor zijn incidenten dus per definitie een deelverzameling van de grotere verzameling procesaf
wijkingen die naast de verzameling incidenten ook de verzameling complicaties bevat. 

Van Everdingen [8) geeft als meest werkzame definitie van het begrip "complicatie": "ieder schadelijk 
gevolg voor een patient voortvloeiend uit medisch handelen dat in een bekend percentage aan dat 
type medisch handelen verbonden is". 

Het probleem bij deze definitie zit in de beperktheid en de algemeenheid van de term "medisch 
handelen": deze term is te vaag omdat niet goed naar voren komt dat verschillende soorten falen 
complicaties kunnen veroorzaken. Als er bijvoorbeeld problemen zijn met de luchtzuivering op een 
operatiekamer clan kan dit zich uiten in wondinfecties bij patienten oftewel complicaties. In de definitie 
is dit technisch of organisatorisch falen niet terug te vinden. Daarom is de nu volgende definitie beter. 
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Toelichting: technisch, organisatorisch of menselijk falen of een combinatie hiervan. 
leiden tot een "gevaarlijke situatie" . Vanuit zo'n "gevaarlijke situatie" zijn er twee mogelijkheden: 
D van "gevaarlijke situatie" via hiervoor in de organisatie aanwezige en ingebouwde "adequate 

beveiligingen" of verdedigingsmechanismen "terug naar normaal" of 
D van "gevaarlijke situatie" als er geen "adequate beveiligingen" of verdedigingsmechanismen 

aanwezig zijn of als deze gemist worden naar "ontwilckeling incident", 
waarna het ervan afhangt of "adequaat herstel" oftewel recovery optreedt: 
D indien de recovery succesvol en volledig is, ontwilckelt zich een bijna ongeval, 
D indien de recovery niet optreedt of niet succesvol en volledig is, ontwilckelt zich een ongeval. 

Figuur 1.4 

Figuur 1.5 

Model met betrekking tot het ontstaan van incidenten [ 17] 

technJsch 
falen 

menselijk 
fal,m 

orgcm.isatie 
lalen 

patient 
gebonden 
lactoren 

complicatie 

Model met betrekking tot het ontstaan van complicaties 
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Onder het begrip "complicatie" wordt in dit verslag verstaan: 
"een procesafwijking met tijdelijke of blijvende schadelijke lichamelijke gevolgen voor de patient 
waarvan de oorzaak niet bekend is. 
De oorzaak/oorzaken kan/kunnen: 
► technisch falen , 
► organisatorisch falen , 
► menselijk falen, 
► patient gebonden of 
► een combinatie van bovengenoemde factoren 
zijn" (zie figuur 1.5). 

Omdat dc ze definitie van het begrip complicatie aangeeft dat de oorzaak niet bekend is, vereist dit 
soort procesafwijkingen een ander soort meldingssysteem clan incidenten, namelijk een meldingssys
teem gebaseerd op zogenaamde "modelling" (zie: Van der Schaaf [ 17] ). "Modelling" wil zeggen dat 
het meldingssysteem gebaseerd is op het verwerken van informatie van procesafwijkingen waarbij 
niet bekend is wat de oorzaken zijn. Dit in tegenstelling tot een meldingssysteem dat gebaseerd is op 
"monitoring". Bij een meldingssysteem gebaseerd op monitoring wordt informatie van procesafwijking
en verwerkt waarvan de oorzaken bekend zijn. Concreet betekent dit dat: 
► bij een meldingssysteem gebaseerd op monitoring de basisoorzaken van ongevallen en bijna-

ongevallen ingedeeld worden in een bekende standaard set van basisoorzaken; 
► bij een meldingssysteem gebaseerd op modelling er gekeken wordt naar nieuwe basisoorzaken. 
De reden waarom complicaties als procesafwijking niet meegenomen worden in dit afstudeerproject 
is dus dat bij het ontwerpen van een meldingssysteem gebaseerd op monitoring voor ongevallen en 
bijna-ongevallen simpelweg geen plaats is voor complicaties die juist een ander soort meldings
systeem vereisen gebaseerd op modelling (zie ook paragraaf 2.5). 

De enige manier om structurele oorzaken van complicaties te achterhalen met als uiteindelijk doe! de 
kans op het optreden van complicaties zo klein mogelijk te maken, is: 
1. een uitvoerige registratie van complicaties maken en 
2. hieruit structuren proberen op te sporen (bijvoorbeeld door intercollegiale toetsing) die kunnen 

leiden naar aanwijsbare oorzaken. 

Complicaties vereisen dus een ander registratie- en analysesysteem clan incidenten en worden 
daarom in dit verslag buiten beschouwing gelaten. Toch moeten complicaties apart geregistreerd en 
geanalyseerd worden omdat: 
► het een van de drie procesafwijkingen is (naast ongevallen en bijna-ongevallen); 
► geprobeerd moet worden de technische, organisatorische en menselijke faalwijzen die tot 

complicaties leiden te voorkomen, waardoor het aantal complicaties gerninimaliseerd wordt. 

I Onder het begrip "ongeval" wordt in dit verslag verstaan: 
"een procesafwijking die geen complicatie is en die uitrnondt in tijdelijke of blijvende lichamelijke 
gevolgen voor de patient". 

Onder het begrip ''bijna-ongeval" wordt in dit verslag verstaan: 
"een potentieel ongeval dat 
► hetzij door actief (menselijk) ingrijpen 
► hetzij door het toeval 
ten goede gekeerd wordt, waarbij het incident niet uitmondt in een ongeval, maar in een bijna
ongeval". 

Kenmerkend voor een bijna-ongeval is dus dat er geen blijvende of tijdelijke lichamelijke gevolgen 
voor een patient zijn. 

De begrippen "ongeval" en ''bijna-ongeval" zijn moeilijk te definieren. Dit komt doordat de effecten van 
een incident op de gezondheid van een patient zich soms moeilijk laten meten. Terverduidelijking een 
tweetal voorbeelden: 
► een gevolg kan zich pas na lange tijd openbaren; 
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► de gevolgen zijn niet te meten: een patient die zuurstof te kart heeft gehad tijdens de operatie en 
waarmee na afloop van de narcose ogenschijnlijk niets aan de hand is . 

Om deze reden is bij twijfel of er blijvende of tijdelijke lichamelijke gevolgen voor de patient zijn, altijd 
gekozen voor inschaling als ongeval. Dit in tegenstelling tot ARBO-incidenten in de industrie waar de 
scheiding tussen de begrippen ongeval en bijna-ongeval met betrekking tot de gevolgen voor de 
medewerker meestal veel duidelijker ligt. 

Onder het begrip "recovery" wordt in dit verslag verstaan: 
"het actief (menselijk) ingrijpen en/of het toeval waardoor een potentieel ongeval uitrnondt in: 
► een bijna-ongeval of 
► een ongeval waarbij de tijdelijke en/of permanente gevolgen beperkt warden". 

Recoveryf actoren kunnen: 
► geslaagd zijn, dat wil zeggen: de recoveryfactoren beperken of voorkomen schade of ze kunnen 
► gemist zijn, dat wil zeggen: de recoveryfactoren waren aanwezig maar hebben de schade niet 

kunnen beperken of voorkomen. 

Onder het begrip "vrijwillig incidentenmeldingssyteem" wordt in dit verslag verstaan: 
"een Near Miss Management Systeem zoals beschreven in [17], gebaseerd op monitoring, waarbij 
niet alleen de basisoorzaken van bijna-ongevallen (de zogenaamde "near misses") maar ook van 
ongevallen geclassificeerd, geregistreerd en geanalyseerd warden, met de bedoeling te leren van 
deze incidenten opdat toekomstige incidenten voorkomen kunnen warden of de gevolgen ervan 
geminimaliseerd kunnen warden" (zie ook paragraaf 2.5). 

1.6 De literatuurstudie 
Als voorbereiding voor het afstudeerproject is eerst begonnen met een literatuurstudie in voomamelijk 
medische literatuur over wat er zoal aanwezig is en bekend is over incidenten in de medische wereld 
en de preventie hiervan. De resultaten hiervan staan in "Modellen voor de classificatie van de oorza
ken van medische incidenten" [ 13] . 

In het volgende hoofdstuk wordt het Eindhovens Classificatie Model besproken: dit model zal gebruikt 
warden tijdens dit afstudeerproject om de (basis) oorzaken die gevonden warden met behulp van de 
FMEA en de Critical Incident Interviews te classificeren. 
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Hoofdstulc 2 Het Eindhovens Classificatie Model 

2.1 lnleiding 
In het vorige hoofdstuk is de projectopzet aan de orde geweest: in dit hoofdstuk zal het Eindhovens 
Classificatie Model (ECM) behandeld warden. Uit een vergelijking in "Modellen voor de classificatie 
van de oorzaken van medische incidenten" [ 13] met verschillende andere modellen zoals MORT 
(Management Oversight and Risk Tree) en Tripod, is gebleken dat het "Eindhoven Classification 
Model of system failure" het meest geschikte model is om faalfactoren in de medische wereld mee te 
classificeren. Met dit model warden de (basis)oorzaken van de FMEA en de Critical Incident 
Interviews geclassificeerd. Achtereenvolgens warden behandeld: 
► de achtergrond van het Eindhovens Classificatie Model, 
► het Eindhovens Classificatie M0del, 
► de classificatie/actiematrix en 
► het raamwerk voor het uiteindelijke vrijwillige meldingssyteem. 

2.2 De achtergrond van het Eindhovens Classificatie Model 
Het Eindhovens Classificatie Model is oorspronkelijk ontwik:keld voor de chernische procesindustrie en 
leidt tot een gedetailleerde classificatie van oorzaken die te maken hebben met systeemfalen. Hierbij 
wordt systeemfalen opgesplitst in: 
- technisch falen, 
- organisatie falen en 
- menselijk falen. 
Deze drie classificatiecategorieen warden vervolgens oak weer opgesplitst in 
eindclassificatiecategorieen, waarbij de opsplitsing van het menselijk falen gebaseerd is op het SRK
model van Rasmussen [ 17] . Een classificatie/actiematrix kan gebruikt warden om de verbinding 
tussen de classificatie resultaten en de voorgestelde acties of tegenmaatregelen te leggen. Op deze 
wijze (cornbinatie van classificatiemodel en matrix) heeft men de beschikking over een stuk 
veiligheidsmanagementgereedschap. Door het gebruik van duidelijke voorbeelden voor elke 
eindclassificatiecategorie is het model in principe te gebruiken voor procesafwijkingen op gebieden 
buiten de ARBO-zorg. In de volgende paragraaf zal het model met bij elke eindclassificatiecategorie 
een voorbeeld uit de patientenzorg behandeld warden. 

2.3 Het Eindhovens Classificatie Model 
Het classificatiemodel splits! de categorieen technisch, organisatorisch en menselijk falen verder op 
tot in totaal 16 eindclassificatiecategorieen: zie figuur 2.1. Door bovenaan in figuur 2.1 bij start te 
beginnen wordt eerst onderzocht of een basisoorzaak een technische faalfactor is, vervolgens als het 
geen technische factor is of het een organisatorische factor is. Pas als de factor niet van organisatori
sche en technische aard is, wordt er gekeken naar menselijke factoren. Deze vaste volgorde is van 
belang omdat algemeen de neiging bestaat faalfactoren te classificeren als menselijk falen. Binnen 
het menselijk falen bestaat de neiging zich bij voorkeur te concentreren op duidelijk zichtbare skill
based elementen (zoals het drukken op de verkeerde knop) in plaats van de minder duidelijke rule
based elementen (zoals planning) of de voomamelijk cognitieve, inteme "activiteiten" met betrekking 
tot het knowledge-based gedrag. Daarom wordt bij het gebruik van de classificatie de vaste volgorde 
voorgesteld (zoals aangegeven van boven naar beneden in figuur 2.1) om tot de best passende 
eindclassificatiecategorieen voor causale factoren van incidenten te komen. 

De verschillende classificatiecategorieen met een voorbeeld dat betrekking heeft op het OK
gebeuren, warden nu hieronder behandeld (naar L. Kanse [ 15] : p .115-119): 

Technische factoren hebben te maken met het ontwerp van een apparaat, machine, hulprniddel of 
installatie en dergelijke, de uitvoering ervan of de ervoor gebruikte materialen. Het gezichtspunt 
van waaruit geredeneerd wordt, is vanuit de gebruiker en de patient. Zo vallen menselijke factoren 
van ontwerpers en constructeurs onder deze categorie en niet onder "menselijk gedrag". 
TE: Het ontwerp van de machine, het apparaat, de installatie of het hulprniddel was verkeerd. 

Voorbeeld: de ampul en het etiket zijn verkeerd ontworpen waardoor deze zonder het etiket te 
lezen nauwelijks te onderscheiden is van een andere ampul. 

TC: Het ontwerp van het betrokken apparaat of hulprniddel, de machine of installatie was wel goed, 
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maar de constructie ervan is niet correct volgens het oorspronkelijk ontwerp uitgevoerd. Dit kan 
bijvoorbeeld optreden als niet met menselijke beperkingen, ergonornische randvoorwaarden, 
rekening gehouden is tijdens de constructie. 
Voorbeeld: op een beaderningsmachine, die uniek is en waar iedereen af en toe eens mee 

werkt, is een extra knop gemaakt waardoor er twee knoppen omgezet moeten 
warden om een bepaalde functie te bewerkstelligen in plaats van een knop wat 
gebruikelijk is bij de andere apparaten. 

TM: Als het om een technische factor gaat die niet onder ontwerp- of constructiefout is onder te 
brengen, wijst dit op een materiaaldefect. 
Voorbeeld: de intercom geeft zoveel ruis dater niet goed mee te werken valt. 

Organisatorische factoren hebben te maken met beslissingen (ongeacht hoe recent) van het 
management op elk hoger niveau clan dat van de directe meerdere van degene waarbij het incident 
optreedt, dus veelal managers op midden- en topniveau in de organisatie. Vanuit degene waarbij het 
voorval uiteindelijk optreedt, wordt beredeneerd wat gezien wordt als "het management" en wat 
daaruit voortkomend de procedures en prioriteitsbeslissingen zijn die dat management de betrokkene 
oplegt. Als door het zich houden aan die procedures en prioriteiten of juist door de afwezigheid 
daarvan een fout optreedt, betreft het een organisatorische factor. 
OP: Bestaande procedures zij niet goed genoeg, niet meer toereikend, te specifiek voor bepaalde 

gevallen of hebben negatieve gevolgen voor de veiligheid van de patient, of er is juist sprake 
van gebrek aan procedures. Kortom, de kwaliteit van de procedures op het betreffende gebied 
is onvoldoende. Dit kan bijvoorbeeld aan de compleetheid, de accuratesse of de wijze van 
presentatie van de procedure liggen. 
Voorbeeld: een procedure om te controleren of er bloed voor een bepaalde operatie besteld 

is, of dit vervolgens aanwezig is en wie deze procedure moet uitvoeren en contro
leren, ontbreekt. 

OM: Managementprioriteiten kunnen we! eens op een ander gebied clan veiligheid liggen. Dan 
oefenen ze druk uit op de medewerkers om bijvoorbeeld een bepaald produktieresultaat te 
halen en laten het belang hiervan zwaarder wegen clan veiligheid. 
Voorbeeld: het management besluit om het budget voor de aanschaf van bepaalde appara

tuur niet te verhogen waardoor niet alle bedden van dezelfde apparatuur warden 
voorzien, maar enkele geen vaste apparatuur krijgen en het met oude, te lenen 
apparatuur moeten doen. 

"Menselijk gedrag" als voorval-veroorzakende factor wordt gezien vanuit het gezichtspunt van degene 
waarbij het voorval uiteindelijk optrad, dus als zijn gedrag tot de betreffende basisoorzaak heeft 
geleid. Naar analogie van de onderverdeling in het SRK-model van Rasmussen wordt bij menselijk 
gedrag onderscheid gemaakt naar skill-based gedrag (bij routine-taken), rule-based gedrag (bij 
frequent terugkerende besluitvorrningssituaties) en knowledge-based gedrag (besluitvorrning in 
"nieuwe" situatie). 
Knowledge based gedrag vergt (bijna) het totale denkvermogen van een persoon, hij moet probleem
oplossend bezig zijn in een voor hem nieuwe situatie. F.en automobilist die tijdens spitsuur een druk 
kruispunt nadert, waarvan de verkeerslichten kapot zijn, handelt op knowledge-based niveau. Hij 
moet bepalen of hij zo snel mogelijk over wil steken of de kans op een botsing wil rninimaliseren en 
intussen bepalen of de voorrangsregels nag gelden, enzovoort. 
HK I: Als de status ofwel de toe stand van het systeem met be trekking waarop een taak uitgevoerd 

moet warden niet duidelijk is bij de taakuitvoerder en daardoor een fout optreedt, betreft het een 
basisoorzaak met deze classificatie. 
Voorbeeld: niet op de hoogte zijn van een allergie van de patient voor bepaalde medicijnen. 

HK2: Een fout van deze classificatie treedt op als degene die de fout begaat onbekend is met het 
exacte doe! of de prioriteit van de doelstellingen van zijn handelingen. De persoon heeft niet het 
juiste doe! voor ogen. 
Voorbeeld: het verkeerde been wordt geamputeerd. 

Bij rule-based gedrag gaat het om vertrouwde beslissingen die de betreffende persoon geregeld 
neemt; bijvoorbeeld een automobilist die de voorrangsregels en de signalen van verkeerslichten 
combineert op kruispunten, handelt op rule-based niveau. 
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HR I: De persoon waarbij het voorval optreedt is niet of onvoldoende gekwalificeerd om de betreffen
de taak uit te voeren, hij heeft niet de vereiste training of opleiding gehad. 
Voorbeeld: een leerlingperfusionist assisteert zelfstandig zonder dat daar formeel al groen 

licht voor gegeven is . 
HR2: Het voorval had betrekking op een werksituatie waarvoor toestemrning nodig was en waarbij 

deze toestemrning in deze situatie niet verkregen was. 
Voorbeeld: tijdens de operatie is een nabij het operatiegebied gelegen huidontsiering 

verwijderd terwijl de patient hier geen toestemrning voor gegeven had. 
HR3: Hierbij gaat het om het niet afstemmen met of informeren van anderen over een taak die de 

betreffende persoon wil gaan uitvoeren en waarbij afstemrning of het geven van informatie 
hierover we! noodzakelijk is, kortom de vereiste mate van cobrdinatie wordt overgeslagen. 
Voorbeeld: te weinig overleg tussen anesthesist en chirurg . 

HR4: Deze fout treedt op als een bepaalde situatie niet getoetst wordt op de voor de te starten 
werkzaamheden relevante condities en voetstoots aangenomen wordt dat zij aan de verwachte 
waarden voldoet. 
Voorbeeld: het etiket van een ampul wordt niet gelezen voordat deze opgetrokken en ingespo

ten wordt. 
HRS: Hier gaat het om fouten door een onjuiste planning uitgevoerd door de betreffende persoon, hij 

heeft niet de juiste methode uitgekozen om het werk te doen of voert de te volgen methodes niet 
in de juiste volgorde of incompleet uit. 
Voorbeeld: vergeten te controleren na intubatie of de tube goed zit. 

HR6: Fouten door het gebruik van andere clan de voorgeschreven gereedschappen en/of informatie. 
Voorbeeld: het gebruik van een instrument wat eigenlijk niet gebruikt moet worden. 

Bij skill based gedrag gaat het om handelingen die als het ware "automatisch" gaan; een ervaren 
automobilist kan bijvoorbeeld al autorijdende nog praten met een passagier en naar de radio 
luisteren, omdat de handelingen die nodig zijn voor het besturen van de auto slechts een dee! van zijn 
denkvermogen gebruiken. 
HS I: Het gaat hier om "automatisch" begane fouten bij routine-taken, waarbij de bedoeling van de 

persoon die de fout maakt we! de juiste actie betrof, maar het per ongeluk fout doet. 
Voorbeeld: zich vergissen en de verkeerde waarde noteren. 

HS2: Het gaat hier om "automatisch" begane fouten bij routine-taken, die totaal onbedoeld waren. 
Voorbeeld: een instrument uit handen laten vallen. 

2.4 De classificatie/actiematrix 
De classificatieresultaten moeten vervolgens vertaald worden in voorstellen voor effectieve, preventie
ve en correctieve acties voor de lange en voor de korte terrnijn. Om dit te bereiken wordt er gebruik 
gemaakt van een classificatie/actiematrix (zie tabel 2.1 ). 

De rijen van deze matrix bestaan uit de uiteindelijke eindclassificatiecategorieen terwijl de kolommen 
de vijf actiel<lassen die voor het management beschikbaar zijn representeren. Deze actiel<lassen zijn: 
► Equipment: herontwerp van hardware, software of interface delen van het mens-machine systeem; 
► Procedures: completeren of verbeteren van de formele en informele procedures voor een efficiente 

en veilige taakuitvoering; 
► lnformatie en communicatie: completeren of verbeteren van de beschikbare informatiebronnen en 

communicatiestructuren; 
► Training: verbeterde (her)trainingsprogramma's voor vaardigheden; 
► Motivatie: het verhogen van het niveau van vrijwillige gehoorzaamheid met betrekking tot 

algemeen geaccepteerde regels door het toepassen van principes van positieve gedrags
wijziging. 

In de matrix wordt de meest geprefereerde actie in termen van verwachte eff ectiviteit voor iedere 
classificatiecategorie aangegeven door een "X". De "nee !"-'s uit de laatste kolom verwijzen naar 
managementacties die bijzonder ineffectief zijn maar die niettemin vaak in de praktijk worden 
aangetroffen. 
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2.5 Van Near Miss Management Systeem naar incidentenmeldingssysteem 
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Van der Schaaf [ 17] geeft een raamwerk voor een volledig "near miss management systeem"; dit 
bestaat uit zeven stappen: 
I. detectie: meestal op basis van vrijwillige rapportage; 
2. selectie: van die rapporten waaruit het meeste geleerd kan worden; 
3. beschrijving: van de geselecteerde gebeurtenis, door middel van een kwalitatieve oorzakenboom; 
4. classificatie: van de basisoorzaken, volgens het model van systeemfalen (ECM); 
5. data analyse: basisoorzaken invoeren in databank voor statistische analyse; 
6. interpretatie: van de analyseresultaten, naar suggesties voor managers met betrekking tot 

verbeteringen (classificatie/actiematri.x); 
7. evaluatie: van de resultaten van de genomen maatregelen. 

Dit near miss management systeem kan in de toekomst als voorbeeld dienen voor een vrijwillig 
incidentenmeldingssysteem: het verschil tussen een near miss management systeem en een vrijwillig 
incidentenmeldingssysteem (beide gebaseerd op "monitoring" zie [ 17] en paragraaf 1.5), zit dus hierin 
dat bij een vrijwillig incidentenmeldingssysteem niet alleen de bijna-ongevallen, de zogenaamde 
"near misses", maar ook de ongevallen meegenomen worden. Dit heeft te maken met het feit dat de 
gevolgen voor de patient van een incident niet altijd even duidelijk zichtbaar zijn, zowel in de tijd als 
fysiek gezien (zie ook de definities en discussies in paragraaf 1.5) . 

In het volgende hoofdstuk worden de processen op de OK in kaart gebracht. Dit is het eerste 
onderdeel van de eerste fase van het afstudeerproject: het voorspellen van de mogelijke risico's voor 
een patient. 
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Fase I Het voorspellen van de mogelijke risico's voor de patient 

Hoof dstuk 3 Het procesmodel 

3.1 lnleiding 
In de vorige hoofdstukken is de aanpak van het afstudeerproject en het Eindhovens Classificatie 
Model besproken. Het afstudeerproject is daarbij gesplitst in twee fasen: een eerste fase die een 
voorspelling van de mogelijke risico's maakt en een tweede fase waarbij de werkelijke risico's 
ge'inventariseerd worden. In dit hoofdstuk word! een model van de processen op de OK gemaakt. Dit 
model kan clan onder andere gebruikt worden bij het voorspellen van de mogelijke risico's hetgeen in 
het volgende hoofdstuk beschreven word!. In dit hoofdstuk word! het volgende behandeld: 
• de eisen waaraan het procesmodel moet voldoen; 
• de criteria voor de keuze van een procesbeschrijvingsmethode; 
• een korte beschrijving van een drietal procesbeschrijvingsmethoden; 
• de keuze voor een procesbeschrijvingsmethode; 
• het maken van het model met de wijze van onderzoek en inventarisatie van benodigde gegevens 

en de validatie en betrouwbaarheid van het model; 
• het uiteindelijke resultaat. 

3.2 Eisen aan het procesmodel 
De eisen waaraan het model moet voldoen dienen natuurlijk minimaal overeen te komen met de 
doelstelling van het RiMaZ-project: het beheersbaar maken van de processen waar de patient aan 
onderhevig is teneinde risico's die de patient loopt tijdens het doorlopen van deze processen te 
voorkomen of anders zoveel mogelijk te verkleinen. Verder zijn de volgende eisen te stellen aan het 
model, als bijvoorbeeld rekening gehouden word! met het gebruik bij een inventarisatiemethode van 
mogelijke risico's : 
• het moet inzicht verschaffen in de processen op een OK; 
• het moet alle voor procesbeheersing noodzakelijke en relevante aspecten kunnen herbergen; 
• het moet aansluiten bij een te gebruiken inventarisatiemethode van mogelijke risico's; 
• het moet inzichtelijk voor alle gebruikers zijn zodat het gebruikt kan worden als communicatiemid

del tussen de !eden van het RiMaZ-project en derden. 

# 3.3 Criteria voor de keuze van een procesbeschrijvingsmethode 
De criteria voor de keuze van een procesbeschrijvingsmethode zijn afgeleid uit de eisen, zie para
graaf 3.2 hierboven, die aan het model gesteld zijn: 
• het moet inzicht verschaffen in de processen op een OK: 

Bij het gebruik van het begrip "processen" moet eigenlijk eerst gedefinieerd warden wat hieronder 
verstaan word!. Onder een ro£e ~ word! verstaan: 
"een serie transformaties tijQfil!S de doorvoer, als gevolg waarvan het ingevoerde element 
veran ert in plaats~nd, vorm..!._gfweting, functie, eigenschap of enig ander kenmerk" [ 18] . 
Dit e ement kan bijvoorbeeld een patient of informatie in de vorm van een medisch dossier zijn. Om 
deze processen te kunnen beheersen moet de beschrijvingsmethode de relevante aspecten (dat 
wil zeggen een groep relaties, bijv. een informatiestroom) en (sub)systemen (dat wil zeggen een 
groep elementen, bijv. een afdeling) die invloed hebben op de beheersing van het proces kunnen 
beschrijven. Relevante aspecten die verkregen zijn 
· na bestudering van In 't Veld [ 18] en 
· via brainstormen na afloop van een orienterend bezoek aan de OK 
en in ieder geval in het model ingepast moeten warden, zijn: 

- patient 
- personeel: · medisch 

· verplegend 
· paramedisch 

- apparatuur 
- instrumenten 
- informatie 
- interfaces (met andere afdelingen) 
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materiaal/goederen (a.a .: medicijnen, verbandmiddelen, bed ) ve rder onder te verdelen in: 
· gebruik (bijv. bed) 
· verbruik (bijv. verband) 

► het moet alle voor procesbeheersing noodzakelijke en relevante aspecten kunnen herbergen: het 
model moet eventuele interventiemogelijkheden aangeven dieter zijner tijd kunnen bijdragen aan 
procesbeheersing en clan met name de mogelijkheden om preventie en beheersing op manage
~ tnilleQU...Uit-t voeren. Belangrijke aspecten hiervoor zijn: 
- personeel, 
- informatie en 
- interfaces met andere afdelingen. 

► het moet aansluiten bij een te gebruiken inventarisatiemethode van mogelijke risico's: de 
inventarisatiemethoden van mogelijke risico's die hierbij betrokken dienen te warden zijn HazOp en 
FMEA; meer hierover in hoofdstuk 4. 

► het moet inzichtelijk voor alle gebruikers zijn zodat het gebruikt kan warden als communicatiemid
del tussen !eden van het RiMaZ-project en derden: hier is van te voren moeilijk een nauwkeurige 
uitspraak over te doen en dit zal uit de praktijk moeten blijken. 

3.4 Korte beschrijving van de procesbeschrijvingsmethoden 
3.4. l Methode "In 't Veld" 
Dit is een systeembenadering waarbij procesbeheersing centraal staat; hierbij wordt geeist dat het 
systeem een "steady-state" heeft. F.en steady-state systeem is: 
"een systeem met een volledig bepaald gedrag dat repeteerbaar is in de tijd en waarbij bovendien het 
gedrag in de ene tijdsperiode gelijksoortig is met het gedrag in een andere tijdsperiode, maar oak 
wanneer bij een stochastisch gedrag de kansen een vaste waarde hebben" [ 18). 
De systemen in de OK voldoen hieraan; dit is vastgesteld na: 
► een orienterend bezoek aan de OK en 
► uit overleg binnen het RiMaZ-project. 
De methode "In 't Veld" is dus voor wat betreft de steady-state eis in principe bruikbaar. 

Het model kent verder verschillende aggregatieniveaus (verschillende hierarchische niveaus: de 
mogelijkheid van het in- en uitzoomen bij concrete systemen). 

Belangrijke definities bij de "In 't Veld"-methode zijn [18) : 
► systeem: 
"afhankelijk van het door de onderzoekers gestelde doe!, binnen de totale werkelijkheid te onderschei
den verzameling elementen. Deze elementen hebben onderlinge relaties en (eventueel) relaties met 
andere elementen uit de totale werkelijkheid". 
► subsysteem: 
"een deelverzameling van de elementen in het systeem, waarbij alle oorspronkelijke relaties tussen 
deze elementen onveranderd behouden blijven". 
► aspectsysteem: 
"een deelverzameling van de relaties in het systeem, waarbij alle elementen onveranderd behouden 
blijven". 

Voor een uitgebreidere beschrijving zie [ 18) . 

3.4.2 SADT-methode 
SADT staat voor "Structured Analysis and Design Techniques" [11) : deze techniek kan onder andere 
gebruikt warden bij het analyseren van systemen. Het maakt gebruik van zogenaamde "A/F dia
grams": dit staat voor "Activity Factor diagrams" die bestaan uit activiteiten die gegroepeerd zijn in 
zogenaamde "action boxes" met vier typen factoren: 
► inputs, 
► ,outputs, 
► mechanismen en 
► controls. 

Oak deze methode kent net als de vorige methode verschillende hierarchische niveaus. 

15 



Een factorrelatie tussen verschillende action boxes hoeft niet te betekenen dat het hier om een flow 
gaat of dat zo'n relatie volgorde afhankelijk is: dit werkt een "spaghettistructuur" in de hand wat de 
inzichtelijkheid niet ten goede komt. Verder moet bij SADT voorkomen worden dat er "overlap" 
ontstaat, dat wil zeggen dat een activiteit toegewezen wordt aan meer clan een box. 

Voor een uitgebreidere en volledige beschrijving zie [ 11] . 

{ 
3.4.3 Data F1ow Diagramming 
Onder deze "methode" wordt in [5] en [6] verstaan: 
► het gebruik van diagrammen: 

- om de belangrijkste processtroomroutes weer te geven en 
- om de datastroom in weer te geven [6] . 

► een beschrijvingstechniek waarin processen (mens of machine), datastromen, beheersingsstro
men en data-opslag in weergegeven kunnen worden. Deze benadering werkt goed zolang als de 
menselijke activiteit die gemodelleerd wordt primair informatie-intensief is . Deze benadering is 
minder effectief als de menselijke processen belangrijke motorische vaardigheden of introspectie
ve beredeneer componenten hebben [5] . 

3.5 Keuze van de procesbeschrijvingsmethode 
De keuze van de procesbeschrijvingsmethode is gebeurd aan de hand van de criteria voor de keuze 
van een procesbeschrijvingsmethode zoals beschreven in paragraaf 3.3 en de voor- en nadelen van 
deze methoden: zie voor een beknopte weergave tabel 3.1. 

procesbeschrijvingsmethode: 

criteria: "In 1Veld" SADT Data Flow Diagramming 

A: relevante aspecten: 

patient ja ja onbekend 

personeel ja ja ja 

apparaluur ja ja ja 

instrumenten ja ja onbekend 

informatie ja ja ja 

materiaal/goederen ja ja ja 

interfaces ja ja ja 

B: interventie mogelijkheden: meet- en regelkringen factoren beheersingsstromen 

C: inventarisatiemethode: 

FMEA ja ja ja 

HazOp ja ja ja 

D: inzichtelijkheid derden: waarschijnlijk goed rnatig goed 

E: voordelen: -bekendheid met rnethode -verschillende aggregatieniveaus 
-verschillende aggregatieniveaus 

f: nadelen: -nadruk op informatie 
-waarschijnlijk een aggregatieniveau 

Tabel 3.1 Vergelijking van procesbeschrijvingsmethoden op verschillende criteria 
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Toelichting bij tabel 3.1: 
► C: De redenen waarom zowel FMEA en HazOp gebruikt kunnen warden bij alle drie de 

procesbeschrijvingstechnieken zijn: 
bekend is dat FMEA en HazOp toegepast kunnen warden bij een procesbeschrijving met 
behulp van de "Data Flow Diagramming"-techniek [5] [6] . 
zoals in hoofdstuk 4 zal blijken, kan FMEA toegepast warden op een systeem dat opgesplitst 
kan warden in individuele componenten: alle drie de methoden zijn hiervoor in principe ge
schikt. 
volgens [ 12] gebruikt HazOp procesbeschrijvingen in de vorm van "process flow diagrams" 
(PFD-'s) en "piping and instrumentation diagrams" (P&ID-'s): "In 't Veld" en SADT zijn procesbe
schrijvingsmethoden die hierop lijken en kunnen dus gebruikt warden bij HazOp. 

► D: Het is bekend uit gesprekken met de Dienst lnformatieVoorziening van het CZE dat "Data Flow 
Diagramming" voor derden inzichtelijk is; hetzelfde blijkt uit het gebruik van HazOp [5] [6] bij "Data 
Flow Diagramming"-modellen. 

De vraag is nu of "In ' t Veld"- en "SADT"-modellen inzichtelijk zijn voor derden. Als onder inzichtelijk
heid "gemakkelijk toegankelijk en begrijpbaar" verstaan wordt, dan zijn "In 't Veld"-modellen 
waarschijnlijk inzichtelijker dan SADT-modellen omdat 

deze modellen de werkelijke flow van een element door een systeem van processen volgt en 
omdat 
bij deze modellen de processen volgorde afhankelijk zijn, 

waardoor een vrij grate herkenbaarheid van de werkelijkheid wordt bereikt. Doordat de opbouw 
van het model vrij eenvoudig is, moeten alle medewerkers op de OK de modellen kunnen "lezen", 
eventueel met enige uitleg. 

SADT-modellen zijn waarschijnlijk wat onoverzichtelijker clan "In 't Veld"-modellen en het is daarom 
waarschijnlijk minder snel duidelijk hoe gemodelleerde activiteiten met de werkelijkheid overeen
stemmen: di! komt voomamelijk doordat een factorrelatie tussen verschillende action boxes nog 
niet hoeft te betekenen dat het hier om een flow gaat of dat zo'n relatie volgorde afhankelijk is. De 
herkenbaarheid van de werkelijkheid in deze modellen is dus waarschijnlijk minder groat clan bij 
"In 't Veld"-modellen. 

► E: een voordeel van de "In 't Veld"-methode is de bekendheid met deze methode bij zowel de !eden 
van het RiMaZ-project als ook bij de assistent manager van de OK. SADT en "In 't Veld" hebben de 
mogelijkheid om op verschillende aggregatieniveaus te modelleren; bij "Data Flow Diagramming" 
kan dit waarschijnlijk niet. 

► F: een nadeel van de "Data Flow Diagramming"-methode is de nadruk op het aspect informatie. 

Van de drie methoden voldoet "In 't Veld" aan alle eisen die gesteld zijn aan een procesbeschrij
vingsmethode (zie paragraaf 3.2); Data Flow Diagramming voldoet in zoverre niet dat het niet zeker is 
dat de aspecten " atient" en ''instrumenten goe on er te brengen zijn in het model en SADT is niet 
echt inzichtelijk voor derden. -- -

Uiteindelijk is om de volgende redenen besloten om de processen op de OK in kaart te brengen met 
de "In 't Veld"-methode: 
► "In 't Veld" voldoet aan alle gestelde eisen, 
► de methode is bekend zowel binnen het RiMaZ-project als op de OK, 
► de mogelijkheid van het volgen van de werkelijke procesflow en de volgorde afhankelijkheid tussen 

de processen, 
► de mogelijkheid om waar nodig in en uit te zoomen en 
► "In 't Veld" werkt met meet- en regelkringen wat erg goed aansluit bij de procesbeheersings

gedachte (de methode maakt gebruik van regelkringen met stuursignalen zodat ten alle tijden 
duidelijk is wie wat bestuurt; ook interventiemogelijkheden met betrekking tot het bewerkstelligen 
van procesbeheersing zijn op deze wijze duidelijk aanwezig) . 
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Voor de SADT methode is niet gekozen omdat er geen volgorde afhankelijkheid ingebouwd zit 
waardoor de inzichtelijkheid matig is en het model minder aanspreekt clan de "In 'I Veld"-methode. 

Voor "Data Flow Diagramming" is niet gekozen omdat niet duidelijk is of alle op dit moment relevante 
aspecten in dit model ondergebracht kunnen warden en de nadruk bij deze methode toch op het in 
kaart brengen van het "ene" aspect !!J.formatie ligt. 

;:::;:a,, - - --

3.6 Wijze van onderzoek en inventarisatie van gegevens om het model te maken 
Bij de modellering van de OK met behulp van de "In 't Veld"-methode is begonnen op het hoogste 
aggregatieniveau: de afdeling OK in zijn directe omgeving, waarbij de OK als blackbox wordt 
beschouwd. Als systeemgrens wordt de geografisch-fysische scheiding van de (klinische) OK met de 
rest van het ziekenhuis genomen. 

De informatie die verkregen moet warden, client betrekking te hebben op de verschillende processen 
waar de patient aan onderhevig is: welke handelingen gebeuren er met de patient en om de patient 
heen en wie voert deze handelingen uit. Bovendien warden de plaats of plaatsen waar deze 
processen zich afspelen ge'inventariseerd. 

De "stopregel" die gehanteerd word!, is dat gestopt wordt met het modelleren op het individuele 
aspectniveau indien cl.it aspect relevant is voor de procesbeheersing. Het beste is cl.it duidelijk te 
maken aan de hand van wat voorbeelden: zie tabel 3.2. 

Aspect lndividueel aspect Relevant op individueel aspectniveau 

informatie anesthesielijst aanwezig? 
compleet ingevuld? 

rontgenfoto's aanwezig? 

personeel anesthesist controleert/doet wat? 

anesthesie-assistent controleert/doet wat? 

Tabel 3.2 Voorbeelden ter verduidelijking van individuele aspecten en hun relevantie 

In de praktijk is gestopt met modelleren op het hoogste individuele aspectniveau. Dus bij de anesthe
sielijst is relevant of deze aanwezig is en of gecontroleerd is of alle relevante gegevens erin staan: wat 
erin staat en hoe men ontbrekende gegevens aanvult, zijn niet gedetailleerd gemodelleerd maar we] 
dat er eventuele problemen opgelost moeten warden. De reden waarom op het hoogste individuele 
aspectniveau gestopt is met modelleren, is dat: 
► het model anders te complex zou warden: de noodzaak om zo diep te gaan ontbreekt op cl.it 

moment; 
► de medewerkers op de OK weten wat een bepaald aspect inhoudt; het model is er om aspecten en 

bepaalde verbanden tussen aspecten weer te geven en dan is dit aggregatieniveau voldoende. 

