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Abstract 
This report is a result of a study that has been carried out as the final part of the Industrial 
Engineering and Management Science Master’s degree program of the Eindhoven University 
of Technology. The implementation process of a decentral reportsystem with PRISMA as 
method for incident analyses at the Surgical department of the Leiden Universical Medical 
Centre is investigated. By means of an interrater reliability study, the quality of the analyses 
at this department is determined and an evaluation of the reporting- and analyzing system is 
carried out.  
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Voorwoord 
Dit verslag representeert de afstudeerstage op de afdeling Heelkunde van het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar momenteel een pilot plaatsvindt voor de 
invoering van een decentraal meldingssysteem voor incidenten. Op de afdeling Heelkunde 
wordt in deze pilot gebruikt gemaakt van de PRISMA methode voor het analyseren van 
incidenten.  
In negen maanden zijn verschillende fases doorlopen. In de oriëntatiefase werden 
vorderingen in de implementatie van het decentraal meldingssysteem geanalyseerd en de 
gang van zaken omtrent de Heelkunde Incident Melding commissie gerapporteerd.   
Uit de oriëntatie volgde de definitieve probleemstelling met bijbehorende onderzoeksvragen 
en daarnaast het plan van aanpak voor het onderzoek. Het onderzoeksplan is ondersteund 
door een literatuurstudie. Het onderzoek is ten eerste gericht op een interrater reliability 
studie tussen de medewerkers die incidenten analyseren met behulp van de PRISMA 
methode. Ten tweede is het onderzoek gericht op een evaluatie van het meldingsproces en het 
analyseren met behulp van de PRISMA methode onder de melders van incidenten, de 
analisten van incidenten en externe netwerken als Neosafe en PRISMA-RT. Ter 
ondersteuning van het onderzoek is er getracht de melders en analisten te motiveren en voor 
te lichten om respectievelijk incidenten te melden en kwalitatief goede analyses uit te voeren 
ter bevordering van de patiëntveiligheid op de afdeling Heelkunde.  
Uit het onderzoek volgden conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste conclusie is dat het 
analyseniveau voor verbetering vatbaar is. Door middel van training moet getracht worden dit 
niveau te verhogen. Met behulp van een handleiding over het uitvoeren van een interrater 
reliability studie kunnen de analisten een dergelijke studie jaarlijks herhalen om zelf 
analyseproblemen te identificeren. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat voornamelijk de 
verpleegkundigen op de afdeling Heelkunde incidenten melden, in tegenstelling tot de artsen. 
Zij zijn ook degenen die naar de themaweek Patiëntveiligheid zijn gekomen, een initiatief in 
het kader van het motiveren en voorlichten van de melders. Naar aanleiding van deze 
themaweek is het aantal incidentmeldingen fors gestegen. 
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Samenvatting 
 
Introductie 
In 1999 werd door het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) een rapport gepubliceerd 
met de titel ‘To err is human: Building a safer health system’ [IOM, 2000 via Everdingen et 
al., 2006]. In dit rapport werd afgeschat dat jaarlijks tussen de 44.000 en 98.000 Amerikanen 
overlijden door medische fouten. Volgens recent onderzoek van de Bruijne et al. (2007) zijn 
er in 2004 1735 mensen in Nederland overleden door onbedoelde incidenten die op zichzelf 
vermijdbaar waren. 
Naar aanleiding van het rapport van Shell Nederland in 2004 ‘Hier werk je veilig, of je werkt 
hier niet’ is het voor alle zorginstellingen verplicht gesteld om in 2008 een goed werkend 
veiligheidsmanagement systeem (VMS) te hebben [Willems, 2004 via Everdingen et al., 
2006]. Als onderdeel van het VMS is een meldingssysteem voor incidenten opgenomen.  
Om een meldingssysteem te evalueren is een afstudeeronderzoek uitgevoerd. Dit 
afstudeeronderzoek vond plaats op de afdeling Heelkunde van het Leids Universitair Medisch 
Centrum. Dit ziekenhuis heeft ongeveer 7000 werknemers en is één van de acht universitaire 
medische centra in Nederland.  
Het LUMC zet zich in voor een goed werkend incident meldingssysteem; een systeem waarin 
werknemers incidenten kunnen melden en waarin deze geanalyseerd en teruggekoppeld 
worden. Het LUMC heeft in dat kader, naast het bestaande centrale meldingssysteem, een 
pilot gestart voor decentrale meldingssystemen met verschillende analysemethoden. Op de 
afdeling Neonatologie worden incidenten geanalyseerd met de zogenaamde Delftse methode, 
op de afdeling Bloedtransfusie met de Bowtie methode en op de afdeling Heelkunde met de 
PRISMA methode. 
Op de afdeling Heelkunde is om die reden begin 2006 de Heelkunde Incident Meldings 
commissie (HIM) gestart waarin een groep Heelkunde medewerkers (analisten) van 
verschillende disciplines volgens de PRISMA methode incidenten analyseren. PRISMA staat 
voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. Het 
belangrijkste doel van de PRISMA methode is het opbouwen van een kwantitatieve database 
van incidenten en procesafwijkingen, waaruit conclusies kunnen worden getrokken ten 
aanzien van optimale veiligheidsmaatregelen [van der Schaaf, 1992].  
 
Huidige situatie 
De werking van het decentrale meldingssysteem voor incidenten op de afdeling Heelkunde 
verloopt niet optimaal: werknemers zijn nog niet voldoende gewend aan het melden in een 
dergelijk systeem en het aantal incidentmeldingen ligt in vergelijking met andere afdelingen 
laag: in totaal waren er 83 meldingen gedaan van maart 2006 tot en met december 2006. 
Daarnaast is er ruimte voor verbetering in de kwaliteit van de incidentanalyses en de 
feedback daarvan naar de melder.  
Het meldings- en analyseproces dat op de afdeling Heelkunde wordt doorlopen bestaat uit 12 
stappen en bij de verschillende stappen horen andere verantwoordelijken, zie figuur 1. 
 

Figuur 1: stroomschema afdeling Heelkunde, LUMC 
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Bij de eerste drie stappen van dit stroomschema is het voor de afdeling Heelkunde nog 
onbekend om welke reden een melder een melding doet en om welke reden juist niet en of 
het voor de melder duidelijk is wat deze kan melden en of deze weet op welke manier dat 
kan.  
Daarnaast geven de analisten van de HIM aan dat zij het als lastig ervaren om een 
oorzakenboom te maken en de basisoorzaken juist te classificeren. Met het maken van een 
oorzakenboom zijn zij vaak lang bezig. De tijdsduur van de verschillende analysestappen en 
de problemen die daarbij horen zijn echter nog onbekend.  
Er wordt veel tijd besteed aan het schrijven van feedback om de analyse terug te koppelen 
aan de melder, maar het is  niet bekend of de melder inderdaad feedback op zijn melding wil 
en in welke vorm.  
 
Na de analyse van de huidige situatie met betrekking tot het melden en analyseren van 
incidenten op de afdeling Heelkunde, werd het volgende probleem geformuleerd: 
 
 
 
 
 
 
De opdracht die daarbij aansluitend werd gedefinieerd bestaat uit: 
1. Het vaststellen van een incidentanalyse procedure op basis van een interrater reliability 

onderzoek; 
2. Het uitvoeren van een evaluatiestudie betreffende de invoering van een decentraal 

meldingssysteem met PRISMA als analysemethode, zowel intern als extern de afdeling 
Heelkunde van het LUMC; 

3. Voorlichting geven aan melders betreffende het melden van incidenten. 
 
Methode 
Voor het eerste onderdeel van de opdracht is een literatuurstudie uitgevoerd naar de 
verschillende manieren waarop een interrater reliability studie uitgevoerd kan worden. 
Hieruit is de methodiek voor dit onderzoek bepaald. De interrater reliability studie bestond 
uit twee onderdelen, zie figuur 2. Voor onderdeel A zijn vier testcases opgesteld, welke 

verschilden van inhoud en complexiteit. 
Aspecten die in de casussen verwerkt en getoetst 
zijn, waren: 
• Omgaan met een OF-poort 
• Beloond worden voor goede vragen met de 

identificatie van een extra tak in de 
oorzakenboom 

• Herstelkant 
• Voorbij gaan aan zondebok 
De definitieve oorzakenbomen van de vijf 
analisten is door de afstudeerster en de PRISMA 

expert beoordeeld op de belangrijkste aspecten bij het opstellen van een oorzakenboom als 
het definiëren van de topgebeurtenis, het gebruik van EN/OF poorten, het aantal gevonden 
basisoorzaken, het aantal goed geclassificeerde basisoorzaken en het aantal nuttige 
aanvullende vragen. Over de testcases is een consensusbespreking gehouden.  

Figuur 2: opbouw interrater reliability studie 

De invoering van het decentraal meldingssysteem op de afdeling Heelkunde verloopt 
niet optimaal: het aantal incidentmeldingen ligt in vergelijking met andere afdelingen 
laag, de kwaliteit en tijdsduur van de incidentanalyses kan verbeterd worden en de 
effecten van de invoering van de PRISMA methode als analysemethode voor een 
decentraal meldsysteem zijn binnen het LUMC onbekend.
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Voor onderdeel B van de interrater reliability studie hebben de vijf analisten van de HIM 19 
duidelijk omschreven basisoorzaken van vier andere testcases gekregen. Deze basisoorzaken 
moesten door de analisten worden geclassificeerd en over deze classificaties heeft de 
afstudeerster op verschillende niveaus de mate van overeenstemming berekend.  
 
Voor het tweede onderdeel van de opdracht zijn drie vragenlijsten opgesteld; voor de melders 
op de afdeling Heelkunde, voor de analisten van de HIM en voor externe instellingen.  
Voor het opstellen van de vragenlijst voor de melders werd gebruik gemaakt van het 
onderzoek van van Doornmalen (2006) en van een vragenlijst uitgezet in een ander 
ziekenhuis [Habraken, 2007]. In de vragenlijst aan de melders werden behandeld:  
• Demografische gegevens 
• Meldingsgedrag (redenen om wel of niet te melden) 
• Evaluatie initiatief vanuit de HIM themaweek patiëntveiligheid 
• Gewenste manier van feedback over melding  
De vragen zijn voornamelijk in meerkeuzevorm opgesteld en uitgezet onder alle Heelkunde 
medewerkers die betrokken zijn bij patiëntenzorg. 
Voor het opstellen van de vragen voor de analisten van de HIM werd tevens gebruik gemaakt 
van de vragenlijst uitgezet in een ander ziekenhuis [Habraken, 2007], welke is aangepast aan 
de LUMC situatie. De onderwerpen die in deze interne vragenlijst werden behandeld: 
• Analysetijd 
• Beschikbare analysehulpmiddelen 
• Eerste ervaring met informatiesysteem MERS-TH 
De vragenlijst voor externe instellingen is niet gebaseerd op eerder onderzoek, maar maakt 
gebruik van het stroomschema voor het melden en analyseren van incidenten, zoals in figuur 
1 gedefinieerd. In deze externe vragenlijst werden als onderwerpen behandeld: 
• Demografische gegevens 
• Stappen in meldings- en analyseproces: zelfde stappen als LUMC? problemen daarbij? 

tijdsduur van deze stappen? 
• Knelpunten in analyseproces 
• Waarborging kwaliteit analyses 
Voor deze externe vragenlijst zijn contactpersonen van het Neosafe netwerk (netwerk onder 
neonatale intensive care units in Nederland) en PRISMA-RT (netwerk onder 
radiotherapeutische instituten) benaderd.  
 
Voor het derde onderdeel van het onderzoek is een themaweek Patiëntveiligheid 
georganiseerd om de HIM bekend(er) te maken bij medewerkers van de afdeling Heelkunde, 
om het aantal incidentenmeldingen te verhogen en om eventuele angst bij medewerkers om te 
melden weg te nemen. Elke dag stond een andere slogan centraal. De presentaties zijn zoveel 
mogelijk interactief gehouden, het stellen van vragen en het voeren van discussies zijn 
aangemoedigd. Naast de motivatie van de melders is het ook belangrijk dat de HIM zelf zo 
goed mogelijk functioneert. Daarom is de HIM gestimuleerd om de verschillende functies en 
taken zo goed mogelijk te definiëren en is er een aanzet gegeven om het projectplan up to 
date te houden en dit als leidraad voor de taken in de HIM te gebruiken.  
 
Resultaten interrater reliability studie 
Het definiëren van de topgebeurtenis gaat over het algemeen redelijk. De basisoorzaken 
worden gemiddeld in 42% van de gevallen als ‘HIT’ beoordeeld en er wordt gemiddeld bijna 
twee keer een ‘False alarm’ per analist per casus toegevoegd. Het blijkt dat er door de 
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analisten niet altijd een duidelijk onderscheid tussen contextvariabele en basisoorzaak wordt 
gemaakt. Daarnaast lezen de analisten de casus niet altijd volledig en voegen zij eigen 
interpretaties aan de oorzakenboom toe. Van de 57 gestelde vragen waren er 49 nuttig. Er is 
een verschil op te merken dat optreed bij het classificeren van de basisoorzaken tussen 
analisten die wel aanvullende vragen hebben gesteld en degenen die geen aanvullende vragen 
hebben gesteld. Dit verschil is echter niet significant. Bij de beoordeling van de classificaties 
bleek dat: 
• Op de eerste twee analyseniveaus (subcategorieniveau en SRK-niveau) classificeren drie 

analisten duidelijk beter dan de overige twee 
• Vanaf het hoofdcategorie-niveau alle analisten ‘Substantial’ of ‘Almost perfect’ 

classificeren, wat betekent dat de hoofdcategorieën door alle analisten goed 
onderscheiden kunnen worden 

De oorzakenbomen die tijdens de consensusbespreking werden opgesteld waren kwalitatief 
vrij goed, toch zijn er enkele opmerkingen. Er bleek ook hier dat basisoorzaken met 
contextvariabelen worden verward. Daarnaast werd gemist herstel regelmatig foutief 
opgenomen als herstelfactor. Het bleek voor de analisten lastig om de antwoorden op de 
aanvullende vragen naar voren te laten komen in de consensusbespreking. Tijdens de 
bespreking werd duidelijk dat sommige analisten wel over de analytische capaciteiten voor 
het opstellen van een oorzakenboom beschikken, maar dat zij het lastig vinden om dit in een 
oorzakenboom onder te brengen.  
 
Resultaten evaluatie meldings- en analyseproces 
Van de drie disciplines melden de verpleegkundigen het meest en zij waren ook het best 
vertegenwoordigd in de themaweek Patiëntveiligheid. Voor de medewerkers die naar de 
themaweek zijn geweest is ‘verbetering veiligheidscultuur’ significant minder vaak een reden 
om een melding te doen. Voor medewerkers die niet hebben deelgenomen aan de themaweek 
is ‘onduidelijkheid van het proces’ significant vaker een reden om niet te melden dan voor 
medewerkers die wel hebben deelgenomen. Dit zou kunnen impliceren dat het proces 
verduidelijkt is voor de aanwezigen van de themaweek. De melders willen graag feedback 
over hun melding en willen dit graag in de vorm van alleen een uitleg van de analyse. Een 
algemene terugkoppeling ontvangen zij graag per e-mail.  
De analisten doen gezamenlijk gemiddeld net zo lang over het starten van de analyse als over 
de afronding, waarbij de basisoorzaken worden geclassificeerd en feedback over de melding 
wordt geschreven.  
In vergelijking met externe instellingen blijkt dat de afdeling Heelkunde als een van de 
weinige afdelingen elke melding terugkoppelt naar de melder. Omdat uit het interne 
vragenlijst onderzoek onder de melders blijkt dat de melders op de afdeling Heelkunde graag 
feedback willen, kan dit beter op deze manier gehandhaafd blijven. Problemen die door de  
externe instellingen worden aangegeven: 
• Het hoog houden van het aantal meldingen  
• De betrouwbaarheid/validiteit 
Beide problemen zijn ook op het LUMC van toepassing. 
 
Resultaten motivatie en voorlichting 
Wat betreft het aantal aanwezigen was de themaweek een groot succes: bij de presentaties 
waren in totaal 183 aanwezigen, voornamelijk verpleegkundigen. Het aantal meldingen is na 
de themaweek gestegen van 96 meldingen in de 13 maanden voorafgaande aan de themaweek 
tot 63 meldingen in de twee maanden daarna. Ook de inhoud van de meldingen is na de 
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themaweek veranderd. De categorie ‘Medicatie’ is nog steeds de grootste categorie, maar de 
categorie ‘Communicatie en Planning’ is duidelijk groter is geworden, ten koste van de 
categorieën ‘Vallen’ en ‘Materiaal en Apparatuur’.  
 
Conclusies en aanbevelingen interrater reliability studie 
Omdat in het LUMC de oorzakenbomen nog erg afhankelijk zijn van de analist die deze 
opstelde, is het aan te raden om na gepaste training per analist een interrater reliability 
onderzoek medio 2008 te herhalen. Wanneer de ervaring met het opstellen van 
oorzakenbomen dan verbeterd is, kan ervoor worden gekozen om enkel het tweede onderdeel 
van het onderzoek, het classificeren van basisoorzaken, jaarlijks te herhalen.  
Er wordt aanbevolen om halfjaarlijks een consensusbespreking te houden om te kijken of 
iedereen op hetzelfde analyseniveau zit en om elkaar tips te geven over analyseren. Verwacht 
wordt dat de tijdsduur van het analyseproces op den duur wordt ingekort, omdat door 
ervaring het opstellen van een oorzakenboom gemakkelijker zal gaan.  
Naar aanleiding van de beoordeling van de aanvullende vragen die de analisten hebben 
gesteld, is er een standaardlijst gemaakt met zinnige vragen om te komen tot een goede 
oorzakenboom voor de meest voorkomende meldingen bij Heelkunde: medicatie- en 
valincidenten. De lijsten kunnen door de analisten worden gehanteerd bij soortgelijke 
meldingen. Tevens is er een voorbeeldenlijst opgesteld bij de classificaties van het 
Eindhoven Classificatie Model. Deze lijst is gebaseerd op de lijst ontworpen door van der 
Schaaf (1997) en welke is uitgebreid door Habraken (2005), van Raaij (2006) en Vrijland 
(2005). De lijst kan door de analisten gebruikt worden bij het formuleren van aanvullende 
vragen, het doorvragen aan de melder en het opstellen van de definitieve oorzakenboom. 
 
Conclusies en aanbevelingen evaluatie meldings- en analyseproces 
De melders zijn vooral verpleegkundigen. De melders willen graag feedback ontvangen per 
melding en wanneer de eerste 100 meldingen van de HIM zijn geëvalueerd willen zij hiervan 
graag per e-mail op de hoogte worden gehouden. De HIM moet aan deze wensen tegemoet 
komen om het meldgedrag hoog te houden. 
Het schrijven van feedback door de analisten zou sneller kunnen door gezamenlijk te kijken 
naar wat voor iedereen een handig format voor terugkoppeling is. Blijkbaar was de versie die 
gemaakt is bij de introductie van de 30-dagen termijn niet handzaam genoeg. Inmiddels is 
deze versie aangepast.  
Deelname aan een terugkommiddag wordt aanbevolen aan de overige analisten en deze 
terugkommiddag moet met nadruk aangegeven worden op de vergaderingen van de HIM. 
Om de betrouwbaarheid van de analyses van de HIM te waarborgen is analyseren in koppels 
aan te bevelen, mede door de goede ervaringen van andere instellingen hiermee.  
 
Conclusies en aanbevelingen motivatie melders en analisten 
Omdat het voor artsen moeilijk blijkt om aan een themaweek deel te nemen, wordt 
aanbevolen om hen op een andere manier bekend te maken met het werk van de HIM. De 
HIM heeft bedacht om artsen in opleiding een verplichte duur deel te laten nemen aan de 
HIM. Wellicht zorgt dit voor meer bekendheid onder deze discipline. Daarnaast kunnen de 
artsen bijvoorbeeld op één dag in de week tijdens de overdracht er op geattendeerd worden 
dat wanneer er tijdens hun dienst iets is voorgevallen zij dit aan de HIM kunnen melden. 
Naast een themaweek kan voor de artsen wellicht wel een dag of ochtend in het teken van 
patiëntveiligheid staan en kan door middel van een interactieve presentatie de HIM ook aan 
hen bekender worden gemaakt.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
In dit inleidende hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van het LUMC (§1.1) en de 
afdeling Heelkunde (§1.2) alvorens de aanleiding van het onderzoek (§1.3) en de initiële 
opdracht (§1.4) worden geschetst. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de beschrijving van 
termen die regelmatig in dit verslag voorkomen (§1.5).  

1.1 LUMC 
Het LUMC in de huidige vorm is in 1996 tot stand gekomen door een aanpassing van de 
organisatie. De faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden en het Academisch 
Ziekenhuis Leiden werden verenigd in één organisatievorm: het Leids Universitair Medisch 
Centrum [http://www.lumc.nl/algemeen/watis.html, 2007]. Het LUMC heeft ongeveer 7000 
werknemers en is één van de acht universitaire medische centra in Nederland. De missie van 
het LUMC is het streven naar continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg 
en een leidende rol blijven spelen hierin, zowel nationaal als internationaal. De kerntaken van 
deze organisatie zijn:  
• Patiëntenzorg: routinezorg, topklinische zorg en referentiezorg 
• Onderzoek: zowel fundamenteel als patiëntgebonden en op de zorg gericht 
• Onderwijs: ten behoeve van de opleidingen Geneeskunde en Biomedische 

Wetenschappen 
• Opleiding tot medisch specialist 
• Bij- en nascholing 

1.2 Afdeling Heelkunde 
Het LUMC kent vijf divisies die aangestuurd worden door eigen management teams 
[http://intranet.lumc.nl/heelkunde/index.htm, 2007]. De afdeling Heelkunde valt binnen 
divisie 1 en heeft binnen deze divisie verschillende werkterreinen: het stafcentrum 
Heelkunde, de verpleegafdelingen J9 en J10, de polikliniek Heelkunde, de laboratoria 
Heelkunde, het OK-centrum, de Intensive Care en het Centrum Eerste Hulp. Binnen de 
afdeling Heelkunde is een aantal aandachtsgebieden te onderscheiden: 
Transplantatiechirurgie, Vaatchirurgie, Oncologische chirurgie, Gastro-intestinale chirurgie 
en Ongevallenchirurgie.  

1.3 Aanleiding onderzoek 
In 1999 werd door het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) een rapport gepubliceerd 
met de titel ‘To err is human: Building a safer health system’ [IOM, 2000 via Everdingen et 
al., 2006]. In dit rapport werd geschat dat jaarlijks tussen de 44.000 en 98.000 Amerikanen 
overlijden door medische fouten. Het IOM keerde zich tegen het ‘shaming and blaming’ van 
zorgverleners en kwam daarmee in opstand tegen de Amerikaanse claimcultuur. In plaats van 
emoties en verwijten, pleitte men voor een systeemgerichte aanpak van het probleem van 
onveiligheid en voor meer preventie, gebaseerd op een goed begrip van menselijke 
beperkingen en tekortkomingen. 
Het melden van incidenten in ziekenhuizen is ook in Nederland tegenwoordig steeds meer 
onder de aandacht, wat onder andere blijkt uit een onderzoek van de KNMG (2006). Om het 
melden van incidenten te bevorderen is het volgens dit onderzoek van groot belang om de 
cultuur op een ziekenhuisafdeling te veranderen, een werkbare meldingsprocedure op 
afdelingsniveau in te voeren en ervoor te zorgen dat de meldingen geen vervelende gevolgen 
voor de melders met zich mee brengen.  
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Volgens het recente onderzoek van de Bruijne et al. (2007) zijn er in 2004 1735 mensen in 
Nederland overleden door onbedoelde incidenten die op zichzelf vermijdbaar waren. Deze 
cijfers plaatsen Nederland gelukkig aan de onderkant van de voorspelling die eerder werd 
gedaan, gebaseerd op geëxtrapoleerde cijfers vanuit het Amerikaanse onderzoek, maar het 
gaat toch nog altijd om een fors aantal mensen. 

Mogelijke verbeteringen op het gebied 
van veiligheid in de zorg in Nederland zijn 
door Shell Nederland gebundeld in het 
rapport ‘Hier werk je veilig, of je werkt 
hier niet’. In dit rapport wordt 
geconcludeerd dat veiligheid nog niet 
goed gemanaged wordt in Nederlandse 
ziekenhuizen en wordt onder andere 
aanbevolen om in 2008 alle 
zorginstellingen te verplichten een goed 
werkend veiligheidsmanagement systeem 
(VMS) te hebben [Willems, 2004 via 
Everdingen et al., 2006]. Als onderdeel 
van het VMS is een meldingssysteem voor 

incidenten opgenomen. Dit advies is door de minister aangenomen. 
Ziekenhuizen, medisch specialisten en verpleegkundigen hebben in juni 2007 het 
veiligheidsprogramma 'Voorkom schade, werk veilig' gepresenteerd. Hiermee verdiepen zij 
hun inzet om patiëntveiligheid verder te verbeteren en schade te voorkomen. Het is de 
bedoeling om binnen 5 jaar het aantal mogelijk vermijdbare sterfgevallen en andere schades 
met 50% te verminderen [www.vmszorg.nl]. 

1.4 Initiële opdracht 
Het LUMC zet zich in voor een goed werkend incident meldingssysteem; een systeem waarin 
werknemers incidenten kunnen melden en waarin deze geanalyseerd en teruggekoppeld 
worden. Het LUMC heeft in dat kader een pilot gestart voor decentrale meldsystemen met 
verschillende analysemethoden. Op de afdeling Neonatologie worden in dat kader incidenten 
geanalyseerd met behulp van de zogenaamde Delftse methode, op de afdeling 
Bloedtransfusie wordt prospectief geanalyseerd met de Bowtie methode en op de afdeling 
Heelkunde worden incidenten geanalyseerd met de PRISMA methode. Het is daarbij niet de 
bedoeling dat één van deze methoden uiteindelijk als ‘het beste’ wordt aangewezen. 
Verschillende methoden kunnen immers, elk op hun eigen plek in de organisatie, bijdragen 
aan de veiligheid [jaarverslag LUMC 2006]. In 2007 worden de drie projecten geëvalueerd. 
Een decentraal meldingssysteem heeft als voordelen dat het melden dicht bij de werkvloer 
kan gebeuren en dat de melding laagdrempelig is. Daarnaast kan een snelle terugkoppeling 
over incidenten plaatsvinden en zijn verbeteringen hierop duidelijk zichtbaar [Kievit, 2005]. 
In het LUMC bestaat daarnaast een centraal meldingssysteem, waarin afdelings-
overschrijdende incidenten worden gemeld. 
In verband met de pilot op de afdeling Heelkunde is begin 2006 de Heelkunde Incident 
Meldings commissie (HIM) opgestart waarin een groep Heelkunde medewerkers (analisten) 
van verschillende disciplines volgens de PRISMA methode analyseren. De werking van het 
decentrale meldingssysteem voor incidenten op de afdeling Heelkunde verloopt echter niet 
optimaal: werknemers zijn nog niet geheel gewend aan het melden in een dergelijk systeem 

Advies 1: Voer in alle ziekenhuizen
een veiligheidsmanagementsysteem in

Eindrapportage Shell Nederland | november 2004

Sneller Beter – De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, 
of je werkt hier niet

Succesfactoren voor blame free 
reporting

registreer meldingen per afdeling
gebruik een eenvoudig formulier
zorg voor een snelle terugkoppeling
eventueel: anonimiseer meldingen
laat deskundigen van de afdeling de 
melding beoordelen
bespreek verbeteracties op de 
afdeling
meldingen geaggregeerd naar MIP-
commissie

Figuur 3: rapport Shell Nederland 
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en het aantal meldingen ligt in vergelijking met andere afdelingen laag. Daarnaast is er ruimte 
voor verbetering in de kwaliteit van de incidentanalyses en de feedback naar de melder.  
De initiële opdracht was om het gebruik van het decentrale systeem beter te laten verlopen, 
waardoor aan de ene kant meer incidenten gemeld gaan worden en aan de andere kant de 
kwaliteit van de analyses van de meldingen verbetert en de feedback naar de melders 
gedegen en snel gebeurt. De opdracht voor de meldingenkant was dat de afstudeerster het peil 
van de kwaliteit van de meldingen vaststelt en verhoogt door gebruik te maken van prestatie-
indicatoren. Daarnaast werd van de afstudeerster verwacht dat zij als ondersteuning van een 
goede invoering van het systeem de melders voorlicht en hen enthousiasmeert goede 
meldingen te doen. Dit zou er aan de analysekant voor moeten zorgen dat de analisten 
voldoende accurate informatie van de melders krijgen, het met elkaar eens zijn over de 
uitkomst van de geanalyseerde incidenten en dat deze uitkomst ook daadwerkelijk juist is. Dit 
zou bepaald kunnen worden door gebruik te maken van een interrater reliability studie.  
Daarnaast bevatte de initiële opdracht het sturen op toekomstige betrouwbare analyses na de 
invoering van softwarepakket MERS-TH ter ondersteuning van het decentrale 
meldingssysteem. Daarbij zouden de effecten van de invoering van het systeem bestudeerd 
moeten worden, zoals veranderingen in de hoeveelheid meldingen en de kwaliteit van de 
meldingen.  
De initiële opdracht kan worden samengevat in de volgende punten: 
• Voorlichten en enthousiasmeren van de melders en analisten ter ondersteuning van een 

goede werking van het decentrale meldingssysteem 
• Vaststellen en verhogen van de kwaliteit van de meldingen door gebruik te maken van 

prestatie-indicatoren en motiveren van het personeel om te melden, zodat er veel goede 
meldingen komen (het personeel zou gemotiveerd kunnen worden door gebruik te maken 
van short stories in bijvoorbeeld nieuwsbrieven, posters of een DVD) 

• Ondersteunen van het maken van betrouwbare analyses en het geven van accurate 
feedback door de HIM door gebruik te maken van interrater reliability studies 

• Meten van de effecten van de invoering van MERS-TH door het in kaart brengen van 
veranderingen in het melden, het analyseren en het feedback geven 

Het afstudeerproject bij het LUMC zou dan moeten eindigen met verschillende uitkomsten 
voor de afdeling Heelkunde. Deze uitkomsten zijn volgens de initiële opdrachtformulering:  
1. Een ontwerp van prestatie-indicatoren voor meldingen met raakvlak voor verschillende 

afdelingen; 
2. Een gevalideerde analyse procedure op basis van de interrater reliability studies; 
3. Een evaluatie van de implementatie van het MERS-TH pakket. 

1.5 Beschrijving veel voorkomende termen 
In dit verslag wordt regelmatig de term ‘incident’ gebruikt. Met incident wordt bedoeld: een 
onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had 
kunnen leiden of nog kan leiden. Met near miss wordt bedoeld: onbedoelde gebeurtenis die 
voor de patiënt geen nadelen oplevert omdat de gevolgen ervan op tijd zijn onderkend en 
gecorrigeerd of waarvan de gevolgen niet van invloed zijn op het fysiek, psychisch of sociaal 
functioneren van de patiënt. Daarnaast worden met betrekking tot patiëntveiligheid 
verschillende andere termen gehanteerd die in bijlage I worden genoemd en in figuur 4 zijn 
samengevat. Deze definities zijn van Everdingen e.a. (2006) en zijn eerder verschenen in 
Medisch Contact [Wagner en van der Wal, 2005]. De figuur laat zien dat een incident zonder 
complicatie (dus zonder gevolgen) een ‘near miss’ is. Een complicatie zonder incident (dus 
bij een correct verleende zorg) is een niet voorkombare complicatie. De combinatie van  
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incident en complicatie, incorrecte zorg met 
schade voor de patiënt, is een voorkombare 
complicatie. 
Andere termen die gebruikt worden en die 
nadere toelichting nodig hebben zijn PRISMA, 
Eindhoven Classificatie model (ECM), 
Classificatie/Actie matrix en MERS-TH.  
De PRISMA methode is de methode die de 
analisten op de afdeling Heelkunde gebruiken 
om incidenten mee te analyseren. Het ECM is 
een onderdeel van de PRISMA methode. Het 
model wordt gebruikt door de analisten om de 

gevonden basisoorzaken in een zogenaamde oorzakenboom te classificeren in menselijke, 
technische of organisatorische factoren. De Classificatie/Actie-matrix kan na verloop van tijd 
door de organisatie gebruikt worden om acties te ondernemen op de meest voorkomende 
basisoorzaken. Als laatste wordt beschreven waar het softwarepakket MERS-TH uit bestaat. 
In paragraaf 2.6 wordt verder ingegaan op de invoering van MERS-TH in het LUMC.  
 
PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and 
Analysis. De methode is ontwikkeld door vand. Schaaf van de Technische Universiteit 
Eindhoven [vand. Schaaf, 1992]. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor menselijk 
falen in de chemische procesindustrie, maar wordt sinds 1996 ook toegepast in de 
gezondheidszorg. Het belangrijkste doel van de PRISMA methode is het opbouwen van een 
kwantitatieve database van incidenten en procesafwijkingen, waaruit conclusies kunnen 
worden getrokken voor optimale verbetermaatregelen. Prevention wijst op het proactieve 
uitgangspunt: tijdig leren van (vele kleine) incidenten, zoals fouten en near misses, om latere 
echte ongevallen te voorkomen. Hiervoor is niet alleen inzicht nodig in de faalfactoren, maar 
ook in de zogenaamde herstelfactoren (Recovery). Information System geeft de kwantitatieve 
en communicatieve inslag aan PRISMA. Hierbij gaat het uitdrukkelijk niet om op basis van 
één enkel incident ad hoc maatregelen te nemen; PRISMA bouwt een database van oorzaken 
op van vele incidenten en bijna-ongevallen zodat structurele, steeds weer terugkerende 
patronen van oorzaken zichtbaar worden. Uiteindelijk leidt dit tot een continu inzicht met 
betrekking tot de twee hoofddoelen van risicomanagement: de mate waarin oorzaken van 
reeds bekende problemen succesvol beheerst 
worden door de organisatie (Monitoring) en 
tijdige signalering van mogelijke nieuwe 
problemen, door eventuele trends in oorzaken 
van relatief onbekende of onverwachte 
incidenten te volgen (Analysis) [vand. 
Schaaf, 1997].  
Wanneer volgens de PRISMA methode 
incidenten worden geanalyseerd, wordt de 
analyse weergegeven in een zogenaamde 
oorzakenboom. In figuur 5 worden de 
definities die daarbij gebruikt worden, zoals 
topgebeurtenis en basisoorzaak, 
weergegeven.  
Een topgebeurtenis staat bovenaan een oorzakenboom en representeert het symptoom als 
zichtbare oorzaak voor de analyse [vand. Schaaf, 1997]. Onder de topgebeurtenis heeft de 

 
Figuur 4: relatie tussen de meest voorkomende 
termen betreffende patiëntveiligheid 

Figuur 5: oorzakenboom 
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oorzakenboom twee zijden: de faalzijde en de herstelzijde. Aan de faalkant komen alle 
oorzaken waarin falen van organisatie, apparatuur of mens naar voren is gekomen en aan de 
herstelkant komen alle oorzaken die ertoe bij hebben gedragen dat het incident niet is 
voorgekomen of danig is beperkt in schade. Door steeds de ‘waarom vraag’ te stellen kan de 
boom naar beneden worden uitgebreid en worden de basisoorzaken van de analyse gevonden. 
Wanneer er meerdere oorzaken zijn dan worden deze door middel van EN-poorten aan elkaar 
verbonden. Een EN-poort verbindt oorzaken die samen geleidt hebben tot de topgebeurtenis 
en waarbij het wegnemen van een van deze oorzaken voldoende zou zijn geweest om het 
incident te voorkomen. Wanneer het nog onzeker is of verschillende oorzaken tot de 
topgebeurtenis hebben geleid, dan worden deze verbonden door middel van een OF-poort. De 
basisoorzaken krijgen ieder een classificatie volgens het Eindhoven Classificatie Model 
toebedeeld. Basisoorzaken die onder een OF-poort staan krijgen geen classificaties omdat het 
nog onzeker is of deze oorzaken feiten zijn. Door middel van het doen van onderzoek naar 
het incident, door bijvoorbeeld het stellen van aanvullende vragen aan de melder, kunnen OF-
poorten worden geëlimineerd.  
 
Eindhoven Classificatie Model 
Als onderdeel van de PRISMA 
methode worden alle 
basisoorzaken geclassificeerd 
door ze stuk voor stuk toe te 
wijzen aan één van de 
categorieën van dit model, 
weergegeven in figuur 6 [van 
Vuuren, Shea en vand. Schaaf, 
1997]. Het model is ontstaan 
door de integratie van specifieke 
faalmodellen met betrekking tot 
techniek, organisatie en 
menselijk gedrag, welke in de 
medische versie van het model 
zijn onderverdeeld in 20 
categorieën.  
De pijlen volgend in deze figuur 
wordt eerst nagegaan of de 
materiële omgeving volledig in 
orde was, vervolgens of de 
organisatie en het management 
optimaal waren, om dan 
eventueel te besluiten dat deze 
ene basisoorzaak van zuiver 
menselijke aard was.  
 
Het gedeelte van het model dat betrekking heeft op menselijk falen is gebaseerd op het SRK-
model van Rasmussen (1976), welke gebaseerd is op drie niveaus van menselijk gedrag:  
• Skill-based gedrag dat betrekking heeft op ‘automatische taken’ die weinig of geen 

bewuste aandacht vragen tijdens de uitvoering 
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Figuur 6: Eindhoven Classificatie Model [vand. Schaaf, 1997]
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• Rule-based gedrag dat betrekking heeft op de toepassing van bestaande regels of 
procedures bij het handelen in of het managen van bekende situaties 

• Knowledge-based gedrag dat betrekking heeft op de bewuste toepassing van bestaande 
kennis bij het handelen in of het managen van nieuwe situaties 

In het geval van near misses kunnen er ook herstelfactoren geïdentificeerd worden welke op 
eenzelfde manier worden geclassificeerd in menselijk, technisch, organisatorisch, patiënt 
gerelateerd en overig, maar waarbij onderscheid wordt gemaakt in een geplande of 
ongeplande actie.  
 
Classificatie/Actie-matrix 
De geclassificeerde basisoorzaken worden opgeslagen in een database, zodat na verloop van 
tijd de meest frequente classificaties van basisoorzaken zichtbaar worden [vand. Schaaf, 
1997]. Wanneer deze basisoorzaken worden aangepakt, zal dat waarschijnlijk meer effect 
hebben dan wanneer per incident naar oplossingen wordt gezocht. De Classificatie/Actie-
matrix, weergegeven in bijlage I, geeft per classificatiecategorie ondersteuning voor het 
formuleren van de meest effectieve maatregelen.  
 
MERS-TH staat voor Medical Event Reporting System - Total Health en is een online 
incidentenrapportage, -registratie en analysesysteem voor ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Het systeem is ontwikkeld door de Columbia University in New York, in samenwerking met 
de Technische Universiteit Eindhoven [MERS TM, 2001].  
MERS-TH kent de volgende stappen: 
• Detectie/identificatie: het incident herkennen, melden, registreren en vastleggen 
• Selectie: bepalen of er additioneel onderzoek nodig is 
• Onderzoek/analyse: meer te weten komen over de context waarin het incident optrad en 

de basisoorzaken achterhalen 
• Beschrijving/classificatie: standaardcodes toekennen ter beschrijving van het incident en 

classificatie van de basisoorzaken 
• Gegevensverwerking: de database van incidenten en hun oorzaken analyseren om 

significante patronen en tendensen vast te stellen 
• Interpretatie/verbetermaatregelen: aan de hand van de resultaten werken aan 

organisatiebrede risicovermindering en preventie en verbeterprogramma’s 
De PRISMA methode maakt deel uit van het MERS-TH pakket. Het pakket resulteert in een 
database met alle omstandigheden rond incidenten. Daarmee komen de technische, 
organisatorische of menselijke oorzaken naar voren. De methode biedt direct 
aanknopingspunten voor verbetertrajecten [Kaplan et al., 1998].  
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Hoofdstuk 2. Oriëntatie 
In dit hoofdstuk wordt de oriëntatiefase beschreven. Als eerste zal de methodologie van 
deze fase uiteen worden gezet (§2.1) en zal op de implementatie van een decentraal 
meldsysteem op de afdeling Heelkunde worden ingegaan (§2.2, §2.3, §2.4, §2.5, §2.6).  
Uit de oriëntatiefase volgt de definitieve probleemstelling (§2.7) en de daarbij behorende 
onderzoeksvragen (§2.8).  

2.1 Methodologie oriëntatie fase 
In de oriëntatiefase is de situatie op de Heelkunde afdeling van het LUMC met betrekking tot 
de invoering van het decentraal meldingssysteem geanalyseerd. Hiervoor is documentatie 
betreffende de HIM bekeken, zijn informele interviews gehouden met analisten van de HIM 
en andere betrokkenen en zijn vergaderingen, een cursus, een kwaliteitsmiddag en 
conferenties bijgewoond. Hierbij is onderzocht wat de werkzaamheden van de analisten van 
de HIM zijn, is het aantal analyses per analist genoteerd en is de meldingendatabase 
onderzocht. Daarnaast is bekeken welke stappen doorlopen worden tussen het doen van een 
melding tot aan de terugkoppeling over deze melding. Deze stappen zijn voor een aantal 
meldingen in de database geanalyseerd door raadpleging van de huidige database en door 
semi-gestructureerde interviews met de analisten. Tevens zijn verschillende 
documentatieformulieren met betrekking tot het melden van incidenten bekeken. Als laatste 
onderdeel in de oriëntatiefase is onderzocht hoe een bijdrage kan worden geleverd aan de 
invoering van het informatiesysteem MERS-TH. 

2.2 HIM 
HIM staat voor Heelkunde Incident Melding commissie. Deze commissie bestaat uit leden 
die incidenten analyseren met behulp van de PRISMA methode en uit adviseurs. Van de 
leden van de commissie wordt verwacht dat zij bereid zijn om incidentanalyses te verrichten, 
eventueel met steun van een PRISMA expert en/of anderen. Zij ontvangen een 
incidentmelding van de HIM secretaris en van hen wordt verwacht dat zij, wanneer nodig, 
contact opnemen met de melder om een goede analyse van het incident te maken. De analyse 
wordt, via de secretaris, naar de melder teruggekoppeld. Daarnaast wordt van de leden 
verwacht dat zij in principe bij alle maandelijkse HIM vergaderingen aanwezig zijn. De 
commissieleden van de HIM zijn verpleegkundigen, chirurgen en ondersteunend personeel 
bijvoorbeeld van de afdeling instrumentele zaken. Daarnaast heeft de commissie adviseurs, 
welke vanuit hun onderzoek op het gebied van patiëntveiligheid betrokken zijn. Deze 
adviseurs ondersteunen op afroep vanuit hun specifieke expertise het werk van de commissie.  
Er is een Code of Conduct opgesteld, welke de spelregels inhoudt waaronder de commissie 
opereert, vooral ten aanzien van melders en meldingen (bijlage II). Eén lid van de commissie 
voert een deel van het inhoudelijk organisatorische werk voor de commissie uit, vooral dat 
wat aansluit op haar studie en onderzoek in de verplegingswetenschappen. Bijvoorbeeld het 
coördineren van analyses, in het bijzonder voor incidenten gemeld vanuit de verpleging. Haar 
werkzaamheden worden afgestemd met de secretaris die het werk van de commissie 
ondersteunt.  
De HIM is begin 2006 gestart en is vanaf mei 2006 meldingen gaan analyseren. In totaal zijn 
er 83 meldingen gedaan van maart 2006 tot en met december 2006. Dit aantal blijkt niet hoog 
te zijn in vergelijking met andere afdelingen die in het LUMC zijn begonnen met decentraal 
melden. Volgens van Doornmalen (2006) zou dit aantal verhoogd kunnen worden door de 
bekendheid van de HIM bij alle Heelkunde medewerkers te vergroten.  
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De 83 meldingen, bestaande uit zowel incidenten 
als near misses, kunnen worden onderverdeeld in 
verschillende soorten meldingen, zie figuur 7. De 
meldingen zijn met hun identificatienummer in 
deze indeling in bijlage III terug te vinden.  
Het betreft hier een globale indeling van de 
meldingen, dit in tegenstelling tot de categorieën 
uit het Eindhoven Classificatie Model die gebruikt 
worden om basisoorzaken te classificeren. Deze 
indeling is tot stand gekomen op basis van de 
omschrijvingen van de meldingen door de melder.  
Zoals te zien is in de figuur valt bijna de helft van 
de meldingen (48%) onder ‘medicatie’. 
Voorbeelden zijn: vergeten medicatie te geven, verkeerde medicatie gegeven, geen of een 
verkeerd recept voorgeschreven, problemen door verkeerd plakken medicatie sticker, etc. 
‘Valincidenten’ zijn meldingen waarbij een patiënt is uitgegleden en ‘materiaal en 
apparatuur’ zijn meldingen over infusen, drains, maar ook computersystemen. 
‘Communicatie en planning’ zijn meldingen over communicatie tussen werknemers of met 
patiënten en zaken als het niet op tijd ophalen van een patiënt van de OK. 

2.3 Stappen van melding tot terugkoppeling 
Van Doornmalen (2006) heeft in haar afstudeerproject naar de meldingscultuur op de 
afdeling Heelkunde van het LUMC het meldingsproces in kaart gebracht, zie figuur 8.  

 
Figuur 8: meldingsproces afdeling Heelkunde, LUMC (van Doornmalen, 2006) 

 
Voor dit afstudeeronderzoek wordt een vereenvoudigde weergave van deze figuur gebruikt 
om aan te geven waar de grootste knelpunten zitten in het proces vanaf het zich voordoen van 
een incident tot de terugkoppeling van een analyse van een melding. Het gedeelte dat in dit 
onderzoek gebruikt wordt, is in figuur 8 omlijnd.  

Medicatie

Vallen

Materiaal en
Apparatuur
Communicatie
en Planning
Overig

Figuur 7: globale indeling eerste 83 
meldingen bij de HIM 
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2.3.1 Stroomschema: proces van melding tot terugkoppeling 
De voor dit afstudeeronderzoek relevante stappen in het meldings- en analyseproces zijn: 
• Plaatsvinden van het incident op een Heelkunde afdeling of met een Heelkunde patiënt 
• Melden van het incident door het invullen van een meldingsformulier en het doorsturen 

naar de secretaris van de HIM door een betrokkene 
• Toewijzen van de melding aan een analist door de secretaris van de HIM, gebaseerd op 

de kennis van de analist en de inhoud van het incident 
• Start van de analyse door het formuleren van aanvullende vragen en het stellen van 

aanvullende vragen aan de melder (op basis van een voorlopige oorzakenboom) 
• Op verzoek ontvangen van aanvullende informatie van de melder 
• Afronden van de analyse door het maken van een definitieve oorzakenboom, het 

classificeren van de basisoorzaken, het uitleggen van de boom in een toelichting, het 
eventueel geven van advies en het retourneren aan de secretaris van de HIM 

• Doorsturen van de gemaakte analyse aan de melder door de secretaris van de HIM 
Deze stappen worden weergegeven in het stroomschema in figuur 9.  

 
Figuur 9: stroomschema van stappen in traject van melding tot terugkoppeling  
met geschatte dagen door analisten bij vastgestelde norm van 30 dagen totale analysetijd 

 
In het stroomschema is te zien dat er verschillende betrokkenen zijn bij het proces tussen het 
plaatsvinden van een incident en het geven van feedback over dit incident. Het bewaken van 
de stappen zijn de secretaris en de voorzitter van de HIM verantwoordelijk. Wanneer er 
bijvoorbeeld weinig meldingen binnen komen of wanneer een melding te lang bij een analist 
blijft, zijn zij in principe degenen die dat op moeten merken.  
Binnen de HIM is afgesproken dat binnen 30 dagen de melder feedback moet krijgen over de 
melding. In het schema is met verticale lijnen een verdeling van deze termijn aangegeven 
voor bepaalde onderdelen van het proces, volgens overleg met de analisten van de HIM. Dit 
wordt de norm genoemd. De tijdsduur is niet per blok aangegeven, omdat een zodanige mate 
van gedetailleerdheid geen toegevoegde waarde heeft.  
De eerste twee tijdsblokken zijn met ieder twee dagen kort, omdat het wenselijk is dat 
melders snel na het plaatsvinden van een incident hiervan melding doen, zodat de informatie 
over de melding nog goed in hun geheugen zit. Daarnaast is het wenselijk dat de melding 
door de secretaresse vrij snel na binnenkomst wordt doorgestuurd naar een geselecteerde 
analist. 
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Het derde tijdsblok is lang, omdat de analisten zelf aangeven dat het starten van de analyse, 
waarbij een voorlopige boom wordt gemaakt en aanvullende vragen moeten worden 
gedefinieerd, veel ‘puzzletijd’ kost.  
Voor het vierde tijdsblok is een tijdsduur van zeven dagen aangegeven. Dit is gekozen omdat 
het voor sommige analisten gebruikelijk is na een week opnieuw te informeren wanneer zij 
de benodigde informatie nog niet hebben ontvangen. 
Het vijfde tijdsblok is met drie dagen kort. Het afmaken van de boom in een definitieve boom 
met classificaties wanneer de aanvullende informatie verkregen is, vergt volgens de analisten 
minder tijd. 
Het zesde en laatste tijdsblok is met twee dagen kort, omdat het niet veel tijd hoeft te kosten 
voor de secretaris om een uitgewerkte analyse aan de melder door te sturen.  

2.3.2 Werkelijke doorlooptijden stappen in meldingsproces 
Voor een aselecte steekproef van de incidenten uit de incidentendatabase zijn de stappen uit 
het stroomschema geanalyseerd om de werkelijke doorlooptijden te bepalen. Om 
pragmatische redenen zijn niet alle 83 incidentmeldingen meegenomen. De steekproef van 13 
incidenten is weergegeven in de tabel in bijlage IV. Sommige stappen uit het meldingsproces 
zijn samen genomen, omdat er niet in voldoende mate van detail informatie over de 
gedefinieerde stappen voorhanden was. De gegevens in bijlage IV zijn bijgewerkt tot 16 
februari 2007.  
In het stroomschema van figuur 9 is in figuur 10 de gemiddelde doorlooptijd van een incident 
in deze steekproef weergegeven. Alleen de processtappen die via de gegevens in de database 
bekend zijn, zijn in deze figuur weergegeven.  