Het inwinnen van gegevens om het model te kunnen maken, is gebeurd door middel van: 
► een rondleiding op de OK waarbij de weg van de patient door de afdeling gevolgd is, 
► een viertal interviews met de assistentrnanager van de OK en 
► het bijwonen van een drietal operaties. 

I 
Zoals vermeld, word! er begonnen op het aggregatieniveau waarbij de (klinische) OK een blackbox is 
en alle ingaande en uitgaande stromen van aspecten die genoemd zijn in paragraaf 3.3 gebruikt 
warden. Vervolgens wordt er ingezoomd (er wordt een aggregatieniveau lager gegaan) en wordt deze 
blackbox opengebroken. Er warden op cl.it niveau vier processen onderscheiden: zie tabel 3.3. 
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Proces Locatie 

voorbereiding van de patient wachtruimte 

anesthesie geven aan de patient ok/recovery 

opereren van de patient ok 

uitslapen/recovery van de patient recovery 

Tabel 3.3 De hoofdprocessen die onderscheiden warden op de OK en de locatie hiervan op de OK 

Op di! niveau lreden er al differentialies van de patientenstroom op: bijvoorbeeld de patienten met 
plaatselijke anesthesie krijgen deze op de recovery in plaats van op de ok (overigens de afdeling OK 
wordt in dit verslag geschreven met hoofdletters en een operatiekamer wordt geschreven met kleine 
letters als ok) . De modellering van de OK word! beperkt tot de klinische OK: de poliklinische OK (POK) 
en de IC vallen hier buiten. 

Vervolgens wordt elk van deze vier processen opengebroken en verder beschreven op individueel 
aspectniveau. Onder en boven de flow van de patient en zijn dossiers langs de verschillende 
processen op de OK, zijn de processen geplaatst die niet in deze flow thuishoren. Ook de voorwaarlse 
meet- en regelkringen zijn onder en boven de flow geplaatst. Een voorwaartse meet- en regelkring 
werkt als volgt (zie eventueel bijlage 3.1 voor een voorbeeld) [ 18) : 

er wordt een meting gedaan waarbij de invoermeting in he! vergelijkingsorgaan vergeleken word! 
met een gestelde norm. Indien aan deze norm voldaan wordt, volgt er geen ingreep. lndien er 
echter een afwijking tussen de gemeten waarde en de norm geconstateerd word!, clan word! de 
afwijking doorgegeven aan het regelorgaan. In cl.it regelorgaan is een geheugen opgenomen en 
een model van het systeem, zodat cl.it orgaan de benodigde informatie heeft om de noodzakelijke 
ingrepen te bepalen. De ingreep word! clan voltrokken door een ingreeporgaan. 

Het is belangrijk le beseffen dat er alleen voorwaartse meet- en regelkringen mogen bestaan in de 
gezondheidszorg op individueel aspectniveau: bij terugwaartse meet- en regelkringen zijn het immers 
niet de oorzaken die de ingrepen bepalen zoals bij voorwaartse meet- en regelkringen, maar juist de 
resultaten die de ingreep bepalen. Terugwaartse meet- en regelkringen zijn bovendien alleen 
mo elijk bij voortdurende rocessen. - -

3.7 Validiteil en betrouwbaarheid van het model 
3. 7 .1 De validatie 
De validatie van het model is gebeurd door: 
► het bespreken van het model in een viertal bijeenkomsten met de assistentrnanager van de OK 

(naar aanleiding van de met de assistentrnanager gehouden interviews is immers het model tot 
stand gekomen) en 

► het voorleggen van het model aan personeel van de OK dat ter zake kundig is en niets met het 
modelleringsproces le maken heeft gehad: zie label 3.4. 

Functie: Validatie van het deel: 

Voorbereidend verpleegkundige 

Anesthesie-assistent 

Operatie-assistent 

Recoveryverpleegkundige 

Voorbereiden Anesthesie Opereren 

ja nee nee 

ja ja ja 

nee nee ja 

nee ja nee 

Recovery 

nee 

ja 

nee 

ja 

Tabel 3.4 Weergave van de delen van het model en de functies die de delen gevalideerd hebben 
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Omdat deelnemers van de F'MEA-sessies tijdens de sessies een conceptversie van het model hebben 
gehad, zijn de relevante delen van het model uitgereikt aan oud-F'MEA-deelnemers. Deze hebben 
imrners al enige ervaring met het model opgedaan. Aan deze vier medewerkers is gevraagd het 
model te bestuderen en onvolledigheden terug te koppelen. Dit laatste is vervolgens gebeurd door 
een individuele afspraak te maken met iedere medewerker. 

3.7.2 De betrouwbaarheid 
Als het model later in een vervolg project oak buiten de OK gebruikt gaat warden, moet de 
betrouwbaarheid onderzocht warden. De betrouwbaarheid kan onder andere onderzocht warden 
door te kijken hoe emstig de verschillen zijn als een ander persoon de modellering doet of als dezelfde 
persoon de modellering na verloop van tijd nag eens maakt: de verschillen en dus de betrouwbaar
heid mogen niet te persoonsgebonden of tijdsafhankelijk zijn als de modellering vaker gebruikt gaat 
warden. De betrouwbaarheid hoeft geen probleem te zijn als van te voren duidelijk afgesproken is: 
► welke aspecten gemodelleerd dienen te warden, 
► waar met modelleren gestopt moet warden (stopregel) en 
► wat voor overige eisen er aan het model gesteld warden. 

3.8 De resultaten 
Het model heeft de processen op de OK met betrekking tot de aspecten zoals vermeld in paragraaf 
3.3 in kaa cirr_ru:ht. In bijlage 3.1 is het complete model opgenomen. 

Tijdens het maken van het model volt op dat er bij twee processen sprake is van onvolledige beheer
sing: 
► het blijkt dat instrumenten we! geteld warden maar dat het aantal niet geregistreerd wordt en 
► het blijkt dater onduidelijkheden zijn bij het eventueel bestellen van bloed voor een operatie: 

- wie bestelt het bloed, 
- wie checkt of het bloed besteld is en eventueel aanwezig is op de afdeling ruim voor de 

operatie en 
- wie checkt op de aanwezigheid van het bloed vlak voor de operatie. 

Het "In 't Veld"-model van de processen op de OK is inzichtelijk voor OK-medewerkers: tijdens de 
validatiegesprekken van de mode lien met vier OK-medewerkers (zie paragraaf 3. 7. I) werd gevraagd 
of de medewerkers naar aanleiding van het thuis bestuderen van het model, het model begrepen. Aile 
vier de medewerkers begrepen het model en konden het '1ezen", hoewel het model door zijn omvang 
in eerste instantie afschrikte en het even duurde voor de medewerkers "erin zaten". 

In het volgende hoofdstuk komt de inventarisatiemethode van mogelijke risico's voor de patient aan de 
orde, de F'MEA. Bij deze methode kan het "In 't Veld"-model van de processen op de OK als vertrekpunt 
gebruikt warden. 
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Hoofdstuk 4 De FMEA 

4.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is het "In 't Veld"-model beschreven dat gebruikt kan worden bij de risico
inventarisatiemethode van mogelijke risico's, de FMEA. In dit hoofdstuk wordt met betrekking tot deze 
inventarisatiemethode het volgende behandeld: 
► de keuze van FMEA als inventarisatiemethode van mogelijke risico's; 
► de doelstellingen van de FMEA-sessies en of deze gehaald zijn; 
► de opzet van de FMEA-sessies; 
► de resultaten van de FMEA-sessies; 
► de classificatie van deze resultaten; 
► de geclas:,;ificeerde resultaten. 

4.2 Keuze inventarisatiemethode van mogelijke risico's 
4.2. l Korte beschrijving van FMEA en HazOp 
FMEA staat voor "Failure Mode and Effects Analysis" en is een techniek die toegepast kan worden op 
een systeem dat opgesplitst kan worden in individue]e componenten. Deze componenten kunnen 
hardware blokken of functionele blokken zijn. De methodiek vereist van degene die inventariseert dat 
deze een helder begrip van de functie van iedere component heeft met alle inputs en alle outputs. De 
'1ailure modes" (faalwijzen) van iedere component kunnen vervolgens op een systematische manier 
onderzocht worden om de oorzaken en effecten van de faalwijzen vast te stellen [3] [6]. Deze 
informatie wordt vastgelegd in een formulier dat ontworpen is om de verzamelde informatie in vast te 
leggen. Het gaat om informatie betreffende: 
► wat de mogelijke faalwijzen van iedere component zijn, 
► wat de gevolgen van een bepaalde faalwijze zijn, 
► wat de ernst van deze gevolgen is, 
► wat de oorzaken van een bepaalde faalwijze zijn en 
► hoe vaak deze oorzaken voor komen en wat hun corrigeerbaarheid is . 
Voor meer informatie zie de deelnemershandleiding in bijlage 4.1. 

HazOp staat voor "Hazard and Operability'' en deze techniek bestaat eruit een kritische en systemati
sche (terug)blik op een systeem te werpen door een multidisciplinair team. Het geheel wordt 
gecoordineerd door een voorzitter die de inventarisatie leidt. Dit gebeurt door onderdelen van het 
systeem te bekijken met het doe!: 
► de ontwerpbedoeling(en) van die onderdelen vast te stellen en 
► de manier waarop dat onderdeel afwijkt van de ontwerpbedoeling(en). 
De afwijkingen van de ontwerpbedoeling(en) worden op een systematische manier ge"inventariseerd 
door de toepassing van een aantal zogenaamde "gids"-woorden zoals ''meer", "minder", "nee". 

4.2.2 Voor- en nadelen van FMEA en HazOp 
Met betrekking tot het bepalen van de voor- en nadelen van HazOp en FMEA zijn de bronnen [6] en 
[5] geraadpleegd en is er mondelinge informatie ingewonnen op de Technische Universiteit Eindho
ven. 

Voordelen FMEA: 
► een FMEA leidt tot een Rise Priority Number (RPN) ofwel een Prioriteitsindicatie (PD: dit vergemak

kelijkt het stellen van prioriteiten aan bepaalde gevonden risico's met betrekking tot het nemen van 
maatregelen om deze risico's aan te pakken; 

► bij wijzigingen in het model hoeft de FMEA alleen ten aanzien van de gewijzigde processen 
opnieuw uitgevoerd te worden; 

► de resultaten van de FMEA kunnen als een zelfstandige database gebruikt worden (zogenaamd 
'1evend document") . 

Voordelen HazOp: 
► een voordeel van de HazOp-benadering is dat er meer vrije gedachten over potentiele fouten zijn 

en dat deze methode beter is dan FMEA in het oppikken van fouten die resulteren uit combinaties 
van gebeurtenissen. Een ander voordeel volgens [5] is dat het een top-down benadering van het 
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systeem is : de top down benadering onderzoekt het hele systeem eerst, laat het "doelzoeken" me t 
betrekking tot sleutelzaken baseren op potentiele gevaren en is erg goed in het inventariseren van 
systeem wijde toepassingen. 

Nadelen HazOp: 
► nadelen van HazOp volgens [5] zijn dat het proces afhankelijk is van de ervaring en intui:tie van de 

teamleden en dater een ervaren HazOp-leider aanwezig client te zijn; 
► bij wijzigingen in het model client de HazOp in zijn geheel opnieuw uitgevoerd te worden. 

Beide inventarisatiemethoden hebben als voordeel dat het zowel bij nieuwe als bestaande systemen 
toegepast kan worden en dat het inventariseren een teamgebeuren is: de teambenadering brengt een 
varieteit aan expntise- en gezichtspunten in bij een algemeen probleem en het concentreren op 
gevarenidentificatie leidt tot produktieve sessies. Ook kan het team door het voorzien in een varieteit 
van gezichtspunten helpen excessieve onderzoeking van niet serieus te nemen gevaren te vermijden. 

4.2.3 Keuze voor FMEA 
De keuze voor FMEA als inventarisatiemethode van mogelijke risico's is gebaseerd op: 
► het ontbreken van ervaring met de HazOp-methode in de vorm van een ervaren HazOp-leider wat 

een voorwaarde is voor het succes van deze methode en 
► het al enigszins bekend zijn met de FMEA-methode van de afstudeerder en het aanwezig zijn van 

expertise op de Technische Universiteit Eindhoven. 

4.3 De doelstellingen van de FMEA-sessies 
De doelstelling van de FMEA is om een voorspelling te maken van de aard en de frequentie van de 
mogelijke risico's voor patienten op de OK. Een FMEA spoort immers risico's op nog voordat deze 
plaatsgevonden hebben. Deze resultaten worden vervolgens getoetst om zo de bruikbaarheid van het 
instrument FMEA te bepalen. De oorspronkelijke opzet was dat de FMEA uitgevoerd wordt aan de 
hand van het procesmodel dat van de afdeling gemaakt is (zie ook paragraaf 4.4.8). Hier is echter 
vanaf geweken omwille van de tijd; in paragraaf 4.4 wordt hier verder op ingegaan. 

De doelstelling voor wat betreft het maken van een voorspelling van de aard en frequentie van 
mogelijke risico's voor de patient op de OK, is gehaald zoals verder in dit hoofdstuk zal blijken. Een 
vergelijking tussen de resultaten van de FMEA en de resultaten van de Critical Incident Interviews 
vindt plaats in hoofdstuk 6. 

4.4 De opzet van de FMEA-sessies 
4.4.1 De FMEA-functies 
De FMEA moet: 
► voorspellen wat de mogelijke risico's voor de patient zijn en 
► inzicht geven in de bruikbaarheid van het instrument FMEA in de toekomst. 

Wat dus minimaal als resultaat uit de FMEA moet komen, zijn: 
► de (basis)oorzaken van faalwijzen en 
► de frequentieverdeling van faalwijzen, 
omdat deze gegevens nodig zijn om een vergelijking met de resultaten van de Critical Incident 
Interviews te kunnen maken. 

Echter naar aanleiding van het afstudeerrapport van Rob van Aalst [!] en enkele aanvullende 
gesprekken, is besloten om: 
► niet alleen de FMEA te gebruiken om aan de rninimale eisen zoals die hierboven staan te voldoen 
► maar ook om de FMEA te gebruiken om maatregelen te genereren. 

De redenen hiervoor zijn dat: 
► De motivatie van de deelnemers aan de FMEA-sessies clan grater is; dit blijkt achteraf echter 

alleen bij de eerste groep zo te zijn. Meer hierover in pciragraaf 4.4.7. 
► De waarde van FMEA als instrument behouden blijft in de toekomst. Hiermee wordt bedoeld dat de 

mogelijkheid open gehouden wordt om in de toekomst nog FMEA-sessies op de OK te kunnen 
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houden. Het blijkt namelijk dat er motivatieproblemen kunnen optreden als deelnemers gevraagd 
warden nog een keer mee te doen aan een FMEA-sessie als deze in het verleden hun inspannin
gen niet beloond hebben zien warden in de vorm van veranderingen (maatregelen). 

De FMEA-functies die ge"inventariseerd en bepaald warden, zijn achtereenvolgens: 
• de mogelijke faalwijzen van processen; 
• de gevolgen en emst hiervan voor de patient; 
• de oorzaken bij de faalwijzen en de frequentie en corrigeerbaarheid van de oorzaken; 
• het berekenen van de prioriteitsindicatie (PI) van het risico; 
• de te nemen maatregelen en waarborging hiervan. 

De PI wordt als volgt berekend: 

Pl == ernst x frequentie x oncorrigeerbaarheid. 

In de FMEA-literatuur word! deze term normaal gesproken "conigeerbaarheid" genoemd; voor de duidelijkheid is de term 
hier echter "onconigeerbaarheid" genoemd. 

Voor meer informatie over FMEA: zie de aan deelnemers van de FMEA-sessies uitgereikte instructies 
in bijlage 4.1 . 

4.4.2 Het aantal deelnemers 
De oorspronkelijke FMEA-opzet is dat er gewerkt word! met een groep waarbinnen van ieder soort 
specialisme of functie een vertegenwoordiger aanwezig is . Voor de OK betekent dit dat de groep uit 
negen deskundigen bestaat, te weten: 
I. verpleegkundige voorbereiding OK; 
2. secretaresse voorbereiding OK; 
3. recoveryverpleegkundige; 
4. anesthesie-assistent; 
5. anesthesist; 
6. operateur; 
7. operatie-assistent (omvat zowel de functies instrumenterende als omloop); 
8. verpleegkundige voorbereiding POK; 
9. secretaresse POK. 

De IC-verpleegkundige valt buiten de geografische afdelingsgrenzen van de OK en dus buiten de 
FMEA-sessies, hoewel ongeveer tien procent van de OK-patienten vanuit de operatiekamer naar de 
!Cgaat. 

4.4.3 De duur van de bijeenkomsten 
Uit [1] blijkt dat de maximale duur van een FMEA-bijeenkomst I½ a 2 uur is . De maximale duur van 
een FMEA-bijeenkomst is vervolgens op 2 uur gesteld. 

4.4.4 Het aantal bijeenk:omsten 
Doordat: 
• het tijdstip van de FMEA-sessies ongelukkig valt met betrekking tot de zomervakantie van de OK

medewerkers (het was begin juli) en 
• de nog resterende beperkte tijdsduur van het afstudeerproject (juli was de zesde maand van het 

afstudeerproject dat minimaal acht maanden client te duren), 
is besloten om vier FMEA-bijeenkomsten in juli te plannen. 

4.4.5 Het aantal groepen 
Omwille van: 
• het aantal benodigde deskundigen/deelnemers (§ 4.4.2), 
• de beperkte duur van de bijeenkomsten (§ 4.4.3) en 
• het aantal bijeenkomsten (§ 4.4.4), 
is uiteindelijk besloten om de groep in twee kleinere groepen le splitsen: 
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► 1e groep: verpleegkundige voorbereiding OK; 
secretaresse voorbereiding OK; 
twee recoveryverpleegkundigen; 
anesthesie-assistent. 

► zegroep: anesthesist; 
twee anesthesie-assistenten; 
operateur; 
twee operatie-assistenten (omvatten zowel de functies instrumenterende als omloop). 

Verder is besloten om dezelfde drie redenen als hierboven en het feit dat het afstudeerproject zich 
richt op de klinische OK, om alleen de patientenflow van de klinische OK te bekijken; hierdoor valt de 
POK af en hebben er om die reden geen medewerkers hiervan meegedaan aan de FMEA-sessies. 

Om de kans op slagen van de FMEA-sessies zo groat mogelijk te maken, is er aan de assistentmana
ger van de OK gevraagd de naar zijn mening meest geschikte mensen binnen de hierboven ge
noemde functies te selecteren en uit te nodigen. 

4.4.6 De begeleiding 
De begeleiding van de FMEA-sessies is als volgt: 
► Een projectleider (dit is de afstudeerder) verantwoordelijk voor de volgende taken: 

voorbereiden sessies; 
gespreksleider; 
uitwerken resultaten sessies; 
verslaglegging van FMEA-project; 
terugkoppeling resultaten. 

► Drie begeleiders verantwoordelijk voor de volgende taken: 
directe verslaglegging/notuleren; 
aanvullende gespreksleiders; 
begeleiding met betrekking tot verloop van de sessies. 

► Assistentmanager van de OK: 
deelnemer als anesthesie-assistent; 
aanvullend gespreksleider. 

4.4. 7 De bijeenkomsten 
Omdat niemand van de begeleiding praktische ervaring met het houden van een FMEA-sessie heeft, 
is er besloten om eerst alle sessies van de eerste groep te doen, dit vervolgens te evalueren en dan 
pas met de tweede groep te beginnen. Een andere reden om eerst met de eerste groep te beginnen, 
is dat de eerste groep qua deelnemers sneller samen te stellen is (ruimere agenda's, geen coordi
nerende gesprekken vooraf tussen deelnemers over mogelijke deelname binnen beroepsgroep nodig 
(OK-adviescommissie)). 

De bijeenkomsten warden, noodgedwongen, na werktijd gehouden van 16.30 uur tot 19.00 uur, waarbij 
het eerste half uur gebruikt wordt om gezamenlijk wat te eten. De tweede, derde en vierde sessie van 
beide groepen warden dicht op elkaar gepland, respectievelijk op woensdag 6 juli, maandag 11 juli 
en woensdag 13 juli. 

Zoals in paragraaf 4.4.4 al vermeld zijn er voor iedere groep vier sessies gepland: 
► De eerste sessie wordt voor beide groepen samen gehouden en betreft een algemene briefing 

over wat er gaat gebeuren, waarom en hoe: zie hiervoor ook bijlage 4.1 die op deze briefing 
uitgereikt is. Tijdens deze sessie is het procesbeschrijvingsmodel van de OK met betrekking tot de 
processen "voorbereiden" en ''recovery" als voorbeeld doorgenomen. 

► Op de tweede sessie warden de faalwijzen en mogelijke gevolgen gegenereerd en de emst 
ingeschaald. 

► Op de derde sessie warden de oorzaken achterhaald en de frequentie en corrigeerbaarheid 
ingeschaald en de Pl berekend. 

► Op de vierde sessie warden er maatregelen gegenereerd en gewaarborgd met als uiteindelijk 
resultaat dat de oorzaken met de hoogste PI (bijvoorbeeld alle oorzaken met een PI > 100) 
geelimineerd warden of de kans op toekomstig optreden van deze oorzaken aanzienlijk verkleind 
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word!. 

Bovendien wordt er gevraagd van de deelnemers om de tweede, derde en vierde sessie van te voren 
voor te bereiden en dit ''huiswerk" vooraf in te leveren bij de projectleider. Dit 
► om te kijken of de deelnemers het doel van de sessie begrepen hebben zodat er vooraf bij het 

begin van een sessie eventueel bijgestuurd kan warden en 
► om te voorkomen dat de sessie stil valt doordat het brainstormproces moeizaam verloopl. 

Deze planning is bijgesteld tijdens de FMEA-sessies. Dit heeft verschillende redenen die hieronder per 
groep behandeld warden: 
► 1e groep: 

Het "huiswerk" wat opgegeven werd op de eerste 5essie voor de tweede sessie werd boven 
verwachting uitgevoerd dat wil zeggen dat het aantal gegenereerde faalwijzen te groat was om 
binnen de daarvoor geplande tijd in de sessie te behandelen; hierdoor konden niet alle faalwij
zen behandeld warden die tijdens het huiswerk gegenereerd waren. Om deze faalwijzen toch 
mee te nemen, is er een extra bijeenkomst belegd (duur: 1.45 uur) tussen de projectleider en 
een recoveryverpleegkundige waarbij de resterende faalwijzen, gevolgen en emst behandeld 
en vervolgens genoteerd werden zodat ze toch nag meegenomen konden warden in de 
resterende FMEA-sessies. 
Na de derde sessie bleek dat we niet klaar waren met het genereren van alle mogelijke 
oorzaken bij de faalwijzen en de inschaling van frequentie en corrigeerbaarheid. Hiervoor werd 
eveneens een aparte sessie (duur: 1.30 uur) georganiseerd waarbij aanwezig waren: een van 
de begeleiders, de assistentmanager van de OK, twee recoveryverpleegkundigen en de 
projectleider. Deze sessie bleek niet voldoende om bij alle faalwijzen de oorzaken te genereren 
en er werd besloten om oak de vierde sessie hiervoor te gebruiken. 
Na de vierde sessie bleek deze sessie eveneens te kart van duur te zijn om alle oorzaken te 
achterhalen bij de gevonden faalwijzen. Wel werden er tijdens deze sessie maatregelen 
gegenereerd voor wat betreft de oorzaken met een PI > 100 voor het proces "voorbereiden
secretariaat". Oak nu werd weer besloten tot een extra sessie (duur: 3.00 uur) waarbij de twee 
recoveryverpleegkundigen en de projectleider deelnamen. Verder werd er na afloop van de 
vierde sessie afgesproken dat de maatregelen door de deelnemers zelf gegenereerd zouden 
warden waarbij de assistentmanager van de OK als gespreksleider optreedt. De bedoeling 
was dat de resultaten hiervan ter zijner tijd teruggekoppeld warden aan de projectleider die ze 
mee zal nemen in de verslaglegging. Dit is niet gebeurd omdat de maatregelen op het moment 
van het schrijven van dit verslag (december '94) nag gegeneerd moeten warden. 

► zegroep: 
Bij de eerste sessie, de briefing, is er maar een deelnemer (een operatie-assistent) van de 
tweede groep aanwezig geweest metals mogelijk gevolg dater op de tweede sessie: 
► verkeerde verwachtingen opgewekt bleken te zijn bij de anesthesist en 
► dat de operateur om 17.30 uur de bijeenkomst verliet omdat hij niet wist dat het de bedoeling 

was om tot 19.00 uur door te gaan. 
Beiden hadden kennelijk de aan hun verstrekte schriftelijke handleiding (zie hiervoor bijlage 4.1) 
niet goed bestudeerd en de mondelinge informele briefing van de assistentmanager van de OK 
verkeerd ge·interpreteerd. Vooral de verkeerde verwachtingen die gewekt waren bij de 
anesthesist leidde in de tweede helft van de sessie tot een dusdanige irritatie dater door een 
van de begeleiders voorgesteld wordt om de sessie te stoppen. Dit wordt uiteindelijk niet 
gedaan maar er wordt besloten om de FMEA voort te zetten waarbij: 
- er vrijelijk gebrainstormd zal warden zonder het model te gebruiken en 
- waarbij de blackbox van de specialist vergroot wordt tot alle medische handelingen (bijvoor-

beeld dus oak ''het inbrengen van een infuus": procesnurnmer 5 in het model (zie bijlage 3.1)) 
en buiten de FMEA-sessie gehouden word!. 

Het grootste bezwaar van de anesthesist was: 
► dat hij er het nut niet van inzag om vakinhoudelijke zaken met leken te bespreken en 
► dat hij voomamelijk organisatorische problemen op de OK wilde bespreken. 
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Door he t nemen van de bovengenoemde maatregelen kon de FMEA-sessie warden voortgezet 
en afgerond. F.en ander bezwaar van de anesthesist was dat het genereren van maatregelen 
weinig efficient was om dit met leken te doen; dit kon zijn inziens alleen door de afdeling zelf 
gebeuren omdat er anders bijvoorbeeld continu uitleg gegeven moest worden aan niet
deskundigen. Hierom en omwille van de beperkte tijd van een sessie waarbij er geen mogelijk
heid is om buiten de geplande sessies om met behulp van extra sessies tijd in te halen (zoals bij 
de eerste groep we! is gebeurd), is besloten om het genereren van maatregelen door de 
afdeling zelf te laten doen: de assistent manager treedt clan, net zoals bij de eerste groep, op 
als gespreksleider en koppelt de resultaten terug naar de projectleider die deze ter zijner tijd 
meeneemt in de verslaglegging. Dit laatste is ook voor deze groep niet gebeurd omdat de 
maatregelen op het moment van het schrijven van dit verslag (decernber '94) nog gegeneerd 
moeten warden. 
Na de vierde sessie bleek dat het inschalen van de frequentie nog diende te gebeuren. Dit 
inschalen is uiteindelijk door de assistentrnanager van de OK gedaan, gedeeltelijk met hulp van 
de operatie-assistent en de anesthesie-assistent van de FMEA-groep. 

Opgemerkt moet warden dat de inschaling van de frequentieverdeling van oorzaken voor de eerste 
FMEA systematisch verschilt van de tweede FMEA-groep (zie ter verduidelijking ook de resultaten van 
de FMEA-sessies van beide groepen in bijlage 4.2): 
► Bij de eerste FMEA heeft iedere afzonderlijke oorzaak eenzelfde frequentie gekregen bij een 

bepaalde faalwijze: dus als een faalwijze bijvoorbeeld drie gevolgen heeft, clan heeft een bepaalde 
oorzaak bij deze faalwijze voor elk van de drie gevolgen dezelfde frequentie gekregen. 

► Bij de tweede FMEA is dit niet zo: een bepaalde oorzaak bij een faalwijze kan een andere 
frequentie hebben bij ieder gevolg. 

4.4.8 Het model 
De opzet was dat het procesbeschrijvingsmodel van de afdeling als leidraad gebruikt wordt tijdens de 
FMEA-sessies . Op deze wijze wordt er geen proces vergeten en wordt bovendien door het gebruik 
tijdens de FMEA-sessies, het model tegelijkertijd gevalideerd. Dit is echter maar in beperkte mate ge
beurd, omdat: 
► Bij de eerste groep omwille van de tijd al tijdens de tweede sessie bleek dat het door de beperkte 

tijdsduur van de sessie niet mogelijk was om van proces tot proces de mogelijke faalwijzen te 
genereren. Er is toen besloten om de faalwijzen in de volgorde waarin de deelnemers ze gegene
reerd hebben ("huiswerk") en genereren (op de sessie) af te handelen en het model los te laten. 

► Bij de tweede groep het loslaten van het model, zoals in paragraaf 4.4. 7 al even genoemd, een 
voorwaarde was om de irritatie aan de kant van de deelnemers weg te nemen en de FMEA-sessies 
niet te laten mislukken. 

► De validatie van het model alleen enigszins heeft plaatsgevonden voor de processen "voorberei
den" en "recovery". Voor de processen "anesthesie" en "opereren" is dit niet gebeurd (zie voor de 
validatie van het model paragraaf 3.7. ll. 

4.5 De resultaten van de FMEA-sessies 
De resultaten van de FMEA-sessies staan in bijlage 4.2. 

De FMEA-groepen zijn waarschijnlijk niet volledig geweest in het genereren van de mogelijke 
faalwijzen door: 
► de beperkte tijd per sessie en 
► het beperkte aantal sessies. 
Inherent hieraan is dat het model niet als leidraad gebruikt is waardoor er geen zekerheid is dat er 
geen enkel proces vergeten wordt. Verder is het omwille van de tijd niet mogelijk geweest om de 6 M's 
te gebruiken als waarborg dat er geen oorzaken over het hoofd gezien warden (zie bijlage 4.1 en 
figuur 1 in deze bijlage). Zowel het gebruik van het model als de 6 M's hadden de vaart uit de FMEA
bijeenkomsten gehaald wat, weer gezien de beperkte tijd en de spanningen bij de eerste sessie van 
de tweede groep, niet wenselijk was. 

We! is het zo dat het groepsgebeuren wat een FMEA-bijeenkomst is er min of meer garant voor staat 
dat de, volgens de deelnemers, belangrijkste faalwijzen (lees: risico's) genoemd worden. 
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4.6 De classificatie van de resultaten 
Doordat de FMEA-techniek en de CII-techniek wezenlijk verschillen qua aanpak, moeten de resultaten 
van de FMEA-sessies eerst bewerkt worden. lmmers de oorzakenboomanalyse die de CII-techniek 
gebruikt, is een aanpak waarbij begonnen wordt bij het gevolg (top-event) en waarbij vervolgens de 
hoofdoorzaken, de oorzaken en uiteindelijk de basisoorzaken bepaald worden. De FMEA-techniek is 
echter een aanpak waarbij begonnen wordt bij de mogelijke procesafwijkingen (de zogenaamde 
"faalwijzen" van het proces), daarbij de mogelijke gevolgen bepaalt en uiteindelijk de mogelijke oorza
ken die leiden tot die bepaalde faalwijzen en gevolgen. De technieken verschillen er dus vooral in dat: 
► het CII geent is op een inventarisatie van werkelijke incidenten en dus een frequentieverdeling 

oplevert die wat zegt over de frequentie waarmee werkelijke basisoorzaken optreden en dat 
► de FMEA daarentegen gebaseerd is op een voorspelling van mogelijke faalwijzen met mogelijke 

gevolgen en mogelijke oorzaken. 

De vraag (deze wordt beantwoord in hoofdstuk 6) is nu: hoe goed is de voorspelde frequentieverdeling 
van (basis)oorzaken van een FMEA als die vergeleken wordt met die van de Cil-'s? Om dit te kunnen 
beantwoorden moeten de resultaten van de FMEA, zoals al eerder vermeld, bewerkt worden. 

f.en reden waarom de resultaten van de FMEA bewerkt moeten worden, is dat de Cll-'s leiden tot 
specifieke gedetailleerde basisoorzaken, terwijl de FMEA leidt tot voorspelde risico's met wat vagere 
oorzaken. 

f.en andere reden is dat de FMEA te breed inventariseert: niet alleen de lichamelijke gevolgen voor de 
patient, maar ook de psychische gevolgen voor de patient en gevolgen voor het personeel worden 
ge'inventariseerd. 

De verwerking van de resultaten van de FMEA-sessies vindt als volgt plaats (de geclassificeerde 
resultaten staan in bijlage 4.3): 
► Allereerst moet er een schifting plaats vinden van de resultaten van de FMEA-sessies: de 

faalwijzen die betrekking hebben op gevolgen voor de patient die alleen psychisch van aard zijn, 
dienen voor wat betreft de vergelijking met de CII-'s te worden verwijderd. Bij een CII wordt er 
namelijk alleen naar de mogelijke lichamelijke gevolgen (de zogenaamde "top-event") voor de 
patient gekeken. Om een zo goed mogelijke vergelijking mogelijk te maken, is het nodig deze 
schifting aan te brengen. Deze schifting is gemaakt door de projectleider. 

► Vervolgens worden bij de resterende faalwijzen de gegenereerde oorzaken geclassificeerd in 
mogelijke basisoorzaken volgens het Eindhovens Classificatie Model. Dit gebeurt bij iedere faal
wijze alleen voor de oorzaken die betrekking hebben op de (mogelijke) lichamelijke gevolgen voor 
de patient. De oorzaken die betrekking hebben op psychische gevolgen voor de patient of 
gevolgen voor het personeel worden buiten beschouwing gelaten (deze oorzaken zijn verwijderd 
door de projectleider voordat begonnen wordt aan de classificatie van de oorzaken). ledere 
oorzaak (die betrekking heeft op, mogelijke, lichamelijke gevolgen voor de patient) wordt 
geclassificeerd in minstens een classificatiecategorie van het Eindhovens Classificatie Model. 
Minstens een categorie omdat de gevonden oorzaken meestal geen basisoorzaken zijn en dus 
kunnen leiden tot meerdere basisoorzaken en dus meerdere classificatiecategorieen: geprobeerd 
is om de basisoorzaken te classificeren in zo weinig mogelijk classificatiecategorieen. 

De classificatie is door de projectleider en door twee begeleiders in onderling overleg gedaan. De 
uiteindelijke classificatie is dus de consensus die bereikt is . Zowel de projectleider alsook de twee 
begeleiders hebben eerst de basisoorzaken van een vijftal oorzakenbomen die verkregen waren 
uit de CII-sessies onafhankelijk van elkaar geclassificeerd en vervolgens gezamenlijk besproken. 
Met de ervaring die hiermee werd opgedaan en het feit dat meerdere personen de oorzaken van 
de FMEA classificeren, wordt geprobeerd de classificatie van de oorzaken van de FMEA zo goed 
(dat wil zeggen zo betrouwbaar) mogelijk te doen. Behalve de consensus die bereikt diende te 
worden, is geprobeerd om, zoals al eerder vermeld, de basisoorzaken te classificeren in zo weinig 
mogelijk classificatiecategorieen. De classificatieresultaten zijn niet gevalideerd zoals de resulta
ten van de Critical Incident Interviews (zie paragraaf 5.4) omdat dit clan gedaan moest worden 
nadat de resultaten van de FMEA-'s en CII-'s al bekend waren: deze validatie zou een te grote 
onzuiverheid met zich meegebracht hebben. 
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► Tenslotte zullen de geclassificeerde oorzaken gecorrigeerd worden voor de bijbehorende frequen
tie met behulp van een weegfactor (zie tabel 4.1 ). Zo ontstaat een frequentieverdeling van 
aantallen classificaties per classificatiecategorie. Deze frequentieverdeling kan vergeleken 
worden met de uiteindelijke frequentieverdeling van de CII-sessies (zie hoofdstuk 6). 

Frequentiecategorieen: 1 t/m 4: nooit t/m zelden 5 t/m 7: regelmatig 8 t/m I 0: vaak t/m (bijna) altijd 

weegfactor: I 2 3 

Tabel4. l Weegfactor voor iedere frequentiecategorie waarmee classificatieresultaten vermenig
vuldigd worden 

4.7 De geclassificeerde resultaten 
Het corrigeren van het aantal geclassificeerde (basis)oorzaken voor wat betreft de frequentie is 
intu'itief logisch. Het is echter onbekend wat de optimale weegfactor is om de frequentie mee te 
verdisconteren: deze weegfactor kan bijvoorbeeld een zijn voor alle basisoorzaken of verdeeld zijn 
over de frequentie zoals in tabel 4.1 staat weergegeven. Daarom zijn de resultaten in deze paragraaf 
zowel weergegeven zonder als met weegfactor. De weegfactor om de frequentie mee te verdisconte
ren is toegepast volgens de beschrijving in paragraaf 4.6 en tabel 4.1. 

De resultaten van de classificatie van de oorzaken van de FMFA-sessies zijn weergegeven in de 
piecharts van figuur 4.1 en figuur 4.2 voor de vier hoofdclassificatiecategorieen: 
► Technisch falen, 
► Organisatorisch falen, 
► Menselijk falen en 
► X (dat wil zeggen: niet classificeerbaar). 

Het aantal geclassificeerde oorzaken wordt weergegeven door n . 

D Tecbnlach falen 

0 Orgaruala18ch falen 

I! Memelijklalen 

■ X 

I Orgmuala1ach «% I 

I Teclmlach 6% I 

Figuur 4.1 Verdeling van de geclassificeerde oorzaken per hoofdclassificatiecategorie van 
beide FMFA-groepen waarbij de frequentie van de oorzaken niet verdisconteerd is 
door rniddel van een weegfactor: n=834 
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Figuur4.2 

0 Tecluuchlalen 

0 Orga,uataiach lalen 

I! Memelijk lalen 

■ X 

I Organisatonach 46% I -~--
I Technlsch 8% I 

Verdeling van de geclassificeerde oorzaken per hoofdclassificatiecategorie van 
beide FMEA-groepen waarbij de frequentie van de oorzaken verdisconteerd is door 
rniddel van een weegfactor: n= 1394 

In de figuren 4.3 tot en met 4.6 staan de gedetailleerde classificatieresultaten. 