 
De snelste incidentanalyse 
in deze steekproef bedroeg 
negen dagen en de langste 
incidentanalyse was vijf 
maanden en 17 dagen, wat 
overeen komt met 167 
dagen.  
 

Stap 1, 2 en 3: Plaatsvinden, melden en toewijzen incident 
Tussen het plaatsvinden van het incident en het binnenkomen van een melding bij de 
secretaris zit over het algemeen weinig tijd (gemiddeld 3,3 dagen). Ook het toewijzen van 
een incident door de secretaris van de HIM aan een analist, gaat over het algemeen vrij snel 
na het binnenkomen van een incident (gemiddeld 4,4 dagen). 
 
Stap 4: Start analyse, ontvangen aanvullende informatie en afronden oorzakenboom 
De database bevat geen gegevens over het moment waarop de analist daadwerkelijk start met 
de analyse van een incident. Dit verschilt waarschijnlijk ook per analist, maar verwacht wordt 
dat vaak niet meteen gestart wordt met de analyse van een incident. Het is echter wenselijk 
dat de aanvullende vragen snel gedefinieerd worden zodat indien gewenst een afspraak met 
de melder kan worden gemaakt, kort nadat de melding is gedaan.  
De tijdsduur tussen het stellen van vragen en het verkrijgen van aanvullende informatie is 
niet bekend, maar er wordt door de analisten aangegeven dat hier een knelpunt zit. Wanneer 
de melders gevraagd worden om via e-mail een antwoord te geven op vragen of om een 
afspraak te maken, dan duurt het soms enige tijd voordat de analist antwoord krijgt. Wanneer 

Plaats
vinden 
incident

Afronden 
oorzaken

boom

Toe-
wijzen 

melding

gem. 3,3 dagen gem. 4,4 dagen gem. 31,8 dagen gem. 31,4 dagen

Melden 
incident

Door-
sturen 

analyse

gem. 2 maanden, 10 dagen

Werkelijk:

Norm: 2 dagen 2 dagen 24 dagen 2 dagen

 
Figuur 10: stroomschema met werkelijke doorlooptijden  
(steekproef incidenten n=13) 
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een analist dan al enige tijd voorbij heeft laten gaan voor het starten van de analyse, kan het 
analyseproces onnodig lang duren.  
Voor het bepalen van de tijdsduur van het maken van de definitieve boom met de 
aanvullende informatie zijn evenmin voldoende gegevens beschikbaar in de database. Wel 
wordt door de analisten aangegeven dat het als lastig wordt ervaren om een boom te maken 
en de basisoorzaken juist te classificeren. Hier zijn zij dan ook soms één of twee dagdelen 
mee bezig. Uit navraag bij andere instellingen waar op een soortgelijke manier wordt 
geanalyseerd, blijkt dat het maken van een definitieve oorzakenboom daar ongeveer een uur 
duurt, wanneer alle benodigde informatie voorhanden is en wanneer enige ervaring met de 
PRISMA methode is opgedaan.  
 
Stap 5: Retourneren geanalyseerde incidentmelding 
Het doorsturen van de definitieve analyse door de secretaris naar de melder duurt volgens de 
steekproef gemiddeld erg lang en was in december in veel gevallen nog niet gebeurd. Bij 
navraag aan de secretaris blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over of een boom compleet 
genoeg is om terug te sturen naar de melder. En wanneer de boom wel compleet geanalyseerd 
is of een analyse met geclassificeerde basisoorzaken teruggestuurd kan worden naar de 
melder of dat de classificaties moeten worden toegelicht. Het blijkt dat doordat deze vragen 
onbeantwoord blijven, de analyses lang bij de secretaris blijven liggen.  
 
Maatregelen ter verbetering 
Naar aanleiding van het probleem dat de analysetijd soms langer dan 30 dagen is en dat 
geanalyseerde incidenten soms lang bij de secretaris blijven liggen, is eind december besloten 
tot twee maatregelen ter verbetering. Door middel van een standaardbrief waarin de 
oorzakenboom opgenomen kan worden en waarin toelichting bij de boom gegeven kan 
worden, worden de analyses aan de melders terug gestuurd. Hierdoor zijn veel meldingen die 
in december nog niet aan de melder waren verzonden alsnog afgerond. Daarnaast is in de 
huidige database een tijdsaanduiding ingebouwd waardoor een overschrijding van een 
analysetermijn van 30 dagen wordt gesignaleerd. Wanneer analisten deze termijn 
overschrijden krijgen zij een verzoek van de secretaris om alsnog de melding af te ronden. 
Wanneer dit na twee weken nog niet gebeurd is, komt de melding terug in de maandelijkse 
HIM vergadering. Het toewijzen van een andere analist aan de melding is dan een optie.  
Deze extra maatregelen leiden tot een procesaanpassing van het stroomschema, zoals te zien 
is in figuur 11. Twee van de dertien meldingen in de steekproef zijn na december ’06 
geanalyseerd en één van de twee is inderdaad binnen een maand afgerond.  

 
Figuur 11: stroomschema met maatregel ter verbetering 
 
De reden waarom een analyse terug in de vergadering van de HIM komt kan per incident 
verschillen. Zo kan het zijn dat er geen aanvullende informatie kan worden gekregen, dat 
analisten te weinig op de hoogte zijn van de situatie op de werkvloer, dat andere 
werkzaamheden in de 30 dagen meer aandacht eisten dan werd verwacht, dat het lastig is de 
oorzakenboom goed op te stellen, of dat er problemen zijn bij het classificeren van de 
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basisoorzaken. De maatregelen zouden ervoor moeten zorgen dat een melding de analysetijd 
van 30 dagen met hooguit twee weken overschrijdt. 

2.4 Documentatie met betrekking tot het meldings- en analyseproces 
Uit de documentatie in het archief van de HIM vielen een aantal zaken op. In het 
stroomschema is met cijfers aangegeven waar de betreffende documentatievorm wordt 
gebruikt, zie figuur 12.  
Over het algemeen kan gezegd worden dat voor de verschillende processtappen informatie te 
vinden is en dat er op verschillende vlakken documentatie wordt bijgehouden. Het komt 
echter voor dat deze informatie en documentatie niet meer up to date is en dat er niet 
optimaal gebruik van wordt gemaakt.  
 

Figuur 12: stroomschema met documentatievormen 
1. Instructieformulier incidenten melden 
Het instructieformulier dat aangeeft hoe incidenten gemeld moeten worden komt uit een 
documentatiemap bij de secretaris en is opgenomen in bijlage V Het formulier staat echter 
niet bij de meldingsformulieren op intranet. Wellicht is het handig voor de melders om dit 
formulier ook zelf op te kunnen zoeken en in te kunnen zien ter handleiding bij het invullen 
van het meldingsformulier. Voor inhoudelijke opmerkingen over dit formulier, zie bijlage V. 
 
2. Meldingsformulier 
Het meldingsformulier waarop de werknemers op de afdeling Heelkunde hun melding 
kunnen doen is in de opstartfase van de HIM een paar keer veranderd. Voor de evaluatie van 
dit formulier is de versie van mei 2006 gebruikt (zie bijlage VI), opgesteld tijdens het 
afstudeerproject van van Doornmalen (2006). Melders kunnen dit formulier via intranet 
vinden en daarnaast worden er vaak geprinte formulieren op de balies van de afdelingen 
neergelegd. Voor inhoudelijke opmerkingen over dit formulier, zie bijlage VI. 
 
3. Brief voor ontvangst melding 
De secretaris stuurt na binnenkomst van een melding een brief voor ontvangst van de 
melding naar de melder terug. Zie bijlage VII voor inhoudelijke opmerkingen.  
 
4. Toewijzen van meldingen aan analisten 
Wanneer de melding binnenkomt bij de secretaris van de HIM, wijst zij de melding toe aan 
de analist die de meeste affiniteit heeft met het onderwerp van de melding.  
Uit de documentatie met betrekking tot de toewijzing van meldingen blijkt dat het initieel de 
bedoeling was om twee analisten per melding toe te wijzen, maar dat om praktische redenen 
al snel is overgegaan naar één analist.  
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5. PRISMA cursusmap 
Elke analist van de HIM heeft voorafgaande aan het analyseren van incidenten de 
zogenaamde Boerhaave PRISMA cursus gevolgd. Deze cursus wordt gegeven door de 
PRISMA expert en tijdens de cursus komen alle facetten rondom PRISMA aan bod. Tijdens 
deze cursus wordt van de deelnemers verwacht dat zij de theorie in praktijk brengen door het 
presenteren van een eigen incidentanalyse.  
De cursusmap die zij hierbij krijgen omvat alle informatie die nodig is voor het maken van 
een incidentanalyse met behulp van de PRISMA methode.  
 
6. Registratie afhandeling incidentmeldingen 
De secretaris van de HIM houdt in een Access-database bij welke incidenten zijn 
afgehandeld. Bij analyse van de gegevens in deze database valt op dat veel incidenten wel 
geanalyseerd waren, maar nog niet teruggekoppeld naar de melder.  
Zoals beschreven in paragraaf 2.3.2 is de oorzaak van dit probleem bekend en is er een 
oplossing gevonden door met behulp van een standaard brief de analyse naar de melder terug 
te sturen.  

2.5 Analyses per analist 
De leden van de HIM werken in verschillende disciplines. Bij het toewijzen van incidenten 
wordt rekening gehouden met het vakgebied van de analisten, maar ook met het aantal nog 
openstaande analyses. Idealiter zou iedere analist ongeveer even lang met een analyse bezig 
zijn en zouden de incidenten evenredig over de analisten verdeeld worden. In de praktijk is 
het echter zo dat sommige analisten meer tijd hebben of maken voor het analyseren van 
incidenten dan anderen, waardoor incidenten niet meer evenredig verdeeld worden en 
analyses die toegewezen zijn soms vaak lang blijven liggen. In tabel 1 is het aantal door de 
secretaris aan de analisten toegewezen incidenten weergegeven, samen met het aantal 
afgeronde analyses per analist. Het aantal afgeronde analyses ligt voor de verpleegkundigen 
procentueel een stuk hoger (gemiddeld 91%) dan voor de artsen (gemiddeld 62%) en de 
overige analisten (gemiddeld 25%). Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er binnen de 
groepen grote percentageverschillen voorkomen.  

 
In de tabel is met een sterretje (*) aangegeven welke analisten er deel hebben genomen aan 
het interne betrouwbaarheidsonderzoek, zie hiervoor verder hoofdstuk 3. 

Analist Discipline # Toegewezen 
incidenten 

# Afgeronde 
analyses 

% Afgeronde 
analyses 

1 (geen analist meer) Arts 9 1 11 % 
2 Arts 10 8 80 % 
3* Verpleegkundige 17 17 100 % 
4* (nieuw) Overig 1 0 0 % 
5 (geen analist meer) Overig 3 1 33 % 
6* (nieuw) Overig 0 0 - 
7* Arts 10 9 90 % 
8 (geen analist meer) Verpleegkundige 12 10 83 % 
9* Overig 16 4 25 % 
10 (geen analist 
meer) 

Verpleegkundige 5 4 80 % 

Tabel 1: aantal afgeronde incidenten per analist, van 29-5-’06 tot 14-2-‘07 
* = deelnemers intern betrouwbaarheidsonderzoek 
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De twee grootste problemen door het niet (tijdig) afronden van een analyse zijn dat de analist 
weinig oefent met de PRISMA methode en dat de melder het vertrouwen in de HIM verliest 
wanneer deze lang moet wachten op terugkoppeling over het gemelde incident [van 
Doornmalen, 2006]. Melders geven aan dat zij na lange tijd soms niet goed meer weten over 
welke patiënt en welk incident het ging. De ingebouwde tijdsaanduiding in de database van 
30 dagen waarna een herinnering aan de analist wordt gestuurd, is een eerste stap om 
analisten te motiveren tijdig feedback te geven.  

2.6 Implementatie MERS-TH 
In paragraaf 1.5 is softwarepakket MERS-TH beschreven. De afdeling Heelkunde wil dit 
pakket gaan hanteren voor het melden van incidenten en het opslaan van analyses. Wanneer 
MERS-TH wordt ingevoerd, brengt dit verschillende voordelen met zich mee. Zo kunnen 
melders rechtstreeks in het pakket hun melding doen en beantwoorden ze vragen met behulp 
van zogenaamde ‘drop down’ menu’s. Op die manier beantwoorden zij alleen de relevante 
vragen en zullen de analisten een analyse met een completer beeld kunnen beginnen. De 
secretaris zal automatisch kunnen zien wanneer er een nieuwe melding is gedaan en een 
melder kan zelf inloggen in het systeem om te kijken hoe het met zijn gemelde incident staat, 
waardoor de secretaris geen feedback meer hoeft te sturen aan de melder. Daarnaast omvatten 
de vragen in MERS-TH meer informatie dan de vragen op het oude meldingsformulier wat 
zal leiden tot een vermindering in het stellen van aanvullende vragen door de analist. De 
verwerking van de gemaakte analyses door middel van MERS-TH gebeurt op een 
gestructureerde manier, zodat na verloop van tijd op basis van de database effectieve 
verbetermaatregelen kunnen worden getroffen. 
In figuur 13 zijn in het oranje de processtappen, die met de invoering van het 
informatiepakket MERS-TH het meeste zullen veranderen, weergegeven. Of de stappen 
betreffende het opstellen van de definitieve oorzakenboom met de invoering van MERS-TH 
inhoudelijk zullen veranderen is nog onbekend. Wel is bekend dat het pakket een tool bevat 
voor het bouwen van oorzakenbomen.  
 

 
Figuur 13: stroomschema met stappen die mogelijk veranderen na invoering MERS 
 
Nadat een jaar incidenten zijn geanalyseerd zonder gebruik van MERS-TH, wordt binnenkort 
op de afdeling Heelkunde dit pakket geïntroduceerd. Om de juiste afdelingscodes in het 
pakket te laten inbouwen zijn de meldingen van afgelopen jaar ingedeeld op hun locatie van 
voorkomen. Deze analyse is weergegeven in bijlage VIII. Daarnaast zijn een oude en nieuwe 
versie van MERS-TH beoordeelt op hun toepasbaarheid op de afdeling Heelkunde. Deze 
beoordeling is weergegeven in bijlage IX.  
Wanneer alle technische voorzieningen getroffen zijn, zal de nieuwe versie van MERS-TH 
(MERS-lite) op de afdeling Heelkunde geïmplementeerd worden. De analisten van de HIM 
zullen voorlichting krijgen over het gebruik van MERS-TH en ook de melders zullen 
voorgelicht moeten worden. Het melden zal namelijk gaan veranderen omdat het 
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meldingsformulier wordt vervangen door een intranetapplicatie. Daarnaast zal de bestaande 
database moeten worden omgeschreven naar het MERS-TH pakket. 
Doordat meer voorbereidingen aan de implementatie van MERS-TH vooraf gingen dan 
verwacht, is gedurende dit afstudeeronderzoek het pakket niet ingevoerd. 

2.7 Definitieve probleemstelling 
Naar aanleiding van de initiële opdracht en de oriënterende fase is de definitieve 
probleemstelling geformuleerd:  

 
De definitieve opdracht zal daarbij aansluitend bestaan uit: 
1. Vaststellen van een incidentanalyse procedure op basis van een interrater reliability 

onderzoek; 
2. Het uitvoeren van een evaluatiestudie betreffende de invoering van een decentraal 

meldingssysteem met PRISMA als analysemethode, zowel intern als extern de afdeling 
Heelkunde van het LUMC; 

3. Voorlichting geven aan melders betreffende het melden van incidenten. 
 
Deze opdracht heeft overeenkomsten met de initiële opdracht, maar met veranderingen in het 
onderzoek naar prestatie-indicatoren en de evaluatiestudie van MERS-TH.  
Het is in deze fase van de invoering van het decentrale meldingssysteem nog te vroeg om de 
analisten naar specifieke afwegingen te vragen met betrekking tot bepaalde keuzes: voor het 
verantwoorden van bepaalde beslissingen moeten de analisten nog meer analyse ervaring 
opdoen. Om deze reden zal niet formeel met prestatie-indicatoren worden gewerkt, maar het 
interrater reliability onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de kwaliteit van de uitvoering van 
de werkzaamheden van de HIM kan wel bijdragen aan het grofweg identificeren van 
prestatie-indicatoren.  
Het uitvoeren van een evaluatiestudie van de invoering van MERS-TH kon nog niet worden 
uitgevoerd omdat de implementatie van het systeem naar het eind van de afstudeertermijn is 
geschoven. In plaats van een evaluatiestudie van dit informatiesysteem zal daarom een 
interne (binnen het LUMC) en externe (buiten het LUMC) evaluatiestudie plaatsvinden naar 
de invoering van de PRISMA methode als analysemethode voor een decentraal 
meldingssysteem.  

2.8 Onderzoeksvragen 
Aan de hand van de initiële opdracht, de oriënterende fase en de definitieve probleemstelling, 
zijn de onderzoeksvragen voor het afstudeeronderzoek vastgesteld. 
1. Onderzoeksvraag: Hoe kan een interrater reliability analyse het beste worden uitgevoerd 

ter ondersteuning van het maken van betrouwbare analyses?  
Activiteiten: 
• Met behulp van de literatuurstudie nagaan op welke manier in deze situatie het beste 

een intern betrouwbaarheidsonderzoek kan worden uitgevoerd 
• Betrouwbaarheidsanalyse uitvoeren met huidige HIM 

De invoering van het decentraal meldingssysteem op de afdeling Heelkunde verloopt 
niet optimaal: het aantal incidentmeldingen ligt in vergelijking met andere afdelingen 
laag, de kwaliteit en tijdsduur van de incidentanalyses kan verbeterd worden en de 
effecten van de invoering van de PRISMA methode als analysemethode voor een 
decentraal meldingssysteem zijn binnen het LUMC onbekend.
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• Middelen beschikbaar stellen zodat een betrouwbaarheidsanalyse op reguliere basis 
door de commissie zelf kan worden uitgevoerd 

Uitkomst voor afdeling Heelkunde, LUMC: 
• Een analyse procedure op basis van het interne betrouwbaarheidsonderzoek 
• Inzicht in de kwaliteit van de analyses van de HIM en dit inzicht gebruiken om de 

kwaliteit te verhogen en tijdsduur te verkorten 
2. Onderzoeksvraag: Wat zijn de effecten van de invoering van de PRISMA methode als 

analysemethode voor een decentraal meldsysteem?  
Activiteiten: 
• Onderzoek naar problemen in het meldingsproces  
• Onderzoek naar problemen in het analyseproces 
• Geven van adviezen over verbetering van het melding- en analyseproces 
Uitkomst voor afdeling Heelkunde, LUMC: 
• Een evaluatie van het meldings- en analyseproces 

 
Ter ondersteuning van de onderzoeksvragen worden de melders en analisten gemotiveerd, 
voorgelicht en geënthousiasmeerd over de PRISMA methode en wordt er door de 
afstudeerster bijgedragen aan activiteiten op de afdeling Heelkunde betreffende 
patiëntveiligheid. Het doel hiervan is dat het bestaan en de voordelen van het decentrale 
meldingssysteem op de afdeling Heelkunde bekend zijn en dat er meer incidenten aan de 
HIM gemeld worden. 
 
Enkele gegevens uit de oriëntatiefase en de activiteiten behorend bij de onderzoeksvragen 
voor dit afstudeerproject zijn in onderstaande tijdlijn (figuur 14) uiteengezet: 

                Figuur 14: tijdlijn met bijbehorende activiteiten 
In de volgende hoofdstukken zullen de onderzoeksvragen ieder in een onderzoeksplan 
worden uitgewerkt en zullen de bijbehorende resultaten worden gegeven. In hoofdstuk 3 
wordt onderzoeksvraag 1 behandeld. Ter ondersteuning hiervan wordt een samenvatting 
gegeven van de literatuurstudie naar interrater reliability studies [Wijers, 2007]. In hoofdstuk 
4 wordt onderzoeksvraag 2 behandeld. De samenstelling van de vragenlijsten die intern en 
extern zijn uitgezet wordt in dat hoofdstuk beschreven en de resultaten hiervan zullen worden 
getoond. Hoofdstuk 5 zal de ondersteuning van de onderzoeksvragen, de motivatie en 
voorlichting van de melders en analisten op de afdeling Heelkunde, weergeven. De 
themaweek Patiëntveiligheid die in dat kader is georganiseerd zal tevens in dat hoofdstuk 
worden beschreven. De gerealiseerde planning vanaf de oriëntatiefase is weergegeven in 
bijlage X. Ten slotte zal hoofdstuk 6 dit rapport eindigen met de conclusies volgend uit de 
onderzoeken en zullen hierop aansluitend aanbevelingen worden gedaan.  
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Hoofdstuk 3. Interrater reliability onderzoek 
In het eerste deelonderzoek is het maken van oorzakenbomen en daarmee het identificeren 
van basisoorzaken beoordeeld. Daarnaast is het classificeren van basisoorzaken getoetst. 
Voordat op het onderzoek wordt ingegaan, zal in dit hoofdstuk eerst het onderwerp ‘interrater 
reliability studie’ uiteen worden gezet in een literatuurstudie (§3.1). Dit hoofdstuk zal 
vervolgens de onderzoeksopzet (§3.2) en de resultaten van het onderzoek (§3.3, §3.4) geven. 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de resultaten van dit literatuuronderzoek. Het gedeelte 
van het stroomschema dat in dit hoofdstuk wordt behandeld is in figuur 15 omlijnd.  

Figuur 15: gedeelte stroomschema gerelateerd aan deelonderzoek 1: interrater reliability studie 

3.1 Literatuurstudie 
De literatuurstudie is uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar interrater reliability 
studies en dient als wetenschappelijke basis voor onderzoeksvraag 1 van het 
afstudeeronderzoek. De onderzoeksvragen die voor de literatuurstudie centraal staan zijn: 
1. Wat zijn de verschillende manieren om de interrater reliability te berekenen? 

Door de jaren heen is er al veel onderzoek gedaan naar manieren om de interrater 
reliability te berekenen. Voor het beantwoorden van deze vraag worden de meest 
relevante publicaties in de literatuurstudie op een rij gezet.  

2. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende interrater reliability studies?  
De literatuur beschikt over kritische noten over de verschillende methoden van interrater 
reliability analyses. De literatuurstudie tracht hier een helder beeld van te geven.  

3. Hoe dient het proces in te worden gericht om de interrater reliability in een bepaalde 
situatie te onderzoeken? 
Om na te gaan welke kenmerken van een bedrijfssituatie relevant zijn voor de 
samenstelling van de interrater reliability studie, wordt deze vraag onderzocht. Hiervoor 
worden zes recente afstudeerverslagen gebruikt. Een samenvatting van de belangrijkste 
aspecten van deze afstudeerverslagen is weergegeven in bijlage XI.  

3.1.1 Inleiding interrater reliability studie 
De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan het hoge sterftecijfer als gevolg 
van medische fouten. Het Institute of Medicine benadrukt het belang van een systematische 
classificatie van incidenten om de gezondheidszorg te verbeteren. Alleen door een 
systematische classificatie kan inzicht worden gevonden in de risico’s die bestaan en de 
fouten die worden gemaakt ten koste van patiënten [Institute of Medicine, 2000]. Deze 
classificaties kunnen alleen gefundeerd gedaan worden wanneer systematisch geanalyseerd 
wordt. Het is van belang dat verschillende analisten incidenten op dezelfde manier analyseren 
en daarnaast ook op een kwalitatief goede manier analyseren. Om de mate van 
overeenstemming tussen analyses van verschillende beoordelaars te bepalen worden 
interrater reliability studies uitgevoerd. Hierin worden analyses van beoordelaars onderzocht 
op correctheid en uitwisselbaarheid, dat wil zeggen dat het niet uit zou moeten maken wie 
welke analyse doet. 
Er zijn verschillende manieren om de interrater reliability te berekenen, bijvoorbeeld door 
wel of geen rekening te houden met toevalsovereenstemming. Ook heeft het aantal 
beoordelaars invloed op de manier waarop de interrater reliability wordt berekend. In een 
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typische interrater reliability studie wordt elk item k beoordeeld door n analisten. Er kunnen 
zich daarbij verschillende situaties voordoen [Shoukri, 2004]: 
• Elk item wordt beoordeeld door een andere set analisten, die random gekozen worden uit 

een grote groep analisten 
• Een uit een grote groep random gekozen groep analisten beoordeelt ieder elk item  
• Elk item wordt beoordeeld door alle analisten die er zijn 
In paragraaf 3.1.2 en 3.1.3 wordt de Kappa maat voor het berekenen van 
overeenstemming beschreven.  

3.1.2 Cohens Kappa 
Cohens Kappa maat houdt rekening met toevalsovereenstemming. Deze maat is in zijn 
oorspronkelijke vorm alleen geschikt in het geval van twee beoordelaars [Cohen, 1960]: 
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3.1.4 Interpretatie van de Kappa maat 
 Wanneer er totale overeenstemming is tussen de 
beoordelaars, dan bedraagt de Kappa waarde 1 en 
wanneer er geen overeenstemming is, bedraagt de 
waarde van Kappa 0. Kappa is gelijk aan -1 indien er 
totaal geen overeenstemming is tussen de 
beoordelaars. Een positieve Kappa wil zeggen dat de 
beoordelaars overeenstemmen, meer dan door toeval 
verwacht mag worden. Een negatieve Kappa wil 
zeggen dat de beoordelaars minder overeen stemmen 
dan op basis van toeval verwacht mag worden. De 
interpretatie van de Kappa maat wordt gegeven door 
Landis en Koch [1977], zie tabel 2.  

3.1.5 Berekeningsmethodiek LUMC 
In het LUMC zal een studie uitgevoerd worden met meerdere beoordelaars en categorische 
data. De maat die daarom daar gebruikt gaat worden voor de berekening van de mate van 
overeenstemming tussen de verschillende analisten bij het classificeren van basisoorzaken is 

de aangepaste Kappa: 
c

c
mc p

pp
−
−
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1

ˆ 0κ  met 0p  en cp  zoals in paragraaf 3.1.3 gedefinieerd.  

3.1.6 Situatie LUMC en bijpassende studieopzet 
In het LUMC zijn begin 2006 analisten geleden opgeleid in de PRISMA methodiek voor het 
analyseren van incidenten op de afdeling Heelkunde. In het afgelopen jaar hebben sommige 
analisten de HIM verlaten en zijn er weer anderen bijgekomen en in PRISMA opgeleid. In 
een jaar hebben zij in totaal ongeveer 100 incidenten geanalyseerd. Het is tot nu toe niet 
duidelijk wat de kwaliteit van hun analyses is en waarin zij meer training nodig hebben. In 
deze situatie is het doel van de interrater reliability studie om het analyseniveau vast te stellen 
en de juiste trainingsaspecten te identificeren.  
In een dergelijke situatie wordt aandacht aan het zogenaamde voortraject, de identificatie van 
basisoorzaken, aanbevolen [Dabekaussen, 2005; Habraken, 2005; van Raaij, 2006; Rutteman, 
2006]. Hierbij wordt het individueel opstellen van oorzakenbomen naar aanleiding van een 
incidentbeschrijving met behulp van de PRISMA methode geanalyseerd, zie figuur 16.  
 

 
Figuur 16: voortraject met consensusbespreking  

 
Voor verschillende recente afstudeerprojecten is bijgehouden of hierin gebruik werd gemaakt 
van een dergelijk voortraject bij het uitvoeren van een interrater reliability studie. 
Dabekaussen (2005) maakt voor de derde studie van zijn onderzoek gebruik van een 

Kappa maat (κ ) Interpretatie 
Kappa maat 

< 0.00 Poor 
0.00 – 0.20 Slight 
0.21 – 0.40 Fair 
0.41 - 0.60 Moderate 
0.61 – 0.80 Substantial 
0.81 – 1.00 Almost perfect 
Tabel 2: interpretatie van Kappa  



Afstudeerverslag J.D. Wijers: Een vreemde zaak? Meld maar raak! 
 

 31

consensusbespreking en zo ook Habraken (2005) in haar beide studies. Ook de eerste studie 
van van Raaij (2006) en het onderzoek van Rutteman (2006) maken gebruik van een 
consensusbespreking, zie bijlage XI. Deze afstudeerders beschrijven echter niet hoe de 
totstandkoming van de oorzakenbomen en het identificeren van de basisoorzaken in zijn werk 
is gegaan en of hiervan een beoordeling heeft plaats gevonden.  
Het voordeel van het onderzoeken van een dergelijk voortraject is dat in vergelijking met een 
gouden standaard kan worden opgemerkt waar eventuele problemen voorkomen in het 
analyseren van incidenten. Een gouden standaard is daarin een persoon die wordt gezien als 
een expert en waarvan de analyses als betrouwbaar en valide worden gezien. Met deze 
standaard worden de individuele oorzakenbomen vergeleken [Wijers, 2007].  
Problemen bij het analyseren kunnen bijvoorbeeld het definiëren van de topgebeurtenis, het 
gebruik van EN/OF poorten of het definiëren van basisoorzaken zijn. Daarnaast kunnen 
analisten achteraf over een incident discussiëren dat ze allemaal hebben geanalyseerd. Dit 
kan gebeuren in een zogenaamde consensusbespreking.  
In dit eerste gedeelte van de studieopzet is een kwantitatieve uitkomst mogelijk door de 
individuele bomen te beoordelen in vergelijking met een gouden standaard. De uitkomsten 
van de verschillende beoordelaars worden daarbij vergeleken door experts.  
 
Naast het identificeren van de basisoorzaken, is het voor het LUMC van belang om te weten 
of de analisten de basisoorzaken goed kunnen classificeren. Op basis van de classificaties 
worden immers verbetervoorstellen gedaan. Voor dit tweede gedeelte van de studieopzet 
voor het LUMC kan de aangepast Kappa maat zoals deze in paragraaf 3.1.5 gedefinieerd is 
worden gebruikt. Hiervoor classificeren de beoordelaars individueel basisoorzaken van één of 
meerdere oorzakenbomen. Idealiter worden er andere bomen gebruikt dan in het voortraject, 
om voorkennis over classificaties van basisoorzaken tijdens discussies op de eventueel al 
plaatsgevonden consensusbespreking uit te sluiten. Er kan ook voor worden gekozen om dit 
te toetsen door uitsluitend omschreven basisoorzaken te classificeren, zonder de 
oorzakenboom erbij. De overeenkomst tussen de individuele classificaties van basisoorzaken 
onderling en in vergelijking met de gouden standaard wordt dan met toepassing van Kappa 
berekend.  

3.1.7 Gebruik hulpmiddelen bij uitvoering studie 
In de geraadpleegde afstudeerverslagen worden vaak ter ondersteuning van de interrater 
reliability studies hulpmiddelen aangereikt voorafgaande aan het uitvoeren van de studie, zie 
bijlage XI. Voorbeelden zijn: 
• Protocol voor het opstellen van een oorzakenboom  
• Afspraken voor het classificeren van basisoorzaken 
• Protocol ter interpretatie van de classificaties 
• Voorbeelden ter verduidelijking van de classificaties  
Voor dit onderzoek wordt gekozen om de hulpmiddelen in het onderzoek te beperken tot de 
hulpmiddelen die reeds bij de analyses van de HIM gebruikt worden, om de uitkomsten van 
de studie zo zuiver mogelijk te houden.  

3.1.8 Hulpmiddelen volgend uit de studie 
De afstudeerstudies genereren naar aanleiding van de interrater reliability studie vaak naast 
de berekening van Kappa een extra uitkomst, zie bijlage XI. Zo heeft Van Raaij (2006) een 
handleiding geschreven voor het uitvoeren van een interrater reliability analyse, zodat de 
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organisatie dit zelf kan herhalen. Deze handleiding is, mits aangepast aan de organisatie, 
zeker toepasbaar binnen de afdeling Heelkunde van het LUMC.  
Daarnaast leidde de consensusbespreking soms tot het opstellen van een standaardvragenlijst 
die gebruikt kan worden bij het maken van een oorzakenboom [van Raaij, 2006]. Deze 
vragenlijst is redelijk bruikbaar voor de situatie binnen het LUMC, zie bijlage XII, maar lijkt 
wat beperkt. Een andere uitkomst was een voorbeeldenlijst bij het Eindhoven Classificatie 
Model welke beoordelaars kan helpen met het classificeren van basisoorzaken [van Raaij, 
2006]. Wanneer al eerder gebruik werd gemaakt van een voorbeeldenlijst, leidde de 
consensusbespreking vaak tot aanpassing van die lijst. Een dergelijke voorbeeldenlijst bij de 
classificatiecodes met voorbeelden van situaties uit het LUMC zal beoordelaars op de 
afdeling Heelkunde zeker helpen de classificatiecodes beter te begrijpen en zal daardoor 
bijdragen aan een meer betrouwbare database.  

3.2 Onderzoeksplan deelonderzoek 1: interrater reliability studie 
Dit deelonderzoek maakt gebruik van de bevindingen uit het literatuuronderzoek, welke 
samengevat zijn in paragraaf 3.1. Het onderzoeksplan is tweeledig: identificatie van de 
basisoorzaken (het voortraject) en classificatie van de basisoorzaken (zoals in traditionele 

studies), zie figuur 17.  
Het voortraject wordt vastgesteld door:  
• Het individueel ontwerpen van 

oorzakenbomen  
• Het onderzoeken van het proces van 

het stellen van aanvullende vragen  
De analisten communiceren tijdens het 
gehele onderzoek niet over dit onderwerp 
en zullen individueel analyseren tot aan de 
consensusbespreking.  
 