Figuur4.3 
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Frequentieverdeling van geclassificeerde oorzaken per classificatiecategorie van 
beide FMEA-groepen waarbij de frequentie van de oorzaken niet verdisconteerd is 
door rniddel van een weegfactor: n = 834 
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Figuur 4.4 

Figuur 4.5 
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Frequentieverdeling van geclassificeerde oorzaken per classificatiecategorie van 
beide FMEA-groepen waarbij de frequentie van de oorzaken verdisconteerd is door 
middel van een weegfactor: n= 1394 
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Vergelijking van de relatieve frequentieverdelingen van geclassificeerde oorzaken 
per hoofdclassificatiecategorie van de vier hoofdprocessen van de OK, waarbij de 
frequentie van de oorzaken niet verdisconteerd is door middel van een weegfactor: 
Il,,oarbr.-sec.=29, nop.-an.=297, Il,-ec:_ =537 
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Figuur4.6 
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Vergelijking van de relatieve frequentieverdelingen van geclassificeerde oorzaken 
per hoofdclassificatiecategorie van de vier hoofdprocessen van de OK, waarbij de 
frequentie van de oorzaken verdisconteerd is door middel van een weegfactor: 
Il,,oorbr.-sec. = 59, n op.<m . = 377, 11,ec. = 958 

In dit hoofdstuk is de inventarisatie van mogelijke risico's voor de patient besproken in de vorm van de 
FMEA.-methode en de resultaten van deze inventarisatie. In het volgende hoofdstuk worden de Critical 
Incident Interviews besproken; dit is de methode waarmee de inventarisatie van werkelijke risico's 
voor de patient uitgevoerd is. 
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Fase 2 Het inventariseren van de werkelijke risico's 

Hoofdstuk 5 De Critical Incident Interviews 

5.1 lnleiding 
In het vorige hoofdstuk is het voorspellen van de mogelijke risico's voor de patient beschreven met 
behulp van de FMEA-methode. In dit hoofdstuk wordt met betrekking tot het inventariseren van de 
werkelijke risico's voor de patient met behulp van Critical Incident Interviews (CII-'s), het volgende 
behandeld: - --
► de doelstellingen van de Critical Incident Interviews; 
► de opzet van de Critical Incident Interviews; 
► de classificatie van de tijdens de Critical Incident Interviews gevonden basisoorzaken; 
► de resultaten van de Critical Incident Interviews. 

5.2 De doelstellingen van de Critical Incident Interviews 
De doelstelling van de Critical Incident Interviews is om een inventarisatie te maken van de aard en 
frequentie van werkelijke risico's voor patienten op de OK. Op deze wijze wordt [ 17]: 
► een bestand gecreeerd dat gebruikt wordt om een voorlopig inzicht te krijgen in de aard en 

frequentie van de basisoorzaken van incidenten op de OK; 
► in orienterende zin de bruikbaarheid van het ECM om basisoorzaken van systeemfalen op de OK 

mee te classificeren getoetst; 
► een referentiedatabase opgebouwd waarmee: 

- de bruikbaarheid van het FMEA-instrumenl bepaald kan warden; 
- de kwaliteit van het toekomstige vrijwillige incidentenmeldingssysteem bepaald kan warden; 

► een beeld gegeven aan de medewerkers op de OK en aan de betrokken functionarissen van het 
CZE wat de verwachte resultaten van een toekomstig vrijwillig incidentenmeldingssysteem zijn: dit 
is belangrijk voor een goede introductie van het meldingssysteem. 

5.3 De opzet van de Critical Incident Interviews 
5.3.1 Het Critical Incident Interview 
Het Critical Incident Interview is een manier om vertrouwelijke gegevens over incidenten te verzame
len. Deze aanpak wordt voor het eerst beschreven door F1anagan in het artikel 'The Critical Incident 
Technique" [9). Hierin beschrijft F1anagan vier manieren waarop gegevens verzameld kunnen warden 
waarvan het interview er een van is. Met "Critical Incidents" warden gebeurtenissen bedoeld die het 
doel van een bepaalde taak in positieve of negatieve zin hebben be'invloed: dit zijn dus zowel faalfac
toren als ook herstelfacto n . r ~ dA-'-"'l vv,. -o\-~ ? } 

Bij een Critical Incident Interview is het de bedoeling dat de ge'interviewde in een open interviewvertelt 
over een (bijna-)ongeval dat: 
► de ge'interviewde recentelijk en 
► zelf van dichtbij 
meegemaakt heeft. "Recentelijk" omdat de ge'interviewde het incident nog goed moet herinneren en 
"zelf van dichtbij" omdat de gei:nterviewde zijn eigen handelen en acties centraal client te stellen tijdens 
het interview. De ge'interviewde ontvangt een brief (zie bijlage 5.1) waarin onder andere staat dat het 
interview gehouden wordt in het kader van het RiMaZ-project, wat er van de ge'interviewde verlangd 
wordt en wat er met de in het interview verkregen gegevens gebeurt. In verband met de vertrouwelijk
heid van de gegevens wordt er aan de ge·interviewde gegarandeerd dat: 
► de gegevens verkregen in het interview alleen ter inzage van de interviewer en zijn begeleider van 

de Technische Universiteit Eindhoven zijn; 
► het Catharina Ziekenhuis als uiteindelijk resultaat van de interviews alleen de uiteindelijke 

frequentieverdeling van geclassificeerde basisoorzaken van alle interviews krijgt. Dit is voldoende 
om maatregelen te kunnen treffen met betrekking tot de veiligheid van de patient maar volstrekt 
onvoldoende om te kunnen achterhalen van wie of welk incident de gegevens afkomstig zijn. 

In verband met deze vertrouwelijkheid zijn de Critical Incident Interviews uitgevoerd door een persoon 
die niet in dienst was van het ziekenhuis: die persoon is in dit geval de projectleider(/afstudeerder) . 
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Om de deelnemers aan de CII-'s en de functionarissen van het ziekenhuis te laten zien hoe een (bijna) 
ongeval geregistreerd en geanalyseerd word!, opdat ervan geleerd kan warden, is een case (zie 
bijlage 5.2) uitgewerkt. Deze case is tegelijk met de begeleidende brief uitgedeeld aan de deelnemers 
van de Critical Incident Interviews . De case is gebaseerd op een complex en zeer ernstig ongeval en 
geeft een goed beeld van water uiteindelijk met het interview en het vrijwillige incidentenmeldings
systeem beoogd wordt. 

Direct na het interview maakt de interviewer een verslag van het interview waarin alle relevante feiten 
en gebeurtenissen dienen te staan: voor een voorbeeld van een standaard voor zo'n verslag zie 
bijlage 5.3. Op basis van dit verslag word! uiteindelijk een oorzakenboom gemaakt die teruggekop
peld wordt aan de geinterviewde om: 
► te controleren of de interviewer de beschrijving van de ge·interviewde juist geinterpreteerd heeft, 

dat wil zeggen de door de geinterviewde in het interview besproken gebeurtenissen in de juiste 
verbanden geplaatst heeft; 

► te vragen of de geinterviewde nag wat vergeten is of bepaalde gebeurlenissen en/of verbanden wil 
veranderen omdat ze bij nader inzien anders zijn; 

► de geinterviewde te laten zien wat het uiteindelijke resultaat is en door deze terugkoppeling de 
mogelijkheid le geven dat niets in het onderzoek gebruikt wordt waar de geinterviewde niet achter 
staat: er kunnen immers gebeurtenissen en/of verbanden gewijzigd warden tijdens de terug
koppeling. 

5.3.2 Het interviewschema 
Omdat het interview open is, is er gebruik gemaakt van een interviewschema (zie bijlage 5.4) [7] . Dit 
om: 
► ervoor le zorgen dat alle interviews zoveel mogelijk op dezelfde manier verlopen (standaardise

ren) ; 
► de interviewer houvast te geven en te voorkomen dat de interviewer vergeet bepaalde aspecten te 

vragen. 
Na een introductie waarbij rninslens het volgende ter sprake komt: 
► de interviewer, 
► het RiMaZ-project, 
► het doe! van het interview, 
► de brief, de case en eventuele onduidelijkheden, 
► wat er van de geinterviewde verlangd wordt, 
► het benadrukken van de vertrouwelijkheid van het interview en 
► het gebruik van het interviewschema, 
wordt er gevraagd of er nag onduidelijkheden en vragen zijn. 

Na deze introductie wordt begonnen met een kleine serie vragen die tot doe! heeft de geinterviewde 
terug le voeren naar de plaats en de omgeving waarin het incident zich afspeelde. Dit wordt gedaan 
om het geheugen van de geinterviewde te helpen om zo de gebeurtenissen rand een bepaald incident 
beter voor de geest te halen [2] [ I OJ . 

Hierna mag de geinterviewde beginnen met het vertellen over het incident dat hij/zij onlangs 
meegemaakt heeft. De interviewer client de ge·interviewde te onderbreken als iets niet duidelijk is en 
om door te vragen. Hierbij kan de interviewer gebruik maken van checklisten die opgenomen zijn in 
het interviewschema. 

Tenslotte wordt het interview afgesloten door: 
► het incident kart te herhalen, 
► te vragen of de interviewer het goed begrepen heeft en of de geinterviewde nag wat vergeten is, 
► de ge·interviewde te bedanken, 
► de terugkoppeling aan te kondigen, 
► te vragen of er bij onduidelijkheden tijdens de uitwerking nogmaals een beroep op de geinterview

de gedaan mag warden en 
► te bespreken wat het RiMaZ-project voor de OK betekent en wat het uiteindelijke doe! is namelijk 

een vrijwillig incidentenmeldingssysteem. 
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5.3.3 Het aantal interviews: gepland, gerealiseerd en geanalyseerd 
Het aantal interviews moet voldoende groat zijn om een goede weergave te krijgen van de werkelijke 
aard en frequentie van basisoorzaken. Het uiteindelijke aantal interviews is als volgt bepaald: 
► er is rekening gehouden met de resterende duur van het afstudeerproject en 
► er is overlegd met dr T.W. van der Schaaf en ir W. van Vuuren van de Technische Universiteit 

Eindhoven, over wat uit ervaring een voldoende groat aantal interviews is om een stabiele 
frequentieverdeling van geclassificeerde basisoorzaken te krijgen (zie hiervoor oak bijvoorbeeld 
(20]). 

De aanpak is de volgende geweest: 
► het aantal Critical Incident Interviews is in eerste instantie vijftien (eerste sessie); 
• van deze vijftien interviews wordt een frequentieverdeling van de geclassificeerde basisoorzaken 

gemaakt; 
► vervolgens warden nag eens vijf Critical Incident Interviews gehouden (tweede sessie); 
► van deze vijf interviews warden de geclassificeerde basisoorzaken toegevoegd aan de frequentie

verdeling van de geclassificeerde basisoorzaken van de vijftien interviews; 
► vervolgens wordt er gekeken of de frequentieverdeling verandert of stabiel blijft: 

- als de frequentieverdeling verandert clan moeten er meer Critical Incident Interviews plaatsvin
den; 

- als de frequentieverdeling niet verandert clan is het aantal interviews waarschijnlijk groat 
genoeg en kan er gestopt warden. (Eventueel kan er als controle nag een vijftal Critical Incident 
Interviews afgenomen warden om te kijken of de frequentieverdeling inderdaad stabiel blijft.) 

In verband met een zo klein mogelijke afhankelijkheid en een zo zuiver mogelijke vergelijking tussen 
de resultaten van de FMEA-sessies en de Critical Incident Interviews, zal geprobeerd warden om de 
ge'interviewden te laten bestaan uit degenen die niet meegewerkt hebben aan de FMEA-sessies. Dit is 
alleen niet gelukt in het geval van een voorbereidend verpleegkundige omdat van deze functie er 
maar twee medewerkers part time werkzaam zijn op de OK: beide zijn ge'interviewd terwijl een van de 
twee meegedaan heeft aan de FMEA-sessies. 

Aantal interviews: 

Functie: Gepland en gerealiseerd: Geanalyseerd: 

Anesthesist (3) 4 (1) 2 

Operateur (3) 4 (3) 4 

Anesthesie-assistent (3) 4 (3) 4 

Operatie-assistent (2) 3 (2) 3 

Voorbereidend verpleegkundige (I) 2 (1) 2 

Recoveryverpleegkundige (2) 3 (I) 2 

Totaal aantal: (14) 20 (11) 17 

Tabel 5.1 Het aantal geplande en gerealiseerde interviews per functie en het uiteindelijke aantal 
geanalyseerde interviews per functie: tussen haakjes staat het aantal interviews per functie 
van de eerste sessie 

In tabel 5.1 staan in de kolom "Functie" alle functies op de OK die direct betrokken zijn bij de patienten
zorg. Om een zo geed mogelijk beeld te krijgen van de aard en de frequentie van de basisoorzaken 
op de OK warden de ge'interviewden gekozen uit al deze functies in de aantallen zoals vermeld in de 
kolom "Aantal gepland en gerealiseerd". Uit deze kolom blijkt dat de eerste sessie uiteindelijk bestaat 
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uit veertien in plaats van hierboven vermelde vijftien interviews en de tweede sessie uit zes in plaats 
van vijf interviews. Dit komt omdat het aantal verschillende functies zes is en de tweede sessie van 
iedere functie een interview bevat: het aantal interviews in de eerste sessie is hierdoor veertien in 
plaats van vijftien. 

De assistentmanager van de OK is gevraagd voor iedere functie de bovengenoemde aantallen 
mensen te selecteren om de kans op medewerking aan de Critical Incident Interviews zo groot 
mogelijk te maken. 

Van de twintig gehouden Critical Incident Interviews zijn er drie niet meegenomen in de analyse 
omdat het bij deze drie Critical Incident Interviews niet om incidenten gaat. Twee daarvan zijn veel 
voorkomende g€vaarlijke situaties die te algemeen beschreven worden en daarom niet meegenomen 
zijn in de analyse. De derde is een gevaarlijke situatie die zich op de IC afspeelt. De verdeling van het 
aantal geanalyseerde interviews is voor de eerste en tweede sessie zoals in tabel 5.1 in de kolom 
"geanalyseerd" staat weergegeven. 

De twintig Critical Incident Interviews zijn eerst allemaal afgenomen voordat ze geanalyseerd zijn. De 
volgorde waarin de interviews gehouden zijn, was willekeurig en werd bepaald door de beschikbaar
heid van een bepaalde functie . Van ieder interview is na afloop een verslag gemaakt in de vorm zoals 
in bijlage 5.3 een leeg standaardformulier is opgenomen. Deze uitwerkingen zijn opgenomen in een 
vertrouwelijke bijlage, die buiten de formele rapportage valt. 

5.3.4 Het uitwerken van de interviews in oorzakenbomen 
Nadat alle interviews gehouden waren, is begonnen met de uitwerking van alle interviews in oorza
kenbomen. Uitzondering hierop is de oorzakenboom van het eerste interview dat nag op dezelfde dag 
als het interview gemaakt is omdat de situatie dit vereiste. De resultaten hiervan zijn eveneens 
opgenomen in een vertrouwelijke bijlage, die buiten de formele rapportage valt. 

Een voorbeeld van een oorzakenboom en hoe deze gemaakt wordt, staat in de uitwerking van de case 
die uitgereikt is aan alle ge'interviewden: zie hiervoor bijlage 5.2. 

5.3.5 De terugkoppeling van de oorzakenbomen 
Tijdens de uitwerking van de interviews in oorzakenbomen is al begonnen met de terugkoppeling van 
de oorzakenbomen die al gemaakt waren aan de ge·interviewden. Uitzondering hierop is de 
terugkoppeling van de oorzakenboom van het eerste interview dat een dag na het interview terugge
koppeld is omdat de situatie dit vereiste. De terugkoppeling van sommige oorzakenbomen heeft pas 
plaatsgevonden nadat de classificatie van de basisoorzaken van deze oorzakenbomen al geweesl 
was . De reden dat dit proces lang geduurd heeft, heeft te maken met de beschikbaarheid van de 
ge·interviewden (bijvoorbeeld in de herfstvakantie was er niemand beschikbaar) . 

In vier gevallen zijn de oorzakenbomen gewijzigd: 
► in twee gevallen lag dit aan de kennis van de interviewer over het gebruik van een bepaald 

apparaat: in beide gevallen ging het over hetzelfde apparaat en kwam de fout naar boven tijdens 
de terugkoppeling. De oorzakenboom is vervolgens aangepast. 

► in twee gevallen lag dit aan de gei:nterviewde die op bepaalde gebeurtenissen uit het besproken 
incident terug kwam: bepaalde feiten bleken tijdens de terugkoppeling anders te zijn clan in eerste 
instantie tijdens het interview werd verteld. De oorzakenboom is vervolgens aangepast. 

De oorzakenbomen die nog besproken moesten worden nadat ze al geclassificeerd waren, zijn op de 
volgende manieren verwerkt: 
► met de oorzakenbomen die goed bevonden werden door de ge'interviewden en dus geen wijziging 

ondergaan hebben naar aanleiding van deze terugkoppeling, is niets extra gebeurd; 
► met de oorzakenbomen die niet goed bevonden werden door de ge·interviewden en dus nog een of 

meer wijzigingen moesten ondergaan waarbij nieuwe basisoorzaken in de oorzakenboom 
gebracht werden, is de classificatie uiteindelijk gedaan door de interviewer en een projectrnede
werker. De classificatie is gebeurd onder de condities zoals vermeld in paragraaf 5.4. 
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5.4 De classificatie van de basisoorzaken 
In verband met de betrouwbaarheid is de classificatie van de basisoorzaken gedaan door de 
interviewer en twee medewerkers van het Catharina Ziekenhuis die parttime verbonden zijn aan het 
RiMaZ-project. Deze twee medewerkers zijn dezelfde als de twee begeleiders die de classificatie van 
de oorzaken van de FMEA mede bepaald hebben. De classificatie van de basisoorzaken is gedaan 
met behulp van het ECM onder de volgende voorwaarden (deze voorwaarden zijn dezelfde als de 
voorwaarden gebruikt bij de classificatie van de oorzaken van de FMEA): 
► geprobeerd wordt om de basisoorzaken te classificeren in zo weinig mogelijk 

classificatiecategorieen; 
► over de classificatie van een basisoorzaak client consensus bereikt te worden tussen de drie 

personen die de basisoorzaken classificeren. 

Om te bepalen in welke classificatiecategorie een basisoorzaak thuis hoort, is gebruik gemaakt van 
de beschrijving van de classificatiecategorieen van het ECM die Lisette Kanse geeft in [15) (pag. 114 
t/m 119: zie hiervoor ook paragraaf 2.3) . 

De validiteit is geprobeerd te waarborgen door de zo verkregen classificatieresultaten voor te leggen 
aan dr Van der Schaaf van de Technische Universiteit Eindhoven. Naar aanleiding hiervan zijn 16 
wijzigingen aangebracht door bij deze basisoorzaken de eindclassificatiecategorie(en) te verande
ren. 

5.5 De resultaten van de primaire onderzoeksvragen 
De resultaten van de primaire onderzoeksvragen zijn de geclassificeerde basisoorzaken van de 
Critical Incident Interviews. Deze zijn weergegeven in de piechart van figuur 5.1 en in de frequentiever
delingen van figuur 5.2 en 5.3. 

De resultaten van de classificatie van de basisoorzaken van de Critical Incident Interviews zijn 
weergegeven in de piechart van figuur 5.1 voor de vier hoofdclassificatiecategorieen: 
► Technisch falen, 
► Organisatorisch falen, 
► Menselijk falen en 
► X (dat wil zeggen: niet classificeerbaar) . 

Het aantal geclassificeerde basisoorzaken word! weergegeven door n en het aantal Critical Incident 
Interviews wordt weergegeven door nc,;· 

Figuur 5.1 

□ Tecluuch falen 

[] Orgamataiach falen 

Ill MMlllllijk lalen 

■ X 

I Techniach 6% I 
1x1% J 

Verdeling van de geclassificeerde basisoorzaken per hoofdclassificatiecategorie: 
ncu= 17 en n=95 
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Figuur 5.2 

clanificaliecategorie 

Frequentieverdeling van geclassificeerde basisoorzaken per classificatiecategorie: 
ncii = 17 en n=95 

De gedetaillee rde classificatieresultaten, waarbij de basisoorzaken opgesplitst zijn naar de 
eindclassificatiecategorieen van het ECM, staan weergegeven in figuur 5.2. 

In figuur 5.3 zijn de frequentieverdelingen van de eerste sessie (ncu= 11) en de eerste en tweede sessie 
samen (ncii = 11 +6= 17) naast elkaar weergegeven. De vraag naar aanleiding van de vergelijking van 
beide frequentieverdelingen is of de elf interviews van de eerste sessie voldoende zijn om een 
betrouwbare weergave te krijgen van de aard en frequentie van de basisoorzaken. 

Figuur 5.3 

clanlficaliecategaie 

Relatieve frequentieverdelingen van geclassificeerde basisoorzaken per classificatie
categorie bij ncii = 11 met n=48 en ncii = 17 met n=95 

Om te bepalen of het aantal interviews uit de eerste sessie voldoende groot is om een betrouwbare 
weergave te krijgen van de werkelijke aard en frequentie van de basisoorzaken, worden de fre
quentieverdelingen die gemaakt zijn van de geclassificeerde basisoorzaken van de eerste sessie 
(nc

11
= 11 ; n=48) vergeleken met die van de tweede sessie (ncu=6; n=47). Dit gebeurt door te toetsen of 

de frequentieverdelingen van de eerste en tweede sessie uit dezelfde populatie komen met behulp 
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van de X2-toets voor het vergelijken van verdelingen [4]: echter aan de voorwaarde waaraan de 
grootheid X2 moet voldoen om bij benadering een x2-verdeling te hebben, namelijk dat alle verwachte 
aantallen e ;;_, 5, is niet voldaan (zie formule 5.1 [23] in bijlage 5.5) . Het is dus niet mogelijk een 
betrouwbare X2-toets uit te voeren omdat het aantal geclassificeerde basisoorzaken, n, en dus het 
aantal Critical Incident Interviews, n

0
;; , te klein is . 

In hoofdstuk 6 wordt naast het vergelijken van de resultaten van alle CII-'s met de resultaten van de 
gehele FMEA, alleen het "opereren-anesthesie"-deel van de Critical Incident Interviews vergeleken 
met de resultaten van de FMEA die betrekking hebben op het "opereren-anesthesie"-deel. De delen 
''voorbereiding-secretariaat" en "recovery" warden niet vergeleken. De redenen hiervoor zijn: 
► voor het dee! ''voorbereiden-secretariaat" is het aantal Critical Incident Interviews dat gehouden is 

twee . Dit aantal is te klein om een frer:uentieverdeling van geclassificeerde basisoorzaken te 
maken dat een betrouwbare weergave van de aard en frequentie van de risico's voor de patient 
voor het ''voorbereiden-secretariaat"-deel van de OK geeft. 

► voor het dee! "recovery" is het aantal Critical Incident Interviews dat gehouden is eveneens twee. 
Dit aantal is dus ook te klein om een frequentieverdeling van geclassificeerde basisoorzaken te 
maken dat een betrouwbare weergave van de aard en frequentie van de risico's voor de patient 
voor het "recovery"-deel van de OK geeft. 

5.6 De resultaten van de secundaire onderzoeksvragen 
Gedurende de Critical Incident Interviews is er informatie verzameld die aanleiding geeft voor 
aanvullende analyses. Deze secundaire onderzoeksvragen hebben betrekking op: 
I Het melden van incidenten bij de FONAcommissie: 

hoeveel van de incidenten zijn gemeld bij de FONA-commissie? 
hoe is deze verdeling als gekeken wordt naar ongevallen en bijna-ongevallen? 
is er verschil tussen de groepen artsen en verpleegkundigen voor wat betreft het aantal 
FONAmeldingen die deze groepen maken? 
wat zijn de oorzaken gevonden door de FONA-commissie met betrekking tot de gemelde 
incidenten? 

2 lncidenten: 
de verdeling van incidenten in ongevallen en bijna-ongevallen; 
het melden van de verschillende soorten incidenten door artsen en verpleegkundigen. 

3 De effecten van 
spoeden 

- vermoeidheid. 

5.6.1 Incidenten en FONA-meldingen 
Om te bepalen in welke mate incidenten aan de FONAcommissie gemeld warden, is het aantal 
FONA-meldingen per soort incident weergegeven (zie tabel 5.2) . Hieruit blijkt dat het grootste dee! van 
de ongevallen en bijna-ongevallen niet gemeld wordt, waarbij benadrukt kan warden dat bijna
ongevallen nagenoeg helemaal niet gemeld warden bij de FONA-commissie. 

ongeval bijna-ongeval 

geen FONA-melding 6 5 

FONAmelding 5 1 

Tabel 5.2 Het aantal FONAmeldingen per soort incident: bij ongevallen is ncu = 11 (met n=50) en bij 
bijna-ongevallen is nc;; =6 (met n=45) 
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Uit tabel 5.3 blijkt dat artsen en verpleegkundigen relatief gezien ongeveer even "slecht" incidenten bij 
de FONA-commissie melden. 

FONA geenFONA 

artsen 2 4 

verpleegkundigen 4 7 

Tabel 5.3 Het aantal FONA-meldingen en het aantal achterwege gelaten FONA-meldingen bij 
incidenten gemeld door artsen en verpleegkundiren: b ij artsen is ncu=6 (met n=25) en bij 
verpleegkundigen is nc

11
= 11 (met n=70) 

De uitwerkingen van de zes Critical Incident Interviews waarvan bekend is dat van de daarin 
behandelde incidenten FONA-meldingen gemaakt zijn, zijn vergeleken met de classificatie en 
conclusies van de FONA-commissie. Van de zes volgens de Cll-'s bij de FONA-commissie gemelde 
incidenten zijn er vier meldingen gevonden: de resterende twee zijn niet gevonden. Alie vier de 
incidentbeschrijvingen waren maar gedeeltelijk te reconstrueren op basis van de gegevens op het 
FONA-meldingsformulier. Het risico is dus aanwezig dat de FONA-commissie verkeerde conclusies 
trekt, ook al omdat vaak geen overleg is tussen melder(s) en FONA-commissie. Voor een kopie van het 
FONA-meldingsformulier zie bijlage 5.6. De verdeling van de basisoorzaken per hoofdclassificatieca
tegorie van de incidenten waarbij sprake was van een FONA-melding en geen FONA-melding, staan 
vermeld in figuur 5.4. 

Figuur 5.4 

Techniach falen Orga,uatoriach falen Merwelijk falen X 
hooldclaaalficatiecalegcrie 

Relatieve frequentieverdeling van de geclassificeerde basisoorzaken per 
hoofdclassificatiecategorie bij incidenten waarbij sprake was van een FONA-melding 
en van geen FONA-melding; bij FONA-melding is ncii=6 en n=45 en bij geen FONA
melding is n cu = 11 en n=50 
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5.6.2 Ongevallen, bijna-ongevallen en melding hiervan door artsen en verpleegkundigen 
De resultaten van het melden van de verschillende soorten incidenten door artsen en verpleeg
kundigen, staan in tabel 5.5. Naar verhouding hebben artsen en verpleegkundigen evenveel 
ongevallen en bijna-ongevallen als incident ingebracht tijdens de Critical Incident Interviews. 

ongevallen bijna-ongevallen 

artsen 4 2 

verpleegkundigen 7 4 

Tabel 5.5 Het aantal ongevallen en bijna-ongevallen bij incidenten gemeld door artsen en verpleeg
kundigen: bij artsen is ncu =6 (met n=25) en bij verpleegkundigen is nc,; = 11 (met n=70) 

De verdeling van de basisoorzaken van de incidenten waarbij sprake is van ongevallen en bijna
ongevallen, staat in figuur 5.5. 

Figuur 5.5 

Ongeval 

~ 

70 

60 

IO 

Techniachfalen Organiaatcriechfalen M..,..,lijlcfalen X 
hooldclanif:icaliecategorie 

Relatieve frequentieverdeling van de geclassificeerde basisoorzaken per 
hoofdclassificatiecategorie bij incidenten waarbij sprake was van een ongeval en van 
een bijna-ongeval; bij ongeval is nci; = 11 en n=72 en bij bijna-ongeval is nci; =6 en 
n=23 
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5.6.3 Effecten van spoed en vermoeidheid 
Onder "vermoeidheid" wordt verstaan wanneer een operatie na 16.00 uur nog bezig is of 's avonds 
uitgevoerd wordt. Bij alle drie de incidenten waarbij sprake is van spoed, speelde vermoeidheid ook 
een rol. De verdelingen van de basisoorzaken van de incidenten waarbij sprake is van spoed en 
vermoeidheid staan in de figuren 5.6 en 5.7. 

Figuur 5.6 

Figuur 5.7 

Techniachfalen Organiaatoriachfalen Memelijldalen X 
hoofdclCl88ilicatiecategorie 

Relatieve frequentieverdeling van de geclassificeerde basisoorzaken per 
hoofdclassificatiecategorie bij incidenten waarbij sprake was van spoed en van geen 
spoed; bij spoed is n

0
u=3 en n=24 en bij geen spoed is ncu = 14 en n=71 

Techniach lalen Organiaatorisch falen Memelijlc lalen X 
hooldclaasllicatiecalegorie 

Relatieve frequentieverdeling van de geclassificeerde basisoorzaken per 
hoofdclassificatiecategorie bij incidenten waarbij sprake was van vermoeidheid en 
van geen vermoeidheid; bij vermoeidheid is n0 ,i =6 en n=55 en bij geen vermoeidheid 
is n0u= 11 en n=40 
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5. 7 Recovery/herstelfactoren 
Bij de Critical Incident Interviews zijn de hieronder weergegeven recovery/herstelfactoren gevonden. 
De recoveryfactoren zijn anoniem gemaakt en ''veralgemeniseerd" in verband met de vertrouwelijk
heid van de interviews. 

Van de 22 genoemde recoveryfactoren hebben er 8 niet tot succesvol daadwerkelijk herstel geleid! 

Het blijkt dat recoveryfactoren (lees: opmerkingen) verloren gaan door niet naar elkaar te luisteren! 
Het paradoxale zit in het feit dat enerzijds geprofiteerd client te worden van recoveryfactoren en ze 
gestimuleerd dienen te worden. Anderzijds, als er clan een recovery-opmerking komt, word! deze vaak 
genegeerd terwijl de drempel om deze recovery-opmerkingen te maken juist bijzonder hoog is. Met 
"de drempel" wordt de afstand tussen artsen en verpleegkundigen bedoeld. 

Bij alle zeventien de incidenten kwamen overigens een of meer recovery/herstelfactoren voor! Dit 
onderstreept nog eens het belang van een optimaal gebruik van deze factoren die immers een 
gunstig effect op de afloop van een incident kunnen hebben! 

Lljst met tijdens de Critical Incident Interviews gevonden recoveryfactoren: 
► attenderen op inspuiten in slagader in plaats van ader; 
► patient is toevallig geintubeerd; 
► attenderen op inspuiten pijnstiller in plaats van slaapmiddel; 
► bij toeval wordt doos waarin prothese zit geopend en geconstateerd dat prothese onsteriel is; 
► borstkas van de patient is open waardoor direct hartrnassage mogelijk is; 
► hartlongmachine is aangesloten; 
► melding dater een gaas zoek is; 
► zoekgeraakt gaas wordt uiteindelijk gevonden; 
► preoxygenatie van de patient met 100% zuurstof; 
► waameming van vaal gezicht en blauwe lippen; 
► waamerning van blauwe lippen; 
► opmerkingen dat methode om onderdelen aan te brengen in patient verkeerd is; 
► opmerkingen over onsteriel werken; 
► correcte ideeen over mogelijke diagnose; 
► er toevallig achterkomen dat patient niet geopereerd wenst te worden; 
► toevallig wordt rontgendoorlichtingsbuis al gebruikt om patient te positioneren in plaats van pas 

als de patient al "open" ligt: rbntgendoorlichtingsbuis blijkt het niet te doen; 
► er achter komen dat alarm uit is door het checken van de uitdraai van de tijdschrijver; 
► bij eerdere operaties was het al opgevallen dat instrumenten niet goed werkten (maar er is nooit 

wat aan gedaan); 
► klaarleggen van medicamenten om snel bij de hand te hebben; 
► opmerken dat patientstatus niet correct is: links en rechts blijken verwisseld te zijn; 
► opmerken dat de status van de patient niet overeenkomt met de werkelijkheid; 
► door bij toeval iets te vragen aan de patient wordt verwisseling patientgegevens opgemerkt. 

5.8 Structurele fouten 
Tijdens de Critical Incident Interviews zijn een twintigtal structurele fouten gevonden. Deze structurele 
fouten zijn verzameld en staan weergegeven in een lijst in bijlage 5.7. Deze bijlage is vertrouwelijk. 

In dit hoofdstuk heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de werkelijke risico's die een patient 
loopt. De geclassificeerde resultaten hiervan kunnen vergeleken worden met de voorspelde risico's 
die gemaakt•zijn met behulp van de FMEA-methode. Dit zal gebeuren in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 6 Vergelijking resultaten FMEA - Cil-1s 

6.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is een inventarisatie gemaakt van de werkelijke risico's die een patient loopt. 
De voorspelde mogelijke risico's van de FMEA worden in dit hoofdstuk vergeleken met de werkelijke 
risico's . Achtereenvolgens worden: 
► de opzet van deze vergelijking en 
► de resultaten van deze vergelijking 
behandeld. 

6.2 De opzet van de vergelijking 
Om de resultaten van de FMEA en de Critical Incident Interviews met elkaar te kunnen vergelijken, zijn 
de geclassificeerde basisoorzaken uitgezet in een frequentieverdeling . 

Dit is gebeurd op de volgende vier manieren (zie ook tabel 6.1 ): 
► de geclassificeerde basisoorzaken van de gehele FMEA zonder weegfactoren tegen de geclassifi

ceerde basisoorzaken van alle Critical Incident Interviews: zie figuur 6.1. 
► de geclassificeerde basisoorzaken van de gehele FMEA met weegfactoren tegen de geclassifi

ceerde basisoorzaken van alle Critical Incident Interviews: zie figuur 6.2. 
► de geclassificeerde basisoorzaken van het "opereren-anesthesie"-deel van de FMEA zonder 

weegfactoren tegen de geclassificeerde basisoorzaken van het "opereren-anesthesie"-deel van de 
Critical Incident Interviews: zie figuur 6.3. 

► de geclassificeerde basisoorzaken van het "opereren-anesthesie"-deel van de FMEA met 
weegfactoren tegen de geclassificeerde basisoorzaken van het "opereren-anesthesie"-deel van de 
Critical Incident Interviews: zie figuur 6.4. 

Voor alle vier de manieren zal getoetst worden of de frequentieverdeling van de FMEA en de 
frequentieverdeling van de CII tot dezelfde verdeling behoren. 

6.3 De resultaten 
Bij de figuren 6.1 tot en met 6.4 is n het aantal geclassificeerde basisoorzaken en ncu het aantal Critical 
Incident Interviews. 

Met de X2-toets is voor de frequentieverdelingen uit de figuren 6.1 tot en met 6.4 getoetst of de 
frequentieverdelingen van de FMEA hetzelfde zijn als van de Critical Incident Interviews (zie ook label 
6.2) . Dit is gebeurd zowel voor de FMEA als geheel als voor het "opereren-anesthesie"-deel en beide 
zowel met als zonder weegfactor. De toets word! uitgevoerd met een betrouwbaarheid van 10% 
(a=0.10). 

Bij zowel figuur 6.1 als 6.2 moet de hypothese verworpen worden dat de getoonde verdelingen 
hetzelfde zijn: zie tabel 6.2. Het gaat hierbij om een vergelijking van de frequentieverdelingen van de 
gehele FMEA met en zonder weegfactoren met de frequentieverdeling van alle Critical Incident 
Interviews. De FMEA-frequentieverdeling zonder weegfactoren "volgt" de frequentieverdeling van de 
Critical Incident Interviews beter clan de FMEA-frequentieverdeling met weegfactoren. Dit wordt 
ondersteunt door de rangcorrelatiecoefficient die voor de frequentieverdeling zonder weegfactoren 
iets hoger uitvalt clan met weegfactoren. De correlatiecoefficient is tussen de frequentieverdelingen uit 
figuur 6.1 en 6.2 net niet significant; echter het verschil met de waarde waarmee de 5%-significantie 
bepaald is, is echter zo klein (0,007 en 0,013) dat gerust gesteld kan warden dater een (significante) 
positieve correlatie tussen de beide verdelingen aanwezig is: zie tabel 6.3. 

Bij zowel figuur 6.3 als 6.4 kan de hypothese niet betrouwbaar getoetst worden met behulp van de x2
-

toets omdat de aantallen te verwachten geclassificeerde basisoorzaken voor sommige 
classificatiecategorieen te klein is: dit is de eis eiz 5 uit formule 5.1 uit bijlage 5.5: zie label 6.2. Het gaat 
hierbij om een vergelijking van de frequentieverdelingen van het "opereren-anesthesie"-deel van de 
FMEA met en zonder weegfacloren met de frequentieverdeling van de Critical Incident Interviews van 
het "opereren-anesthesie"-deel. Hier "volgt" echter de FMEA-frequentieverdeling met weegfactoren de 
frequentieverdeling van de Critical Incident Interviews beter dan de FMEA-frequentieverdeling zonder 
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weegfactoren. Dit wordt ondersteund door de rangcorrelatiecoefficient die voor de frequentieverdeling 
van figuur 6.4 (p. =0,547) hoger is clan voor figuur 6.3 (p. =0,532). De correlatiecoefficient voor figuur 
6.3 is 5%-significant en voor figuur 6.4 is de correlatiecoefficient zelfs 2,5% significant: zie tabel 6.3. 

Figuur 6.1 

Figuur 6.2 
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Relatieve frequentieverdelingen van geclassificeerde basisoorzaken van de gehele 
FMEA met weegf actoren tegen de geclassificeerde basisoorzaken van alle Critical 
Incident Interviews (ncii = I 7) waarbij voor de FMEA n = 1394 is en voor de CII n = 95 is 
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Figuur 6.3 

Figuur 6.4 
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FMEA: 

zonder weegfactor met weegfactor 

alle figuur 6.1 figuur 6.2 
Delen: 

opereren-anesthesie figuur 6.3 figuur 6.4 

Tabel 6.1 Overzicht vergelijking verdelingen van de resultaten van de FMEA met CII-'s . In dit overzicht 
word! weergegeven het deel van de OK waar de vergelijking betrekking op heeft en of de 
resultaten van de FMEA voor dit dee! gecorrigeerd zijn met een weegfactor of niet 

FMEA: 

zonder weegfactor met weegfactor 

alle verwerpen verwerpen 
Delen: 

opereren-anesthesie niet mogelijk niet mogelijk 

Tabel 6.2 Overzicht resultaten x2-toets om te toetsen of verdelingen van de resultaten van de FMEA 
met CII-'s gelijk zijn: a =0, IO; "niet mogelijk" wil zeggen dat aan de eis e ;~ 5 (zie formule 5.1 in 
bijlage 5.5) niet is voldaan zodat een betrouwbare toetsing niet mogelijk is 

FMEA: 

zonder weegfactor met weegfactor 

alle (bijna) 5% significant (bijna) 5% significant 
Delen: 

opereren-anesthesie 5% significant 2,5% significant 

Tabel 6.3 Overzicht resultaten rangcorrelatie-toets (p . ) om te toetsen of er een positief verband is 
tussen de verdelingen van de resultaten van de FMEA met Cll-'s: a =0,05 en 0,025 

Op een aantal manieren zijn de methoden voor het voorspellen van mogelijke risico's (FMEA) en het 
inventariseren van werkelijke risico's (CII) in dit hoofdstuk met elkaar vergeleken. In het volgende 
hoofdstuk worden de conclusies getrokken en de aanbevelingen gedaan. 
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Hoof dstuk: 7 Conclusies en aanbevelingen 

7 .1 lnleiding 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende onderdelen van het afstudeerproject beschreven 
en de gevonden resultaten gepresenteerd. Achtereenvolgens zullen in dit hoofdstuk de conclusies 
warden getrokken naar aanleiding van de gepresenteerde resultaten van en de opgedane ervaring 
met: 
► het Eindhovens Classificatie Model, 
► het procesmodel, 
► deFMEA, 
► de CII-'s en 
► de vergelijking tussen FMEA en CII-'s . 
Aan de hand van: 
► deze conclusies naar aanleiding van de resultaten en 
► de ervaringen opgedaan met en tijdens het gebruik van het model en de twee risico-

inventarisatiemethoden, 
warden uiteindelijk de aanbevelingen gedaan. 