Onderdeel A: Identificatie basisoorzaken 
In dit eerste gedeelte wordt gekeken in welke mate analisten tegen problemen aanlopen bij 
het maken van oorzakenbomen en het identificeren van basisoorzaken 
Over dit eerste gedeelte van het onderzoek is bepaling van interrater reliability (d.m.van 
bijvoorbeeld een kappaberekening) lastig. Dit voortraject kan wel op andere kwantitatieve 
manieren inzicht geven in de kwaliteit van analyseren van de analisten en aantonen op welk 
gebied zij wellicht nog extra training nodig hebben. 
1. De afstudeerster stelt (o.a. i.s.m. een oud-inspecteur van de IGZ en de PRISMA expert) 

testcases op, welke verschillend zullen zijn in inhoud en complexiteit. Er worden twee 
casussen van de Heelkunde zelf gebruikt, welke nog niet eerder door de analisten van de 
HIM zijn geanalyseerd, en twee casussen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Qua 
inhoud en complexiteit zijn de Heelkunde casussen vergelijkbaar met de casussen die de 
analisten normaliter analyseren. De casussen van de inspectie beslaan onderwerpen die 
anders zijn dan de casussen die normaliter op de Heelkunde voorkomen en ook de 
complexiteit hiervan ligt hoger. Dit verschil wordt gemaakt om vooral de 
analysekwaliteit te analyseren en niet de vakkundige kennis. Er wordt voor vier casussen 
gekozen als balans tussen analysetijd voor de analisten en toetsen van verscheidenheid 
van inhoud. 

2. De eerste casus die wordt gebruikt is een casus van de afdeling Heelkunde van het 
LUMC en betreft een valincident. De tweede casus die wordt gebruikt is een inspectie 

 
Figuur 17: opbouw interrater reliability studie 
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casus en betreft een allergie die over het hoofd is gezien. De derde casus is wederom een 
Heelkunde casus en betreft het uitzetten van de verkeerde medicatie. De vierde en laatste 
casus is wederom een casus van de inspectie en betreft een casus die zich afspeelt in een 
verpleeghuis.  

3. Bovengenoemde casussen hebben als uitgangspunt gediend voor het opstellen van de 
testcasussen, met daarbij enkele veranderingen om de gewenste onderzoeksopzet te 
creëren.  

4. Aspecten van de casussen zijn in de casus ‘allergie’ het omgaan met een OF-poort en het 
beloond worden voor goede vragen met de identificatie van een extra tak in de boom. De 
casus ‘verkeerde medicatie’ heeft een uitgebreide herstelkant die uit de casusbeschrijving 
naar voren kan worden gehaald. De casus ‘valincident’ wordt als een weinig complexe 
casus toegevoegd en de casus ‘verpleeghuis’ juist als een casus met een hoge 
complexiteit. De casus ‘verpleeghuis’ vindt namelijk plaats in een andere omgeving en 
beschrijft veel mogelijk bijdragende onderwerpen aan de topgebeurtenis. Bij deze casus 
is het vooral belangrijk dat de analist voorbij gaat aan ‘de zondebok’, degene die zou 
kunnen worden gezien als de veroorzaker van het incident.  

5. De oorzakenbomen die de modeluitwerking van de testcases vormen zijn vastgesteld door 
de PRISMA expert en de afstudeerster. Deze modeluitwerkingen worden gezien als de 
gouden standaard.  

6. Aan het onderzoek doen vijf van de zes analisten van de HIM mee. Eén analist doet 
wegens andere werkzaamheden niet mee. Alle vijf de analisten ontvangen de vier 
testcases.  

7. Per testcase wordt individueel de volgende procedure doorlopen: 
• De analisten ontvangen een basiscasus, waaruit een deel van de benodigde informatie 

is weggelaten. 
• Elke analist maakt per casus een voorlopige boom op basis van de gegeven 

informatie en formuleert aanvullende vragen. 
• De aanvullende vragen worden gesteld en de analist krijgt van de afstudeerster alleen 

die informatie waar deze naar vraagt. 
• De afstudeerster zal per analist in kaart brengen hoeveel nuttige aanvullende vragen 

er gesteld zijn 
• De analisten maken hun boom af met behulp van de antwoorden op de aanvullende 

vragen en classificeren de basisoorzaken. Deze classificatie wordt niet gebruikt voor 
het berekenen van de interrater reliability, maar is puur ter inzicht van 
classificatiekennis. Dit omdat bij het opstellen van verschillende bomen door de 
verschillende analisten voor dezelfde casus er waarschijnlijk verschillende 
basisoorzaken geclassificeerd zullen worden. Voor het berekenen van de interrater 
reliability met bijvoorbeeld de Kappa waarde is het van belang dat de analisten 
dezelfde basisoorzaken classificeren om overeenstemming te onderzoeken. 

• De analisten geven aan in welke volgorde zij de casussen hebben geanalyseerd en 
beantwoorden voor elke casus enkele vragen ter evaluatie van de gemaakte analyses, 
zoals hoe tevreden zij waren met de gemaakte analyse en wat de analysetijd was. 

• De definitieve oorzakenboom wordt door de afstudeerster en de PRISMA expert 
beoordeeld op de belangrijkste aspecten bij het opstellen van een oorzakenboom (zie 
ook figuur 5 in paragraaf 1.5):  

o gedefinieerde topgebeurtenis 
o gebruik van EN/OF poorten 
o aantal gevonden basisoorzaken 
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o aantal goed geclassificeerde basisoorzaken 
o onderwerpen van de aanvullende vragen; 

• Er wordt onderzocht in welke mate het stellen van aanvullende vragen invloed heeft 
op het aantal gevonden oorzaken van de definitieve boom. Hiermee kan worden 
vastgesteld of het belangrijk is de melder altijd na te bellen. 

• Er vindt een consensusbespreking plaats over de vier oorzakenbomen. In deze 
bespreking kunnen de analisten discussiëren over wat hun ideeën waren bij het 
opstellen van de oorzakenboom. Resultaat is een oorzakenboom waarover consensus 
bestaat tussen de analisten. De consensusbespreking wordt na onderdeel B 
uitgevoerd, in plaats van direct na onderdeel A. Er is voor deze opzet gekozen omdat 
eventuele uitloop van onderdeel A en het starten aan onderdeel B in deze situatie 
mogelijk is en dit elkaar niet zal beïnvloeden. 

Voor de HIM is een handleiding gemaakt om een dergelijk onderzoek zelf uit te kunnen 
voeren. Deze handleiding is opgenomen in het archief van het secretariaat van de HIM. In 
deze handleiding zijn opgenomen: de studieopzet, een voorbeeld casusbeschrijving, een 
bijbehorend script gehanteerd bij beantwoorden van aanvullende vragen, de modelboom, de 
consensusboom, de beoordeling van individuele topgebeurtenissen en de beoordeling van 
individuele basisoorzaken. 
  
Onderdeel B: Onderzoek kwaliteit classificaties 
In dit tweede gedeelte wordt gekeken in welke mate analisten basisoorzaken juist 
classificeren 
Als testopzet kan gekozen worden om de casusbeschrijving en de oorzakenboom met goed 
omschreven basisoorzaken aan de analisten aan te bieden. Er wordt in dit afstudeerproject 
echter gekozen voor de situatie dat alleen basisoorzaken worden gegeven. De basisoorzaken 
worden zodanig omschreven dat er geen ruimte is voor eigen interpretatie en waardoor het 
stellen van vragen overbodig wordt. Er is gekozen voor deze testsituatie, omdat daarmee 
wordt voorkomen dat er andere variabelen getest worden dan de bedoeling is. Het doel is om 
puur de kennis en toepassing van het Eindhoven Classificatie Model te testen. Dit wordt 
tevens gedaan omdat wanneer onderdeel A van het onderzoek nog niet is afgerond, toch aan 
het tweede gedeelte begonnen kan worden, zonder beïnvloeding van de resultaten van 
onderdeel A. De resultaten van het eerste onderdeel, het opstellen van oorzakenbomen en het 
definiëren van basisoorzaken, zouden namelijk beïnvloed kunnen worden door het zien van 
de modelbomen voor het tweede onderdeel van het onderzoek. 
Ter verduidelijking van de situatie wordt aanvullend aan de basisoorzaken en de titel van de 
casus ook de topgebeurtenis genoemd. Op deze manier is het duidelijk welke situaties 
worden geanalyseerd. De onderzoeksopzet wordt daarmee: 
1. De vijf analisten van de HIM ontvangen van vier andere casussen duidelijk omschreven 

basisoorzaken. Dit komt overeen met 19 basisoorzaken. Van deze casussen ontvangen zij 
niet de bijbehorende oorzakenbomen.  

2. Elke analist zal individueel één classificatiecode per basisoorzaak toewijzen door middel 
van het Eindhoven Classificatie Model.  

3. Over de gemaakte classificaties berekent de afstudeerster de Kappa waarde. Dit gebeurt 
op verschillende niveaus en tussen verschillende analisten. Wanneer Kappa op 
verschillende niveaus wordt berekend, dan kan worden bekeken vanaf welk niveau het 
voor de analisten lastiger wordt te classificeren.  
• Subcategorie niveau: in de medische versie van PRISMA 20 faalcategorieën en 9 

herstelcategorieën. 



Afstudeerverslag J.D. Wijers: Een vreemde zaak? Meld maar raak! 
 

 35

• Subcategorie niveau, waarbij geen onderscheid is gemaakt binnen de SRK-niveaus 
waaruit de hoofdcategorie Human is opgebouwd (Skill-, Rule- en Knowledge based 
behavior, volgens Rasmussen (1976)): 15 faalcategorieën en 9 herstelcategorieën. 

• Hoofdcategorie niveau, met herstelfactoren ook op hoofdcategorie niveau H, T en O: 
5 faalcategorieën en 5 herstelcategorieën. 

• Hoofdcategorie niveau, met herstelfactoren op niveau Planned en Non-Planned: 5 
faalcategorieën en 2 herstelcategorieën. 

Ook dit onderdeel is opgenomen in de handleiding voor de HIM. 
 
De onderzoeksopzet wordt in figuur 18 samengevat. De gekleurde/donkere blokken 
representeren de verschillende oorzakenbomen die onderscheiden kunnen worden gedurende 
de interrater reliability analyse.  

Model casus 
uitwerking

Voorlopige, 
individuele 

boom 
(eventueel)

Definitieve, 
individuele 

boom
Aanvullende 

vragen
Consensus 

meeting
Consensus 

boom
Classificeren 

basisoorzaken

Opstellen 
aanvullende vragen

Belangrijk onderdeel in 
onderzoek naar kwaliteit

Enige onderdeel dat 
gezamenlijk wordt uitgevoerd

Gouden standaard
Basisoorzaken 
van vier andere 

casussen, gouden 
standaard

Stellen aan PRISMA-
expert en afstudeerster

Basisoorzaken 
classificeren

Over eerste 
vier casussen

 
Figuur 18: onderzoeksopzet interrater reliability studie 

3.2.1 Factoren die de interne validiteit kunnen beïnvloeden  
Bij het beschreven onderzoeksplan voor de interrater reliability studie, moet rekening worden 
gehouden met factoren die de interne validiteit van het onderzoek kunnen beïnvloeden. De 
interne validiteit is de basis waaraan het onderzoek moet voldoen waarbij het onderzoek 
interpreteerbaar is. Factoren waar volgens Campbell en Stanley (1966) rekening mee moet 
worden gehouden zijn:  
• Historie: in deze situatie is er waarschijnlijk geen sprake van bepaalde veranderingen in 

analysekennis tussen het uitvoeren van bijvoorbeeld case één en case twee. Het kan wel 
zo zijn dat analisten zelf op zoek zijn gegaan naar informatie, dit moet daarom achteraf 
worden nagevraagd.  

• Ontwikkeling/rijping: tijdens het maken van de casussen in de eigen tijd, kan het zo zijn 
dat een beoordelaar bij de ene case vermoeider is dan bij de andere. Dit is een aspect dat 
meegenomen moet worden en waarnaar achteraf gevraagd moet worden. 

• Testen: de volgorde waarin de casussen worden gemaakt kan van invloed zijn. Daarom 
moet elke analist aangeven in welke volgorde hij deze geanalyseerd heeft. 

• Instrumenten: het is de bedoeling dat de PRISMA expert en de afstudeerster handelen 
volgens een modeluitwerking, hierover consensus hebben en zo objectief mogelijk naar 
elke case kijken, om te voorkomen dat er veranderingen tussen het beoordelen van de 
casussen zijn.  

• Statistische regressie: de groep is niet gekozen omwille extreme scores, dus deze factor 
zal niet van invloed zijn. 

• Selectie van beoordelaars: in eerste instantie was het het idee om de groep van analisten 
in tweeën te splitsen en elkaars consensusbomen te laten classificeren. In dat geval zou 
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deze factor van invloed zijn omdat de groepen dan om allerlei omstandigheden van elkaar 
kunnen afwijken. Er is uiteindelijk gekozen om de groep niet op te splitsen, maar 
iedereen dezelfde casus te laten beoordelen. Wanneer de consensusbespreking niet door 
allen tegelijk wordt uitgevoerd kan deze factor van invloed zijn.  

• Experimentele sterfelijkheid: het is mogelijk dat beoordelaars stoppen met analyseren 
van de casussen tijdens het onderzoek. Dit zal echter niet tijdens het experiment 
gebeuren, er kunnen hooguit vooraf beoordelaars afvallen.  

• Interacties tussen factoren: het kan zo zijn dat een casus voor een arts makkelijker of 
moeilijker te maken is dan voor een verpleegkundige, waardoor deze factor moet worden 
meegenomen.  

Tijdens de uitvoering van het onderzoek zullen bovenstaande factoren worden meegenomen. 
Na de uitvoering van het onderzoek zal terug worden gekomen op deze factoren en worden 
bezien in hoeverre deze van invloed zijn geweest op de resultaten. 

3.3 Resultaten deelonderzoek 1, onderdeel A: identificeren van 
basisoorzaken 
In deze paragraaf worden de resultaten van onderdeel A van het interrater reliability 
onderzoek beschreven. Het eindproduct van dit onderdeel is per analist vier oorzakenbomen 
met classificaties. Tevens wordt de consensusbespreking behandeld waarbij de vijf analisten 
gezamenlijk per casus een oorzakenboom hebben gemaakt.  

3.3.1 Beoordeling oorzakenbomen 
De oorzakenbomen van de vijf analisten zijn met een vooraf opgestelde gouden standaard 
vergeleken op de verschillende onderdelen van een oorzakenboom. Een samenvatting van 
deze beoordeling is per casus weergegeven in tabel 3 en in bijlage XIII en XIV worden de 
volledige beoordelingen gegeven. Deze beoordeling is door de afstudeerster in 
overeenstemming met de PRISMA expert gedaan. Deze beoordeling is om tijd technische 
redenen niet volledig onafhankelijk gebeurd, maar de PRISMA expert heeft de beoordeling 
van de afstudeerster gecontroleerd en bij meningsverschillen zijn zij tot consensus gekomen. 
Op kolom acht en negen wordt in paragraaf 3.3.2 verder ingegaan.  
 
Topgebeurtenis 
In de derde kolom wordt aangegeven of de analist de topgebeurtenis goed heeft gedefinieerd. 
De gekozen topgebeurtenis wordt op een vijfpunts-schaal beoordeeld (++,+,+/-,-,--). Als 
voorbeeld de beoordeling van casus 2, zie tabel 4.  

 Beschrijving topgebeurtenis Beoordeling Reden 
Gouden  

standaard 
Patiënt heeft ondanks bekende 
allergie Augmentin ingenomen 

++  

Analist 1 Patiënt slikt tablet waar hij 
allergisch voor is 

+ Het merendeel van de informatie van het 
te onderzoeken incident staat hierin, enkel 
de naam ‘Augmentin’ is vergeten 

Analist 3 Verkeerde medicatie - Geeft slechts beperkt de strekking van het 
incident weer 

Tabel  4: voorbeeld beoordeling topgebeurtenis    
 
In tabel 3 is weergegeven dat in slechts in 1 van de 20 gevallen de topgebeurtenis perfect 
wordt omschreven (++) en dit wordt in 11 van de 20 redelijk goed gedaan (+). In 3 van de 20 
gevallen wordt een matige omschrijving gegeven (+/-) en bij 5 van de 20 gevallen wordt door 
de analisten een minder precieze omschrijving van de topgebeurtenis geven (-).  
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1. Casus 2. Analist 3. Topgebeurtenis 4. EN-poort 5. Basisoorzaak 6. False alarm 7. Classificatie 8. # Aanvullende vragen 9. # Nuttige vragen 
1 1 + 100% 75% 0 100% 10 8 
 2 + 100% + 4 False Alarm 75% 5 50% 0 0 
 3 + 100% + False Alarm 25% 4 0% 6 4 
 4 +/- 100% + False Alarm 25% 2 100% 0 0 
 5 + 100% 25% 1 0% 0 0 

2 1 + 33% 80% 0 50% 9 8 
 2 + 67% + False Alarm 60% 2 33% 0 0 
 3 - 33% 20% 1 100% 3 2 
 4 ++ 67% + False alarm 60% 1 67% 5 5 
 5 + 33% 20% 1 100% 0 0 

3 1 - 100% 40% 1 100% 3 3 
 2 + 100% + False Alarm 60% 1 33% 0 0 
 3 +/- 100% 40% 1 0% 4 4 
 4 + 0% + False Alarm 40% 2 50% 3 3 
 5 +/- 100% 40% 0 100% 0 0 

4 1 + 75% 44% 2 25% 10 9 
 2 - 25% + False Alarm 11% 6 0% 0 0 
 3 - 25% 33% 0 33% 4 3 
 4 - 75% 11% 5 100% 0 0 
 5 + 75% 56% 1 20% 0 0 

Tabel 3: resultaten deelonderzoek 1, onderdeel; identificatie van basisoorzaken        
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EN-poort 
In de vierde kolom wordt in percentages uitgedrukt in hoeverre de EN-poorten in de bomen 
van de analisten overeen kwamen met die van de gouden standaard. In gemiddeld 70 % van 
de gevallen komt het aantal EN-poorten overeen met de gouden standaard en in 8 van de 20 
gevallen is één of meerdere EN-poorten toegevoegd, die overbodig zijn. Er is gebleken dat 
deze factor niet objectief te meten is, omdat sommige analisten hetzelfde zeggen met 
meerdere tussenstappen, terwijl anderen juist kort van stof zijn.  
 