7.2 Conclusies naar aanleiding van het Eindhovens Ciassificatie Model 
Het ECM is bij de classificatie van de (basis)oorzaken van de FMEA en de Cil-'s gebleken bruikbaar te 
zijn om basisoorzaken van systeemfalen op de OK mee te classificeren. 

7.3 Conclusies naar aanleiding van het procesmodel 
De methode "In 't Veld" is bruikbaar gebleken om OK-processen mee te beschrijven en is om deze 
reden waarschijnlijk bruikbaar om andere ziekenhuisafdelingen mee te beschrijven. 

De sterkste punten van de "In 't Veld"-methode zijn dat de modellen: 
► een volgtijdelijkheid aangeven, 
► verschillende aggregatieniveaus hebben en 
► gebruik maken van meet- en regelkringen met normen. 
Hierdoor ontstaat een eenduidig beeld van de processen op een bepaalde afdeling. 

Het blijkt tijdens het maken van het model van de OK dat: 
► instrumenten we! geteld maar niet genoteerd warden in tegenstelling tot gazen en 
► dat er onduidelijkheden zijn met betrekking tot het bestellen van bloed voor een operatie en de 

beheersing van dit proces. 

7.4 Conclusies naar aanleiding van de FMEA-'s 
De FMEA-sessies hebben in ieder geval opgeleverd dat het enthousiasme voor en de betrokkenheid 
bij het RiMaZ-project vergroot zijn bij de FMEA-deelnemers. Dit is misschien we! het belangrijkste 
resultaat van de FMEA-sessies, zeker omdat de cultuur (of cultuuromslag) op een afdeling een 
belangrijk aspect is bij de invoering van een vrijwillig incidentenmeldingssysteem. 

Als de resultaten van de twee FMEA-groepen gecombineerd warden, clan komt op de OK volgens de 
FMEA-'s organisatorisch falen het meest voor, direct gevolgd door menselijk falen. De drie classifica
tiecategorieen waarin de meeste oorzaken geclassificeerd zijn, zijn in volgorde van groat naar klein 
achtereenvolgens: OM, OP en HR 5. 

Opvallend is echter dat als de weegfactor ter correctie van de frequentie achterwege gelaten wordt bij 
de resultaten voor de recovery (figuur 4.6), dit ertoe leidt dat menselijke faalfactoren het meest 
voorkomen gevolgd door organisatorische faalfactoren. Dit is afwijkend van de overige FMEA
frequentieverdelingen waarbij de organisatorische faalfactoren de grootste groep zijn en komt 
overeen met de resultaten van de Cil'-s waar de menselijke faalfactoren het meest voorkomen. De vol
gende twee redenen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn: 
► de FMEA voor het recovery-dee! van de OK is voor het gevoel van de FMEA-begeleiders het best 

gedaan zowel qua ge'investeerde tijd als qua volledigheid en qua aantallen faalwijzen; 
► een andere reden kan zijn dat organisatorisch falen dat gedeeltelijk veroorzaakt wordt door falen 
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op een andere afdeling nog maar weinig doorwerkt op de recovery: het voorbereiding-secretari
aatdeel en het opereren-anesthesiedeel zitten er irnrners nog voor om dit soort falen eruit te filte
ren. Hierbij client opgemerkt te worden dat de recovery meer doet clan alleen het verkoeveren van 
patienten van de klinische OK: voor deze andere taken van de recovery (zie hiervoor de opmer
kingen bij de procesbeschrijving van de recovery in het model (bijlage 3.1 )), waarbij veel meer 
directe contacten met andere afdelingen plaatsvinden, kan natuurlijk het organisatorisch falen juist 
een groter aandeel hebben. 

7.5 Conclusies naar aanleiding van de CII-'s 
Op de OK komt menselijk falen het meest voor, gevolgd door organisatorisch falen. De drie classifica
tiecategorieen waarin de meeste oorzaken geclassificeerd zijn, zijn in volgorde van groot naar klein 
acl-.tereenvolgens: OP, HR 5 en OM. 

Uit tabel 5.2 blijkt dat het grootste dee! van de ongevallen niet gemeld is bij de FONA-comrnissie. Van 
de bijna-ongevallen is zelfs het overgrote dee! niet gemeld. 

Uit tabel 5.3 blijkt dat artsen en verpleegkundigen ongeveer even slecht incidenten gemeld hebben bij 
de FONA-comrnissie. 

Uit het feit dat maar zes van de zeventien incidenten gemeld zijn bij de FONA-comrnissie (tabel 5.2), 
blijkt dat het aantal FONA-meldingen geen goede indicatie is van het werkelijke aantal incidenten op 
een afdeling . Van deze zes bij de FONA-comrnissie gemelde incidenten werden er in het FONA
bestand echter maar vier gevonden. Het kan dus zijn dat twee gemterviewden zich vergist hebben en 
dat er maar vier meldingen gemaakt zijn van de zeventien incidenten in plaats van zes. Uit een 
vergelijking van de resultaten van deze vier Critical Incident Interviews en de daarbij behorende 
FONA-meldingen, blijkt dat het niet goed mogelijk is een goed en volledig beeld te krijgen van een 
incident op basis van de FONA-melding. Dit komt door het gebruik van het standaardformulier 
waardoor een sumrniere indruk van de aard van het incident en de omstandigheden waarin deze 
plaatsvindt ontstaat waardoor het onmogelijk is de ware basisoorzaken te achterhalen door alleen de 
informatie op het formulier te gebruiken. De FONA-comrnissie kan de benodigde extra informatie 
verkrijgen door het voeren van gesprekken met de betrokkenen. Op alle vier de bekeken meldingen 
had de melder echter aangekruist op het formulier een gesprek met de FONA-comrnissie niet op prijs 
te stellen. 

Bij vergelijking van de gegevens over de oorzaken van een incident verkregen door 
► een melding van een incident op een FONA-formulier 
met de gegevens verkregen door 
► een gedetailleerd Critical Incident Interview en 
► een beschrijving van het incident met behulp van een oorzakenboom, 
blijkt overduidelijk de meerwaarde van een interview met een oorzakenboom. Deze meerwaarde 
wordt bereikt op twee gebieden: 
► bij het Critical Incident Interview worden de basisoorzaken gevonden in tegenstelling tot het 

ingevulde FONA-formulier dat vaak alleen de directe oorza(a)k(en) weergeeft; 
► het Critical Incident Interview levert meer oorzaken op en geeft daarom een veel vollediger beeld 

van welke gebeurtenissen uiteindelijk tot het incident geleid hebben. 

Uit figuur 5.4 valt op te merken dat als er van een incident een FONA-melding gemaakt wordt, dat 
organisatorische faalfactoren clan relatief vaker voorkomen clan bij incidenten waarbij geen FONA
melding gemaakt is en dat bij overwegend menselijke faalfactoren van een incident, juist een FONA
melding achterwege blijft. 

In figuur 5.5 valt op dat bij een bijna-ongeval technische faalfactoren relatief vaker voorkomen clan bij 
ongevallen: kennelijk kan er bij technisch falen makkelijker succesvolle en volledige recovery/herstel 
optreden. Bij bijna-ongevallen komen organisatorische faalfactoren relatief minder vaak voor clan bij 
ongevallen: het zou kunnen zijn dater bij bijna-ongevallen specifieke organisatorische "verdedigingsli
nies" aanwezig zijn. Is een bijna-ongeval het gevolg van een herstelbare situatie en een ongeval het 
gevolg van een onherstelbare situatie? Oftewel hebben bijna-ongevallen en ongevallen dezelfde 
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basisoorzaken? (Op dit moment doet AM. Mulder hier onderzoek naar bij Hoogovens.) 

Uit tabel 5.5 blijkt dat artsen en verpleegkundigen tijdens de Critical Incident Interviews naar 
verhouding evenveel ongevallen en bijna-ongevallen als incident ingebracht hebben. Dit kan erop 
wijzen dat bijvoorbeeld de ene groep niet een bepaalde voorkeur heeft voor het melden van 
ongevallen en de andere groep voor bijna-ongevallen. 

Uit figuur 5.6 valt op te merken dat als er bij een incident sprake is van spoed, dat organisatorische 
faalfactoren clan relatief vaker voorkomen clan bij incidenten waarbij van geen spoedsituatie sprake is 
en dat bij incidenten waarbij sprake is van geen spoed juist sprake is van relatief veel menselijke 
faalfactoren . 

Uit figuur 5. 7 valt op te merken dat als er bij een incident sprake kan zijn van vermoeidheid, dat 
menselijke faalfactoren clan relatief vaker voorkomen clan bij incidenten waarbij van geen vermoeid
heid sprake is. 

Uit de lijst met recovery/herstelfactoren blijkt het volgende: 
► door het toeval wordt vaak erger voorkomen: dit is verontrustend omdat processen kennelijk niet 

goed beheerst zijn!; 
► recovery is soms niet succesvol omdat mensen bij bottom-up communicatie niet naar elkaar 

luisteren en attenderingen en adviezen in de wind slaan; 
► de beademingsmachine met de "vergeetknop(pen)" moet aangepast warden opdat niet meer 

vergeten wordt deze om te zetten; 
► recovery zou niet nodig geweest zijn als protocollen beter opgevolgd warden. 

Uit de lijst met structurele fouten blijkt: 
► dat ze allemaal voorkomen kunnen warden en 
► dat hoewel bepaalde fouten regelmatig voorkomen (ze zijn immers structureel) er niets structureels 

aan gedaan wordt. 

7.6 Conclusies naar aanleiding van de resultaten van de vergelijking van CII-'s en FMEA-'s 
Ondanks het verwerpen van de hypothesen bij de eerste twee verdelingen en het, omwille van een te 
klein aantal te verwachte geclassificeerde basisoorzaken voor somrnige classificatiecategorieen, niet 
kunnen toetsen van de laatste twee verdelingen, blijkt uit de rangcorrelatiecoefficienten een positief 
verband tussen de resultaten van de FMEA-'s en de Critical Incident Interviews: beide methoden 
wijzen bovendien OP, OM en HR 5 als de drie classificatiecategorieen aan waar het merendeel van 
de (basis)oorzaken in geclassificeerd zijn! 

7. 7 Aanbevelingen met be trekking tot de verschillende gebruikte modellen en methoden 
7. 7 .1 Het Eindhovens Classificatie Model 
Het verdient aanbeveling om in vervolgonderzoek te kijken naar eventuele specifieke uitbreiding van 
het ECM met name met betrekking tot het veel voorkomende organisatie- en HR5-falen op de OK (en 
mogelijk in het algemeen voor ziekenhuisafdelingen). Voor het gevoel van het classificatieteam 
werden deze categorieen vaak als een soort verzamel- of restcategorieen gebruikt. 

7.7.2 Het procesmodel 
Het model van de OK kan gebruikt warden om: 
► zwakke plekken in de patientenzorg op te sporen. Op deze wijze: 

· wordt er niets vergeten en 
· ontstaat er duidelijkheid wie wat moet doen. 
Bij de FMEA kan het model om deze redenen gebruikt warden, maar oak bij andere 
inventarisatiemethoden van mogelijke risico's zoals HazOp [ 12]. 

► procesbeheersing te bewerkstelligen naar aanleiding van de resultaten van bijvoorbeeld FMEA-'s 
en/of Critical Incident Interviews. Er kan bijvoorbeeld besloten warden om bepaalde meet- en 
regelkringen aan te brengen. 

► als uitgangspunt te dienen voor nadere analyses: bepaalde processen kunnen bijvoorbeeld 
opengebroken warden voor verdere analyse. 
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► als basis te dienen voor een overzicht van alle processen op de OK en de informatiestromen 
daartussen: d it is een eis die de Dienst InformatieVoorziening van het Catharina Ziekenhuis stelt 
om met de automatisering op de OK te beginnen. 

► als basis te dienen voor een kwaliteitsborgingssysteem voor de OK (PACE-project): hiervoor is een 
model nodig waarin de samenhang van verschillende aspecten die voor kwaliteitsborging nodig 
zijn staat. 

► te gebruiken bij overleg tussen verschillende functiegroepen, reorganisaties en dergelijke waarbij 
overzicht over het OK-gebeuren noodzakelijk is om tot een goed resultaat te komen. 

Bovendien kan de methode "In 't Veld" nog verder toegepast warden, omdat maar een klein dee! van 
de in [18) beschreven methoden daadwerkelijk gebruikt is . Bijvoorbeeld bij OP-falen (procedure falen) 
van een bepaald proces. kan de norm bij dat proces "open gebroken" warden om te kijken wat er 
precies aan de procedure schort. Op dat moment kan gebruik: gemaakt warden van "de regelkring 
van de normstelling", die niet gebruikt is in het huidige OK-model maar door "In 't Veld" beschreven 
wordt. Ook kan het model verder uitgebouwd warden tot bijvoorbeeld een totaal model van een 
aspectsysteem. Dit model kan dan bijvoorbeeld het inzicht in de structuren en in de functies van het 
management en planning verder vergroten. In zo'n model ligt het steady state-model in het uitvoe
ringsvlak en staat het zogenaamde innovatiemodel daar in een derde dimensie verticaal boven [ 18) . 

Het model heeft onderhoud nodig: dit wil zeggen wijzigingen met betrekking tot processen en de 
beheersing hiervan dienen aangebracht te warden. 

Gebruik het model ook als er problemen zijn of er processen ontworpen moeten warden. Het is niet 
meer of minder dan een hulprniddel waarmee prima een overzicht gekregen kan warden welke 
aspecten relevant zijn en welke verbanden hiertussen bestaan. Breek ook een bepaald proces open 
als dit nodig mocht zijn om een duidelijk beeld te krijgen om bepaalde problemen op te kunnen 
lossen. Gebruik: het echter verstandig zoals elk model: het is een versimpeling van de werkelijkheid 
(waardoor het juist ook aantrekkelijk is) en het is nooit volledig (dat wil zeggen dat het maar een 
beperkt aantal aspecten bevat). 

Uit het model blijkt direct dat: 
► instrumenten niet alleen geteld maar dat het aantal ook genoteerd moet warden en 
► dat het eventueel bestellen van bloed voor een operatie en de beheersing hiervan goed geregeld 

moet warden. 
Hier client wat aangedaan te warden. 

Om de inzichtelijkheid en de toegankelijk van het model te vergroten, kan het model in kleur geprint 
warden: de hoofdflow en de meet- en regelkringen bijvoorbeeld vallen dan meteen op. 

7.7.3 De FMEA 
De resultaten van de FMEA-sessies kunnen op de afdeling gebruik:t warden: 
► om bij de door deelnemers gegenereerde oorzaken maatregelen te genereren; 
► om met de resultaten van de FMEA-sessies een zogenaamd '1evend document" te maken. Dit kan 

door de resultaten van de FMEA (dus zowel "gewone" als structurele problemen en oplossingen) 
onder te brengen in een database die vervolgens geraadpleegd kan warden bij bijvoorbeeld de 
aanschaf van nieuwe apparatuur, bij de verbouwing van ruimtes, bij de aanschaf van nieuw 
materiaal en bij reorganisaties; 

► om nog een extra sessie of sessies te houden en proberen: 
alsnog het model te gebruik:en, 
de oorzaken op de 6 M's te checken, 
om de resultaten (dus alle FMEA-kolommen) nog eens te evalueren om te kijken of er aanvul
lingen nodig zijn, formuleringen scherper kunnen etcetera. 

Bij toekomstig gebruik: van FMEA op de afdeling is het mogelijk om: 
► de resultaten van de gehouden FMEA-sessies te gebruiken (als input of uitgangspunt bijvoorbeeld) 

bij volgende sessies; 
► de FMEA bij voorbaat al de nadruk te laten leggen op alleen procesafwijkingen met bijvoorbeeld: 
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- lichamelijke gevolgen voor de patient of 
- psychische gevolgen voor de patient. 
Dit kan door meteen na het genereren van de faalwijze te bekijken of de gevolgen aan de eisen ten 
aanzien van de FMEA voldoen: 20 niet clan worden de gevolgen die niet aan de eisen voldoen ge
schrapt. Voldoet geen enkel gevolg aan de eisen clan wordt vervolgens de faalwijze geschrapt; 

► de resultaten van de sessie te verwerken in het "levend document". 

Ook op andere terreinen (ARBO-20rg) kan de FMEA van dienst zijn. Tijdens de FMEA genereerden de 
deelnemers zelf al faalwijzen op ARBO-gebied die in verband met het doe! van de FMEA niet 
meegenomen konden worden. 

Een FMEA kan op een afdelingen waarop met risicomanagement begonnen gaat worden, prima 
gebruikt worden als introductie om de afdeling kennis te Jaten maken met risicomanagement en om 
een begin te maken met de vereiste cultuuromslag die nodig is voor een incidentenmeldingssysteem 
[ 16] . 

De FMEA kan in de toekomst gebruikt worden om risico's te voorspellen bij WIJZ1gmgen in de 
processen of bij het ontwerpen van nieuwe processen op een afdeling. Omdat de inventari
satiemethode al bekend is, zal de drempel om de methode te gebruiken laag zijn en zal de methode 
effectiever gebruikt worden. 

Tijdens de classificatie van de oorzaken van de FMEA wordt omdat de omschrijving van de oorzaken 
sumrnier is een grote interpretatie vrijheid gelegd bij het classificatieteam: het is daarom beter in het 
vervolg de classificatie als een onderdeel van de FMEA-sessie op te nemen. Ook verdient het 
aanbeveling om de resultaten van de FMEA in het vervolg te valideren. Dit valideren kan bijvoorbeeld 
gebeuren door de oorzaken te laten classificeren door iemand die niet betrokken is geweest bij het 
classificatieproces van de oorzaken en de resultaten vervolgens te vergelijken en mogelijke 
verschillen in de classificatie van oorzaken te bespreken. 

7.7.4 De Critical Incident Interviews 
Om een statistisch aantoonbaar stabiele frequentieverdeling van geclassificeerde basisoorzaken te 
krijgen is het nodig meer Critical Incident Interviews uit te voeren. Het aantal geclassificeerde 
basisoorzaken zal dusdanig groot moeten zijn dat aan de voorwaarde om een goede benadering van 
een x2-verdeling te krijgen is voldaan. Immers zonder deze benadering is het niet mogelijk een 
betrouwbare toets uit te voeren of de verdelingen hetzelfde zijn. 

Het percentage gemelde bijna-ongevallen en ongevallen moet en kan veel hoger: juist de bijna
ongevallen, die qua frequentie veel vaker voorkomen clan ongevallen en waaruit veel geleerd kan 
worden [ 17], zijn belangrijk om de OK-processen beter te kunnen beheersen. Omdat bijna-ongevallen 
op de OK bijna niet gemeld worden bij de FONA-comrnissie is dit een reden te meer om te streven 
naar de invoering van een vrijwillig incidentenmeldingssysteem op de OK. 

Het is aan te bevelen het FONA-formulier op een dusdanige wijze te veranderen dat de melder een 20 
duidelijk en zo volledig mogelijk beeld van de oorzaken, die volgens hem tot het incident geleid 
hebben, kan geven aan de FONA-commissie. 

Het is aan te bevelen te streven naar een uniforme manier van werken van de FONA-commissie en de 
toekomstige incidentenmeldingssystemen: omdat de te verzamelen gegevens in principe uitwissel
baar zijn, wordt op deze wijze voorkomen dat er dubbel werk gedaan wordt. 

Verder onderzoek, dat wil zeggen een betere onder20eksopzet en het analyseren van een groter 
aantal incidenten, is nodig om aan te kunnen tonen of de hieronder genoemde verschillen en 
verbanden statistisch significant zijn. Het gaat hierbij om de verbanden tussen: 
► wel/geen FONA-melding en organisatorische/voomamelijk menselijke faalfactoren (zie figuur 5.4), 
► wel/geen spoed en organisatorische/voomamelijk menselijke faalfactoren (zie figuur 5.6), 
► vermoeidheid en menselijke faalfactoren (zie figuur 5.7). 
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Verder onderzoek is ook nodig met betrekking tot onder andere de volgende vrage n: 
► Treedt er bij technisch falen makkelijker succesvolle en volledige recovery/herstel op? 
► Zijn er bij bijna-ongevallen specifieke organisatorische "verdedigingslinies" aanwezig die bij 

ongevallen niet aanwezig zijn? 
► Is een bijna-ongeval het gevolg van een herstelbare situatie en een ongeval het gevolg van een 

onherstelbare situatie? Oftewel hebben bijna-ongevallen en ongevallen dezelfde basisoorzaken? 

Uit de recoveryf actoren kan geleerd worden dat: 
► uniformiteit van apparatuur belangrijk is omdat vaak het aanzetten en instellen van apparatuur 

routinematig gebeurt en dit tot vergeten leidt bij afwijkende apparatuur; 
► de communicatie tussen arisen en medewerkers beter moet omdat hiermee juist fouten voorkomen 

kunnen warden! 

Het is wenselijk dat het maken van opmerkingen die tot herstel leiden, gestimuleerd word! om 
ma.ximaal te kunnen profiteren van deze recoveryf actoren. 

Trek lering uit de gevonden recoveryfactoren: ga na hoe recoveryfactoren door wijzigingen in de 
organisatie voortaan niet meer 'foevallig" maar permanent aanwezig zijn en voer deze wijzigingen ook 
door! 

Voor de structurele fouten geld! hetzelfde als voor de recovery: trek lering uit de gevonden structurele 
fouten . Bespreek deze structurele zaken met alle betrokkenen en verander dan de situatie zodat deze 
structurele fouten de wereld uit zijn. 

Voor zowel de recoveryfactoren als de structurele fouten geldt dat het best kan zijn dat bepaalde 
processen gewijzigd of opnieuw ontworpen moeten worden: wijzig of ontwerp deze dan op een 
dusdanige eenduidige wijze dat het proces beheersbaar word!. Hierbij kan het procesmodel en de "In 
't Veld"-methode gebruikt warden. 

Het is ook in de toekomst noodzakelijk deze recoveryfactoren te registreren. Weliswaar is er nog geen 
classificatiemodel voor recoveryfactoren zoals er we] voor faalfactoren is, maar mocht deze er in de 
(nabije) toekomst komen dan kunnen deze factoren alsnog geclassificeerd warden. F.en kwalitatieve 
analyse van de recoveryf actoren is dus nu al mogelijk en zeer wenselijk; in de toekomst kan dan 
!evens een kwantitatieve analyse van de recoveryfactoren gemaakt warden. 

7.7.5 Vergelijking resultaten FMEA-Cil-"s 
Het is aan le bevelen de frequentieverdeling van geclassificeerde basisoorzaken van het recovery
deel van de FMEA te vergelijken met de werkelijke frequentieverdeling van basisoorzaken op de 
recovery verkregen naar aanleiding van toekomstige extra Critical Incident Interviews of toekomstige 
vrijwillige incidentmeldingen. Dit omdat: 
► de FMEA van de recovery het beste gedaan is zowel qua ge'investeerde tijd als qua volledigheid en 

qua aantallen faalwijzen en omdat 
► de frequentieverdeling zonder weegfactoren veel lijkt op die van de Critical Incident Interviews in 

die zin dat menselijke faalfactoren het meest voorkomen gevolgd door organisatorische faalfacto
ren. 

Met een X2-toets kan dan getoetst warden of de FMEA-verdeling hetzelfde is als de werkelijke 
frequentieverdeling . 

7.7.6 Tot slot 
Algemeen geldt voor alle bij de FMEA en Critical Incident Interviews gevonden technische, organisato
rische en menselijke faalfactoren dat ze te voorkomen zijn. Verder blijkt uit zowel de FMEA als de 
Critical Incident Interviews dat organisatie- en HR5-falen verantwoordelijk zijn voor het leeuwedeel van 
de geconstateerde faalwijzen en incidenten. Naar aanleiding van deze resultaten is het nodig een 
beter en een vollediger inzicht te krijgen in de basisoorzaken van deze faalwijzen en incidenten. Om 
dit inzicht te verkrijgen is het nodig een incidentenmeldingssysteem in te voeren waarbij incidenten 
vrijwillig gemeld worden. Als het aantal gemelde incidenten groat genoeg is om een goede afspiege
ling van de werkelijkheid te krijgen, dan kunnen er op een (statistisch) verantwoorde wijze maatrege-
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Jen getroffen worden. De classificatie/actiematrix kan hiervoor als uitgangspunt dienen (zie [ 17] en 
paragraaf 2.4) . 

Samenvattend heeft dit af studeerproject het volgende opgeleverd: 
► het project heeft de noodzaak voor de invoering van een vrijwillig incidentenmeldingssysteem 

aangetoond en 
► het project heeft de basis voor de invoering van een vrijwillig incidentenmeldingssysteem gelegd. 

Het uiteindelijke advies luidt dan ook om in het kader van de aantoonbare noodzaak van het streven 
naar procesbeheersing verder te gaan met de ontwikkeling en de implementatie van een vrijwillig 
incidentenmeldingssyteem op de OK. 
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Epiloog 

Hoe verder met risicomanagement...? 
Dit client te gebeuren door verder te gaan met de voorbereidingen en uiteindelijk de invoering van een 
incidentenmeldingssysteem. Gelet op: 
• de doelstellingen van het RiMaZ-project en 
• de resultaten van de beide inventarisatiemethoden, 
is dit noodzakelijk om de processen zo goed mogelijk te beheersen en zo de zorg veiliger en beter 
voor de patient te maken. In verband met het oog op de invoering van een incidentenmeldingssysteem 
zowel op de OK als oak op andere ziekenhuisafdelingen, zijn de volgende aanbevelingen en over
wegingen te geven: 

• Top-down commitment van het management is noodzakelijk om de randvoorwaarden voor de 
invoering van een incidentenmeldingssysteem te waarborgen. Hierbij client gedacht te warden 
aan: 

• het aanmoedigen van medewerkers om procesafwijkingen te melden zodat door registratie 
en analyse hiervan lering getrokken kan warden (een zogenaamde "no-blaim policy"); 

• het beschikbaar stellen of maken van de rniddelen (geld, materiaal) en capaciteit (mede
werker(s) van de afdeling) om incidenten te kunnen analyseren en inventariseren; 

• het mogelijk maken van trainingsprogramma's voor gebruikers van het meldingssysteem op 
een afdeling. 

• Een vrijwillig incidentenmeldingssysteem moet ([ 13),[ 16) en [ 17)): 
• zich richten op structurele patronen die zichtbaar warden door een grate database te 

analyseren en niet (alleen) individuele ongevallen te analyseren; 
• zich richten op het ''waarom" en niet op het 'wie' of ''wat": 
• de aandacht richten op alle incidenten en zich niet laten aansturen door de gevolgen: dus 

niet de hoeveelheid aandacht en onderzoeksrniddelen proportioneel laten zijn met de emst 
van de uitkomst van een ongeval. 

• Procesafwijkingen zijn niet alleen bijna-ongevallen en ongevallen, maar oak complicaties (zie ook 
hoofdstuk 1). Oak deze zullen in de toekomst geregistreerd en geanalyseerd moeten warden om 
structurele verrnijdbare oorzaken op te sporen en te elimineren opdat het optreden van complica
ties zo klein mogelijk (gehouden) wordt. 

Risicomanagement en kwaliteitszorg: kostenpost of "competitive edge"? 
De komende jaren zal risicomanagement en kwaliteitszorg in het algemeen in de gezondheidszorg 
een belangrijke plaats in gaan nemen. lndien een goed doordachte aanpak gehanteerd wordt 
kunnen veel kosten uitgespaard warden. Uit onderzoek van Waszink [21) blijkt dat het voordelig is bij 
de ontwikkeling van zorgsystemen ( =managementsystemen) niet uit te gaan van de organisatiestruc
tuur maar uit te gaan van de processen. Dit voordeel wordt bovendien grater indien het voldoen aan 
eisen op meerdere resultaatgebieden wordt gemtegreerd in een systeem: gedacht moet warden aan 
de integratie van zorgsystemen voor bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, milieu en kwaliteit. Bij het 
opzetten van zorgsystemen is het beter om: 
• uit te gaan van processen: dit levert een aanpak op die eenvoudiger is en gekenmerkt wordt door 

een kleinere omvang in de regelgeving clan een aanpak gebaseerd op de organisatiestructuur; 
• de verschillende zorgsystemen te integreren. 
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anesthesist 

76 

overdraeht 

algemeen 2 
OK+elders 

.inesthesie 2 
ok.+recovery 

I 
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desinfectans : jodium, alcohol 

n.lmf!nlij,t : 
wie, wat bij 

welke operatie 

desinfectilll• 

42 

voorbereiden 
(penoned) 

instrumcnten 
+ 

gazen 
tellcn 

12 

·O 
pati~nt
do,,ier 

verwijderen 

13 

47 

wa.arschuwen 
anesthesist 

i 
c::::=;; 

BO 

uitleiden 

kla.arleggen 
ontbrekend 
ma.teriaal 

14 

volgende patif!nt 

vcrvoer 

29 

c=)~ 
~ Bl 

naar 
sterilisatie 

na.ar 
path . an.it. 

naar 
l.u:, 

extra 
antagonercn 

en/of anderc 
med.icatie 

naar 
sterilisatie 

I : 
allergic pati~nt voor bepaald ontsmettingsm.iddcl? 

L : 
-reflcxen l.erug + 
-adenhaling terug 
-patient stabiel 

M: 
-patient wekbaar 
-adenhaling blijft 
-reflexen 
-patient st3biel 

S : 
-materiaal voor de volgende patient gereed? 

AA 

mcd.icatie 
en/of 

n.:ibeademen 

16 

recovery 

C 
IC 



bloedtransfusie 

aanvullen 
vocht 

vochtbalans 

waarschuwen 
anesthesist 

77 

78 

hechtmateriaal 
+ implantaat 

klaarleggen en 
aangeven 

O:in de gaten 
houden vocht
verlies via 
verdamping 

P : opvangen 
urine+ 

controle 
maagsonde 

Q:opvangen 
bloed 

norm 

R: wegen gazen 

ins trumen ten 
aangeven 

79 

registraties: 
monitoringgegcvens 

op anesthesielijst + 
voch tbalans + 

medicijnverbruik 

waarschuwen 
anesthesist 

55 

toelichting bij processen: 
l :bij problemen anesthesist waarschuwen 

J : 
monitoring 

K : 
monitoring vochtbalans 

anesthesie-assistent registrcert: 
-bloeddruk 
-frequentie/pols 
-infusie : I+ welk middel 
-slaapnedicatie 
-pijnstillers 
-vochtbalans 
-wie bij de cperatie 
-spierverslappers 

P: 
klcur, hocveelhcid 

-andere medicijnen o . a. antihioticum 
-saturatie 
-capnograaf /CO2 
-zuurstofgehalte 
-tijd 
-eventueel teq:>eratuur: 
•rectaal 
•nasaal 

postmratievc beleid: 
-vocht24 uur 
-ca. de boeveel tijd gemeten 
-hoeveel zuurstof 
-drains 
-catheter 
-wondcontrole/foto ' s/bloedprikken/overig 

2 : -verhelpen situatie: verwijderen losse gebitsdelen, contactlenzen (en brillen), sicraden 
-toevoegen/aanvullen ontbrekende: opzetten operatiemuts, vermelden op ancsthesielijst of er kronen aanwezig zijn 

10:aansluiten aan beademingsapparatuur + alarmen instellen + lijnen inbrengen + medicatie toediencn + 
gasflow instellen + eventueel dichtplakken ogen 

11:-catheter inbrengen 
-patient in houding brengen 
-ontsm.etten pati6nt 
-afdekken patient 

17 : aansluiten i . v.m. monitoring:*!:CG •sa02 •RR *drukmeting •temperatuurmeting •eventueel beademingsapparatuur 
19:mondeling en schriftelijk: 

-aard ingreep 
-anesthesieverloop : belangrijke punten 
-postoperatieve bijzonderheden ten aanzien van:•de operatie : -blocdverlies *de 

-vochtbalans 
23: afponsen : 
-registratieformulier 
- "pal " -formulier 
-tussentijdsberichtformulier 
-IC-papieren 
-declaratieformulier 

25 :mondelinge overdracht bijzonderheden 

-drains 
-wondcontrole 

anesthesie:-medicatie bij pijn 
-antibioticum 
-bloedverdunning 
-laboratorium aanvragen 
-rOntgen 

42 : voorbereiding:•handen wassen •drogen •steriele jas •steriele handschoenen •tafel opdekken 
54 : ook bijvoorbeeld infuusregelaar open/dicht als de bloeddruk te hoog/laag is 



zuurstof + 
evcntuccl 
mcdicatic 
tocdicnt:?n 

w.:iarschuwcn 
ane,thcsist 

aanslui ten : 
•ECG *Sa02 *RR 
+ eventueel be
adem.ingsapparatuur 

T: 
monitoring : 
ECG 
pols 
s.1.turatie 
bloeddrult 
t~ratuur 

56 

drukmcting met bchulp v.in lijnen 

U : 
-vondcontrole 
-bloedverlies 
-pijn 
- "bewusthcid" van de patient 
-stahilitcit pati~nt: 
*geen pijn 
*ademhaling 
•welc.baar+w.ikker 
-urincproduktie/controle 
-pulsatiecontrole 
-circulatic/stuwing 

eventuecl 
bloed 

a fnemcn 

naar 
l.:iboratorium 

van 
lWoratorium/ "--, , 

uitslagen 
blocd

onderzoek 

V: 

vochtbalans 

overdracht 

rcgistratic status pati~nt: 
-pols 
-saturatic 
e . d. 

cpnerking: 
trajecten : 
-pijnbestrijding 
-voorbereidcn na 16 :00h 

_ ___ _._ ___ 51 

anesthesie
lij st 

bekijken 

-opvang instabiele patienten (terug van afdeling) 
-nog niet uitgewerkte plaatselijke nareose POK na 17 : 00h 
-POK-trajeet (weekend): anesthesie + uitslapen op recovery 
zijn gedeeltelijk of niet weergegeven! 

waarschuven 
anesthesist 

18 
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vochtbalans 

waarschuwcn 
afdeling 

overdacht 

49 

eventueel 
toedienen 
medieatie 

registratie 
status 

patient 

50 

specialist 
waarsehuwen 
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eventueel 
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inbrengen 

59 
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toediencn 
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Bijlage 4.1: Deelnemers handleiding 

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

Hieronder volgt een toelichting op de FMEA-techniek die gebruikt gaat worden alsmede een 
voorbeeld. Achtereenvolgens komen aan de orde het doe! van FMEA, de FMEA-analyse en PI
bepaling, het FMEA-formulier, een voorbeeld en de werkwijze tijdens de overige FMEA-sessies. 

1 Doe! FMEA 
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) is een techniek die gericht is op het inschatten van 
potentiele risico's: 

FMEA signaleert aanwijsbare oorzaken en gevolgen v66rdat deze zijn opgetreden, 

door een schatting te maken van de kansdichtheid. Omdat in het RiMaZ-project het uiteindelijk doe! 
het beheersen van de processen op de afdeling is, word! hier de proces gerichte variant van FMEA 
gebruikt. 

2 Faalwijzen, oorzakenanalyse, gevolgenanalyse en PI-bepaling 
FMEA gebruikt een oorzaak-gevolg structuur en is een groepsactiviteit van relevante deskundigen die 
deze structuur al brainstormend aftast. Hierbij word! een model gebruikt dat de processen op uw 
afdeling beschrijft. 

Middels de FMEA-techniek wordt het volgende in kaart gebracht (zie ook het FMEA-formulier verderop 
in deze handleiding) : 
A het vaststellen van alle denkbare ''faalwijzen" (Failure Modes) van het proces. Met faalwijze 

word! een procesafwijking bedoeld, waardoor niet het beoogde resultaat gehaald word!. De 
faalwijzen/procesafwijkingen worden gevonden door twee vragen te stellen: 
► Op welke wijze kan de procesuitkomst anders dan van te voren bedoeld zijn? 
► Op welke wijze kan bij volgende processtappen of later een probleem optreden? 

B het vaststellen van de mogelijke gevolgen van de faalwijzen. Dat kunnen gevolgen bij de 
volgende processtappen zijn maar ook later als de patient de afdeling verlaten heeft. 

C het in kaart brengen van de potentiele oorzaken van de faalwijzen. Hierbij wordt met oorzaak 
een werkelijke grondoorzaak (zogenaamde basisoorzaak) bedoeld: de oorzaak kan worden 
hersteld met een ingreep in het proces. Per gevolg warden alle mogelijke grondoorzaken 
genoemd. Het kan daarbij voorkomen dat de verschillende gevolgen van een faalwijze de
zelfde oorzaken kunnen hebben. Om de oorzaken zo breed en volledig mogelijk in beeld te 
krijgen, kan als hulpmiddel gebruik gemaakt word! van de "6 M's": 

mens, machine, methode, 
materiaal, meting, milieu. 

Zie voor een grafische weergave van het verband tussen oorzaken (met de "6 M's"), faalwijze en 
gevolgen, figuur 1. 



Mens 

Materiaal 

Figuur I 

M eting 

Potentiele 
oorzaken 

Miliau 

Proces 

Potentiele faalwijzen 
van de processen 

Verband tussen oorzaken, faalwijze en gevolgen [2] 

p a1i0fltfWld ies 

Potentiele gevolgen 
voor de patient 

Om prioriteiten te kunnen stellen warden de risico's gekwantificeerd. Hiervoor warden de volgende 
drie factoren geschat en daama gecornbineerd in een Prioriteitsindicatie (PI, oak we! Risk Priority 
Number (RPN) genoemd) van het risico: 
D de emst van de gevolgen per patient. 
E de frequentie van de (grond)oorzaken. 
F de corrigeerbaarheid van de oorzaken. Hierbij is een drietal aspecten van belang: 

I de zichtbaarheid van de procesafwijking (nauwkeurigheid/meetkwaliteit van de 
meting), 

2 de doorlooptijd tussen het proces waar de storing opgetreden is en waar de storing 
ontdekt wordt (dit is waar de meting plaatsvindt), 

3 de frequentie waarmee gemeten wordt: als er bijvoorbeeld eenmaal per dag 
gemeten wordt clan gaat er gemiddeld een halve dag voorbij voordat de procesafwij
king opgemerkt wordt. 

De corrigeerbaarheid wordt hier voomamelijk beperkt tot de meetkwaliteit dat wil zeggen de 
nauwkeurigheid of zichtbaarheid (zie het eerste punt hierboven) . De zichtbaarheid van de 
procesafwijking is namelijk de belangrijkste factor van de drie genoemde aspecten: het niet 
waamemen van een procesafwijking kan immers zeer emstige gevolgen hebben! Mochten de 
aspecten 2 en 3 (doorlooptijd en frequentie) van belang zijn clan kan dit verdisconteerd 
warden in de waarde die toegekend is aan de zichtbaarheid door deze te verhogen met een 
of meerdere punten (zie bijlage 2 van deze handleiding). 

De punten D, E en F warden elk uitgezet tegen een schaal van I tot 10. Deze schaal is niet absoluut 
(zie bijlage 2 van deze handleiding). 
G vaststellen van de PI van de risico's, zodat prioriteiten gesteld kunnen warden: 

PI = emst x frequentie x corrigeerbaarheid 
Voor interpretatie van de waarde van de PI zie bijlage I van deze handleiding. 

Na deze kwantificering volgt een laatste stap waarbij het PI gebruikt wordt om prioriteiten te stellen en 
vervolgens voor deze risico's met de hoogste Pl, het: 
H genereren van maatregelen en waarborging hiervan. 

Hiermee wordt geprobeerd het risico op een bepaalde faalwijze zo klein mogelijk te maken of 
uit te sluiten. Verder warden er afspraken gemaakt hoe er gewaarborgd wordt dat deze 
maatregelen oak daadwerkelijk uitgevoerd warden. 
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4 Het FMEA-formulier 
De resultaten van de groepsgesprekken warden tijdens de sessie weergegeven op een zogenaamd 
FMEA-formulier: 

FAALWIJZEN GEVOLGEN ernst OORZAKEN fr= COIT ni MMTREGELEN WMRBORGING 

Merk op dat de kolommen overeenkomen met de punten A t/m H die hiervoor behandeld zijn. 
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5 Een voorbeeld 
Hieronder volgen twee voorbeelden (een niet-rnedisch en een rnedisch) ingevuld op een FMEA-formu
lier: 

FAALWlJZEN G EVOLGEN ern s t OORZAICEN frea con ni MAATREGELEN WAAR BORGING 

r-onstateert lege auto- le loot op werk 3 -vcorwerp m bcmd 4 9 106 's avonds banden checken a anleren 

S·Jnd eerder vertrekk.en memobloadJe 
ZEaulo etc . 
openbaar vervoer 
ophalen door college 
penodielc checken 
etc . 

-band versleten 4 3 36 

-ventiel kapo! 3 10 90 

etc . 
etc . 

t..::meweg/olaas - medlc11nen sWcken 8 -verpakking cathete, beschadJgd 4 5 160 ... . .. 
0!11 S!eklng -contact catheter met niet stenel 

voonverp 6 3 144 ... . .. 
etc. 

etc. 
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6 Werkwijze tijdens FMEA-sessies 
Er zullen na deze uitleg over het project Risicomanagement en de FMEA techniek nag drie sessies 
plaatsvinden. In deze sessies komen de volgende stappen aan bod: 

SESSIE 

2 

3 

Invullen: 

Sessie 

1 

2 

3 

STAPPEN 

A faalwijzen vaststellen 
B gevolgen aangeven 
D ernst van de gevolgen bepalen 

C basisoorzaken per gevolg bepalen 
E frequentie per oorzaak schatten 
F corrigeerbaarheid van de oorzaken vaststellen 
G PI bepalen per risico 

H maatregelen opstellen en waarborging hiervan 

Groepnummer· l / 2 

Datum Plaats Tijd Voorbereiden 

brainstormen laalwijzen 

brainstorm en (basis)oorzaken 

brainstormen maatreaelen 

Deadline inleveren hiervan 

Tot slot, voor vragen en eventuele problemen kunt u altijd even bellen of langskomen: 
Bastien van der Hoeff, 
Opleidingsflat: elf de etage, 
telefoon: 8920. 
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Bijlage I: Toelichting op de waarde van de prioriteitsaanduiding (PI ofwel Risk Priority Number) 

Bij de interpretatie van het resultaat van de F'MEA, een tabel met getallen die kunnen !open van I tot 
en met I 000, is het van belang het oorspronkelijke doe! van de F'MEA in de gaten te houden: het vinden 
van valkuilen of '~ijdbommen". De grootste risico's, die uit een F'MEA naar voren komen als grater clan 
100, kunnen in de volgende theoretische hoofdgroepen warden onderscheiden: 
► Ernst= 10 Frequentie= 10 Corrigeerbaarheidz 1 

Dit zijn emstige en frequent voorkomende problemen. Deze zijn uiteraard veelal bekend, de 
problemen warden door F'MEA bevestigd. 

► Ernstz I Frequentie= 10 Corrigeerbaarheid= 10 
Dit zijn niet emstige kwaliteitsverliezen, die echter nauwelijks gesignaleerd en gecorrigeerd 
warden. FMEA vestigt hier de aandacht op een gebied waar de patient (of een volgende proces
stap) hinder ondervindt. Het zijn kansen voor verdere verbetering. 

► Ernst= 10 Frequentiez 1 Corrigeerbaarheid= 10 
Dit zijn de emstige, zelden voorkomende rampen waarvoor F'MEA in de eerste plaats bedoeld was. 
Hoewel risico's van deze categorie dezelfde risicofactor kunnen hebben als de twee voorgaande 
categorieen, zal in de praktijk aan deze categorie voorrang warden gegeven. 

Na een kritische evaluatie van de resultaten van de F'MEA moet warden gekozen welke risico's het 
eerst warden aangepakt; daarbij kan warden gekozen welke factor zal warden verminderd: 
► ernst; dit is vaak moeilijk. Het verminderen van de emst van het gevolg van een storing betekent 

dat het proces robuust moet zijn voor variaties in de betreffende parameters. Meestal moet clan het 
proces ingrijpend warden gewijzigd. 

► frequentie; het is al eenvoudiger de storingsfrequentie te verlagen, bijvoorbeeld door het onder
houdsschema aan te passen. 

► corrigeerbaarheid; dit is vaak de eenvoudigste oplossing, die helaas oak het meest over het hoofd 
wordt gezien. Het gaat hier om de beheersstructuur van het proces. 
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Bijlage 2: Toelichting op het inschalen van de waarden van emst, frequentie e n corrigeerbaarheid: 

emst 
emst: omschrijving: 
I geen gevolgen voor patient en volgende processtappe n 
(2) 3 
(4) 5 (6) 

geen gevolg voor patient, licht ongemak mogelijk bij volgende processtappen 
be"invloed patient en/of 

(7) 8 

9 
IO 

frequentie 
freguentie : 
I 
2 
(3) 4 
(5) 6 (7) 

8 
(9) 10 

volgende processtappen 
tijdelijke gevolgen voor patient 
blijvende gevolgen voor patient 
fatale gevolgen voor patient 

omschrijving: 
nooit 
bij ans nooit 
zelden 
regelmatig 
vaak 
(bijna) altijd 

corrigeerbaarheid 
hierbij wordt in eerste instantie alleen gekeken naar de "zichtbaarheid" (waarvan de waarde eventueel 
gecorrigeerd kan warden voor de aspecten "doorlooptijd" en "frequentie" : 
zichtbaarheid: omschrijying: 
I (2) zeker vastgesteld 
3 (4) waarschijnlijk vastgesteld 
5 (6) redelijke kans op ontdekking 
7 (8) !age kans op ontdekking 
9 waarschijnlijk onopgemerkt 
IO zeker onopgemerkt 

Llteratuur: 

[I] Aalst, R. van 
Robust Design 
Technische Universiteit Eindhoven, conceptafstudeerverslag, mei 1994 

[2] Bij, J.D. van der; Monhemius, L. ; Mulder, F.A. ; Tuijl, H.F.J.M. van; Wortman, J.C. 
lnleiding kwaliteitsmanagement 
Technische Universiteit Eindhoven, dictaat 1992 
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Bijlage 4.2: Resultaten FMEA-sessies 
proces voorbereiden-secretariaat 

FAALWIJZEN GEVOLGEN emst OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

1 patient te taat (>15 min.) OK lgt sti (oponthoudJ - patitft nog niet gereed voor operaUe 50 
- Yflplffgaldoling blljft in got,,eke 
- patient Wliger1 te komen 80 
- patifnt hHft complicaUes tn val af 30 

60 

gepland progamma loopt uith"iel wlooid - patilnl: nog niet gereed voor oPfflllie 70 
- Yflplffgafdoling blljft in got,,eke 
- pltifnl: weigert le komen 112 
- patilnl: hffft complicities tn valt af 42 

M 

iTitatieJomist - patient nog niet gereed voor c>peratie 30 
- Yflplffgaldoling blljft in get,roke 
- patilnl wetgert te komen 2 48 
- pattlnt hffft complicatin en Yd af 2 18 

4 36 

2. specialist (operallU"J le llal narcose linger 5 - _., .... beiig (> prioritel) 70 
- _,,,.chi (spoedgoo,al) 30 

- _., .... heeft gHII - I>! - 30 
- afwijktn Vin de regets 80 
- vergeltn op It roepen door NCr• 30 
tariaat 

-le IIIHlhosle: kans op~ - _., .... beiig (> prioritel) 112 ~--lie --•hi (spoodgoYal) 48 

- _.. .... hNft - - I>! - 48 

- lfwijkon """ de regot, 128 
- vergettn op te roepen door HCte- 48 
tariaat 

iTitatielomJsl - _.. .... beiig (> prioritel) 7 42 
• .......,chi (spoedgoo,al) 3 18 

- _., ... hoeft - - I>! - 6 18 
- atwijken "'" di ,-.gets 8 48 
- vergeten op te roepen door seere- 3 18 
tariaat 

gepland progamma loopt uith"iel wlooid . _., .... beiig (> prioritel) 2 88 
. o,ormachl (spoedgr,al) 2 42 

. _., .... hNft - - I>! - 1 42 
- afwijken van de regels 2 112 
- vergeten op te roepen door HCfe- 2 42 
tarilat 

3 pat;fn le laat bestelen OK lgt sti (oponthoud) - patilnl nog niet gerNd YOOr operatie 50 OPMERKING: 
- -,,INglldoling blljft In gel>rok• OORZAKEN ZIJN NIET LOGISCH 
- patilnl wetgert te komen 2 80 T.0 .1/. FMLWIJZE 
- patMtnl hffft complicaHn tn val af 1 30 

4 60 

gepiand progamma loopt uith"iel wlooid -~noglielge,Hdwor_.iie 70 OPMERKING: 
- -,,INglldoling blljft in gel>rok• OORZAKEN ZIJN NIET LOGISCH 
- patilnl: wwiget1 te komen 2 112 T .0 .1/. FMLWIJZE 
- patllnl: hetft complieaUes .., val af 1 42 

4 M 

i"rtatie/onrust - polilnl nog lie! ge,Hd ..... --lie 30 OPMERKING: 
- -,,INglldoling blljft In gei>rok• OORZAKEN ZIJN NIET LOGISCH 
- pablnl W'l6gert It komen 48 T.0 .1/. FMLWIJZE 
- patllrt hNft compicatin tn YII If 18 

36 
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proces· voorberetden-secretariaat 

FAALWIJZEN 

5. Oftbfllken gegr,ens/doamenten 

GEVOLGEN 

nt:1tie 

pa,_ lon,ggestuurd 

~ loopt ult/nie! YOlloold (pall
ent val 1f) 

OKligl stl 

Din-'< 

ntatie 

palilrt lon,ggestuurd 

palilnl loch gooper-,j (zonder-
ge -) 

intalie 

p1titnt teruggelhu'd 

""'1teerdelctiu 

_,,_ bj palllrt geschaad 

7. ope~tie gait nilt door (reeds t. ntatie 
steldepattlnl) 

8. o~~tie van reeds bellefde patitnt 
begint tater 

9.af~-
iitormatie 

10. palilnl nilt goed voorbereid 

11 . negerwnW9nsvanpatilnl:om 
specialistte..,.-.en 

__,, bj palllrt geschaad 

fflatie 

vet1ceerde1cties 

extra handolingen 

_,,_ bj pa,_ geschaad 

emst OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

- OK geeft ...,;g;,,g riet door f05 
- goon namen gobnikl 2f 
• 'ffl91,sen seeretariaat 27 

• OK goeft ...,;g;,,g riet door 280 
- goon namon gobnikt 56 
• vergissen secre11rtaa1 72 

• OK goeft ...,;g;,,g riet door 2'5 
• goon namon gobnikl •9 
• VW~Hn Hefflariaat 63 

• OK goeft ...,;g;,,g rNI door 175 
- goon namon gobnilcl 35 
· vergil:IM IKl"ltariaal '5 

. slonlglloid a-.;i '° 
-slonlglloida-.g 2, 

- slonlglloida-.g 2, 

- slonlglloida-.g 6' 

- slonlglloido-.g 6' 

• slonlglloid a-.;i '° 
• slonlglloid a-.;i 2, 

• slonlglloid a-.;i 2, 

-slonlglloida-.g 6' 

-slonlglloida-.g 6' 

• slonlglloid •-.V 6' 

• slonlglloid •-.V 6' 

- goongoodoscrwn,g fB 
••aA•c~tin a 
- mana-falen 6' 

-gNflgoodolctefflll!I •8 
• atwe con1)1c1U.1 2, 
- mana-falen 22, 

• acute opwatie 18 
- c001)licalio_ndo_.lios 9 
• operat..- te lul 18 -•IIIMA,g--- f8 --
- -i,1ooga-.g bljft in gol>rol(e 392 

- ¥9fl)looga-.g bljft in gol>rol(e '8 

. ¥9fl)looga-.g bljft in gebfllko 

· opem..- wagenl 

9 



proces recovery 

FAALWIJZEN 

1 . llffl1 bedMncapacilil 

GEVOLGEN 

staptie i:,rowanma/pattlnl val af 

(andere) patilnl eerder naar afds,g 

patitrt bewll11d op de OK--kamer 

(1ndere) p1tilnt van be1deming (servo) 
al 

p1tifnl: 11111goneren 

stress/mlalielhoge -1<dM 

emll1 OORZAKEN 

- rHf: hlnteerbare OK-pbinrw'lg (le orre-
gelmalige hoge instroom) 
- te llge uitstroom (pat..,_. gebonden) 
- ext~ irNoer van buittnaf (Of'M>OIZien) 
to.a: afd.JOK. shock. POK. dagcenlNn) 
- afdnng k°"' -ra•gd opllalon 
- slec:tce cOfMU'licalie anesthesist • - r• 
covory ~ (extra invoef) 

- - afstemming OK.plan-
rwtg--recovery 

- rwt hanl:Hfb1re OK-parwing (te orre-
gelmatige hoge instrvom) 
- le Iago uitstrvom tpatitr< gebonden) 
- extra iM>er van buittnaf (e>rM>Or;Mn) 
(0.1: 1fd.lOK. shock. POK. dlgcnN'Tl) 
- 1fdeling korn: vertrugd ophafen 
- 5'echte comnncau. anesthlsist --re-
covory -i,lffglcundige (extra invoef) 
- geen afstemrring OK-plan-
mv--recove,y 

- rHf: hlnteerbare OK..ptanrw'lg (le orv-• 
gelmattgl hoge instroom) 
- te Iago uitstroom (patitr< gebonden) 
- extra iM>er van buittn1f (OrtYOORien) 
(o.a: ald./OK. shock. POK. dagcenlNn) 
· afdnng k°"' -..agd opllalon 
- slechte cormu'iclltie anesthesisl --r• 
covory-i,lffglcundige (Pini invoef) 

- - afstommg OK.plan-
ning--recc,yery 

- rHf: hlntfflb1re OK-s,lanrw'lg (te orv-e-
gelmalige hoge instroom) 
- te Iago uitstroom (patitr< gobonden) 
- extra irNoer van buitenaf (onvoorlien) 
(o.a : afd.JOK. shock. POK. dagcertnm) 
- afdnng k°"' -..agd opllalon 
- slechte cormuicaU. anesthesisl --r• 
covory ~ (Pini invoef) 

- - afstommg OK.plan-
ning--recOYtry 

- Ml hlntHrbare OK1U,n,g (te orv-e-
gelmalige hoge instroom) 
- te Iago uitstroom (patitr< gebonden) 
- extra inYoer Yin buittnaf (orM>Onien) 
(o.a: afd.JOK, shock. POK. dagcentn,n) 
- afdnng k°"' -..agd opllalon 
- slechte cormuic1tie anesthesist - _,. 
covory ~ (Pini invoef) 

- - afstommg OK.plan-
ning--rocowry 

- niel hanl:Hl'bare OK-plll'IW,g (te om-
gelmatige hoge instroom) 
- te Iago uitstroom (patitr< gobonden) 
- extra iM>er van buittnaf (ono,oorz;.n) 
(o.a : afdJOK. shock. POK. dlgcentnm) 
· afdnng koml -..agd opllalon 
- sledlte cormu'iclltie anesthesist - - r-. 
covory ~ (Pini invoef) 
- geen afstommg OK.plan-
ning- - recove,y 

IO 

freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

210 

336 

35 

.. e 
16B 

10 70 

150 

240 

25 

320 
120 

10 50 

IIO 

1 .. 

15 

192 
72 

10 lO 

1B0 

288 

lO 

384 
1 .. 

10 60 

150 

240 

25 

320 
120 

10 50 

IIO 

1 .. 

15 

192 
72 

10 lO 



proces recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN emit OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

2. met aankondigen beademings- geen controle uitvoeren op apparah.u - riet naleYen van afsPBken om door te 60 
pii1tIenI _., 

- vergeten door anesthesie assistent 60 
doortegr,en 
- intercom werld niet 4 48 

handbeademing (i'ldien 11ff11 beade-- - niet naleven van afspraken om door te 60 
mingsapparatuur vrij) -- vergeten door aneslhesie assistenl: 60 

door le geven 
-intercomwerid:niet 48 

eerder illtagoneren - niet natwen van afspraken om door le 100 -- vergeten door anesthesie auistent 4 100 
doorlegeven 
- nercom wertct niet 4 BO 

extra onrust/fflaUe - niet naleven van afspraken om door te 60 -- vergeten door anesthesie assistent 60 
doortegever, 
-nercomwwktniet 48 

capacitei le kort (1 :1 verplegi,g) - niet nafewn van afspraken om door te 60 -· - vergeten door anesthHNI assislenl 60 
doortegeven 
- intertom werkl riet 48 

3 palient met instabiele conditie afte- capacitetl te kort (1 :1 verpeging} - ...- allfflhesist uilgoleid e· 54 
veren (5'echt doorademen en slap) --•-linggecontroleffll e· 54 

- OfWOktoende IMlring anesthHMMNr-
ling 5· 72 
- lerugwal qdens 'IWYOel" 

- hoge -1<dN< door OK-pogramma e· 54 
- uitloop op OK 5· 54 
- rigedrag tijden1 \l9MHN" OK- recov. 5· 54 

5· 54 

extril anlagoneren - ...- anesthesist uilgoleid 5· 90 
- OIWOldoende adomhaling gecontroleffll e· 90 
-~ 9fYaring anesthe....,._ 
ling e· 120 
-lerug,,alqdens_,,.., 
- hoge -1<dN< door OK-pogranma e· 90 
-uitloopopOK 5· 90 
- rijgechg lijdons _.,.., OK-ro<ov. e· 90 

e· 90 

0,-gebrek - rtmesloringen - - -list uilgoleid 5· 144 

- - •domhaling gecontroleffll 
5· 144 

- orwokioende ervamg anesthesie4Hr-
ling 5· 1V2 
- lerugval qdens _,,..,. 
- hoge -1<dN< door OK-pogranma e· 144 
- uitloop op OK 5· 144 
- rijge<ng qdons __, OK-ro<ov. e· 144 

e· 144 

o~- omis1 - ...- anesthetist uilgoleid e· 144 
- OIWOldoende adomhaling gec...,.._.d e· 144 
-~ ervaring a~-
ling e· 4 1V2 
-lerug,,alqdens_..., 
- hoge -1<dN< door OK_....,. e· 144 
-uitloopopOK e· 144 
- rijgea'ag '1defl• wrvoer- OK-recov. 5· 144 

e· 144 

moeilijk le achtefna~n 

11 



proces recovery 

FAALWIJZEN 

4 . s~chte OYfflhcht (rHrirnlltie. 
MRSA t,;jYoO<f>ffld) 

• gegtYIRS ontbreken op (IMS
lhesie) lijst 

- Offllolledige mondolinge ownhchl 

5. gffn ownnc/11 (lijdons -•· 
zonder patilnt aan te IUl:en: nNfl'lt
lMi en wegtopen) 

GEVOLGEN 

ver1c:Nrdeacties 

verkeerde medicatie 

ver1c:Hrde acties 

~fff'deacties 

ldem'hal1 lthtand 

iMien S9"eep wrkeerd stut vrennefd, 
andere obaltf"VlliH 

matie/orrust 

emst 

9 

OORZAKEN 

- slecht irMMn anesthesie list 
- onvoledige ovenhcht tijdens aflossing 
op OK 
- nalatighei<Uonwetendheid anesthesie 
assistenl 
- onvoledge overdracht tijdens afloslilg 
op OK 

- nalal;ghetd/onwetencl,etd anesthesie 
assistent 
- onwledige OYerdracht ljdons aflosmg 
op OK 

- nala~onwet:enclleid anesthHie 
Hlistffl 
- onvoledige ovtrdrachl tijdens: aflossing 
op OK 

- nalatv,ekl anesthesia Hsistenl (geen 
ge<UdJ 
- hoge-cN<OK 
- dnJd:e op reec,yery 
- tlechl:e ~ corrm.ricatie 

- nalalis,leid aneltheM IHlstenl (geen 
ge<UdJ 
- hoge-cN<OK 
- dnJd:• op reec,yery 
-wthteonderlingtcomm.ntalie 

- nalatv,ekl anesthesia assistffl (geen 
ge<l,j(IJ 
- hoge-cN<OK 
- drukle op recovery 
-•chi•~ comm.ncatie 

- nalatigheid 1nrnthe1M' Hlistenl (geen 
ge<UdJ 
- hoge-cN<OK 
- mulcle op recovery 
- slechle ondffllnge conwruicalie 

12 

freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

7 8 '48 
1· 7' 

392 

1· 1· 

392 

1· 7' 

392 

7' 7' 

lie 

120 
80 
lie 

• 108 

5 135 
5 80 

• 108 

lie 

5 120 
5 80 

• lie 

Je 

5 45 
5 30 

• Je 



proces. recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN emst OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

6. patient 5'ectt/'wfkeerde houcing i'lfuusldrain snewel: - spoedgev.11 3 72 
afteveren --1,oogdeweri<dN<OK 5 110 

- om,slige patitnt lijdens ....... 6 72 
- protocO, l'Nt volgenlniot kemen s· 108 
- ontbreken professionele houdr,g/ ge- s· 108 
drag 

-ge - spoedgev.11 3 72 
-YffllOogdeweri<dN<OK 5 110 
-OM1$1igepatitntlijdenswrYOer 6 72 
- protocol niet volgenlniot kemon 5· 108 
- ontbreken professionele houding/ ge- e· 108 
drag 

extremitHen CH betdemd raken - spoedgeval 3 • 108 
--1,oogdeweri<dN<OK 5 3 135 
- orrustige patient tpns vervoer 6 2 108 
- protocol niet volgenlniot kemen e· 3 162 
- ontbreken professionete houding/ ge- s· 3 162 
drag 

MCht doorademen patitnt - spoedgev.11 3 gs 
--1,oogdeweri<dN<OK 5 120 
- 0MISlige p1titnt lijdens ......- 6 gs 
- protocot niet volgen/riet kennen s· 1 .. 
- <>ttbreken professionele houding/ g9-- s· 1 .. 
drag 

kin tijdens braken aspirwen - spoedgeYal 3 gs 
--"<>ogdeweri<dN<OK 5 120 
-om,stigepatitntlijdens- 6 gs 
- protocO, niet \IOlglnlrNt kennen e· 1 .. 

- - profws- houdingl ge- e· 1 .. 
drag 

chinslwonden ~ ver- - spoedgev.11 3 36 
-lijrl -~weri<dN<OK 5 •s 

. om,stige p■- lijdens -- 6 36 
- protocol niet volgenlniot komon e· 54 
- 0111><eicen profw•- houdingl ge- e· 54 
drag 

chins niet vacuOm: ~en - spoedgeYal 3 36 
-~-'<dnA<OK 5 •s 
- om,stigepatitnt lijdens-- 6 36 
- protocol niet volgenlniot kemon e· 54 
. - .. profes- houdingl ge- s· 54 
dnlg 

maagsonde met handschoen ats op- • spoedgev.11 3 36 
vangzak --"<>ogdeweri<dnA<OK 5 ,s 

• OMISlige patitnt lijdens - 6 36 
• protocol niet volgenlniot kennon 5· 54 
• 0111><eicen profes- houdingl ge- e· 54 
dnlg 

infuuspomp ~ modicatiestic:ke< • spoedgeval 3 • 1W 
-~weri<dnA<OK 5 3 105 
• onrustige patitnt lijdens - 6 2 1W 
• protocol niet volgenlniot kennon 5· 3 126 
• 0111><eicon profws- houdingl ge- s· 3 126 
dnlg 

onderdelen OK-material! liggen in bed • spoedgeval 3 36 
(t,;jv. rolmalje , dial1lomNpla1t) -~weri<dnA<OK 5 •s 

• OMISlige patitnt lijdens - 6 36 
• protocol niet volgenlniot komon s· 54 
• 0111><eicon professionolo houdingl ge- e· 54 
drag 

stucit• WHfsel in bed • spoedgr,ol 3 • 36 
-~weri<dnA<OK 5 3 •s 
- OMISlige patitnt lijdens ....... 6 2 36 
• protocol niet volgenlniot komon e· 3 54 
• 0111><eicen ~ houdingl ge- e· 3 54 
dnlg 

molons/dekens OYl'f'bodg In bed ondtr • spoedgev.11 3 • 36 
sllppepattlnl --1,oogde-'<dnA<OK 5 3 •s 

• om,stige patitnt lijdens - 6 2 36 
• protocol niet volgenlniot kennon e· 3 54 
• 0111><eicon profes- houdingl ge- s· 3 54 
dnlg 

13 



proces recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN em91 OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

6 vervolg patient met make up, sieraden om etc . - spoedgeval 3 72 
- vemoogde ""'1<druk OK 5 90 
- onrustige patitnl lijdens vervoer 6 72 
- protocol riet \IOfgeMHt kennen s· 108 
- ontbrlktn profHsionM houding/ ge- s· 10B 
chg 

""""'®endetoegedekl - spoedgeval 3 4 36 
- vemoogde ""'1cdruk OK 5 3 45 
- onrvstige pa- tijdens - 6 2 36 
- protocol IHI \IOfgeMHt kennen s· 3 54 
- ontbret<en professionele ~ ge- s· 3 54 
chg 

7 slechte cOfffl'Ulic:atie door Der- gHn dutdeijlcheid OYef uil ti YOeren -~ materiaal (- stomg) 64 
com•sffl act;es - bediemg onbekond 

- orjuste bediemg 32 
- riel in gelegenheid Hin II beant- 120 
woorden BO 
- oncudeiik1 boodschap 

200 

gHn gehoof" gegeo,en 11n aaie 10 -~materiaal(inclisiefstomg) 80 
op,oep - bediemg onbekond 

-orjust•~ 4 •o 
- ,NI: in gelegenheid Hin II belnt- 5 150 
woorden 5 100 
- -.clolljk• boodschap 

5 250 

mlatie/OfWUsl - ondeugdeljk materiaal (inclisief stomg) 24 
- bediemg onbekond 
- ,..uisto bediemg 4 12 
- rilt In gelegenheid sein te beant- 5 45 
woorden 5 30 
- -.clolljko boodschap 

75 

Yllf1<Hfd gebruik (gewelige -• - be<oeplhouding 12 
hoorb11r voor andere patiln:en) 

B opdracht medk:atie onduidelijk/nie Yeftceerde acties - -.clolljk sclrjYon 32 
aanwez;g - onduid-,clonvoledig - 240 

- """"'®ende lon,gkOl)peing (door rweo- 200 ~, 
- vertcHrde rnedicatie voorgesdn\19n 240 
(1.o.v. --.g) 
-modicalie-enoptesclwijwn 200 
- storing nercom 576 

-- doseringen 
- -.clolljk-.... 4 32 

- oncudolf</onvoledig - 6 240 
- """"'®ende lon,gkOl)peing (door reco- 5 200 ~, ------ 240 
(t.o.v. behandeling) 
- medicalie vergeten op t1 schftien 200 
- storing n:ercom 576 

patitnl: kin tierdoor niet naar tus (poi- 6 - -.clolljk-.... • 24 
klirischa gynaecologie) - oncudolf</onvoledig - 6 180 

- - torvgkOl)pelng (door rweo- 5 150 ~, 
- vertl:fff"dl meclcatie worgeschrwen 180 
(1.1 .V. behandeling) 
- medicatie _ .. op le sclwijwn 5 150 
- storing n:ercom g 432 

14 



proces· recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN emst OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

9 OOjUISle instlling 1pp1ratt1S veftceerde act)fs -bediering-end 116 
- afsprakenlprotocol ON>ekend 116 
- steehte cortrole door reeOYefY (nalat~ 116 
t,e;d) 
• M'teUonalitH onvoktoende 512 
-hoge-1<dtu< 80 
- onvotdoende periodieke tedrische con-,, ... 

patMtft kin aspinrln doordal Lit- - bediering-end 116 
zuigapp1ratt1S rwt werkt - afspnlkon/p<otoeot -end 116 

- slectCe conlro6e door reeow,y (nalat~ 116 
t,e;d) ---- 512 
-hoge-1<dtu< 80 
• onvokioende periodieke tednsche con-
1role 

hart--lademstlstand -bediering-end 108 
- afspraken/protocol ON>ekend • 108 
- slechte controle door re<:OYefY (nalatig- • 108 
t,e;d) 

- 11.rlctionalitoil- 576 
-hoge-1<dtu< 110 
. 0nYOldoende periodieke teehnische con-
lrole 

shock raken a 
- bediering - • 108 
- afspnlkon/p<otoeol -end • 108 
- sloehte eonlrole door ...:<MfY (nalalig- • 108 
t,e;d) 

---- 576 
-hoge-1<dtu< 110 
- onvokloende periodieke technische con-
lrole 

patient kan nirlt goed beademd worden -bedioning-end 108 
- alspr.akon/p(otoeol -end 108 
- slechte contn>te door recovery (nala~ 108 
t,e;d) 

---- 576 
-hoge-1<dtu< 110 
- onvoktoende periodieke teehnische con-
lrole 

1 0 verkeerde rdonnatie of 1c~ Yelkeerde acties 8 -WfJJIHgaldeling bljft in golnke 382 
terwege laten infOffflltle 

11 . fOUldocwnent oporthoud - slordigheid~ Ml 

·-- -slonligheid~ 2, 

ilil:atie - slonligheidaldeling 2' 

patilnl teruggest....-d - slonligheid .-.g 6' 

patitnt loch ~ (zonder YOh<i- - slonligheid •Meling 6' 
gegegr,ons) 

verkeerde actkts - slonligheid aldeling 6' 

vertrouwen bij patifnl: geschaad -ll«digt,e;daldeling 6' 

12. ontbreken van gegewns oporthoud - slonligheid lldeling ,o 

--- - slonligheid ~ 2, 

fflatie - slordigheid lldeling 2, 

patient teruggestW"d - slonligheid lldeling 6' 

patitntloeh~(-YOh<i- 8 - slordigheid ~ 6' 
gegegevens) 

15 



proces: recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN em91 OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

1 J patM!nt Offlddoende voorbentkl extn handeingen - POK-~ cortroleert onvo1- 18 
voor OK -- POK-reeOYery orwotdoende uilgenist 18 

• -•~ in get,<eke 216 

mogeiike risico's verdef'op in hat: pro- - POK-YOOtt>eRiding cortroleert onvol-
CH -- POK-recowry orr.ooldoende uilgerust 

--.~ingobrek• 

- POK-YOO< Jereiding cortroleert onvol- 30 -- POK-<eC""'}'- uilgon,st 30 
• -.~ in get,<eke 

360 

onrvst/nbties - POK-YOOtt>eRiding cortrolffrt onvol- 18 -- POK-JKOYef'Y onvofdoMde uilgerust 18 
--.~ in get,<ek• 

216 

14 . na 18h00 c1p1citeit tekon aleen Ji;! met 0m.1stige/1~ssieve - annthestSt niet aanwezig (<> afsprnk) 38' 
pattlft - wendast>c1pacitK..1 ,t,,00 (0 .1 . geen 

1uistentie, onalngekonclgde beade- 168 
ming) 
- - 1fst■mming OK en rec_., (f'U!I-
!ll'l'"'lk) 126 
- compkaties patilnl 

1"4 --king 6 - anesthestSt riet aanwuig (<> afspnak) 38' 
• wwtdist>cap■ cleit.,_1 1 "'°° (0.1 . geffl 
auistentie , onungekoncigdt beade- 168 
ming) 
- - 1fst■mming OK en reca-y ('"!I-
!ll'l'"'lk) 126 
- c~aties patilnl 

1"4 

vertceerde 1cties 8 - •nnlhesisl riet 1MW'IDg (<> 1fspra1k) 512 
- wtndist>capacleit.,.1 1NO (0.1 . geer'I 
1stistereie, onungekonclgde beade- 224 
ming) 
- geen afstenming OK en recove,y (rug-
!ll'l'"'■k) 168 
-~lie•P-. 

4 192 

15 onYOkk>ende controles/obser- patilntonderkoeld - protocol IN! uilgeYC>ffl! 4 4 128 
vattes op recovery -protocol- 5 3 120 ----- 8 8 512 

- omJltige p■tilnt 
- W'lftdlst>capactet_, (""' 1: 1 pat► 48 ..... , 72 
· - go0M 1fst■nwninjJ'-chl 
door OK (...-.g, sclwiftllijk) 4 160 

gHn juiste WHrglve vochlbaJans 6 - protocol IN! ulgeYC>ffl! 4 4 IHI 
-protocol- 5 3 110 ----- 8 8 38' 
- omJltige p■tilnt 
- '#'lftdlSl>capacleit-. ('IHI 1: 1 pati- 36 ..... , 54 
• - go0M 1fst■nwninjJ'-chl 
door OK (...-.g, sclriftllijk) 120 

gHn µate -ill"" ■den'Nling - protocol IN! ul-d 4 4 128 
-protocol- 5 3 120 ---- 8 8 512 
- omJltige p■lllnt 
- wendlst>capactel_.... (\Ifft 1: 1 pati- 48 ..... , 72 
• - go0M 1fst■nwninjJ'-chl 
door OK (...-.g, schribljk) 4 160 

16 



proces recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN emat OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

15V<M>lg patient gaat le ...-oeg lerug naar afde-- • pn,<ocol riel uilgr,oerd 4 112 
ling - protoco4 onlbrHkt 5 105 

- appa~ttu M'lthoneert onvotdoende 8 «8 
- onrustige patitnt 
- wertdast>c1p1d:el_.01 (veel 1: 1 pat>- 42 
.,.en) BJ 
--~ afs1~.-<hcht 
door OK (mondoling , sctriftelijk) 140 

patilnl: le vroeg getxttbNrd - pn,<ocol riel uilgr,oerd 112 
-pn,<ocolortbrHt<I 105 
- apparahU' fLwtcttoneert OnYOfdoende «8 
- onrustige patilnt 
- waftdast>capacleit_..