Basisoorzaak 
In de vijfde kolom wordt in percentages uitgedrukt in hoeverre de basisoorzaken van de 
bomen van de analisten overeen kwamen met die van de gouden standaard. De basisoorzaken 
zijn beoordeeld op een driepunts-schaal waarbij HIT betekent dat dezelfde basisoorzaak als 
in de gouden standaard werd gekozen, MISS dat deze basisoorzaak uit de gouden standaard 
door de analist is gemist en False alarm betekent: 
• Verkeerde interpretatie van de casusbeschrijving: verwrongen informatie 
• Basisoorzaken die niet waar zijn: niet uit de casusbeschrijving te halen 
Het verkeerd interpreteren van de beschikbare informatie is in alle gevallen niet goed. Het 
gebruiken van informatie die niet in de casusbeschrijving is gegeven, maar die uit ervaring 
voort komt, kan in de praktijk wel goed zijn. In dit onderzoek is dit ook als False alarm 
geschaald. Als voorbeeld de beoordeling van basisoorzaak 3 van casus 2, zie tabel 5. 
 

 Beschrijving basisoorzaak Beoordeling Reden 
Gouden  

standaard 
Geen instructie door vpk 
over 1e keer uit bed gaan 

HIT  

Analist 1 Geen instructie door vpk 
over 1e keer uit bed 

HIT De basisoorzaak beschrijft dezelfde informatie 
als de gouden standaard 

Analist 2 Onvoldoende tijd om 
patiënt te instrueren 

False Alarm De basisoorzaak beschrijft niet dezelfde 
informatie als de gouden standaard, maar heeft 
wel hetzelfde onderwerp 

Analist 4 - MISS De basisoorzaak is gemist 
Tabel  5: voorbeeld beoordeling basisoorzaak    
 
Tabel 3 laat zien dat bijvoorbeeld analist 1 bij casus 1 drie van de vier basisoorzaken heeft 
gevonden en daarbij geen False alarms heeft gedefinieerd. Analist 2 heeft bij dezelfde casus 
ook drie van de vier basisoorzaken gevonden, maar heeft daarnaast vijf False alarms 
gedefinieerd.  
In gemiddeld slechts 42% van de gevallen werden de basisoorzaken juist gedefinieerd in 
vergelijking met de gouden standaard (HIT). Daarnaast gaven de analisten in totaal 36 False 
alarms, wat bij 20 oorzakenbomen een gemiddelde geeft van 1,8 False alarm per analist per 
casus. 
 
Classificatie 
Bij de kolom ‘Classificatie’ wordt het percentage van de juiste classificaties van enkel de 
juist gevonden basisoorzaken ten opzichte van de gouden standaard gegeven. Hier wordt op 
de tweepunts-schaal ‘HIT’ en ‘MISS’ beoordeeld.  
In gemiddeld 53% van de juist geclassificeerde basisoorzaken werden deze ook nog goed 
geclassificeerd.  
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Algemene zaken bij beoordeling oorzakenbomen 
Bij de beoordeling van de oorzakenbomen vielen daarnaast een aantal algemene zaken op: 
• Takken in bomen worden soms in de verkeerde volgorde geschreven. Oorzaak en gevolg 

en de tijdsvolgorde moeten in de gaten worden gehouden. 
• Basisoorzaken worden vaak al omschreven in termen van classificaties (‘Arts controleert 

niet volgens protocol’), terwijl dat nog helemaal niet nodig is. 
• Basisoorzaken worden vaak verder uitgebouwd in contextvariabelen, waardoor de 

basisoorzaken foutief oorzaken worden en de contextvariabelen foutief basisoorzaken 
De informatie uit de basisoorzaken komt hierdoor te hoog in de boom te staan. Soms 
wordt zelfs doorgebouwd in niet-feitelijke informatie. 

• De omschrijving van de basisoorzaken is soms erg minimaal. Een duidelijke 
omschrijving van de basisoorzaken in termen van de informatie uit de casus zal helpen 
wanneer collega’s samen een analyse maken en daarnaast wanneer de bomen in de 
database worden nagegaan voor het definiëren van verbetervoorstellen. 

 
Beoordeling per casus 
Bij de beoordeling per casus valt op dat de topgebeurtenis bij casus 3 en 4 gemiddeld het 
minst goed werden gedefinieerd. Dit zou verklaard kunnen worden door de complexiteit van 
de casus of het niet goed lezen, door bijvoorbeeld vermoeidheid, van de casusbeschrijving. 
Het definiëren van EN-poorten gaat bij de casussen van Heelkunde zelf, casus 1 en 3, een 
stuk beter dan bij de casussen van de inspectie. Dit impliceert dat het makkelijker is een EN-
poort te definiëren bij een casus die minder complex is. Daarnaast is er niet veel verschil met 
betrekking tot het identificeren van basisoorzaken tussen de casussen van de afdeling 
Heelkunde (casus 1 en 3) ten opzichte van de inspectie casussen, die als complex werden 
gezien, zie tabel 6. De verschillen tussen het identificeren van de basisoorzaken zijn dan ook 
niet significant. 
 
Casus Top-

gebeurtenis 
EN-poort Basisoorzaak Betrouwbaar-

heidsinterval 
basisoorzaak 

Classificatie Betrouwbaar-
heidsinterval 
classificatie 

1 + 100%  45% (0,28;0,62) 50% (0,33;0,67) 
2 + 47%  48% (0,31;0,65) 70% (0,54;0,86) 
3 +/- 80%  44% (0,29;0,59) 57% (0,40;0,74) 
4 +/- 55%  31% (0,17;0,49) 36% (0,19;0,53) 

Tabel 6: gemiddelde beoordeling oorzakenbomen per casus      
 
Het verschil in classificeren van de basisoorzaken tussen casus 2 en casus 4 is wel 
significant2, al zijn dit beide casussen die van de inspectie afkomstig zijn. Een mogelijke 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat casus 2 meer in de lijn lag van casussen van de 
afdeling Heelkunde dan casus 4 of dat de aanvullende vragen die gesteld zijn specifiek 
hebben geleid tot juiste classificaties.  
                                                 
2 Het 90%-betrouwbaarheidsinterval is bepaald door de formule ( )( ) npp /165,1 −⋅⋅  van Kleingeld 
e.a. (2000). Hierbij staat p voor het percentage door de analist juist geclassificeerd en n voor het totaal 
aantal basisoorzaken/classificaties volgens de gouden standaard. Het betrouwbaarheidsinterval van de 
classificatie in bijvoorbeeld casus 2 is gelijk aan ( )( ) ( )86,0;54,023/7,017,065,17,0 =−⋅⋅±  en 

van casus 4 is dit gelijk aan ( )( ) ( )53,0;19,023/36,0136,065,136,0 =−⋅⋅± . Omdat de 
betrouwbaarheidsintervallen elkaar niet overlappen is dit verschil significant. 
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Beoordeling per analist 
Bij de beoordeling per analist is op te merken dat analist 3 iets minder goed scoort dan de 
overige analisten, maar er is niet duidelijk te concluderen dat de ene analist gemiddeld beter 
is in het identificeren van de topgebeurtenis dan de ander, zie tabel 7. Het definiëren van EN-
poorten gaat bij alle analisten redelijk, zonder een significant verschil. Analisten 1 en 2 lijken 
een stuk beter in het identificeren van basisoorzaken dan analisten 3, 4 en 5. Wanneer echter 
de betrouwbaarheidsintervallen van de analisten worden vergeleken, dan blijkt dit verschil 
niet significant te zijn. Het classificeren van basisoorzaken door analisten 1 en 4 verschilt wel 
significant met dat door analist 2 en 3. Dit zou verklaard kunnen worden door de ervaring die 
analist 1 en 4 hebben ten opzichte van de onervaren analisten 2 en 3.  

 
Evaluatie vragen na analyse casus 
De analisten hebben bij elke casus enkele vragen beantwoord ter evaluatie van de gemaakte 
analyses, zie bijlage XV. Vooral bij de eerste vraag ‘was het lastig om vanuit de 
casusbeschrijving een voorlopige analyse te maken’ liepen de antwoorden uiteen per analist 
en per casus, zie tabel 8. Er kan bij vergelijking van tabel 3 en tabel 8 worden opgemerkt dat 
ook al vinden de analisten het vaak gemakkelijk om een voorlopige analyse op te stellen, dit 
niet altijd leidt tot een goede definitieve oorzakenboom. Daarnaast kan worden opgemerkt dat 
vier van de vijf analisten bij alle casussen gebruik hebben gemaakt van een voorlopige boom 
voordat ze de definitieve oorzakenboom hebben opgesteld.  
 

 zeer 
oneens 

tamelijk 
oneens 

niet oneens 
en niet eens 

tamelijk 
eens 

zeer eens 

Casus 1  Analist 1 
Analist 2 
Analist 4 

Analist 5 Analist 3  

Casus 2 Analist 4 Analist 1 
Analist 2 

  Analist 5 

Casus 3 Analist 2 Analist 1 
Analist 5 

 Analist 3 
Analist 4 

 

Casus 4  Analist 5  Analist 1 
Analist 4 

 

Tabel 8: antwoorden op vraag 1      
 
Op de vraag of de analisten moeite hadden om de basisoorzaken vast te stellen / te 
classificeren werd door hen wisselend geantwoord, zie tabel 9. De antwoorden in tabel 9 
laten zien dat de analisten weinig moeite hadden met het vaststellen of classificeren van de 
basisoorzaken. Toch kan, gezien de resultaten in tabel 3, gezegd worden dat er betreffende 
het vaststellen van de basisoorzaken nog problemen zijn. De analisten zijn zelf dus 
optimistischer dan wat hun resultaten ten opzichte van de gouden standaard uitwijzen. Ook 
op de vraag hoe tevreden de analisten zijn met de door hen gemaakte analyses reageerden de 

Analist Top-
gebeurtenis 

EN-poort Basisoorzaak Betrouwbaar-
heidsinterval 
basisoorzaak 

Classificatie Betrouwbaar-
heidsinterval 
classificatie 

1 + 77% 60% (0,43;0,77) 69% (0,53;0,85) 
2 + 73% 52% (0,35;0,69) 29% (0,13;0,44) 
3 +/- 65% 30% (0,14;0,46) 33% (0,17;0,49) 
4 + 61% 34% (0,18;0,50) 79% (0,65;0,93) 
5 + 77% 35% (0,19;0,51) 55% (0,38;0,72) 

Tabel 7: gemiddelde beoordeling oorzakenboom per analist      
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meesten positief. Uit de vergelijking van tabel 3, 8 en 9 kan geconcludeerd worden dat de 
analisten extra training nodig hebben in het vaststellen en classificeren van basisoorzaken, 
ook al hebben zij zelf het idee van niet. 
 

 nooit soms wel eens vaak altijd 
Casus 1 Analist 4 Analist 1 Analist 1 

Analist 4  
Analist 2 Analist 2 
Analist 3 Analist 3 
Analist 5 Analist 5 

  

Casus 2  Analist 4 Analist 4 Analist 1 Analist 1 
Analist 2 Analist 2 
Analist 5 Analist 5 

  

Casus 3 Analist 1 Analist 1 Analist 2 
Analist 3 
Analist 4 Analist 4 
Analist 5 Analist 5 

             Analist 2   

Casus 4  Analist 2 
Analist 5  
               Analist 1 
               Analist 4 

Analist 1 
Analist 4  

            Analist 2 
            Analist 5 

  

Tabel 9: antwoorden op vraag 5 en 6      
 
Qua analysetijd kan gezegd worden dat de analisten de Heelkunde casussen (casus 1 en 3) het 
snelste hebben geanalyseerd. De casus ‘verpleeghuis’ heeft relatief veel analysetijd gekost, al 
ligt de gemiddelde analysetijd niet veel hoger dan de verwachtte analysetijd, zie tabel 10. 
 

verwachtte tijd minuten gem. 
Casus 1: 30-60 Analist 1: 30, Analist 2: 60, Analist 3: 90, Analist 4: 30, Analist 5: 45 51 
Casus 2: 60-90 Analist 1: 60, Analist 2: 45, Analist 3: ??, Analist 4: 90, Analist 5: 60 64 
Casus 3: 30-60 Analist 1: 30, Analist 2: 30, Analist 3: ??, Analist 4: 30, Analist 5: 30 30 

Casus 4: 90-120 Analist 1: 90, Analist 2: 90, Analist 3: ??, Analist 4: 120, Analist 5: 240 135 
Tabel 10: gerealiseerde analysetijd   

3.3.2 Beoordeling aanvullende vragen 
Voorafgaande aan het onderzoek is een tabel opgesteld waarin de categorieën van 
aanvullende vragen zijn opgenomen en waarin wordt gekeken of het doorvragen door een 
analist bij het stellen van aanvullende vragen goed gebeurt. 3 Van de 5 analisten hebben 
aanvullende vragen gesteld. Bij beoordeling van de gestelde aanvullende vragen bleek dat het 
opgestelde beoordelingsformulier te subjectief was. Daarom is gekozen voor een andere 
manier van beoordelen door te kijken naar hoeveel vragen er per casus per analist gesteld zijn 
en hoeveel daarvan nuttig waren voor het maken van de definitieve boom, zie hiervoor kolom 
acht en negen van tabel 3. Een vraag wordt als een nuttige vraag beschouwd, wanneer de 
vraag aanvullend is op de informatie die beschreven staat in de casus en wanneer deze 
mogelijk zou leiden tot een uitbreiding van de voorlopige boom. Van de 57 vragen die in 
totaal gesteld zijn, waren er 49 nuttig. Dit betekent dat er op 49 vragen aanvullende 
informatie is gegeven die de casusbeschrijving verrijkt en waarmee een betere oorzakenboom 
kan worden gemaakt. De acht vragen die als niet nuttig werden beschouwd besloegen 
voornamelijk informatie die al in de casusbeschrijving te lezen was en vragen die verder 
uitweiden dan dat voor deze casussituatie van belang was.  
 
Naar aanleiding van de antwoorden van de analisten op de extra vragen ter evaluatie van de 
gemaakte analyses, kan gesteld worden dat de analisten het niet lastig vonden om 
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aanvullende vragen te stellen en dat zij het eens tot tamelijk eens waren met de stelling of de 
aanvullende vragen hen geholpen hebben bij de analyse.  
 
Door de percentages van de juiste basisoorzaken en classificaties van de casussen waarbij wel 
en waarbij geen aanvullende vragen zijn gesteld te vergeleken, wordt beoordeeld of het 
stellen van aanvullende vragen nut heeft. Dat wil zeggen of analisten die aanvullende vragen 
stellen een betere definitieve oorzakenboom opstellen. Er wordt met deze onderdelen 
vergeleken, omdat dit de gegevens zijn die in de database komen. Hierop zijn de 
verbetermaatregelen gebaseerd, dus de invloed van aanvullende vragen hierop is van belang. 
 
Wel aanvullende vragen    Geen aanvullende vragen    
Casus Analist Basisoorzaak Classificatie Casus Analist Basisoorzaak Classificatie 

1 1 75% 100% 1 2 75% 50% 
1 3 25% 0% 1 4 25% 100% 
2 1 80% 50% 1 5 25% 0% 
2 3 20% 100% 2 2 60% 33% 
2 4 60% 67% 2 5 20% 100% 
3 1 40% 100% 3 2 60% 33% 
3 3 40% 0% 3 5 40% 100% 
3 4 40% 50% 4 2 11% 0% 
4 1 44% 25% 4 4 11% 100% 
4 3 33% 33% 4 5 56% 20% 

Gem.  46% 53% Gem.  38% 54% 
Tabel 11: vergelijking wel/geen aanvullende vragen gesteld        
 
In tabel 11 is te zien dat het percentage goed gevonden basisoorzaken voor de casussen 
waarvoor aanvullende vragen zijn gesteld hoger ligt dan voor de casussen waarvoor geen 
aanvullende vragen zijn gesteld. Dit impliceert dat het stellen van aanvullende vragen nut 
heeft. Het verschil is echter niet significant. Het goed classificeren van deze basisoorzaken 
ligt in beide gevallen ongeveer gelijk. Het stellen van aanvullende vragen heeft in deze 
gevallen dus niet bijgedragen aan de manier van classificeren.  
 