19 
(Vfff t : t pat>- 42 

.,.en) n 
- goen ~ afslorrrilg,1.-<hcht 
door OK (mondoling , sctriftelijk) 140 

reacttts bij tranlfusie • pn,IO<ol riel uilgowerd 4 4 112 
-pn,<ocolortbrHt<I 5 J 105 
·appatlllUl.rfllnctionHnOIIYOldoende 8 8 «8 
- 0Ml1tige palllft 
- wertdast>capacleil_, (veel 1: 1 pati- 42 
.,.en) BJ 
- gNn ~ afslorrrilg,1.-<hcht 
door OK (mondoling, sctriftoljk) 140 

Yef'kHrde actils • pn,locol riel uilgr,oerd 112 
-pn,locolortbrHt<I 105 ------ «8 
• 0Ml1tige patilnt 
- wwtdast>capaclli_.. (¥NI 1: 1 pat)- 42 ...... , BJ 
- gNn ~ afsl~OYenhcht 
door OK (mondoling, sdwtftelijk) 4 140 

16. ondeugdNjkllekoft materiaal bijna ongevalon, ~ : -onoigoriijkgob!ui< 7 8 378 
- infuutstandaard lo1 op bed - hlmsteren door afdelng 8 5 J80 
. - riel goed .... of kapot --- 8 8 578 
- kinderen in bedden zondtr becltekken -gHn/Clf1Yoldoonclo ~• co<troll 10 g 810 
(uilbld"""") • ~ onmJidoljldllid - "wit-
- 0Ml1tige pa-on In bid...- boo- WII,.- le betrttcken ti (In gebreke btijl,et'I 72 -... a-.g) 
. boadorilgssang dio 111d ---. .-... 1eno1oudo1capot . rill_., hoo ..... al i,ol>rulCI moot 10 810 - 8 324 

-gHn-oit 
1« 

palllft -· houdlng In bed 
. onoigonijk gob!ui< 7 8 128 

. -- door o-.g 8 5 120 --- 8 8 192 

. gHn/Clf1Yoldoonclo ~• co<troll 10 9 270 
• ~ onmJidoljldllid - "wit-
waa,.- ta benldten ti (in gebrwke ~ 24 
a-.g) ----riel-.. hoo-nali,ol>ruldmoot 10 g 270 - 8 8 108 
-gHn-oit 

48 

bk>eG.il:stagen komen ta laat 5 -onolgnlkgob!ui< 210 

• --door o-.g 200 --- 320 
. gHn/Clf1Yoldoonclo ~ - 10 450 
• ~ onmJidoljldllid ..... "wit-
waar" t•-11 (lngobnkobljYen 40 
•-.Ul ---- niet ...,.., hoe mattriaal gebruid moet 10 450 - 8 180 
-gHn-11 

80 

17 



proces recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN emst OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

16 vervofg ..... handeingen . oneigenlijk gobruik 1 126 
- hamsteren door ■fdeing 8 120 --- 8 192 
- gHn/orwokk>ende periodieke controle 10 270 
• IJgemone oncudoljld>eid - ..... ,. 
w■■r- le betrekken ;, (in gebreke blijven 24 
afdeing) 
- verouderdlouderdom 
- niet wet:en hoe m■llri■ al gebruikt moet 10 270 
wordon 6 108 
- gHntmom'lilK 

48 

zwrstoftoeYOef" onvoktoende - oneigonlljkgobruik 1 
- h■msteren door 1fdeling 8 --- 8 
- gHnlonvoldoonde ~• controle 10 
• algomene oncudoljld1oid ...,. "wat-

w■1r- le betrekken ls (in get,,eke bijYen 
afdeing) ----dom - niet welen hoe m■leri■al gebnikl moet 10 - 6 
-gHn-oit 

17 anesthesist/speci■list ~ Yetkeerde acties - stomgen lnten::oml1NM!n 8 64 
re1kbur - Hinennietopnk 6 96 

- nogoren afsprakon 1 5()1 

• spoedgoval 4 128 
- niel in gefegemetd Hin te bean- 5 80 -- ■ccuseinlHg 256 

geen reactie op act.Ce oproep 9 - ltori,gen lntercomlleinen 8 72 
- 1einennietopDk 6 108 
- nogoren afsprakon 1 587 
• spoedgoval 4 4 144 
- niet in gelegenheid Hin le belll- 5 2 90 -- accuHinlffg 288 

18 te laat zetten locCM'egionaJe block (--.g) zil nog .... goed ~ - padlnt te IHI + patilnl te lut bntelen 
aneslhesie no.g voor operatie (• IHlwijN 1+3; procn: -

HCr91ari■at) : 
- potilnl nog INI gorNd voor _.tie 60 
-~bljtlil~ 
- p■Hlrt weigen le komen 96 
- patilnl hNft C~ In val If 36 
- ■nesthetitt II 1111: hogrlre priorilil 72 
- 1nesthetitt le 1111: 0¥WmlcH: (spoed) 252 
- ■nelthetilt le l11t gHn Hin 144 
- ll'lffthHilt ,. 1111: dlUcl:el Wlf1c~ 
recOYefY 24 
- lnl....aogiul o,wiog....,,_ (rec.- 4 96 
onnth. & annth.• opomour) 
- llechte nen::orn-cormu"ltatie 8 144 
. gHn o,w1og - patilnt 

M 
144 

patient gut 111 nog onder •~ - patilft ll IHI + patilnt le 1111 bestllln 
narcose (• laalwijN 1+3; procn: -

ncretariaat): 
- patil,w nog nilt glf'ffd voor operalte 70 
. vwp!Hgafdeing bijft ii golnke 
- potilnlwoigortt•- 8 2 112 
- patilnl-~onvataf 3 2 42 
- 1netthelilt le llat: hoger1 priortel 3 4 M 
- lnesthnilt le 1111: 0¥ermlcf't (spoed) 1 6 294 
- anesthetist le ll■t gHn Hin 4 6 188 
- anesthHitt te 1111: ~el Wlf1c~ 
rec"""'Y 28 
- lnlon:ologiaal o,w1og ....,,_ (rec.- 11 2 
■nesth . & ■netlh .- operat...,) 
- ttectce lnten::om-cOfflrTUKatie 6 168 
. gHn o,w1og - p-

98 
168 

18 



proces recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN emst OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

18 "'"'°'II OMIStMUtie - patilnl te 1111 + patilnl te l.aat bestelen 
(• faatwijze 1+3: proces: wofber~ 
secretariaat): 
- pattlnt nog Mt gerffd voor opera.He 30 . -.,doing bijft i1 get,roke 
- pattlnt wtigeft te komen 8 •8 
- patitre hffft con1)ic:llties en val af 3 18 
- anesthesilt le taat: hogere priorteit 3 36 
· anoslhHist 101111: ...... c:tt (spoed) 7 126 
- anesthetist te laat: gffn Hin • 72 
- 1111sthffjst le laat: G'\id:e/ weftcdM< 
,.,,., •• ,y 12 
- lnlen:olegi11J .._teg °"""""' (rK.· •8 
anellh. & anellh .- operatew) 
- slechte ii:1rcom-comnuicatie 72 
- gHn .._tog - palilnt 

7 ,2 

• 72 

vertrouwen gesc:hud - patilnl: te 1111 + patilnt te 1111 bellelen 
(• faahwin 1 +3: proces: voorbereiden-
secntariaat): 
- patilnl nog nit1 ge,Nd voor opentie BO . -.-.a bljft i1 gebroke 
- patilrt weigeft t• komen 128 
- patilnl hNft ~•bes en val af ,e 
- anestheailt te Int: hogere pricri:ltl !16 -one- le laal: _,..c:tt (speed) 336 
- anesthnisl ta la:at: gHn Hin 1112 
- annthnist te laat: mucte/ ~ 
rw<OYOf'/ • 32 
- lnlen:olegiaal .._tog°"""""' (rwe.- • 128 
anetth . & anellh.- openitN'") 
- sledee iltercom-cormuicatie 192 
- gHnOY0<1eg-palilnt 

112 
1!12 

• patilnl le IHI + patilnl II 1111 bestelen 
(• laalwize 1+3; preen: ---
secretariaal): 
. palilnt nog riot gerNd YOO< --lie 50 . -.-.a bljft i1 gebroke 
-palilntwoigertlekomon 80 
-~hffftCOf1111icatioslflYlllf 30 
-•-l•laal:hogerepriorileit • 80 
- ...- lelaal: ...,..c:tt (speed) 8 210 
• annthHist le IHI : gffn Hin e 120 
- anesthetist te laat: ~el weftcdM< 
rw<OYOf'/ 20 
- lnlon:oleglaal OY0<1eg - (fl< .· BO 
anesth. & anesth.- opentMI') 
- lledlle ii:ercom-cOfffllLnicatie 120 

- gHn OY0<1eg - palilnt 
70 

120 

19. loc<>-Rgionale -- OIMll- patient IJI nog onder ugehele nartOH - verkNrde tectnek 188 
doende ---lie- 22, 

- YlrkNr'de materilal keuze 168 ---donring 22, 
- Mdlle afstenrring: cu, i9"HP - aard 188 

ingrNp (.._tog -- -opan,lour) 
- te llat an• block 
- nail~ tlindcortrde anesthlsilt 188 

112 

•-hi~ ---1- e 72 

· --modlcalie kouzo 8 !16 
- \lllf1(Nrde rraterilaJ keua e 72 
- -donmg 8 !16 
- llechte afstenming; CUI ns,NP - urd 8 72 
"9HP (.._tog·-._., .... , 
- te llat anen bk>ck - ralatigheid ___ 

8 72 

• •8 

orwust/ini:aUe 

__ ,_ 
72 

- vertceerde medicatie keuza !16 
- vertceerde materiaal keuze 72 
--1<-doHring !16 
- slachl• lfstlfflffling: dw'" inc,Np - aard 72 
ingrNp (.._tog - ._., .... , 
• te laat ntten block . -ligheid----slit e • 72 

• • •8 

19 



proces. recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN emit OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

19 fflvolg - - wwkeerdt techriek 120 
- vwkffrde medcatie keuze 1&0 
- Yeltcffl'de mattriaal keuze 120 
- verkfffde dostring 160 
- NChl:e afstemnrtg: CM.I" S9'ffP - aard 120 
irVHP (overieg anesthetist -operateur) 
- te 1111 ntten block 
- nalltighekt lindcontme anesthetist 120 

80 

vertrouwen gesehaad 

----·- • 192 
- -..rkeerde medeatie keuze • 25e 
- Yllkeerde materiaal keuze • 192 
----do•emg • 25e 
- stechte afsllfflning: dw" ingrHp - aard • 192 
ir9ffl> (OYOl1eg ane-slst __.,.._., 
- te laat zenen bk>ek 
- nalatigheid lindcortrde aneSlhHisl: 192 

128 

20 -ondtleidspecialst verkNrde acUes -gHngoedoc- 22, 
-hoge---- • 128 
- llec:hle eomnulieatie rKOYWY ver- • 128 
pleegla.ndige - opocialist 
-nalatighoid 3M 

vertrouwen fi11Sehaad - gHn goedo c- 7 22, 
-hogewwt<drw<•no- • 128 
- sled'te eomrruic:atie recovery ver- • 128 

pleegla.ndige ---- nalatighoid 3M 

-.,de modicatie toegodiend - gHn goedo c- 7 • 22, 
- hoge wer1(G'U( anesthetist • 128 
- 9'edte conwruicatie rweovery ver- 128 
pleegla.ndige - opocialist --~ 3M 

....... bohandolng - gHngoedo- 7 • 22, 
- hoge wwt<drw< anesthesist • • 128 
- slechte cOff'ITUlieatie rKOYll'Y ver- • • 128 
pleegla.ndige - __. .. 
-nalatighoid 3M 

21. spedaht le laat voor btlhandllr,g fflatie/orrust - _.. .... buig (> priortol) ,2 
patten!: - ...,,,,.etc (spoodgeYal) 18 

__ ., ___ bijiich 
18 

- m+on van de rogols •8 
- verget:en op te roepen door HCt'ltlriHI 18 

ve,,land P'Oln"""" loopl ul/niel YO!- - _., .... buig (> priortol) ll8 
tooid --cN(-.,,.1) •2 ------bijiich ,2 

-afwikenvanderegols 112 
- vergeten op te roepen door MCt'l'tariaat ,2 

22. hygltne onvoldoende lnachlnemen kruisbeamotting palifnt - apparatw'/materiaal riet aanwuig 10 720 
- geen kllnm van protocol • 192 
-nalatighoidOK e 288 
-nalatighoid&-.g e 288 
-niel 011do,-e,;;, • 288 
- nalatighoid rwcOYOry • 128 

-gHn ....... ~-- 10 320 
- matlriaal riet schoonllllriel 
-nielvolgeflsrogels-.gemaald 288 
(lushoudeijke _, 3M 

wondinfec:tie - apparatW'lmaleriaal riet a&f'NIIUg 10 720 
- gNn kenntl van protocol • 192 
- nala~OK e 288 
- nalatighoid&-.g e 288 
-niel 011do,-e,;;, • 288 
- nalatighoid rwcOYOry • 128 
- gHn cudolijke •~ - ...,. 10 320 
- materiaal riet aehoon.'lllriel 
-niel YOlgensrwgels -.gemaald 288 
(huishoudeljke dienst) 3M 

20 



proces. recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN emst OORZAKEN freq corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 

22 verl/Olg patilnt wwwonden 8 - apparatu.rhnateriaaJ niel HrlW'Mg 10 9 720 
- geen kerris van proloco4 4 6 192 
- -tigheid OK 6 6 288 
- nalatigheid 11-.g 6 6 288 
- liel 01) de hoogte ,;,, 4 9 288 
- nalatighetd rtcOYlf)' 4 4 128 
- gHn cudeljke 1fscheiding groene zone 10 320 
- materilal niet ,choonlsteriel 
- riot ,olgons revels schoongem11kl 288 
(lushoudoljkt _ .. , 384 

23. in~ wn patilnt conmentaar YWtrouwen geschaad 8 -borolp~medici 8 128 

geven 01) ~ "' - - geen aparte Ninte om met elcaar te 10 720 
patttnl zetf comm&neeren 

-~ in het vet1eden ver- 6 384 
stOO<t 
-~ IVURIUe naar •~van.,.,._ 384 .. -~ 

om,st/ntaties -~- 8 48 
- geen aparte Ninte om met elcaar te 10 270 
comm.riceren 
-~inhet--- 144 
1100<1 
- gHn eva~U• naar aal'Ntding van.,.,._ 144 .. -~ 

24 niet athafen van patilnl door afde... oponlhood 5 - -tigheid •-.O 8 160 
ling (> 112 IM') - -tigheid ~ 4 80 

- leWN,ig -•hil e-.g 8 240 

gepland l)n)!nrrmo loop! Lil -~•-.0 4 224 
. n■lllighoid rec--, 4 4 112 
- le WNig c:ap1dleil e-.g 8 6 336 

irrbtieslorwust - -tigheid •-.O 4 116 
... lalighoid~ 4 48 
- te weng capaidlti •~ 6 144 

25 le~ patllnt naar rec:ow,y oponlhood - patilnl eerder kilar 4 40 
brengen (voor 8h30) - gHn 1flterming recOIIOf)'-OK 7 70 

- nogoronYll\lfspraken 7 70 
- ,.tat~ waardoor OK niet door kan 4 40 
gun 
• complicllie bij palilnl 40 

imtaties - paHlnl: eerder ldaar 2 24 
- gHn 1flttmming recOIIOf)'-OK 2 42 
- nes,er.n van afsprak.-, 2 42 
• -lighoid Wllnloor OK Mt door lean 2 24 
111•• 
- complic1lie bij p1lifnl 4 24 

• 
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proces· anesthesit:H>pereren 

, 

FAALWUZEN 

tJ geen goede omsctwt-mg wor s,g
reep . 
· meer namen voor hetzetfde 
· onvoHedige oms~ 

2 geen lldige melding wijzjging ing
reep of extra aclivileil: lijdens ingreep 

, 3. at instnmentarun 

4 net niet op tijd aanwezig 

5. net riet volecig 

GEVOLGEN 

opcnhoud 

pati4HII: va• af 

extra 1ctMHen (extra instnmenlen 
klaarzetten: spulen op learner nodig) 

Yel1<Hfde ingreep (links/redlts) 

opcnhoud 

1Mlen patitnt 

extra actMl:eien 

minder ideale oplos~ (,wop. 
timahatie) 

toepassing suboptinlal materiaal 

patient wachlen 

pa.hint terugsttnn 

patient wachlen 

patitnt wachten 

OORZAKEN 

-oeen eencudige naamge-Mg (W1Ze van 
omsctv1Ven) voor ingreep 
- aandoening in plaats van ing"eep om
sctqven 
- gebrekkige voorbereiding/cormulicatie 

- gHn eenduidige naamge,Ang (wijze van 
omschrijven} voor ngfeep 
- aandoening in J)Qats van ingreep om
schr;len 
- gebrekkige voorbereiding/commt.llicatie 

- gffn eendli<ige naamgew,g (wijze van 
omschrijven) voor ingreep 
- aandoening in plaats van l9"ffP om
sclvijven 
- gebretdcige YOOl!Jerea,g/communic:atie 

- gffn eendli<ige naamgew,g (wijze van 
omschflven) voor ingreep 
- aandoening in plaats van ingreep om
schrijven 
- gebrekkige voorbereiding/cormaricatie 

- laat bekend .ziin Hrd precieze ingreep 
- wijziging in condilie p1tilnt 
- meldi,gsprocedu"e onbekend (na 
17h00) 
-wijzjging in ptanmg riel op kamer door
gegewn (wet op planbord) 

- IHI bekend zijn aard precieZe in!,ffp 
- wijziging in condiUe p1tifnl 
- rneldingsproceGn ori>ekend (na 
17h00) 
- wijzjgi'lg in planning riet op klmer door
gegeven (wet op planbord) 

- ta1t bekend zi;I ii.ii.rd precieze i,greep 
-wijziginginconditiep1tilnt 
- rneldingsproce<b-e ori>ekend (na 
17h00) 
- wijzjging in plaming riel op learner door
gegeven (wet op ptanbord) 

- la.at bekend zi;I aard predeze inc,"eep 
- WIZiging in conditie p11Mtnt 
- rneldingsproce<Ue ori>ekend (na 
17h00) 
-wijz;gir)g in planning riet op klmer door
gegeven (wet op planbord) 

- Iii.at bekend ziin 11rd precie.ze injJ'ffp 
- wijnging in conditie p1tilnt 
- rneldingsprocew• ori>ekend (na 
17h00) 
- wijzjging in ptarvw,g riel op kamer door
gegeven (wet op planbord) 

-falenNedster 

-fllen Nedster 

-teweinignetten 
- levnl dezelfde operatles plannen 
-fllen Nedster (0.1. : <> FIFO) 
- riet tijdig checken OK-medewenter 

- te weinig netten 
- lewtel dezetfde operaties plamen 
- fllen Nedster (0.1.: <> FIFO) 
- niet: lijdig checken OK-medewerker 

-falenNedster 
- orNOldoende instnment1run 
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proces· anesthesie-opereren 

FAALWIJZEN 

5. vervolg 

verkeerd net (slicker) 

~ C 1beschadigd net (verpakking) 

~ 

B. niet nRWUg ziin patient 

Q. ·et op tijd aanwezjg zijn: 
· medewerkersOK 

operatew-s 

1 o')onwdelijlcheid over plan
ningstijden 

11°)ornaistisehe plaming in verband 
met capaciteit instn.mentaril.m 

GEVOLGEN 

patilnt teruggesh.ud 

patifnt wachten 

patient terugsturen 

patient wachten 

patient terugst11en 

uitloop progamma 

OK ligl sti (opmhoud) 

uillooppr~mma 

palifnt langer onder narcose 

extra actMteiten (zoekacties) 

matie 

rNt de juiste mensen op de µste 
plaats 

uitstel paltlnt 

emst OORZAKEN 

- faten Nedster 
- onvoldoende instrumentarium 

-fa~Nedster 

-falen Nedster 

-falen Nedster 
- te ruwe behandeling van hel net door 
OK-personeel 
- niel goed passen van de netten in de 
daarvoor bestemde ma~s 
- kwaliteit: verpakkingsmateriaal 

-falon Nedster 
- le ruwe behandeing van hel net door 
OK-personeel 
- niet goed passen van de netten in de 
daarvoor bestemde ma~s 
- kwlliteit: verpakkslgsmaleriaal 

- le 1111 besttlen 
- - (-i>lffsl-/nlnlgen-)1fdeing 
- Ylrg8ten te bestelen 
- niel l'ldter zti patilnl: 
- patilnl: koml te laat 
- gewijZigde planning 
- atwe,;gheid ·owrar-planning (buffers) 

- te iaal bestelen 
- falon (-i>lffll-/nlnlgen-)afdeing 
- vergelen II bestelen 
- niet nuchl:er zijn patitnl. 
- pattlnt komt te laat 
- gewijZigde planning 
• ltwe,;gheid "OYenlr -planning (buffers) 

-lwnernietge,eed 
- werkzaamheden niet op elcaar afge-
stemd 
- te lange pauze 
- te laat sei'len 
- verluterde af'ltemrringlplaMing van -·--hogerepriorileil-.. 

- kame< niet gorHd 
- Wlfkzaamheden niel op elcaar afge-
stemd 

freq 

- le lange pauze 1 
- le laat Hinen 4 

· -- lfstemrring/planning Yin 7 -·-- hogere prioriteil-.. 

- kamer niet goroed 
- werta::aarmeden niel op elcaar afge-
stemd 
- te lange pauze 
-telaatseinen 
- vertcHrde afllemrringlplaMing van -·-- hogere priorileil-.. 

- kamer niet gorNd 
- Wlfkzaarmeden niel op elcaar afge-
stemd 
- te lange pauze 
-telaatseinen 

--- afstemrringlplanning Yin -·-- hogere prioriteil-.. 

- geen owneg tussen kamer en lei
ding/1ecratari11t 
- geen cudeliik• afspraken anesth. en 
chin.rgie-ass . 
. geen cudelijld,eid over betokonis ttden 

-tO\IHloperotiesgopland 
- te weinig instn.mentarun 

23 

corr pl MAATREGELEN WAARBORGING 



proces. anesthesie-opereren 

FAALWUZEN 

1 2 of1Y06doende cap1clel OK-perso-
neel 

1 J le YN4 patilnten plamen 

14 teweinigp1tilntenptanMn 

15 onvoledige dossiers: (p1titnt gait 
door naar OK) 

16 1nesthesie assisl:tnl controleert 
1pp1rat1.v riet/orwokioende (dage

lijks) (prolocol wml .... IN! -
volgd ) 

17. riet ales ktaarteggen (door anest
hesie u sistent) 

GEVOLGEN 

uiHoop prowarrrna 

afvdenpatilnl 

(te) lang wactt-, aW:e patilnl 

1fvalenpatilnl 

uillooj> OK-progra,,.,,. 

hoge-11dN< 

tekoft Hn st .... i1stn.meftatUl"I 

aneslhosist lwl IN! begmon 

patitnl toch anesthesie 

extra 1ctMtN-, (om gegewns te com
plotoren) 

opeq,tie gaat rNt: door 

uillooj>progrwMla 

verhoogd risico patilnl 

~w,lloogd- patilff 

apparatuur W9f1CI rNt 

ex1nl aclMl:el 

oponthoud 

emst OORZAKEN 

- le Wing imcht in lotale OK ... per 
_.lie (DI' kamer) 
• gebrek aan inspnlak ap plamilg door 
leidingOK 
-~operale1.1: 

• le WNig inzichl in totale OK-qd per 
_.lie (DI' kamer) 
• gebrwk aan inspnlak ap plamilg door 
leidingOK 
• wijDging c,penletl' 

• to WNig inzichl in lotale OK-qd per 
_.lie (DI' kamer) 
• gebrwk aan inspnlak ap plaMilg door 
leidingOK 
- wijzigi'lgoperaletl' 

• to WNig inzichl in totale OK-qd per 
--lie (DI' kamer) 
- getnk aan i\spralk op ptanmg door 
leidingOK 
-wijzigirlgoperatetl' 

• to - OK-qd (s,ijtijd) t.._..., 
· prioriteitslleling _,.t.., 
- ~operaletl' 

• falen vorplffgaldoling -•---liof--talon~ 
• ondanka protocol begmon 

• talon vorplffgaldoling -·-•-lief. talon ~ 

. talon vorplffgaldoling ----~. faJon~ 

• talon vorplffgaldoling -------liof·talon~ 

• talon vorplffgaldoling -·--pr------talon~ 

(- glbrek aan 111:eresH} 
- geen controle op checken 
• choekprocO<Ue ,. i1gewldteld 

(- gebrak aan itereue) 
- geen contro6e op ehecken 
• c11oe1cproceon •• i1gewldteld 

(· gebrek aan r'lleretH) 
- geen contro6e op checken 
• choekprocO<Ue te i1gewldteld 

......... infonnalie 
- wil:selng 1nesthesist 

-O<M>leclgeinfonnalie 
- wittelng anesthelilt 
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proces· anesthest&-Opereren 

FAALWIJZEN 

18 informotie niel bekond bij (lale) 
~ ten ■armtn van pr(9111~ 
mo 

19. •~sthesist begi,I Midingzunder 
ECG en RR ■angHk,l:tn (en/of bek► 
ken) 

GEVOLGEN 

andere bewaking 

ander instn.mertarul'I nodig 

andere posiionemg patiln 

Ofltbrtken van basisgegr,ens 

achteraf patilnt ■ansluiten 

~ -1,oogdrisi<:opalitnl 

20. g,en ~ lijdons lnlnsporl J -1,oogd ritico palilr< 

21 . niel: aanwe.zige protheses patient val af 

alemabef 

versduwing i'I ~ 

patttrt lange, onder narcose 

22. missen gaaslnaald patilr<oprieuwopen 

patilnl: !anger onder narcose 

• 

rOnlgenfolo 

emit OORZAKEN 

- geen lnfonnlteit ten aanzien van pre
mediceren 
- wthte conwruicatte: 
· leidin!l-lt-gang 
· operate\.l'-team 
· leiding-operalN' 

- gNf'I antormileit ten aal'IDln van pre
mediceren 
- 5'ec:hle corrmuracatie: 
· leidin!l-steriolo gang 
· e>pef'IIU"-team 
· leidin!l-operal ... 

- geen t.rif'olrieit ten Hnzien van pre
mediceren 
- stechle comm.ncatie: 
· leidin!l-tt- gang 
· e>pef'lte\.l'-team 
. leidin!l-operalN' 

- haa~dnJc 

- hlastwetkfwlrkdnJc 

- tednseh fa6tn apparat&U 
- geen mcdor (le weng capad:el) 
- tontand patilnl wrkNn:I inschaHtn 

-niel--dagl.,_.., 
- \IOOf' operaUt niet gecontroleerd 
-niel bottold 
- faltn Nedlter ---plonning 
- tlkort aan prothnes 
- ICI.Ct patilnlen 

- niel--dagl......, 
- \IOOf' operatit niet geeortrolNrd 
- niel bftlold 
-talon-or --plonning 
- ttkon 11n protheses 
- acl.Ce patilnten 

- nielgec-daglOYOnn 
- YOO< _,.lio niel gec-d 
-nielbotteld 
- talon-or 
- ""'1<-plarmg 
- ttkort ■an prothHes 
- aa.te patiltten 

- niel--dagl......, 
- \IOOf' operatit ,_ gecortrolNrd 
- niel bftleld 
- talon-or 

--- planning - tlkort ■anprothnes 
- acl.Ce patilnlen 

- -i;tHn bij ,_, onioop + --lio 
assittent 
- geon cudolijke OYWlhc:111 
- protocol niet nalewn 
-Dnogi'lpatilnl 

- w,i;. .... bij ,...,, onioop + ~ 
assistent 
- geon cudolijke OYWlhc:111 
-p<Otocolniel...-
- .. nog in patiM 

- -i;.een bij ,_, onioop + ~ 
Hlislent 
- gNn cudolijke OYWlhc:111 
- protocot niet naleYen 
- Dnogi'lpatilnt 
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proces anesthesie-opereren 

FAALWIJZEN GEVOLGEN 

23 foute monscert>ehandting prepa. '1 ¥'9ft(Hfde behandeing pat;tnl ,. .. , 

24 . ntel goed fln:tioneren rM~ 
apparau.u / riet Hnwezig zip, 

25 verwissoling-...., (goijko 
etlkettenl•~ etc.) 

26 niet pd kiaarmaken lwner voor 
eersl e openitie 

27. onl:brekende invertaris rl kuten 

28 teamleden OK ontbreken 

29. exteme IHtrNden (ciseiplnos) 
ontbreken 

nieuw preparaat nemen {extni hlnde
ling) 

patient langer onder narcose 

pat>lft val ■f 

\J open11ie bofincigdzonderre5"11111 

- -., •-(metal don 
niot fllYOlgon YOOr politnl) 

patiefe waehtentterug 

u111oop_....,,. 

--p 
•JCtra aeties (ZOeken etc .) 

extra acties 

proganm;, uiltoop 

patient val af 

utra actits 

emst OORZAKEN 

- prolocoi riet naleYen 
- ontbreken protocot 
- cOf'M'Uicatiefout 

- protocol niet naleYen 
- ontbreken protocol 
- cornnultCatiefout 

-technischf'llen 
- slechte planring 
- falenr<lnlgonafdealg 

- technisch falen 
- slechte plarMg 
- falen r<lnlgonafdealg 

- technisch fun 
- slechte plarMg 
- falen rOngonafdolng 

- unfonntti ~terilal 
-Tiet lenn etic:etten 
-niotnaloYenprotoeol 
- falen opolllfflcllarmaclWl<ho incMtrio 

- dagdionsl - lijd gohad 
-lall--lijdgohad 
- te late informatie over operatie 
- '1'1f11:Nrde lnformatie O¥II'" operatie 
- splMn niot op hun plHIS 
- protocol l'NI naleven 

- dagdionsl - lijd gohad 
- lalo--lijd gohad 
- te late nformatie over operatie 
- _,._ informalie.,..,. opentlie 
- SJ11Mn niot op hun plaals 
- protocol l'NI naleYen 

- riel volgot, protocol 01(..pe<so~--
- niot volgot, protocol Ol¼>eno
nHl.'hLishoudolijko -.. 

- - opentlie nog bozig 
- wartaaamheden niet op elcaar afge-
stomd 
- te lang9 pauze 
- t, laat seinen 
- YM11:Nrde afst~Ming van ---hogofwpricrllil-. 

- - --lie nog bozig 
- w.tmamhed9n l'NI op elmar afg9--
stomd 
-telangepaun 
-telutHinen 
-~ afst~Ming van --- hogofw pricrloil -. 

- - ~ nog bozig 
--amhodonniotop-aratv--
stomd 
- te lange pauze 
-telutHinen 
- vencNrde afst~nning van -- hogofw pricrloil-. 

- Ulemfalen: 
. r<lnlgon 
•ca..-og 
· fys .loclw,.-.. 
- comnuicatil : te laat opgeroepen 
--planring 
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proces anesthesie--opereren 

FAALWIJZEN 

29 vervolg 

30. relevatte gegewns nittlte laal 
beschikbaar YOOf OK-pla~ (speci
aal instnmerC.al'Url) 

31 . onbekendheidmet_. .... 
techniek (van instnmenlerende) 

32 ormereikbaarhek.l anesthesist 
(l. b ' · inloiding) 

33. anesthesie Hlisltnl: roept anest
hesist te taat (l .b.ll. iHiding) 

34 . anesthtsist 11 llat 

GEVOLGEN 

~mmauil:loop 

paUlnl:val af 

extra acties 

uilstllpat .. 

OIYIOdtgt/eXlra kosten 

uilloop _.lie (patllnt llnge, ondef 
nlrtOH) 

co,r1)icaties 

controle lnstnmentarun nw.- com
ploet 

onrust , i"ril:alie . str.ss 

onrust , i"ril:atie, stress 

onrust . irrtatie, stress 

emllt OORZAl<EN 

- extemfalen: 
- rootgen 
- cardiok>og 
· fys .tectwutienst 
- cOffWnl.nCatie: te llat opgeroepen 
-vertcnrde planring 

-extemfalen: 
· rontgen 
· cardoloog 
· fys .teehrutienst 
- corm'U'licatil : te llal opgeroepen 
- vertcnrde planring 

- niel gee~ dag t....oren 
- voor opel'lie riet gecontrolffrd 
- niel be-steld 
- falen Nedster 
- vertcHrde planning 
- lekort Hn protheSH 
- 1ai1 palilnlen 
. -lijdige lnfonnatie 
- cormuicatie fw 

- niet gecontrolHrd dig leYOf"lf'I 
- YOOf opentil niet gecontro6Hrd 
-niltbntlkj 
- ta.n Nedsler 

• ---planring - tekort 11n protheses 
- aclA:1 patMkten 

- - lijdige lnfonnatie 
- cotm'Ulicatie fw 

- rHt geoomoleerll dog 1"""'1 
- \JOOr open.tie nilt gecontroleerd 
- rHt bostlld 
-falenNedster 

• --- planring - lekort aan prolheHS 
- aclA:1 patitnlen 

- - ljdigo infom,alie 
-cOl'TW'l'UicatilftMA 

--uilteg,'-liellobben 

--· planring - - penonell -slochloapoidlng 

. - uilteg,'-atie -

. -· planring - - peRoneli 

- -· apoidlng 

--uilteg,'-atiellobben 

• -· planring - - peRoneli 

- -· apoidlng 

-geenuillogl-..-aliellobben 

- -· planring - - penonell - sle<lte apoidlng 

- ted'risch falen comn"lftCatie appa
ratux (loort llffllfoon) 
-hogo<wpriorilllt-. 
- nog rilt aanweiig .z:iin op afdelng 
- te W9ng anesthlsisltn 

- techrisch faten comn"lftCatie appa
raltu (soort semafoon) 
- hogo<w prto,11111 -. 
- nog rHt aanwozig zljn op a-.g 
- te weinig 1nesthesist1n 

- plannng anesthllie IHisttnl: (.....-.g 
wit nff p<llkon e .d .) 

- pta,ri'tg anesthesia 111isttn1: (~ 
wit nff p<llkon e.d.) 

- lntsthesist elders bug 

- anesthffm llden be.zig 
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proces anesthesie-opereren 

FAALWIJZEN 

35 alarmen niet aan (NI intetden) 

36. ariesthesist niet te beretken (lit
dens maintenance fase) 

37. prob6emen met anesthesie- appa
ratuur 

38. geen cudetiike inclcaUe op aan
wezighetd van bloed 

39. bk>ed niet aangevraagd 

40. volgende patitnt te IHI besteld 
(bij ..ileklng) 

41 . ariesthesist met andere patient 
bezig (l .b.v. uiUeiden) 

42 . onvokloende cormuicaUe OYer 

ver1oop openitie (anesthesie- assis.
lent en operaltu") 

GEVOLGEN 

\/ geen , ... melding 

te lange tijd voordal iets ortdekt wor~ 
lolsi!,\llering 

~ folalo geYOlgen YOOf p1lilnl 

geen oplosw,g YOOr ~ op dal -
rnogelijke ~• geYOlgen YOOf pali
ffl 

apparab.u verwisseten 

bloed niet aanwuig 

bloed niet aanwuig 

oponlhoucNloop 

Langer nartose 

anesthesie assistM ttan uitteiden 

~e iHt ant~ op situ-
11ie 

emst OORZAKEN 

- protocO, niet natwen 
- geen lriforme apparatLU 

- protoco, niet naleven 
- geen lnfonnt apparatwr 

- protocol niet naleYen 
- geen lriforme apparahu 

- technisch falen comrnuicatie appa
rahu (soort semafoon) 
- hogorepriorilri-• 
• nog niet Hnwe.zig Ji;I op afdelng 
- te Wing anesthesisten 

- ted'lnisch fa~ comnuicatie appa
rati.u (soort Hffllfoon) 
- hogoreprioriln-. 
- nog niet Hnwuig ii;! op afdeing 
- le weinig anesthesisten 

- todnschfalon 
- MltN: behandeten apparah.u 

- toclnschfalon 
- slecN behandtlen apparatw' 

- geen goed protocol 

- faJen opera.I_, 
. folen YWrl)leega~ 

- orwoktoende comrnancatil operat., -
anesthesie assistM 
(-IHIHn<Licigwie~ 
aneslhHit 111ist1nt zetf of aangr,en 
operateu-) 

- fllen teamwtt1c 
- Ol'IYOldoflndl kennis OY1r ~• 
vllcgol>iodon .., htl procea-1oop 
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proces anesthesie-opereren 

FAALWIJZEN 

4 3 te-kort aan medicamenlen en/of 
materiaal (voor start OK-pr~ITr 
mVoperatie) 

44 slechte/late besutvorming t.a .v. 
biJsturen planrwlg 

45 nlet gebruiken ,iuiste protocol/ niet 
goed toepassen van het juiste prote>, 
col (septische patilft) 

4 6 team Utdioneert riet goed (c,.,a 
samenweftang) 

4 7 ineffictlnl gebtuik materialen 

GEVOLGEN 

extra acties 

p1t;fri val: If 

litloopproi,2mmo 

OMJSI , ffl.1tie , strass 

..rkeerde handeingen 

.,,,. handelingen (omodig/le -I) 

noodzakeljke ~ -en 

onrust , _,,.,tie, stress 

ul)oop operatie ( .. ngent narcose) 

y suboptmaal redHl 

,..Ji extra kosttn 

48 onvotdoende in¥ent1rintie inst~ r.operatie 
menlant.m (ttltn) 

49 steriliteit doo<b,oken 1 besmetmg palilnl 

emst OORZAKEN 

• sptAen INt op lu1 plHIS 
- protocol niet naileven 

- te WNlig flexi>ililek (vasthouden aan 
oude protocol) 

- te weng flexittilei (vasthouden aan 
oude protocol) 

- te wei'lig flexibiitek (vasthouden Hn 
oude protocol) 
_ _ ..,.tie 

- parttmo-1< 

• --b<Nd: - -lingen 
in vakgebieden 

- onvoktoenderol.Utie 
-parttmo-1< 

• --b<Nd: - -lingen in vakgol)ioden 

- onYOldoende romue 
-p1rttimewerk 

• --b<Nd: - -lingen in vakgol)ioden 

- onnoclg vragen en ktaarteggen van ma
terialen 
• slordigllold 
- penoonlijke gevoelons omt..,,. "wiljj
heicl" 1!4 _.1,.. • _.,,..._ amsdrjYing ingrNp 

- standaanilatie Hson:inenl •on
"""'11eig" 

- omodig vragen en kt11rieggen van ma
ttrillen 
- slordigllold 
. penoonlijke _..,. omt..,,. "wlig
heicl" bij _.tN 

• --· amsdrjYing ingrNp - standunlsatie assortment •on-
"""'11eig" 

- nog goon protocot 
- •ftos-sl 

-kapott•-
- ~OK 
- airco flten, rilt schoon 
• getnldcige bogeleiding - micro
~ e,,/ol~(: --. controlt) 
- ..-enc11o1c1 me1 protocol 
- manco's i'I st_.Nsprotocol 
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proces voorbereiden-secretariaat 

FAALWIJZEN 

1 patitrt te laat ( ::> 15 rrin.) 

2 speeJlist (operatea.) te laat 

4 verkeerde paUert bestelen 

5 ontbreken gegevens/doctmenlen 

6fo<A -

9 afdeing~vwgeet
lOe 

10. patilft niet goed voorberetd 

GEVOLGEN 

gepland prognmma loopl uiVriet YOltooid 

nareose linger 

k>kale anesthesie: kins op uitwenm,g tijdens openitie 

gepland prognmma loopl uiVriet YOltooid 

l)<ogramma loop! uitlniot YOltooid (paliflt val •O 

patient toeh geope<eerd (zonder \IOledige gegovens) 

patient teruggutLUd 

paliflt toeh geopereenf (zonder \IOledige gegovens) 

verk.eerde acties 

"'"1{eerdeacties 

extra handetngen 

mogefijke hondetngen 

Bijlage 4.3: Geclassificeerde resultaten FMEA-sessies 

OORZAKEN 

- patient nog nie1 gerffd voor operatie 
- WfJ)IHgafdeing blijft In geb<eke 
- patilfi we;ge,t te komen 
- pattint heeft eomplk:aties en valt af 

- c,peratOU' be2ig (> prioriteit) 
- owrmachl (spoedgeYal) 
- operate11 hee1t geen 11in bij zieh 
- at.,l(en van de regels 
- ve<geten op te roepen door seeretaliaat 

-_,.1.., be2ig (> prioriteit) 
- cwerm,ichl (spoedgeYal) 
- operatN' heeft geen s"1 bij zieh 
- atwijken van de regets 
- vergeten op te roepen door secrecariaal 

• -■IOU' be2ig (> prioriteit) 
• °"""""chi (spoedgeYal) 
• c,peratour heeft geen Hin bij zich 
- ,,..en van de regets 
- vergeten op le roepen door sectetariaal 

- OK gHft wijziging niet door 
- geen namen gebruiCI 
- vergissen secretaliaat 

- siordigheid afdellng 

- llotdigheicf efdeing 

- slordigheid afdellng 

- ,e,µlwga-,g blijft in gebrelce 

- wrp!Hgafdellng blijft in gebrelce 

- '"'1)1Ngafdelng blijft in gebrelce 
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freq Weegfactor CLASSIFICATIE 

OP 
OP 
X 
HR4 

OP 
X 
HR 5 
OP 
HR4 

OP 
X 
HR 5 
OP 
HR4 

OP 
X 
HR 5 
OP 
HR4 

HR 3 
OP 
HR 5 

HR5 

OP 

HR 5 

HR 5 

OP 

OP 

OP 



proces recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN OORZAKEN freq Weegfactor CLASSIFICATIE 

1 geen beddent~acil:eil stagnahe prognmmalpatilnl val af - niet hontee<ba"' OK-l)larnng (le or,egematige hoge OM 
instroom) 
- le lage uitstroom (palitnl gebonden) OM 
- extra lrwoer van builenaf (o .a; afd .lOK. shock. POK. OM 
dlgcet1n,n) 
• ofdeling komt YOftrHgd opholen OP 
- Meehte comnancatie anesthesist --recfNefY ver- HR 3 
pleegkundige (extra inYOer) 
- geen afstemrnr>g OK-plannnQ--recovery 10 OP 

(andere) patilnl eerder naar afdeing - niet hontee<bare OK-l)larnng (lo orngemotige hoge OM 
instroom) 
- le loge uitslr"""' (potitnl gebondon) OM 
- extra invoer van bulenaf (o.a: afd.lOK , shock. POK. OM 
dlgcmn,n) 
- ofdeling komt Yfflrllgd opholen OP 
- slecN:e comn'U'katie anesthetist - - reeOYerY ver- HR 3 
pleoglMdige (Oxlrl inYOer) 
• - ofstonwning OK-l)larnng--rKOYef)I 10 OP 

patitnt bewaald op de OK-kamer • niet hontHr1>olw OK-l)larnng (le or,egemallge hoge OM 
lnstroom) 

• le lage lilstroom - gebondon) OM 
- extra lrwoer van bulenaf (o.a: afd.lOK , shock, POK. OM 
dlgc.uwn) 
- ofdeling komt Yfflrllgd opholen OP 
- lledte comm.ntatie anesthesitl - - recovery ver- HR 3 
pleegkundige <•- inYOer) 
- gee,, ohtonwning OK-l)larnng--rw<OYO<Y 10 OP 

(andefe) patient van beademing (HNO) af - niet hontHr1>olw OK-l)larnng (lo orngemollge hoge OM 
inolroorn) 
- lo lage lilstroom (pltitnl gebondon) OM 
- extra invoer van buitenaf (o.a: afd./OK, shock, POK. OM 
dlgc.uwn) 
• lfdeling koml Yfflrllgd ophalen OP 
- slechte cormantatie anesthesist - - re<:OYefY verpleeg- HR 3 
kllncige (dra inYOer) 
- geen ohtonwning OK-l)larnng- • rocOYOfY 10 OP 

patilnl: artagoneren - niet hontHr1>olw OK-l)larnng (le orngemolige hoge OM 
lnolroorn) 

. .. loge lilstroom - gebondon) OM 
- extra iwoer van bulenaf (o.a: 1fd.lOK. shock. POK, OM 
dlgcmn,n) 
- ofdeling komt Yfflrllgd ophalen OP 
- ~e corm...catie anesthetist --re<:O'l'lf'Y V9fPHO,- HR 3 
kllncige <•- inYOer) 
- gee,, ofstonwning OK-l)larnng--rw<OYO<Y 10 OP 
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proces: recovery 

FAALWIJZEN 

2 ntet H~ beademngspatilnt 

3. pal~ met inllabtele conditie aflwtren 
(slecht doorademen en slap) 

4. stechle OYfflhcht (rearwnltie, MRSA 
l>.-,ooft>ffld) 

• gegevons-.., op (oneslhosie) ljst 

5. geen _, .. (lpnS-•. -
patifnl: aan te IUl:90: nHrntten en wegk>
pen) 

· moeiliik le acttema• 

GEVOLGEN 

geen controle uitYoeren op apparat\u" 

handbeademng (in<ien geen be1denw,gsapparat1U "'1) 

eerder anlagoneren 

capaciteit tt kort (1 :1 ~) 

capacitti lt kort (1 :1 ~) 

extra antagoneren 

0,-get,,ek • ltrnostomgen 

0,-geb<ek · OMISI 

verkeerde acties 

verkeerde medtcaUe 

verkeerde acties 

~actits 

ademlhart stntand 

men iv"NP vertc:eerd staat ~ . andere observaUes 

OORZAKEN 

- nitt naleYen van afspraken om door le geven 
- vergeten door anesthesie assisttnl: door lt geYen 
- inlercom wef1d Mt 

- niet naleven van afspraken om door te gewn 
- vergeten door anesthesie assistent door te geven 
- iii: ere om wef1d niet 

- niet na~n van af-spraken om door le geo,en 
- yrergeten door anesthesie assistent door le geven 
- inlercom wenc niet 

- nitt naleYen van afspraktn om door te gewn 
- vergeten door anesthesit Hsistent door lt geYef'I 

- i'iercom wer1d niet: 

- zonder anesthesitt uitgetttd 
- onvoldoende adem'laling gecontroleerd 
-onvoldoendelMlringlllOslhoW-~ 
- terugval ~s vervoer 
. hoge - door OK-i>n>grolfflll 
- uilloop op OK 
- iwechg tpns YefViOef" OK- rkOY. 

- - onosthesist uilgoloid 
. - •-ling goeortrolffrd 
. - or,,omg onotthulo-lHlli 
- llfl,gYII lpnS _......, 
· hoge -1cdnlk door OK-!>'og'Olfflll 
- uilloop op OK 
- rijgo«lg tp,,s _,,_. OK- re<CN. 

- - onoslhesist uilgoloid 
. - -~ goeortrolffrd - onYOtdoende ervamg anesthe---«lng 
- terugval tijdens vervoer 
- hoge-1cdnlk door 0~ 
- uilloopopOK 
- ,we<rlg tijdens vervoer OK- recov. 

--- ulgoloid . - •-ling goeortrolffrd 
--or,,omg-~ 
- llfl,gYII tjdons......,. 
- hoge -1cdnlk door OK-progrolfflll 
- uilloop op OK 
. rijgo«og tp,,s........,. OK- ree<N. 

----ljst - onvohdge o,onnetw lijdens oftouing op OK 
- ~onwetenclleid anesthesie assisten 

- natatis,m'onwwtenct.d anelthetie asNlfll 
- OINOhdge o,onnet< ljdons oftossing op OK 

- nalatigheD'DnW'ltlfdlllid annthesie 11"91..,. 
- OINOhdge o,onnet< tp,,s 1ftossing op OK 

. nolotv,oid onosthnio ·---(- go<Md) 
- hoge-OK 
- dructe oP recr,,my 
- sJechte ondtr1inge cormvicatit 

· nololighekl oneslhosie Hsitl .. (- go<Md) 
- hoge-OK 
- dnide op recO't'9f)' 
- stectie ondefinge comnuwc:atie 

- nololighoid oneslhosie ossitl_. (- go<Md) 
-hoge-1cdnlkOK 
- dructt op recO't'9f)' 
- alechle ondertnge comffUlicatle 
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7 
1· 
7 

7 
r 

7 
r 

Weeglactor CLASSIFICATIE 

HR 5 
HR 5 
TM 

HR 5 
HR 5 
TM 

HR 5 
HR 5 
TM 

HR 5 
HR 5 
TM 

OIMIR 1/HR 5 
HR 5 
HR 1/HR 5 
X 
OP/OM 
X 
HR 5 

OM/HR 1/HR 5 
HR 5 
HR 1/HR 5 
X 
OP/OM 
X 
HR 5 

OM/HR 1/HR 5 
HR 5 
HR 1/HR 5 
X 
OP/OM 
X 
HRS 

OM/HR 1/HR 5 
HR 5 
HR 1/HR 5 
X 
OP/OM 
X 
HR 5 

HRS 
HR 3 
HK 2/HR 5/HR 6 

HK 2/HR 5/HR 6 
HR 3 

HK 2/HR 5/HR 6 
HR 3 

HR 5 
OM 
OM 
HR 3 

HR 5 
OM 
OM 
HR 3 

HR 5 
OM 
OM 
HR 3 



iroces recovery 

FAALWIJZEN 

6 pat~nl sledt/Yertcnrde houds,g lflewtren 

GEVOLGEN 

infwslchin-

extremiteiten die beldemd raken 

~ht doorldemen p1tMtnt 

chinslwon<lon .. ---· 

ch.i'ls riet vacuOm: llkken 

ma1gsonde met handschoen als opwngz:ak 

- OK-matenaal liggorl In bed (bijY. rolmatje, 
dialhormieplaal) 

OORZAKEN 

• spoedgoval 
- wmoogdo-1<1N<OK 
- OMISligo palilnl tp,s-
- protocol riot YolgoMNI konnen 
- onlbrekon professionele houding/ gechg 

• spoedgoYal 
- Yertioogde-1<1N<OK 

- OMISligo palilnl ltdons -
- protO<:ol riot YolgonhNt komon 
- onlbrekon professionele houding/ gechg 

-spoedgoYal 
-wmoogdo-1<<N< OK 
- om,stigopo-tp,s--, 
- protocol riot YolgoMNI komon 
- - profeulonele houding/ gechg 

• spoedgeval 
- wmoogdo-1<<N< OK 

- omllligo patilnl ltdons --
- protO<:ol riot YolgonhNt komon 
- onlbrekon professionele houding/ gechg 

- spoedgoYal 
- ¥ffl100gdo -1<<N< OK 

- omistigo ... - ltdons -
- protocol riot YolgonhNt komon 
- - profeulonele houding/ gochg 

- spoedgoYal 
- wmoogdo-1<1N< OK 

- omllligo patil<t ltdons --
- protO<:ol riot YolgonhNt komon 
- onlbrekon profe•- houding/ gechg 

• spotdgoYal 
- ¥ffl100!ldo -1<<N< OK 

- omistigo palilnl ltdons -
- protocol riot YolgonhNt komon 
- - profeulonele houding/ gochg 

• spotdgoYal 
• ¥ffl100gdo -1<<N< OK 

- om,tlige palitlt ltdons -
- protocol riot YolgonhNt komon 
- onlbrekon profe•- houding/ gochg 

- spoedgoYal 
- ¥ffl100gdo -1<<N< OK 

- omllligo palilnl ltdons -
• protocol riot YolgonhNt konntn 

-- profe•- houding/ gochg 

- spoedgoYal 
- ¥ffl100gdo - OK 
- om,stigo patil<t ltdons -
- protocol riot YolgonhNt komon 
- onlbrekon profeulonele houding/ gochg 

- spoedgoYal 
- ¥ffl100gdo - OK 
- om,stigo palilnl ltdons -
- protocol riot YolgonhNt komon 
- - profes- houding/ gochg 
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freq Weegfactor CLASSIFICATIE 

J X 
5 OM 
6 OP/X 
6' HK 2/HR 5 
6" HR 5 

J X 
5 OM 
6 OPIX 
s· HK 2/HR 5 
6' HR 5 

J X 
5 OM 
6 OP/X 
s· HK 2/HR 5 
6" HR 5 

J X 
5 OM 
6 OP/X 
6' HK 2/HR 5 
e· HR 5 

J X 
5 OM 
6 OP/X 
e· HK 2/HR 5 
6' HR 5 

J X 
5 OM 
6 OP/X 
6' HK 2/HR 5 
s· HR 5 

J X 
5 OM 
6 OPIX 
6' HK 2/HR 5 
6' HR 5 

J X 
5 OM 
6 OPIX 
e· HK 2/HR 5 
e· HR 5 

J X 
5 OM 
6 OP/X 
s· HK 2/HR 5 
6' HR5 

J X 
5 OM 
6 OP/X 
e· HK 2/HR 5 
e· HR 5 

J X 
5 OM 
6 OP/X 
6' HK 2/HR 5 
6' HR 5 



:>roces recovery 

FAALWIJZEN 

6 vervolg 

7 slechle cormancatie door i1tercom + Min 

8 opdr.acht medicatie ~ •~ 
ZIQ 

GEVOLGEN 

patitri: met make up, sieraden om etc. 

gffn cudefiilcheid c,,,er uil le voeren acties 

gHfl gehoor gegeven aan actie oproep 

\l'lfkeerde acties 

patilt't kin hierdoor nilt naar huis (potiischl gynaecok>gie) 

OORZAKEN 

- spoedgeval 
- Yer11oogde wert<dM OK 
- OtWStige pa~ tijdens Y'tfVOef 

- p,otocol riot volgenlniet kemen 
• ontbreken professioneko houdin(>' gedrag 

- spoedgeval 
- Yerl1oogde wert<dM OK 
• omlstige pat~ tijdens vervoer 
- p,otocol riot volgenlniet kennen 
• ontbreken profHsionele houdr9 gedrag 

- ondeugdoljk materia•I (inclusiof storing) 
- be--.g-ond _...,...t,e--.g 
- niet in~ sein le beantwoorden 
- onclidoljkeboodsdlap 

- ondeugdoljk maleriaal (inwsief storing) 
- be--.g -end _...,...t,e--.g 
• niet in ~ tffl le be1rtwoorden 
• onclidoljke boodschap 

- onclidoljk sdw1'"f' 
- oncudelijk/om,ollodig -
- OIIYoldoende lerugkoppeing (door recovery) 
- 'l'lfkNfde medcatie vo«gescf'lreven (l .a .'tJ . behln-
dling) 
- medic1tie vtrgeten op le sctwt,en 
- stomQ itercom 

- onclidoljk sct,y,en 

- oncudelijk/om,ollodig -
- OIIYoldoende lerugkoppeing (door recovery) 
- ~Nfde medicaM vc,orv-schreYlfl (l .a .v. behln-
dlingl 
- medicatie v.rgeten op le 1cl'l1v9n 
- storing i1tercom 

- onclidoljk sct,y,en 

- oncudelijk/om,ollodig -
- - len,glcoppelrlg (door recovery) 
• verkMrde medicatie YOOrgHdn¥ln (1 .1.V. behln
M,g) 
- medcaU• vtrgeten op te schrijven 
- stomg iten:om 
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freq 

3 
5 
6 
6' 
e' 

Weegfactor CLASSIFICATIE 

X 
OM 
OPIX 
HK 2/HR 5 
HR 5 

X 
OM 
OP/X 
HK 2/HR 5 
HR 5 

TM 
HK I 
HR 5 
OP 
OP/HR 6 

TM 
HK I 
HR 5 
OP 
OP/HR 6 

OP/HR 5 
OP/HR 5 
HR 3 
HR 5 

HR 5 
TM 

OP/HR 5 
OP/HR 5 
HR 3 
HR 5 

HR 5 
TM 

OP/HR 5 
OP/HR 5 
HR 3 
HR 5 

HR 5 
TM 



,roces: recovery 

FAALWIJZEN 

9 o,.;ste nsteling apparaha.r 

10 verti:eerde informa1;e of achterwege lat en 
infonnatie 

11. fol.t doc!ll"lenl 

12. ontbf'eken van gegevens 

GEVOLGEN 

Yeneeerde adies 

patifnt kan aspnl'en doordat uitzligapparatua.r niet wend 

hart../ademsthtand 

shockraken 

patient kan niet goed budemd warden 

verkeerde acties 

po- len,ggeshud 

politnt loch geof)O<Hrd ~ ,oledige gegewns) 

verkeerde acties 

palitnt loch --~ ,oledige -•) 

OORZAKEN 

• bediemg -end 
- afspnken/p<o<ocol onbekend 
- 5'Khte cottrofe door recovery (nail~) 
- funehonaliteit onvoldoende 
- hoge--
- onvoldoende periodieke tectnsche conlrote 

. bediening -end 
- afs~ken/protocol -end 
• -• cor<role door re<OYef'J (nalal9'0id) 
- fL<lctionaliteitOINOldoende 
- hogewerk-
-~ periocleke leemitche conlrole 

. bediening -end 
• afspnken/protocol -end 
- Mehle contrCMe door recovery (nail~) 
- fL<lctionalitoitOINOldoende 
- hoge""'1<dnlk 
- onvokioende periodleke teemitche conlrofe 

• bediening -end 
- afspnken/protocol -end 
- IMChte controle door recovery (nalatigheid) 
- M'letionalitff onvoldoende 
- hoge--
. onvokk>ende periodiek• teemsche controle 

. bediening -end 
- afspnken/p<o<ocol -end 
- Mehl:e comote door recovery (nail~) 
- fmctionaliteit Off\lOtdoende 
- hoge--
- onvoldoende periodeke teehnische contttM, 

• -i,leegafdeling bljft In gebreke 

• ~ afdeling 

- ~•fdeling 

-~ afdeling 

- ~•fdeling 
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freq Weegfactor CLASSIFICATIE 

HK 1 
OP 
HR 4 
TE/TM 
OM 
OM 

3 HK 1 
3 OP 
3 HR4 
e TE/TM 
5 OM 
? OM 

3 1 HK 1 
3 1 OP 
3 1 HR4 
e 3 TE/TM 
5 2 OM 
? OM 

HK 1 
OP 
HR4 
TE/TM 
OM 
OM 

3 HK 1 
3 OP 
3 HR4 
e TE/TM 
5 OM 
? OM 

OP 

OP 

OP/OM 

e OP 

OP 

OP/OM 



proces recovery 

FAALWIJZEN 

13. patient orwokSoende YOOf1:>ereid voor OK 

14 na 18h00 capaehl lekOft 

15. onvoldoende controfes/obHM1ties op 
recovery 

GEVOLGEN 

mogeijke risico's verderop in hel proces 

aleen • met om,stigelawessiwe patitnl: 

vet1c:eerde acljes 

paliM --

g6ffl jlnle -ill'"' ldefmaing 

OORZAKEN 

- POK-YOC>fbetoa,g cortroleert onvoldoende 
- POK-rtCOYefY onYokioende uitgerust 
- ,erpleegafdolng in gebrwke 

- anesthesist niet aanwe.iig (<> 1fspraak) 
- werklast>capaciteitn, ,1..oo (o.a . geen assistertie , on-
11ngel<ondigde be•deming) 
- geen afstemning OK en retOYef")I (ruggespraak) 
-c~spatilnt 

- anesthesist riet aanwezig (<> afspraak) 
- wertdast>capaciteitn, , t110o (o.a. geen assistfflie, on-
11ngelcondigde be1deming) 
- geen afstemming OK en recovery (ruggespraak) 
- compieaties patilnt 

- anesthetist riet: aanwe.zig ( <> afspraak) 
- wefidaal>c1p1ct:Hn1 1,"°0 (0.1 . geen asslstertie. on-
11ngekondigde beldeming) 
- geen afslemming OK en rKOY'lfY (ruggespraak) 
-con"f)icatiespatilnl: 

- protO<Ol riot uitgewerd 
-protocol-
._,.bu__,onvoldoende 
- onrustige p11iM 
- wendast>capac:itd_, (Yfft 1:1 patilften) 
- geen goodo 11>tonwning/0Yffllr'lc:t< door OK 
(....-.g, scmftllijk) 

- protO<OI riot uitgo,,oenj 
-protocol-
- apparah.U" ftn:tioneert Offll06doende 
- onrustige palitnl 
- W'lf'tdast>capacl:H_, (YHI 1: 1 palilfi:en) 
- geen goodo 1f>tomning/OYOrdnlcht door OK 
(~. scmftllijk) 

- protocol riot uitgo,,oenl 
-protocol-
- apparabU' functionffft orwokk>ende 
- onrustige palitnl 
- WlftdlSl>capacileil:_, (veel 1: 1 patilnten} 
- geen goodo 1f>tonwning/__.,. door OK 
(~.scmftllijk) 
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freq Weegfactor CLASSIFICA TIE 

HR4 
OM 
OP 

HR 4 
OM 

OP/HR 3 
X 

HR4 
OM 

OP/HR 3 
X 

HR4 
OM 

OP/HR 3 
X 

HR 4/HR 5 
OP 
TM 
X 
OM 
HR 3/0P 

HR 4/HR 5 
OP 
TM 
X 
OM 
HR 3/0P 

HR 4/HR 5 
OP 
TM 
X 
OM 
HR 3/0P 



>roces· recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN OORZAKEN freq Weegfactor CLASSIFICATIE 

15. --,o1g patient gait te \1"0eQ te,ug naar afdnng - protocol rMt ul:gewerd HR'-'HR 5 
- protocol ontbreek1 OP 
- apparalwr-omoldoonde TM 
- omntige patitnt X 
- wertdast>capacl:et_, (.,... 1: 1 patilfeen) OM 
- geen goede afslenwnlngl-chl door OK HR 3/0P 
(....-.g. scmflelijk) 

patitnt te vroeg getxtweerd -prOlocolniel..,~ HR'-'HR 5 
- protocol orthrffkt OP 
- a.pparatwr fl.ftdioneef1 ~ TM 
- omntige palilrt X 
- wertdast>capacitH_

1 
(._... 1: 1 patilnten) OM 

- geen goede afslenwnlngl-chl door OK HR 3/0P 
(....-.g. scmflolijk) 

reacties ~ transfuSfl -prOlocolniel .. ~ 4 HR'-'HR 5 
-protocolonlbrffld 5 OP ----- 8 TM 
- omntigepaHlnl e X 
- Wlftdast>capacitel_, (.,... 1: 1 patilN.en) 3 OM 
- geen goede afslenwnlngl-cli door OK 5 HR 3/0P 
(....-.g. sclwiftelijk) 

verkfffdl 1cties - protocol niel ..,~ 4 HR'-'HR 5 
-protocolonlbrffld 5 OP 
- a.pparahu u,ctioneert onvotdoende 8 TM 
- onn,stigo palilrt e X 
- Wlftdall>cap■ clllil_.., (""' 1 :1 patilnttn) 3 OM 
• geen goede afslenwnlngl-cli door OK 5 HR 3/0P 
(....-.g. sclwiftolijk) 

16. ondougdolijMel<ort matoriul ·---~= -onoigor,ijkgolwuk 7 HR0 --•-ard lot op bed - hlmsteren door •~ 8 OM 
- _ .... good .... of lcapol --- 8 OM --In---.. ( .. bedvahn) -gHn/-~c- 10 OM 
- orrustigo pa-on In bed--on -~onclideljldloid...,"wal-waat'le- 8 OM 
- beadeningulang ell lelcl ~ (in gebrak• bljYer, afdeting) 
- nbberwale<HC oud/lCapol --- 10 OM 

- nitt w.ten hoe mat9filal gtbrullct mott worden e HK1 
-gHnirifomileil 8 OM 

patilnl ltedie houm,g i't bed • onoigor,ijk golwuk 7 HR 0 
. hamtleran door a-.g 8 OM --- 8 OM 
- gHn/- pariocllke c- 10 OM 
· ~ onclideljldloid..., "wal-waa,' le - 8 OM 
is (in gebrake bljYer, a-.g) --- 10 OM 
- rift Wl'ttn hot materilaj gebnJkt mott worden e HK1 
-gHnirifomileil 8 OM 

bk>eclilsllgen komen te lut • onoigor,ijk golwuk 7 HR0 
. hamtleron door a-.g 8 OM --- 8 OM 
- gHn/- pariocllke c- 10 OM 
-~ onclideljldloid..., "wal-waat' le - 8 OM 
Is (in gebrak• bljYer, afdeting) --- 10 OM 
- nitt Wl'ten hoe materiaal gebrulkt moet worden e HK1 
- gHn-• 8 OM 
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roces recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN 

16. vervofg ext~ handnngen 

na.ntoftoevoer onvotdoende 

17 anesthesistlspecialist onbereikbaar 

~en reactie oP acute oproep 

18. te laat zetten loc~egionale anesthesie block (-,laying) ail nog niet goed gonoeg voor openlie 

patient gut als nog onder ~ narcose 

OORZAKEN 

- oneigonijkgeb<uik 
- hamstertn door afdeing ---. G'ffll- periodiei<e COfflole 
- algement on<Udelijkhetd OYer '"wat-waar" te betrehken 
is (in gebrek• blijven afdeting) 
- verouderd/ouderdom 
- nitt wet.en hoe materiaal gebruikt moel: worden 
. D'.., lnformileit 

. oneigonijk geb<uik 
- hlmsteren door afdeing 
- slecltondoftloud 
- gHn/-periodiol(oc-
- atgemene onduideljkheid OYer '"wat-waar" le betretdcen 
is (in golnke blljYon lfdoing) ---- nitt weten hoe materiaal gebruikl: moet worden 
. D'.., lnformileit 

- storingtn Fltercom/Hinen 
- leinen nitt op Dk 
- negertn afspraken 
• spoedgowl 
- niet: l"I gelegenheid Hin te beantwoorden 
- accusein.eg 

- stomgefl inl:trcomlHNM 
- 1einen nitt oP zak 
-negerenafspraken 
• spoedgowl 
- nitt l"I ~ sN'I te beantwoorden 
- ICCU Hin lffg 

- patilnt te llat + patilnl le llat besttlen (• faalwijze 
1+3; proces: ~seeretariaat): 
• palilrC nog niet go,Hd YOO( openlie 
- '"'JIIHglfdolng bljft in golnke 
- patilft w.gert te komen 
- patilnl hffft con'1)1k:1tits en val af 
- anelthettst te llat: hogere priortet 
- anesthnht le llat: overmacht (spoed) 
- anesthetist le laat: gHn Hin 
- anesthetist le 1111: 4tud:e/ wertcdruit recowry 
- inlerc~II _,.g - (rec.- anHlh. & 
anesth.- openitetK) 
- stechl:e i11:ercon"H:omrruicatie 
• V'.., OY0!1og met P•-
- patilnt te laat + patilnl: te llat besttlen (• faahwite 
1+3; proces: ~NCretariaat): 
. palilnt nog niet go,Hd YOO( open,lie 
- '"'JIIHglfdoing bljft in golnko 
- patilft W'ligert le komen 
- patitnl hNft c0f11)icatin en wl af 
- anesthesist le laat: hogere priof'td 
- anesthnist te laat: owrmachl (spoed) 
- anesthesist te laat: gHn Hin 
- anelthnitl le laat: 4tud:e/ wertcctuk recowry 
- inl:erc~al OYefieg ontbreetct (rec .- anesth. & 
anesth.- opentet.r) 
- sleeht• irtercot1HOffl'TU'1icatie 
. ~ ~ - patitnt 
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freq 

7 
8 
8 

10 
8 

10 
6 
8 

7 
8 
8 
10 
8 

10 
6 
e 

5 
e 
3 
J 
7 

• • • • 

Weegfactor CLASSIFICATIE 

HR 6 
OM 
OM 
OM 
OM 

OM 
HK1 
OM 

HR 6 
OM 
OM 
OM 
OM 

OM 
HK1 
OM 

TM 
HR• 
HR• 
OPIX 
OM/X 
TMMR5 

TM 
HR• 
HR• 
OP/X 
OM/X 
TM/HR 5 

OP 
OP 
)( 

HR• 
OP/OM 
)( 

HR• 
OM 
OP 

TM/OP 
HR• 

OP 
OP 
)( 

HR• 
OP/OM 
)( 

HR4 
OM 
OP 

TM/OP 
HR• 



roces recovery 

FAALWIJZEN GEVOLGEN OORZAKEN freq Weegfactor CLASSIFICATIE 

19. locerregk)nl)e 1nesthtsie onvokk>ende patitnl: als nog onder ~ narcose - Yet1<oerde leclriek HK 1/HS 1 
- vericeerde medicatie keuze HK 1/HR 5 
- vertceerde materilal keuze HR 5 

---do•erin!I HK 1/HR 5 
- slechte 1fstermWlg: U. flgl"lep - aard ingreep (over- OP/HR 3 
~ anesthesist -operateur) 
- te IHI zetten bk>ck HR 3 
- nalatigheid eindcontrole anesthelist HR 5 

extra handelngen - Yet1<oerde leclriek HK 1/HS 1 
- vertc:Nrde medtcatie keun HK 1/HR 5 
- vertc:Hrde materiaal keuze HR 5 
- Yet1<oerdedoserin!I HK 1JHR 5 
- 5'ectce af'stermwtg: CUI njJ'Hp - aant ingHp (owr- OP/HR 3 
'-g anesthnist -operattKW) 
- le iaat ntten bk>ck HR 3 
- nalatigheid eindcont'"°'9 anesthffist • HR 5 

20. onoploltenclleid speciaist vertceerdeacties - ~in goede controle 7 HR 5 
- hoge werkdnM anestheslst • OM 
- 5'ectce comrruic:atie recovery ~ - • TM/OP 
specialist 
- nalatq,oid HR 5 

Yerkoenle modicalie loege<iond - gHn goede controle HR 5 
- hoge Wffl(drul: anesthetist OM 
- sleehte cOffflUlicatie re<:OYefY ~ - speei,- TM/OP 
•ht 
- nalatq,oid HR 5 

Of1USl• behandoling - gHn goede controle HR 5 
- hoge Wffl(drul; annthtsist • OM 
- tJKNe comrruic:atie recovery ~ - speei- • TM/OP 
alist 
- nalatq,oid HR 5 

21 . speciaist le ll1t YOOf' behandelng patilnl: gopland pr~mrna loopl lil/riel YOllooid - Ol)fflllN" t,.,;g (> prioriloil) OP 
• _,,,.c:/11 (spoedgr,al) OPfX 
- operallU" hHft geen sein bij z;ch HR• 
- afwijken van de regets HR 3 
- vergeten op te roepen door secret1ril1t HR 5 

22. hygifne onYO!doendeinacl1nemen lcn.isbesmetting palitlt - apparahuhnateriaal riet alnwug 10 3 OM 
- geen kenris Yan protocol • 1 HK 1 
- nalalighoid OK 6 2 OM 
- nalalighoid 1-.g 6 2 OM 
-nietopdohooglezi,, • 1 HR 3 
- nalalighoid rwcOYOf)I • 1 HR 5 
- gHn cudoljke mct.m,g .,_,e zone 10 3 TE 
- materiaal rieC IChoonlsttirilt • 1 TM 
- niet volgorls ~ .-_1111 (tuslloudeljlce e 3 HR 5 _.,, 
- appam...,.hnateriHI riet aanweiig 10 OM 
- geen k■ms van protocol • HK 1 
- nalalighoid OK 6 OM 
- nalalighoid 1-.g 6 OM 
- niet op do hoogle zi,, • HR 3 
• nalalighoid rwcOYOf)I • HR 5 
- gHn cudoljke ofsct.m,g .,_,e zone 10 TE 
- rnaterilal rNI schoonlsteriel • TM 
- niet ,olgens ~ .-_a1c1 (huishoudeljke e HR 5 _, 

palitlt- - app,rat...,./materilal riet alnwug 10 OM 
- geen kennis van protocol • HK 1 
- nalatq,oid OK 6 OM 
• nalalighoid •-.V 6 OM 
- niet op do hoogle zi,, • HR 3 
- naletq,oid '"'OYOfll • HR 5 
- gHn cudeljke ofsct.m,g gro«10 zone 10 TE 
- rrmteriaat riet IChoonl•eriel • TM 
- niet ,olgens rogets .-_a1c1 (lushoudelijke e HR 5 _, 
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>roces· anesthesie-opereren 

FAALWIJZEN 

\ 

, . geen goede ornsd'tjmg YOOringr-: 
■ me~r namen voor hetntfde 
■ onvoledige besdqw,g 

2. geen tijdige melding wijziging ingrHp or 
extra actMl:N tijdens ir9"ffp 

3. nal instnmertarun 

4. net FNt op l1d aarJW'Ug 

5. nelntelvoledig 

6 . vffleerd net (sticker) 

7 beschadigd net (vwpalcking) 

9. rvel op ltd Hnwe.Dg If\: 
■ medewertters OK 
• operatews 

11 . ornaistische ptlri,g in ¥1fband met 
capacitei instn.nent■run 

GEVOLGEN 

patient val at 

-1<eerde ingrHp (link$/redts) 

atvalen patienl 

_, ideale oplos~ (Slboplimai,.tie) 

to.passing suboptmaal matlriaal 

patilft terugsturon 

patilnt terugstlnn 

patilft len,ggestuurd 

patilnl terugstwen 

patltrt terugsturen 

patilrt !anger onder narcose 

ulSletpatilnt 

OORZAKEN 

- gHn eendli<ige naamgewlg (wijze van omschr1"ffl)) 
voor~ep 
- aandoening in pl.aats van wv-eeP oms~ 
- gtb,etddge 't'00fbereidingcornmtnCalie 

- gHn eenc>idige naamgew,g (,.;jze van omschrjven) 
voor ingrHp 
- aandoening in ptlats van ir9"eeP omsctriven 
- gebAldogl YC>Olbertidinglcomrn.ricatie 

- laat bekend If\ aard precien l9'ffP 
- wijzjging in condiUe pattlnl: 
- .-.gsproceme - (na 17h00) 
- wijziging in planmg niet op - ~ (wel op 
plarj>o<d) 

- IHI bekend If\ aard precieze l9'ffP 
-~ in conditie patilrt 
- rnetdingsp<oceme onl>elc■nd (na 17h00) 
- wijziging in planmg niet op lalme, ~ (wel op 
planbon!) 

- laat bekend zi;I urd precieze f9"NP 
-wijzigingincondliepetilft 
-.-.gsprocem,-(na 17h00) 
- wijziging In planmg niet op lalme, ~ (wel op 
planbon!) 

-tewwignetten 
• teYHI dentfde operatiH pllmen 
- faJen Nedster (o.a.: <> FIFO) 
- niel tijciig checken OK-medewenct'f" 

-falenNedster 
-onvoldo■ndoinsuunemrun 

-falenNadster 

- falen Nedster 
- te .,_ beha.-ig van hot net door OK-penoneel 
- riel goed passen van dt ""'1tn in dt daarvoor besttm-
de .. ndjet 
- kwaM:N ~eriaal 

-kllmernietgerffd 
- wertczaamheden fNl op elkaar afgnlemd 
- II lange pauze 
-telHIHinen 
--- afstenwring/l>lanmg van-•-
-~ priorteit -. 

-1-operabesgepland 
- II weinig instnmentari.m 
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freq Weegfactor CLASSIFICATIE 

OP 

OP 
HR 3 

OP 

OP 
HR 3 

OP/HR 3 

OP/X 
OP/HK 1 
OP/HR 5 

OP/HR 3 

OP/X 
OP/HK t 
OP/HR 5 

OP/HR 3 

OP/X 
OP/HK t 
OP/HR 5 

OM 

OM 
OP/OM 
OM 
HR• 

OM 
OM 

OM 

OM 
HR 5 

TE/OM 

TE1OM 

OP/HR 3 
OP/HR 3 
HR 3 
HR 3 
HR 3 

OP/OM/X 

OM 
OM 



proces· anesthesie--opereren 

FAALWIJZEN 

12. onvokk>ende capacit,C OK-personet:4 

13 te Vffl patilnl:en piamen 

15. onvoledge dossiers (patitrt gaat door 
naarOK) 

16. anesthesie Hlistlnl cOftrotnn app.,.. 
hM IMti-(da!Jllijks)(l>n>locol 
WOfcl .... niet opge,,olgd) 

GEVOLGEN 

afvalen patient 

(te) lang wachten acl.te patilnt 

atvalenpaitilnl 

tekort aan steriel instn.mentari.l'n 

paliln: toch anesthnie 

~tiegaatnietdoor 

¥tfhoogd risico patiln: 

vemoogd-pa1.,,.. 

apparatwr - niet 

OORZAKEN 

--• - slechte plannrtg 

- mkle 
- -•planning 

• le ww1ig lnzichl in lotale OK-lijd per _,,lie (op kamef) 
- gebrek aan inspr11k op planni-.g door Jetding OK 
-~ operatew 

· le ww1ig lnzichl In lotale OK.qd per _,,lie (op kame<) 
. get,<ek ean lntprnk op planning door~ OK 
-~ operatN' 

• ,_ ¥0rJ)!Hgaldeling 

. ·-· _..,...,1o1 -. ,_ YOOrbereiding 
• ondari<• protocol begimen 

. faJen ¥0rJ)!Hgaldeling . ----•lol~ --~ 

. talon ¥0rJ)!Hgaldeling -·------. falen~ 

(· get,<ek aan iteraH ) 
- gNn contrde op checken 
• ~ •• ingewid<eld 

(- gebrek ■an i"lt""H) 
- geen coftn>M op checken 
. c/ledcpro<e«n •• ingewid<eld 

(- gebrB aan 111:erwue) 
- gNn contrde op chKken 
• c/ledcpro<e«n •• ~old 
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freq Weegfactor CLASSIFICATIE 

OM/X 
OP/OM 

OM/X 
OP/OM 

HK 1 

OM 
OM 

HK 1 

OM 
OM 

OP 
OM/HR 5 
HR 5 
HR5 

OP 
OM/HR 5 
HR5 

OP 
OM/HR 5 
HR5 

OM/HK 2/HR 5 
OM 
OP 

OM/HK 2/HR 5 
OM 
OP 

OM/HK 2/HR 5 
OM 
OP 



proces· anestheste--Opereren 

FAALWIJZEN 

19 aneslhesi>lbogH~-ECG 
tn RR aangesk>Cen (enlaf beklken) 

20 geen bewaking ~ nnsport 

21. niet aanwezige protheses 

22. missen gaaslnaatd 

GEVOLGEN 

Oftbreken van basisgegevens 

actt.-.f patient aanA!iten 

l
vefttoogdrisicopatllnt 

vemoogdrisicopatienl 

patitnl val af 

alemaUef 

patilnl !anger onder narcose 

patilnlopMt/Wopen 

patilnl !anger onder r-.rcose 

rontgenfoto 

OORZAKEN 

- haastwefklwencdruk 

- haaSl'w'lrklwerkcnf( 

- haa~druk 

- teemiseh fllen apparah.Lr 
- geen monilor (te weirig capadlN) 
- toestand patierl verkeerd fflchatten 

- niet gee~ dig tevoren 
- voor operaUe niet gecontmHrd 
- niet bestakf 
- falenNedster ---pla,mg - tlkort aan protheses 
- acute patilnlen 

- niet: geeontroleerd dig tevoren 
- voor operalie nilt geconlrMHrd 
- riet belletd 
- talon-..-
- -1<-plari,g 
- tekort aan protheses 
- aCI.J:e patilnten 

- rielge<-dagt ........ 
- voor opentit rilt gecontroteerd 
- niet: bestekt 
- flllen Nedster 
. Yffl<Hrde plari,g 
- tlkon aan prot:heses 
- aCI.J:e palilnten 

- ve,vssen bij telen omoop + 0pen11Ue assistent 
- geen duidoljke 0'1fflhchl 
- protocol riet ,......,_. 
• zjt nog in petitnl 

- verptsen bij telen omoop + operatie assistenl 
- 11ff11 duidoljke 0'1fflhchl 
-pn,tocotrielnato,,en 
- zt nog in patilnl: 

- verptsen bt telen omoop + operatte aslistenl 

. - duidoljke 0'1fflhchl 
• pn>tocot riel -
-Jltnoginp•-
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freq Weegfactor CLASSIFICA TIE 

011/HR 5 

011/HR 5 

011/HR 5 

TM 
011 
HK 1/HR • 

• HR 5 

• HR• 

• OP/HR 5 

• 011 
3 OP 
5 011 
5 011/X 

• HR 5 
HR• 
OP/HR 5 
011 
OP 
011 
0111)( 

HR 5 
HR• 
OP/HR 5 
011 
OP 
011 
011/X 

011/HR 5 
OP/HR 3 
HR 5 
X 

011/HR 5 
OP/HR 3 
HR 5 
X 

• 011/HR 5 

• OP/HR 3 
7 HR 5 
2 X 



proces anesthesie-opereren 

FAALWIJZEN 

23 foute monslert>ehandeing preparaat 

24 niet goed fl.rlctioneren rOntgenapparatuu-
1 n1et aanwezig zijn 

25 YOrwisseling -...,, (geljke etil<et
tenla~ etc.J 

26. met goed ldlarmaken karMr voor eerste 
openilte 

28 . teamtedtn OK ortbreken 

29 exteme IHmleden (discC)lines) ortbrlktn 

30. rffl'YalCt gegeyens fNt/le 1111 ff. 
schikbaar voor OK..pl.nnng (spetilll lnstru
mentarill'n) 

31 . onbek~ mtt operaUetechriek (van 
1nstn.menlerende) 

GEVOLGEN 

~ ven<Hrde behandolng palitnt 

nieuw preparaat nemen (extni handeing) 

patitnt linger onder narcose 

pat;tnl YII If 

operatie befincigd zonder resullaat 

~ -1ceffll rneq, 1..-(- al danniet ge,olgenvoor 
palitnt) 

pattfnt wactxenll:erug 

patitnt val 1f 

patifntvalaf 

uil:stmpatitnl: 

uilloop operatie (patitnt llnger onder narcose) 

compicaties 

Jrstboptimaal resultaat 

cOftrole instn.merurill'n tTWldtf° comp6Ht 

OORZAKEN 

• protocol niet naktven 
• ontbrek11n protocol 
- conYl'U'licatiefcxi 

- protocol riet naleYen 
- ontbrlken protocol 
- c0ffflUliclltiefot.C 

• ttdlrisdl t,iten 
- slo<hte ploming 
. falen nlntgen,ldes,g 

- tectnsch taten 
- slo<hte ploming 
• falen rOr<genaldes,g 

- teclnsc:11 falen 

. -· ploming • t,ilen rOr<gen,fdN,g 

- unilormlleit verpalddngsmateriaal 
-rilttlzwfletiletten 
- nilt rateven protocol 
- falen apothHklfarmaCNische ncimrie 

- dogdieMt _, lid gohld 

- late - _, lid get,od 
- le Ille iiformatie over operatte 
- Ylfkeerde lnformatie over operatie 
- spulen niet oP tu, ploats 
- protocol niet na-. 
--~nogb..;g 
- wertmamheden niet op elcaar afgestemd 
- tetangepauze 
- tellatMinen 

--- afstemming/pllming ¥1n-■-• hogerw priorilN-. 

- tXl:tm faltn: 
. nlntgen 
-c..-og 
- fy>.tedwl.-
- clXml.nCltie: te taat opgeroepen 
- -11-ploming 

. niet gec:°"1olN<d dag teYOAO 
- voor opentie nilt gecontrotHrd 
. niet bestetd 
- fafen Nedsler 
---ploming 
- tekoft 11n protheses 
- acute patilnl:en 
. -tijdige inlormatie 
- cormuicabe ~ 

--litlegl-ltie
. -· ploming - - -
. -· opleidng . _, litleg/--
. -•ploming --

. -· opleidng 

- -litleg/-■tie
•-ht• ploming - - -

. -· opleidng . _, ulllgl-ltie

. -• ploming --

. -· opleidng 
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freq 

• 10 

• J 
J 

• • J 

• • 8 

Weegfactor CLASSIFICATIE 

OP.ttK 1.ttR 5 
OM 
HR J 

OP.ttK 1.ttR 5 
OM 
HR J 

TM 
OP.ttR J 
OM 

TM 
OP.ttR J 
OM 

TM 
OP.ttR J 
OM 

TE 
HR 6 
HR 5 
TE/OM 

OP/OM 
OP/OM 
HR J 
OP 
HR 5 
HR 5 

X 
HR J 
HR 5 
HR 5 
OM.ttRJ 

OP/OM/X 

OM 
OM 
OM 
HR 5 
OP.ttR5 

HR<I/OP 
HR<I 
HR 5 
OM 
OP 
OP/OM.ttR J 
X 
OP 
OP 

OM.ttK 1.ttR 1.ttR 8 
OM 
OM 

OM.ttK 1.ttR 1.ttR 6 
OM 
OM 

OM.ttK 1.ttR 1.ttR 8 
OM 
OM 

OM.ttK 1.ttR 1.ttR 8 
OM 
OM 



proces. anesthesie-opereren 

FAALWIJZEN 

35 alarmen niet aan (na netden) 

36. anesthesist niet te bentic:en (ttdens man
tenance fase) 

3 7. problemen met anesthesie-apparatw' 

38. geen cudefijke incicatie op 11nwezigheid 
v.1n bloed 

39. bloed Ifft aa.ngevniagd 

41 . anesthesist met andere patilnt., bug 
(t.b .v. uitleiden) 

42. onvoldoende cormuicatie over vef1oop 
operatie (anesthesi&- assisl:enl en operatew) 

44. slechtenate besluitvoming t.1.v. bishnn 
planning 

45. niet gebruiken jljsle protocol/ rill good 
toepassen wn het juiste protocol (septisehe 
patient) 

GEVOLGEN 

I - '""' melding 

1 
I• lange lid wordal iets ortdeld wordl lot signalering 

fatale geyolgen voor patient 

geen c,plossing YOOI' .,..-.... OIi dal moment 

}'mogelijke lijdetijl<e geYOlgen ...,. patilr< 

cquiste of geen _,s 

bk>ednietaan'#Ug 

bloednietaanwezig 

lange,"narcose 

anesthesia luistenl start lidtiden 

0nYOktoendelte laat anbciperen op sluatie 

patilntw• af 

extra handelingen (omodg/te YOOI) 

noodzakelljke handelingen -en 
46. team MCtioneert niet goed <• samen-- ~ c,peratie (tangere narcose) 
wertdng) 

48. onvok»ende invenlariutie instru
mentaril.rn (telen) 

49. steriittit doon>roken 

~ stmopt;maal redaal 

r.operalle 

'\ be.-ting patilnl 

OORZAKEN 

- protocol niet nateven 
- geen umorme appanatuur 

-protocolnletnaleYen 
- geen umorme apparahu' 

- protocol niet naleven 
- geen urifonne apparatuur 

- techrisffl falen conmncatie appanatw' (soort sema
foon) 

-~ prionlri -• - nog nkri aanwuig ~ op afdelng 
- le weinig anesthtsisten 

- tectl'lisch falen eonwruik:atie apparalUI..- (soort sema-
foon) 

-~ prionleil --
- 11011 niet Hnwe,ig zt;I 0jl afdeling 
- le weinig 1nesthelisten 

• lodlllisd> faJen 
- 16echt behandelen apparatuw 

- geen good protocol 

• falen operatew-
- falen -i,lffgafdelng 

- falen teamwerk 
- onvoldoende kemis owr wederzijdte wkgebteden en 
hit proc..-..noop 

- 11 wwig-lil (W- aan oude protocol) 

- le weinig tlexlJlltel (wsthouden aan oude protocol} 

- le wwig fto-K (Ya- aan oude protocol) ---• parttime weni: 
____ , __ oingonin~ 

----parttinewe,1( 
- wortdl!Tffl breed: - onlwildcoingon in vak~ 

- nog geen protocol 
-aftossilg 

-kapott•-
--1)ouwingOK 
- aireo falen , nilt schoon 
- gob<alclcige begoloalg door micr-.g on/of hygi-
Oflist( : 
· prooyon 
· Cortrole) 

----protocol - manco's in sterilteitsprotocol 
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freq Weegfactor CLASSIFICATIE 

HRS 
OM 

HRS 
OM 

HRS 
OM 

TM 

OP 
OM/HR 5 
OM 

OP 
OM/HR 5 
OM 

TM 
HRS 

OP 

OP/HRS 
OP 

OP/HR J 
HK 1/HR 1 

OP.+iK 1/HR S 

OP/HK 1/HR S 

OP/HK 1/HR S 

OP/OM 
OM 
OM/HK 1 

OP/OM 
OM 
OM/HK 1 

OM 
OP/HR J 

OP/OM/HR J 
OM 
TE 
OP/OM 

HK 1 
OP 



Betreft: Uitnodiging bijna-ongeval interview OK 

Mevrouw, Meneer, 

Bijlage 5.1: Brief Cil-1s 
Eindhoven, 23 augustus 1994 

Begin dit jaar is het 2iekenhuis begonnen met het 2ogenaamde RiMaZ(RisicoManagement in het 
Ziekenhui2en)-project op de OK. De achterliggende gedachte van dit project is het streven naar een 
veiliger en dus betere patienten2org. 

In het kader van dit RiMaZ-project wil ik u hierbij uitnodigen voor een vertrouwelijk interview aangaan
de een door u geko2en recentelijk bijna-ongeval wat u van dichtbij meegemaakt heeft. Het doe! van dit 
vertrouwelijke interview is om een inventarisatie te maken van basisoorzaken van incidenten op de OK 
om 20 te achterhalen wat feitelijke risico's voor de patient 2ijn. Hiertoe 2ullen er op de OK ongeveer 
twintig vertrouwelijke interviews gehouden warden. 

Om een indruk te geven waar dit interview toe leidt, heb ik een voorbeeld bijgesloten. Hoewel het hier 
om de analyse van een complex en 2eer ernstig ongeval gaat, 2al het bij uw interview gaan over een 
recentelijk door u van dichtbij meegemaakt bijna-ongeval. 

De oorzakenboom die op basis van het interview gemaakt wordt (2ie ook het voorbeeld), wordt op een 
later tijdstip weer met u besproken om te kijken of ik de gang van 2aken er goed in weer gegeven heb. 
Zoals uit het voorbeeld blijkt, warden alleen de geclassificeerde basisoorzaken gebruikt om een data
base te vullen. De2e database kan uiteindelijk gebruikt warden om maatregelen te nemen waardoor 
de veiligheid voor de patient vergroot wordt. 

Voor wat betreft de vertrouwelijkheid van de informatie die u verstrekt tijdens het interview: de 
oor2akenboom die gemaakt wordt van uw interview is alleen ter in2age voor mij2elf en mijn begeleider 
en 2al bewaard warden (achter slot en grendel) op de Technische Universiteit Eindhoven. Het 
Catharina Ziekenhuis 2al als resultaat van de interviews alleen de uiteindelijke frequentieverdeling 
van geclassificeerde basisoor2aken van alle interviews terugkrijgen. Dit is voldoende om maatregelen 
te kunnen treffen met betrekking tot de veiligheid van de patient (maar volstrekt onvoldoende om te 
kunnen achterhalen van wie of welk incident gegevens afkomstig 2ijn). 

De duur van het interview is ongeveer I uur en 15 rninuten. De2e week 2al met u persoonlijk een 
afspraak gemaakt warden door de leiding van de OK over het tijdstip en de plaats van het interview. In 
bijlage I staat nog eens kart en puntsgewijs aangegeven wat er van u verwacht wordt. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd maar mocht dit niet 20 2ijn clan kunt u contact 
met mij opnemen, 

hoogachtend, 

Bastien van der Hoeff, 
student Technische Bedrijfskunde TUE, 
Opleidingsflat: elf de etage; telefoon: 8920. 
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Bijlage I 

Wilt u alstublieft van te voren nadenken over: 

► een bijna-ongeval (dat wil zeggen een potentieel ongeval dat door het toeval of door actief 
(menselijk) ingrijpen niet uitmondt in een ongeval maar in een bijna-ongevaD, 

► wat u zich nog goed herinnert (dus recentelijk) en 

► wat u zelf van dichtbij meegemaakt heeft. 

Tijdens het interview wordt onder andere gesproken over: 

► de wijze waarop het bijna-ongeval heeft plaatsgevonden (de oorzaken die tot het bijna-ongeval 
geleid hebben), 

► de volgorde van deze oorzaken, maar ook over 

► hoe het komt dat er herstel (recovery) heeft plaatsgevonden (zodat het geen ongeval werd) en wat 
deze herstelfactoren zijn. 
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Bijlage 5.2: Case 11 Set phasers on stun11/Bestralingsongeval 

ANALYSE VAN EEN BESTRALINGSONGEVAL 

uitgevoerd in het kader van het af studeerproject 
in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven 

Begeleider TUE: dr T.W. van der Schaaf 
Bedrijfsbegeleider: drs G .J. Op de Weegh 

Door: N.W.S. van der Hoeff 
augustus 1994 
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Inleiding 

Deze analyse van een bestralingsongeval wordt uitgevoerd en beschreven om als voorbeeld te dienen 
van wat een analyse van een ongeval nu eigenlijk inhoudt. Achtereenvolgens warden de volgende 
stappen uitgewerkt: 

beschrijving van het ongeval met behulp van een kwalitatieve oorzakenboom; 
classificatie van de gevonden basisoorzaken; 
suggesties voor het nemen van maatregelen. Dit gebeurt normaal gesproken na interpretatie van 
een groat aantal incidenten maar hier, omdat het een voorbeeld betreft, naar aanleiding van een 
ongeval. 

De classificatie van de gevonden basisoorzaken gebeurt naar aanleiding van het Eindhovens 
Classificatie Model: basisoorzaken warden geclassificeerd naar technisch, organisatorisch en 
menselijk falen. Vervolgens kunnen aan de hand van de classificatie/actiematrix maatregelen 
genomen warden, normaal gesproken (maar hier bij wijze van uitzondering niet) pas na de analyse 
van een voldoende groat aantal incidenten; dit laatste omwille van de statistische betrouwbaarheid. 
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Hoofdstuk 1: Het ongeval 

1.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van een bestralingsongeval zoals dit beschreven 
staat in het verhaal "Set phasers on stun" [2] . 

1.2 Beschrijving van het ongeval 
Het ongeval is het tot drie maal toe bestralen van een patient door de Therac-25, een bestralings
machine voor kankertherapie, met 25.000 rads in plaats van 200 rads, en vervolgens dit niet tijdig 
onderkennen, waardoor een tweede patient ook een overdosis krijgt. 

De Therac-25 heeft twee operationele standen: 
De ene stand is de "high-power" rontgenstand die het voile 25 miljoen elektronvolt vermogen van de machine 
gebruikt. Deze wordt geselecteerd door op de "x"-toets van het toetsenbord te drukken. Hierdoor wordt de 
machine op maximaal vermogen gezet en wordt er automatisch een dikke metalen plaat juist onder de 
bundel gezet; op deze wijze wordt de intensiteit van de bundel verminderd en wordt deze getransformeerd in 
rontgenstraling. 
De andere stand is een relatieve "low-power'' elektronenbundelstand en wordt geselecteerd door op de "e"
toets te drukken. Het was de bedoeling dat de patient met deze elektronenbundel van ongeveer 200 rads 
behandeld zou worden. 

Het ongeval ontstaat uiteindelijk doordat de radiotherapie technicus per ongeluk eerst een ''x" indrukt 
en daarmee de machine verkeerd instelt: de machine staat clan in de ''high-power" rontgenstand. 
Vervolgens realiseert de technicus zich dat de verkeerde letter ingetoetst is: de technicus selecteert de 
"edit"-functie en verandert hiermee de verkeerde rbntgenstand van de machine in de correcte elektro
nenbundeltoestand door de "e"-toets in te drukken; het scherm geeft nu aan dat de machine zich in de 
elektronenbundeltoestand bevindt. Omdat de £out hersteld is, drukt de technicus op de return-toets en 
wacht op het "beam ready" bericht op het scherm wat aangeeft dat de Therac-25 gereed is voor de 
bestraling. Dit alles vindt plaats binnen 8 seconden. 

Ingenieurs van de fabrikant van de Therac-25 houden het niet voor mogelijk dat een technicus deze 
volgorde van commando's binnen 8 seconden kan uitvoeren en verzuimen dit vervolgens om te testen 
gedurende de ontwikkeling van de machine. 

De snelle en unieke serie van inputs doet de computer "struikelen". 

De zware metalen plaat wordt teruggetrokken maar het vermogen van de Therac-25 blijft op 
maximaal staan. Het scherm geeft echter aan dat de machine in de gewenste elektronenbundelstand 
staat. Vervolgens geeft de computer het ''beam ready'' commando waarna de radiotherapie technicus 
op de "b"-toets drukt om de bundel te activeren. De patient wordt met 25.000 rads bestraald. 

De computer in de ge'isoleerde controlekamer geeft tegelijkertijd op het scherm "malfunction 54" weer 
wat aangeeft dat er iets niet werkt en dat de behandeling nog niet ge'initieerd is . De radiotherapie 
technicus heeft nog nooit enige problemen met de machine ondervonden en weet daarom niet wat er 
bedoeld wordt met de foutcode . 

De monitor is niet ingeplugd en de voice intercom, die voor de verbinding van de behandelkamer met 
de controle kamer moet zorgen, is buiten gebruik zodat de technicus niet kan zien en horen wat er in 
de behandelkamer gebeurt. 

Omdat de technicus geen feedback krijgt dater al bestraald is, reset deze vlug de Therac-25 zodat er 
opnieuw bestraald kan warden wat vervolgens ook gebeurt. 

Dm klein moment later geeft de computer via het scherm aan dat de Therac-25 weer geprepareerd is 
en drukt de radiotherapie technicus op de "b"-toets voor bestraling. De patient wordt nu voor de derde 
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keer bestraald en weer geeft het beeldscherm "malfunction 54" weer. 

Vervolgens rent de patient, die inmiddels aan den lijve ondervonden heeft dater iets mis is en vreest 
voor zijn !even, de gang op en treffen de radiotherapie technicus en de patient elkaar. De reactie van 
de technicus op het verhaal van de patient is dat er niets gebeurd kan zijn omdat de machine een 
storing had en automatisch uitgeschakeld wordt. Volgens de display heeft de patient maar 1/10 van 
de voorgeschreven dosis ontvangen. Zowel de radiologisch fysicus als de radiologisch oncoloog 
vinden niets bij de patient of de Therac-25. Ze bellen vervolgens de fabrikant van de Therac-25 en na 
wat tests te hebben uitgevoerd die niets opleveren, wordt de machine dezelfde middag weer gebruikt; 
er zitten immers meer patienten in de wachtrij ... 

Drie weken later gebeurt het echter weer bij een andere patient: dezelfde radiotherapie technicus typt 
een "x" in plaats van een "e" en herstelt de fout via de "edit"-routine en verandert de toestand van de 
machine in "e". Ongeveer 8 seconden later is de patient in emstige shock. De technicus ziet dat de 
Therac afslaat schijnbaar zonder dat de geplande behandeling plaatsgevonden heeft. Het computer
scherm registreert een "malfunction 54". 

Het wordt de radiologisch fysicus duidelijk na dit tweede incident dat er emstige problemen zijn met 
het beheersingssysteem dat optreedt als de "edit"-functie wordt gebruikt om de instelling van rontgen 
in elektronenbundel te veranderen. Alhoewel de machine de operator vertelt dat het in de elektro
nenbundelstand werkt, staat de machine in werkelijkheid in een hybride protonenstraalstand en geeft 
bestralingen van 25.000 rads met 25 rniljoen elektronvolts, meer clan 125 keer de voorgeschreven 
dosis! De eerste patient krijgt door de radiotherapie technicus meerdere "behandelingen" door het 
gebrek aan feedback en de conclusie dat er geen behandeling heeft plaatsgevonden. Hij belt clan de 
fabrikant en andere gebruikers van de Therac-25 in de U.S.A. en attendeert ze op de problemen. Dit 
leidt uiteindelijk tot de ontdekking van soortgelijke overdoseringen in klinieken elders. 

Ongeveer op dit moment beginnen de artsen van de eerste patient te vermoeden dat hij blootgestaan 
heeft aan een enorme stralingsoverdosis: vier maanden later sterft de patient. 
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Hoofdstuk 2: De Oorzakenboom 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het in hoofdstuk 1 beschreven ongeval uitgewerkt om uiteindelijk opgesplitst te 
warden in basisoorzaken. Deze warden clan vervolgens geclassificeerd naar technisch, organisato
risch en menselijk falen, waama eventueel aan de hand van de geclassificeerde basisoorzaken 
gerichte maatregelen genomen kunnen warden. Deze maatregelen warden in hoofdstuk 3 behandeld. 

In paragraaf 2.2 wordt een toelichting gegeven op de oorzakenboom van het ongeval die in figuur 2.1 
weergegeven wordt. Bovenin de oorzakenboom staat het ongeval waarvan we de basisoorzaken 
willen weten; deze wordt opgesplitst in directe oorzaken en eventuele indirecte oorzaken tot we 
uiteindelijk bij de basisoorzaken uitkomen. Bij de opsplitsing warden zowel en- als of-poorten gebruikt: 
- bij een en-poort zijn alle oorzaken nodig om tot het gevolg boven de poort te kunnen leiden; 
- bij een of-poort is tenminste een van de oorzaken voldoende om tot het gevolg boven een poort te 

kunnen leiden. 

2.2 Toelichting 
Bovenaan komen (als zogenaamde '1op-event") de ongevallen te staan waarbij twee patienten een 
overdosis rbntgenstraling krijgen (0) . Dit gebeurt doordat de eerste patient tot drie keer toe een 
overdo sis krijgt ( 1) en daama een tweede patient een overdosis krijgt omdat de organisatie niet 
onderkent na het eerste bestralingsongeval dater een probleem is (2) . 

De drie keer een overdo sis die de eerste patient krijgt (I) is een gevolg van respectievelijk de eerste 
overdosis ( 1.1) en de tweede en derde overdosis ( 1.2). 

De eerste overdosis ( 1.1) is een gevolg van het feit dat de computer "struikelt" waardoor de dikke 
metalen plaat wordt teruggetrokken, het vermogen van de machine op maximaal blijft staan en de 
computer ten onrechte doorgeeft dat de machine in de "e"-stand staat ( 1.1.1 ). 

Doordat de technicus een ''x" in plaats van een "e" intypt ( 1.1.1 .1) en deze foute ins telling herstelt binnen 
acht seconden, "struikelt" uiteindelijk de computer. De ontwerpers van de machine hielden het 
namelijk niet voor mogelijk dat een wijziging zo snel uitgevoerd kan warden ( 1.1.1.2) en verzuimen dit 
vervolgens te testen tijdens de ontwikkeling van de machine ( 1.1.1.3). 

De tweede en derde overdosis ( 1.2) hebben grotendeels dezelfde oorzaken: 
Nadat de patient al een overdosis gehad heeft, geeft de computer een onduidelijke foutmelding 
("malfunction 54") (1 .2.4) die de technicus niets zegt ( 1.2.3). Bovendien is er geen contact tussen de 
behandelkamer en de controle kamer ( 1.2.5) waardoor de technicus niet doorheeft wat de patient we! 
door heeft en probeert door te geven aan de technicus, namelijk dater wat mis is! De reden hiervoor is 
dat de monitor niet ingeplugd is ( 1.2.5.3) en dat de intercom buiten gebruik is ( 1.2.5.1 ). 

Verder wordt er kennelijk geen protocol opgevolgd over het ten alle tijde in verbinding staan van de 
controlekamer en de behandelkamer ( 1.2.5.2), al was het alleen maar om te vragen of te kijken of de 
patient nog goed op de behandeltafel ligt! De reden hiervoor kan zijn dat het protocol niet bestaat 
( 1.2.5.2.1) of niet bekend is bij de technicus ( 1.2.5.2.2). 

Ook het feit dat de technicus doorgaat met pogen de patient te behandelen terwijl de foutmelding 
haar onbekend is ( 1.2.2), is een oorzaak dat de tweede en derde overdosis gegeven wordt. Dit komt 
enerzijds doordat de machine zich bij eventuele storing automatisch behoort uit te zetten wat niet 
gebeurde ( 1.2.2.1) terwijl de technicus daar onbewust we! van uitgaat en anderzijds doordat ze geen 
protocol opvolgt wat voorschrijft dat er gestopt moet warden met bestralen bij een foutmelding 
( 1.2.2.2). De reden hiervoor kan weer zijn dat het protocol niet bestaat ( 1.2.2.2.1) of niet bekend is bij de 
technicus ( 1.2.2.2.2) . 
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Het feit dat de computer de voortgang van de bestraling fout bijhoudt ( 1.2.1) is ook een belangrijke 
oorzaak: de technicus heeft mede hierom niet door dat er wat mis is . Na de eerste overdosis had 
namelijk ingegrepen kunnen worden als de computer de voortgang we! had bijgehouden. 

De organisatie onderkent na het eerste ongeval waarbij de patient drie maal een overdosis krijgt niet 
dat er een probleem is met het bestralingsapparaat waardoor een tweede patient een overdosis 
oploopt (2) . Dit komt doordat de fabrikant van de machine in gebreke blijft door het ontbreken van een 
incidentenregistratie (2.2) waardoor problemen met de machine bij gebruikers niet geregistreerd 
worden: ze kunnen daarom geen goed advies geven (namelijk stoppen met gebruik van het appa
raat!) aan de gebruiker die in dit geval telefonisch om advies vraagt. Als er een incidentenregistratie 
was geweest op afdelingsniveau had de tweede patient geen overdosis opgelopen omdat het eerste 
ongeval (1) volledig uitgezocht zou zijn (2.1 ). Tenslotte wordt er uiteindelijk ten onrechte besloten door 
de organisatie om het apparaat toch weer te gebruiken zonder dater een oorzaak gevonden is (2.3) . 
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2.3 Classificatie 
De basisoorzake:n van het ongeval zijn (zie figuur 2.1 ): 
- verkeerd intoetsen van ''x" in plaat van "e" (I . I .I .I) ; 
- wijziging binnen 8 seconden niet voorzien ( 1.1.1.2); 
- fabrikant heeft apparaat niet afdoende getest ( I . I. I . 3); 
- computer houdt voortgang bestraling niet goed bij ( 1.2.1 ); 
- machine schakelt bij storing niet automatisch uit ( 1.2.2.1 ); 
- foutmelding niet bekend bij technicus ( 1.2.3); 
- onduidelijke foutmelding ( 1.2.4); 
- intercom buiten gebruik (1 .2.5.1); 
- monitor niet ingeplugd ( 1.2.5.3); 
- incidentenregistratie ontbreekt op afdeling (2.1); 
- fabrikant blijft in gebreke door ontbreken incidentenregistratie (2.2); 
- niet stoppen met bestralen totdat de oorzaak van de foutmelding gevonden is (2.3). 

Mogelijke oorzaken kunnen zijn: 
- niet aanwezig zijn van protocollen ( 1.2.2.2.1) en ( 1.2.5.2.1); 
- niet bekend zijn met protocollen ( 1.2.2.2.2) en ( 1.2.5.2.2) . 

Deze warden nu geclassificeerd volgens het Eindhovens Classificatie Model (figuur 2.2); de gevonden 
basisoorzaken warden: 
► eerst op technische faalmogelijkheden, 
► clan op organisatorische en 
► tenslotte op menselijke f aalmogelijkheden getest. 

Door deze vaste volgorde aan te houden, wordt geprobeerd de neiging te onderdrukken om oorzaken 
in eerste instantie direct te classificeren als menselijk falen. Deze drie f aalmogelijkheden zijn weer 
opgesplitst in de uiteindelijke classificatiecategorieen. 
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De classificatie van de basisoorzaken van dit ongeval is als volgt: 

- technische oorzaken: 
• wijziging binnen acht seconden niet voorzien ( 1.1.1.2), 
• fabrikant heeft apparaat niet afdoende getest ( 1.1.1.3), 
• computer houdt voortgang bestraling niet goed bij ( 1.2. l ), 
• machine schakelt bij storing niet automatisch uit ( 1.2.2.1) en 
• onduidelijke foutmelding ( 1.2.4), 

zijn allemaal ontwerpfouten (engineering) en vallen daarom onder TE-fouten. 

- organisatie oorzaken: 
• het mogelijk niet aanwezig zijn van protocollen ( 1.2.2.2. l) en ( 1.2.5.2. l) en 
• het ontbreken van een incidentenregistratie bij zowel de afdeling (2.1) als bij de fabrikant van 

de machine (2.2), 
zijn OP-fouten omdat procedures ontbreken. 

• niet stoppen met bestralen totdat de oorzaak van de foutmelding gevonden is (2.3) en 
• oak weer het ontbreken van een incidentenregistratie bij zowel de afdeling (2.1) als bij de 

fabrikant van de machine (2.2), 
zijn OM-fouten omdat het management het niet uitstellen van bestralen van patienten prevaleert 
boven de veiligheid van de patient (2.3) en omdat het management door het niet invoeren van 
een incidentenregistratie (2.1) en (2.2), ervoor zorgt dat preventie en dus oak het voorkomen van 
herhaling van ongevallen moeilijker wordt. 

- menselijke oorzaken: 
• foutmelding niet bekend bij technicus ( 1.2.3) en de mogelijke oorzaken van het 
• niet bekend zijn met protocollen ( 1.2.2.2.2) en ( 1.2.5.2.2), 

zijn HK 1-fouten omdat de kennis over foutcodes, nodig om de systeemstatus te kennen, en 
protocollen ontbreekt. 

• intercom buiten gebruik ( 1.2.5. l) en 
• monitor niet ingeplugd ( 1.2.5.3), 

zijn HR 4-fouten omdat er niet gecheckt is of de intercom ( 1.2.5. l) en de monitor ( 1.2.5.3) aan 
staan en te gebruiken zijn. 

• verkeerd intoetsen van "x" in plaats van "e" ( 1.1.1.1), 
is een HS 1-fout. 
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Hoofdstuk 3: Maatregelen 

3. l lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt er met behulp van de classificatie/actiematrix zoals weergegeven in figuur 3.1 
[ 1] de basisoorzaken vertaald in voorstellen voor effectieve preventieve en correctieve acties voor de 
korte en lange termijn. 

In de matrix wordt de meest geprefereerde actie in termen van verwachte effectiviteit voor iedere 
classificatiecategorie aangegeven door een ''x". De "nee!"-'s uit de laatste kolom verwijzen naar 
management acties die bijzonder ineffectief zijn maar die niettemin vaak in de praktijk warden 
aangetroffen. 

Maatregelen warden normaal gesproken pas bepaald na analyse van een groat aantal ongevallen 
(en bijna-ongevallen) omdat op die manier statistisch gezien het meest betrouwbaar de belangrijkste 
en meest voorkomende oorzaken te achterhalen zijn. In dit geval kan het niet anders: hier wordt ter 
illustratie niet alleen uitgegaan van een enkele bran, het verhaal uit Casey [2] met betrekking tot het 
ongeval, maar ook van een enkel ongeval waarop we actie ondememen. 
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3.2 Maatregelen 
De belangrijkste maatregelen zijn software en hardware veranderingen die er onmiddellijk dienen te 
komen (taak van de fabrikant !) om te voorkomen dat dit soort incidenten ooit nag met de Therac-25 
kunnen gebeuren. Verder moeten er maatregelen getroffen warden waardoor er geleerd wordt van 
ongelukken zodat deze in de toekomst beter voorkomen kunnen warden. Hierbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen: 

De computer client na het invoeren van een ''x" of een "e" een controle mechanisme ingebouwd te 
hebben bijvoorbeeld door de gebruiker de vraag te stellen of men zeker is dat de instelling op 
"rbntgen" of "elektronen" client te staan. 

De computer moet een buffer hebben die groat genoeg is zodat wijzigingen via de "edit"-functie niet 
verloren gaan als deze '1e snel" (bijvoorbeeld binnen acht seconden) ingevoerd warden en de 
computer mag hier dus zeker niet over "struikelen". 

Bovendien moet het technisch onmogelijk warden gemaakt dat het vermogen op maximaal staat 
en dat de metalen plaat teruggetrokken wordt. 

Oak het correct weergeven van de toestand van de machine moet absoluut gewaarborgd warden 
(dus niet weergeven dat de machine in de "e"-toestand staat als het vermogen op maximaal staat 
en bovendien de metalen plaat nag eens teruggetrokken is!) . 

Verder dienen er duidelijker foutmeldingen te komen en client er altijd aangegeven te warden of er 
bestraald is en hoeveel dit is; kortom: betere feedback van wat er gebeurt. 

Als de monitor en/of de intercom het niet doen, clan moet dit verholpen warden. 

Er moet een incidentenregistratiesysteem ingevoerd warden waarbij incidenten (dat zijn zowel 
ongevallen als bijna-ongevallen) geregistreerd en geanalyseerd warden zodat er van geleerd kan 
warden waardoor toekomstige incidenten voorkomen kunnen warden. Dit systeem moet zowel bij 
de fabrikant als op de afdeling ingevoerd warden. 

Er moet een procedure komen waarin geeist wordt dat er contact, zowel audio als visueel, met de 
behandelkamer moet zijn. lndien er geen contact is, mag er niet behandeld warden. 

Zoals hierboven al vermeld, moet er meer informatie over de toestand van de patient en de 
behandeling tot dusver komen en betere kennis bij de technicus over hoe de Therac-25 werkt, wat 
de foutcodes betekenen en hoe er met fouten omgegaan client te warden. 
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Bijlage 5.3: Stcmdaard voor uitwerking verslag CII 
Nummer: 
Naam: 
Functie: 

Plaats: 
Soort operatie: 
Tijd: 
Betrokkenen: 
Bijzonderheden: 

Samenvatting: 

Oorzakenboom besproken, datum akkoord: 
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Nummer: 
Algemeen: ► plaats : 

► begin tijd: 
►naam: 

datum: 
eind tijd: 
functie: 

Bijlage 5.4: Interviewschema CII 
Critical Incident Interview 

Ontspannen indruk maken:spullen klaarleggen, koffie/thee, algemeen gesprekje 

Introductie: 

Akkoord? 

►wie? naam, functie 
►wat? RiMaZ-project 
►doel interview 

►verwijzing naar: brief? recentelijk 
case? van dichtbij meegemaakt, betrokkenheid 
onduidelijkheden/vragen? wat van kan leren 

► benadrukken vertrouwelijk/waarborging anonimiteit 
• betrokken personen kunnen weergegeven worden door het noemen van 
de functie en NIE'T van de naam 

►interview proberen te standaardiseren vandaar het gebruik van deze formu
lieren 

Goed, clan beginnen we nu met het eigenlijke interview: 
Kunt u in enkele zinnen een beschrijving geven van het bijna-ongeval waar we het vandaag 
over hebben? 

Geen incident?-algemene bewoordingen: apparatuur doet het niet, niet alles gaat goed, 
onschuldige reele gebeurtenissen 

- plaats: 
- soort operatie: 

- tijd (globaal): 

- welke functies zijn er nog meer bij betrokken 

- bijzondere omstandigheden: bijvoorbeeld: 
werd er gewisseld? 
kwam er een spoed operatie tussen? 
waren er spanningen? 
apparatuur 
ruimte (welke ok) 
etc. 
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Situatieschets: chronologisch verloop 

Vragen en doorvragen over: 
- directe aanleiding 
- directe oorzaken 
- indirecte oorzaken 
- basisoorzaken [stoppen: oorzaak buiten bemvloedingssfeer geinterviewde] 

Noteren in steekwoorden 

6M's: 
mens 
machine 
methode 
meting 
materiaal 
milieu 

Bij elk onderwerp: 
- Nog meer oorzaken? 
- Zaken die aanleiding geven tot deze bepaalde gebeurtenis? 
Denk weer aan technische, organisatorische en menselijke faalfactoren. 

- waren er recoveryfactoren aanwezig? Zo ja, welke? 
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CHECK over basisoorzaken leggen 

Protocollen 
aanwezig? 
compleetheid? 
accw-atesse? 
bedoeling? 
anders? 

Materiaal 
ontwerp: 
onhandig? 
constructie: 
onjuist? 
anders: 
materiaaldefect? 

Management 
prioriteiten ten aanzien van veiligheid? 

Kennis en begrip voldoende? 
status/toestand onduidelijk? 
hoofddoel/prioriteiten bekend? 

Niet volgen procedures en/of voorschriften? 
niet gekwalificeerd? 
geen vergunning? 
coordinatie voldoende? 
lokale toestand/relevante condities gecheckt? 
planning incorrect/juiste methodes gekozen/juiste volgorde/incompleet uitgevoerd? 
voorgeschreven gereedschappen voorhanden of gebruikt? 
voorgeschreven informatie voorhanden of gebruikt? 

Gedrag onbewust/automatisch? 
gecontroleerde beweging die per ongeluk mislukte? 
verkeerde beweging gehele lichaam waardoor onmogelijk was gecontroleerde beweging uit te voeren? 
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Kort herhalen bijna-ongeval. 
Nog wat vergeten? 
Akkoord? 

Is er een FONA-melding van het incident gemaakt? 
Zo nee, waarom niet? 

afsluiting van het gesprek: 1. bedanken 
2. terugkoppeling aankondigen: afspraak wordt via Wim Klaes

sen gemaakt 
3. mocht iets tijdens de uitwerking niet duidelijk zijn, mag clan 

contact opgenomen worden? 
4. vervolg RiMaZ-project op de OK; uiteindelijk vrijwillige inciden

tenregistratie 
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Bijlage 5.5: Formule x2-verdeling 

Formule 5. 1 Toetsingsgrootheid x2-verd.eling, waarbij 
k = aantal classificatiecategorieen = 14 
0

1 
= "observed"/waargenomen aantal in classificatiecategorie i 

e i = "expected"/verwachte aantal in classificatiecategorie i 
eis: e i~ s 

Merk op dat het aantal classificatiecategorieen geen 16 maar 14 is omdat de classificatiecategorieen 
HR 2 en HS 2 niet voorkwamen. 
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Afdruk ponsplaatje 

@ 
ca~lhariina= ziielkenlhuiis 

Bijlage 5.6: FONA-meldingsformulier 

MELDINGSFORMULIER 
INCIDENTEN PATIENTENZORG 

Degene die betrokken is bij een gebeurtenis met nadelig of mogelijk nadelig gevolg voor de patient, is 
verplicht dit te melden bij de onderzoek- en adviescommissie ("FONA"). 
Ook het melden van "bijna mis" gebeurtenissen draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. 
Het formulier moet volledig ingevuld worden. 

1. Korte omschrijving van het voorval 

2. Datum van het voorval Tijd 

3. Voorval tijdens dienst □ Ochtend D Middag □ Avond □ Nacht 

4. Waar vond het incident plaats Functiegroep 

5. Lichamelijk letsel □ Geen □ Onbekend D Tijdelijk □ Blijvend 

6. Materiele schade □ Geen □ Onbekend □ Weinig □ Veel 

7. Categorie voorval □ Val incident □ Ander incident 

□ Dood 

Uw persoonsgegevens zijn alleen bestemd voor het overleg tussen melder en commissie en worden niet in de 
computer ingevoerd. 

Naam en functie van de melder 

Waar bent U te bereiken? 

Handtekening 

Bent u als melder direct betrokken geweest bij de gebeurtenis? □ ja □ nee 

Naam van de arts die de patient na het voorval onderzocht 

Stelt U prijs op een gesprek met de FONA commissie? □ ja □ nee 

Ook de andere zijde invullen a.u.b. 
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8. Het incident 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 . 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Wilt Ude aard van het incident aankruisen. Combinaties zijn mogelijk binnen de groepen I - Ill en met de ziekenhuisdiensten. 

I MEDISCH 
D Diagnostiek non-invasief 

0 Diagnostiek invasief 

D Niel schriftelijk vastgelegd 

0 Chirurgie 
0 Radiotherapie 
D Medicatie voorschrijven 

D lnfuus 
D Gebruik materiaal 

D Communic.arts-arts 
D Communic. arts - verpl. 

D Communic .arts-patient(e) 

D Communic.arts-anders 

ZIEKENHUISDIENSTEN 
D Apparatuur defect 
D Bedden, rolstoelen defect 
D Medische middelen 
D Sterilisatie 

II VERPLEEGKUNDIG 
D Medicatie dosering 
D Medicatie verwisseling 
D lnfuus 
D Gebruik materiaal 
D Begeleiding patient(e) 
D Niet registreren 
D Communic. verpl-verpl. 
D Communic. verpl -arts 
D Communic. verpl. -patient(e) 
D Communic. verpl.-anders 

D AKL 
D Fysiotherapie 
0 Apotheek 
0 Communic. met apotheek 

JA 
De patient(e) lag alleen op een kamer? 

De patienl(e) kon zich normaal bewegen 

De patient(e) was verward in de periode 
voorafgaand aan het voorval 

D 

D 

D 

De patient(e) was gezegd niet zonder 
hulp uit bed/stoel of van het toilette komen 

Het bed stond in de laagstand 
De onrustband was aangebracht 
De beide onrusthekken waren aangebracht 
Een onrusthek was aangebracht 
Patient(e) gleed uit 
Patienl(e) collabeerde 

D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

0 < 1 minuut 

NEE 
D 

D 

D 

D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Ill PARAMEDISCH 
D Behandeling 
D Communic. param.-param. 
D Communic. param.-arts 
D Communic. param.-patient(e) 
D Communic. param.-anders 

D Fysisch technische dienst 
D Communic. met fysisch technische dienst 
D Dietisten 

ONBEKEND NVT 
D D 

D D 

D D 

D D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

0 1 · S minuten 0 S - 10 minuten Hoelang schat u de tijdsduur tussen voorval 
en de hulpverlening? 0 10-20 minuten O 20 - 60 minuten O > 1 uur 

Wanneer de hulpverlening niet binnen 
enkele minuten werd verleend, wat was 
daarvan de oorzaak? 

D Technisch: D niet leverbaar 

D Organisatorisch 

0 niet beschikbaar 

Welke extra medische/ verpleegkundige zorg 
bleek nodig? 

0 Medisch: 0 medicamenteus O operatief 
0 Verpleegk.: 0 veel Oweinig 
Ogeen 

JA NEE ONBEKEND 

Is de gebeurtenis besproken met de patient(e)? D D D 
Met de familie? D D D 
Door wie? 

Zijn er inmiddels preventieve maatregelen genomen ? D D D 

Was er naar uw mening sprake van een te voorzien risico? D D D 

Wanneer vraag 19 met ja beantwoord is : 
Was de patient(e) voldoende over dit risico geinformeerd? D D D 

Dagtekening 

Deze melding insturen aan de onderzoek- en adviescommissie (near) accidents. Per adres secretariaat Verpleegkundige Dienst. 

68 