Daarnaast worden analisten 1, 3 en 4 (de analisten die aanvullende vragen hebben gesteld) 
vergeleken met analisten 2 en 5, die geen aanvullende vragen hebben gesteld, zie tabel 12. 
Deze analyse verschilt niet erg van de analyse in tabel 11, enkel met betrekking tot analist 4, 
die voor twee van de vier casussen aanvullende vragen heeft gesteld.  

Deze tabel is in tegenstrijd met tabel 11, 
waarin het identificeren van basisoorzaken 
beter werd gedaan door de analisten die 
aanvullende informatie hebben gekregen. 
Hier ligt dit percentage namelijk zelfs iets 
lager voor de analisten die aanvullende 
vragen hebben gesteld. Het goed classificeren 
van de basisoorzaken die juist waren 
geïdentificeerd ligt hier echter wel een stuk 
hoger voor de analisten die aanvullende 
informatie hebben ontvangen. Het verschil is 
echter ook hiervoor niet significant. Toch zou 

Analist Basisoorzaak Classificatie 
Gem. analist 1 60% 69% 
Gem. analist 3 30% 33% 
Gem. analist 4 34% 79% 

Gem. analisten 
1, 3 en 4 

41% 60% 

Gem. analist 2 52% 29% 
Gem. analist 5 35% 55% 

Gem. analisten 
2 en 5 

44% 42% 

Tabel 12: vergelijking analist 1, 3 en 4  
met analist 2 en 5 
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dit kunnen betekenen dat het stellen van aanvullende vragen meer inzicht geeft in het 
plaatsen van het incident in de categorieën van het ECM. Een andere mogelijke verklaring is 
het verschil in analyse ervaring tussen de analisten.  

3.3.3 Consensusbespreking 
Tijdens de consensusbespreking konden de analisten de bomen van elkaar zien, doordat deze 
op een groot vel werden uitgedeeld. Eén van de analisten nam de taak op zich om het gesprek 
te leiden en een consensusboom te maken. Van twee van de vier casussen is de boom tijdens 
de bijeenkomst zelf tot stand gekomen en van de andere twee casussen is de boom via e-mail 
gemaakt. De consensusbomen zijn naast de individuele bomen gelegd om te kijken wat 
opvallende zaken zijn. Deze vergelijking is weergegeven in tabel 13.  
 
Casus Opmerkingen naar aanleiding van consensusboom 
Casus 1 Dat de patiënt verward is wordt als een basisoorzaak gezien, terwijl dit in de gouden standaard als 

contextvariabele werd beschouwd. Andere patiëntgerelateerde factoren die in de gouden standaard 
wel als basisoorzaak zijn opgenomen, zijn in de consensusboom achterwege gelaten (‘Patiënt heeft 
zichzelf overschat’ en ‘Patiënt geeft niet aan uit bed te willen’). 

Casus 2 Aanvullende informatie is wel in individuele bomen verwerkt, maar niet in de consensusboom (‘De 
internist moet in het werkdossier en in het klinisch dossier kijken, maar heeft dit niet gedaan’). 

Casus 3 Er wordt gekozen voor slechts één herstelfactor terwijl een analist er nog één had bedacht en de 
gouden standaard er zelfs drie bezit. De analist wordt hierin door de andere analisten op andere 
gedachten gebracht.  

Casus 4 Dat de patiënt een CVA heeft gehad wordt als basisoorzaak gezien, terwijl dit in de gouden 
standaard als contextvariabele werd beschouwd. 
Er wordt een basisoorzaak toegevoegd die niet in de casusbeschrijving werd genoemd (‘Tijdsdruk’). 

Tabel 13: uitkomst consensusbespreking  
 
Tijdens de consensusbespreking kwam naar voren dat sommige analisten die een kwalitatief 
lage oorzakenboom hadden gemaakt, wel goed mee konden doen in discussies en de regels 
betreffende de PRISMA methode goed hanteerden. Daar tegenover waren er sommige 
analisten die juist kwalitatief goede bomen hadden, maar die met belangrijke aspecten uit de 
PRISMA methode niet goed omgingen. Het blijkt dus niet per definitie zo te zijn dat een 
relatief slechte oorzakenboom betekent dat de analist de methode niet snapt. 
Uit de consensusbespreking kwamen daarnaast een paar algemene feedbackpunten: 
• De analisten maken in de consensusboom gebruik van OF-poorten doordat zij erachter 

komen nog veel vragen te hebben die ze niet gesteld hebben. 
• Er wordt al aan het begin van de discussie bedacht wat voor classificaties er gebruikt 

gaan worden, in plaats van dat tot het einde te bewaren. 
• Sommige analisten willen een gemist/gefaald herstel in de oorzakenboom als een 

herstelfactor opnemen, maar wanneer het herstel gemist is, is het een faalfactor. 
• Sommige analisten lezen over woorden van de casus heen of hebben eigen 

interpretaties van de casus waardoor oorzakenbomen worden gemaakt die niet 
toepasbaar zijn op de casusbeschrijving. 

3.4 Resultaten deelonderzoek 1, onderdeel B: classificeren van 
basisoorzaken 
In deze paragraaf worden de resultaten van de uitvoer van onderdeel B van het interrater 
reliability onderzoek beschreven. Elke analist heeft hiervoor 19 basisoorzaken 
geclassificeerd.  
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Met behulp van programma SPSS zijn de volgende onderlinge overeenstemmingen berekend: 
• De vijf analisten gezamenlijk 
• De vijf analisten gezamenlijk met de gouden standaard 
• De analisten individueel met de gouden standaard  
De resultaten zijn weergegeven in tabel 14.  
 

 
Deze tabel kan ook per analist worden opgesteld waarbij een oplopende Kappa waarde bij 
een aflopend detail niveau van classificaties kan worden gezien, zie tabel 15. 
 

Analist 1. Subcategorieën 2. Subcategorieën (geen 
onderscheid binnen SRK) 

3. Hoofdcategorieën 
(herstel: T, O, H) 

4. Hoofdcategorieën 
(herstel: NP, P) 

1 0.71 0.75 0.85 0.85 
2 0.65 0.80 0.78 0.78 
3 0.59 0.57 0.64 0.64 
4 0.82 0.81 1.00 0.93 
5 0.29 0.27 0.85 0.93 

Tabel 15: Kappa waarde per analist per analyseniveau     
 
Bij de getallen in tabel 14 en 15 moet opgemerkt worden dat sommige analisten anders dan 
de verwachting niet altijd een hogere Kappa scoorden wanneer de berekeningscategorie 
minder gedetailleerd werd. Dit wordt veroorzaakt doordat deze analisten of goed (HRV als 

Analyseniveau Analisten Aantal 
analisten 

Kappa waarde 

( mcκ̂ ) 

Interpretatie 
Kappa waarde 

1. Subcategorieën Alle analisten 5 0.39 Fair 
 Alle analisten en Gouden Standaard 6 0.47 Moderate 
 Analist 1 en Gouden Standaard 2 0.71 Substantial 
 Analist 2 en Gouden Standaard 2 0.65 Substantial 
 Analist 3 en Gouden Standaard 2 0.59 Moderate 
 Analist 4 en Gouden Standaard 2 0.82 Almost perfect 
 Analist 5 en Gouden Standaard 2 0.29 Fair 

2. Subcategorieën 
(geen onderscheid 

binnen SRK) 

Alle analisten 5 0.41 Moderate 

 Alle analisten en Gouden Standaard 6 0.49 Moderate 
 Analist 1 en Gouden Standaard 2 0.75 Substantial 
 Analist 2 en Gouden Standaard 2 0.80 Substantial 
 Analist 3 en Gouden Standaard 2 0.57 Moderate 
 Analist 4 en Gouden Standaard 2 0.81 Almost perfect 
 Analist 5 en Gouden Standaard 2 0.27 Fair 

3. Hoofd categorieën 
(herstel: T, O, H) 

Alle analisten 5 0.71 Substantial 

 Alle analisten en Gouden Standaard 6 0.75 Substantial 
 Analist 1 en Gouden Standaard 2 0.85 Almost perfect 
 Analist 2 en Gouden Standaard 2 0.78 Substantial 
 Analist 3 en Gouden Standaard 2 0.64 Substantial 
 Analist 4 en Gouden Standaard 2 1.00 Perfect 
 Analist 5 en Gouden Standaard 2 0.85 Almost perfect 

4. Hoofd categorieën 
(herstel: NP, P) 

Alle analisten 5 0.71 Substantial 

 Alle analisten en Gouden Standaard 6 0.75 Substantial 
 Analist 1 en Gouden Standaard 2 0.85 Almost perfect 
 Analist 2 en Gouden Standaard 2 0.78 Substantial 
 Analist 3 en Gouden Standaard 2 0.64 Substantial 
 Analist 4 en Gouden Standaard 2 0.93 Almost perfect 
 Analist 5 en Gouden Standaard 2 0.93 Almost perfect 

Tabel 14: Kappa waarde voor classificaties basisoorzaken   
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het HRV moet zijn) of fout (OC als het HRV moet zijn) classificeren en zij niet worden 
geholpen wanneer het detailniveau wijzigt (dit zou wel het geval zijn wanneer HRI wordt 
gekozen en het HRV moet zijn). 
 
Er kan worden opgemerkt dat op de eerste twee analyseniveaus analist 1, 2 en 4 duidelijk 
beter classificeren (κ > 0.65) dan analist 3 en 5 (Kappa < 0.59). Vanaf niveau 3 en 4, de 
hoofdcategorieën, classificeren alle analisten ‘Substantial’ (0.61<κ<0.80) of ‘Almost perfect’ 
(0.81<κ<1.0), wat betekent dat de hoofdcategorieën door alle analisten goed onderscheiden 
kunnen worden.  
Daarnaast is gekeken of er een verschil is tussen analisten die al langere tijd ervaring hebben 
met analyseren met behulp van de PRISMA methode (analist 1, 4 en 5) en analisten die pas 
sinds een paar weken met deze methode bekend zijn. Er kan worden opgemerkt dat op de 
eerste twee analyseniveaus niet veel verschil is of de minder ervaren analisten worden 
meegenomen, omdat analist 5 de gezamenlijke Kappa waarde vermindert (κ=0.37 en 
κ=0.38). Op het hoofdcategorie niveau, niveaus 3 en 4, hebben de ervaren analisten 
gezamenlijk een Kappa waarde die een stuk hoger ligt dan wanneer Kappa voor alle analisten 
samen wordt berekend (κ=0.85).  
Over het algemeen kan worden opgemerkt dat de meeste analisten wanneer ze de 
hoofdcategorie goed hebben gekozen, qua subcategorie ook redelijk goed kiezen (analist 1, 2, 
3 en 4). Analist 5 echter scoort qua hoofdcategorie goed, maar heeft daarbij moeite de 
basisoorzaak in de juiste subcategorie te plaatsen.  
 
De Kappa waarde zou ook per classificatiecategorie kunnen worden bepaald, om te kijken of 
de analisten moeite hebben met een specifieke classificatiecategorie. Omdat daarvoor in dit 
onderzoek te weinig basisoorzaken worden geclassificeerd, zou daar echter geen duidelijke 
conclusie aan verbonden kunnen worden. Deze berekening wordt voor dit project dan ook 
achterwege gelaten. 

3.5 Conclusies en aanbevelingen deelonderzoek 1 
In deze paragraaf wordt teruggekomen op de interne validiteit van het gehouden 
onderzoek en worden de belangrijkste conclusies uit deelonderzoek 1 beschreven.  

3.5.1 Interne validiteit deelonderzoek 1 
Met betrekking tot de interne validiteit van het interrater reliability onderzoek, kan gezegd 
worden dat vier van de gedefinieerde factoren in paragraaf 3.2.1 een rol hebben gespeeld: 
• Ontwikkeling/rijping: door de tijdsduur van de analyse en de tevredenheid over de 

gemaakte casus te vergelijken, kan het meespelen van de staat van vermoeidheid worden 
beoordeeld. Dit lijkt inderdaad bij de casus met de hoogste complexiteit zo te zijn: 
sommige analisten hebben hier veel langer over gedaan dan de initiële verwachting. 
Tevens waren zij hier niet tevreden over. Omdat deze casus door de meesten als laatste is 
gemaakt, zal dit geen invloed hebben gehad op de overige drie casussen.  

• Testen: de analisten hebben allen de volgorde van uitdelen aangehouden, maar het kan 
zijn dat zij door zijn gegaan met een andere casus wanneer zij vastliepen of wachtten op 
antwoorden op aanvullende vragen. Dit is niet te achterhalen. 

• Instrumenten: de manier van beoordelen van aanvullende vragen die in eerste instantie 
was opgezet bleek niet goed en is achteraf aangepast. 
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• Selectie van beoordelaars: er heeft een natuurlijke selectie plaats gevonden van het 
aantal deelnemende analisten. Dit kwam door ontslag uit de HIM en tijdgebrek in 
verband met andere werkzaamheden. 

3.5.2 Conclusies deelonderzoek 1 
Beoordeling oorzakenbomen 
Het definiëren van de topgebeurtenis gaat over het algemeen redelijk goed (11 van de 20: +). 
Het zou de analisten kunnen helpen de casusbeschrijving beter te lezen om preciezer de 
topgebeurtenis te kunnen definiëren zodat deze voor iedereen goed te begrijpen is.  
De basisoorzaken worden gemiddeld in 42% van de gevallen als ‘HIT’ beoordeeld en er 
wordt gemiddeld bijna 2 keer een ‘False alarm’ per analist per casus toegevoegd. Het blijkt 
dat er door de analisten niet altijd een duidelijk onderscheidt tussen contextvariabele en 
basisoorzaak wordt gemaakt. Daarnaast lezen de analisten de casus niet altijd goed en voegen 
zij eigen interpretaties aan de oorzakenboom toe.  
De aanvullende vragen waren over het algemeen nuttig: 49 van de 57 vragen. Bij Het 
classificeren van de basisoorzaken is een verschil op te merken tussen analisten die wel en 
analisten die geen aanvullende vragen hebben gesteld. Dit verschil is echter niet significant. 
Het verschil in percentages kan verklaard worden door het stellen van aanvullende vragen, 
maar zou ook verklaard kunnen worden door verschil in ervaring van de analisten.  
 
Beoordeling classificaties  
• Op de eerste twee analyseniveaus (subcategorieniveau en SRK-niveau) classificeren drie 

analisten duidelijk beter dan de overige twee.  
• Vanaf het hoofdcategorie-niveau classificeren alle analisten ‘Substantial’ of ‘Almost 

perfect’, wat betekent dat de hoofdcategorieën door alle analisten goed onderscheiden 
kunnen worden. 

 
Beoordeling consensusbespreking 
Ook uit deze bespreking kwam naar voren dat basisoorzaken met contextvariabelen worden 
verward. Daarnaast werd gemist herstel regelmatig foutief opgenomen als herstelfactor. Het 
bleek voor de analisten lastig om de antwoorden op de aanvullende vragen naar voren te laten 
komen in de consensusbespreking. Tijdens de bespreking werd duidelijk dat sommige 
analisten wel over de analytische capaciteiten voor het opstellen van een oorzakenboom 
beschikken, maar dat zij het lastig vinden om dit in een oorzakenboom onder te brengen.  

3.5.3 Aanbevelingen naar aanleiding van deelonderzoek 1 
Omdat in het LUMC de oorzakenbomen nog erg afhankelijk zijn van de analist die deze 
opstelde, is het aan te raden om na gepaste training per analist eenzelfde interrater reliability 
onderzoek medio 2008 te herhalen. Wanneer de ervaring met het opstellen van 
oorzakenbomen dan verbeterd is, kan ervoor worden gekozen om enkel het tweede onderdeel 
van het onderzoek, de classificatie van basisoorzaken, jaarlijks te herhalen.  
Er wordt aanbevolen om halfjaarlijks een consensusbespreking te organiseren om te kijken of 
iedereen op hetzelfde analyseniveau zit en om elkaar tips te geven over analyseren. Het 
lastige van een consensusbespreking is wel dat iedereen hetzelfde incident moet hebben 
geanalyseerd, dus wellicht kan hier per tourbeurt een incident voor gekozen worden of kan de 
PRISMA-expert vanuit zijn ervaring hierin bijstaan.  
Op den duur zal de tijdsduur van het analyseproces worden 
 ingekort, omdat door ervaring het opstellen van een oorzakenboom gemakkelijker zal gaan.  



Afstudeerverslag J.D. Wijers: Een vreemde zaak? Meld maar raak! 
 

 47

Naar aanleiding van de beoordeling van de aanvullende vragen die de analisten hebben 
gesteld, is er een standaardlijst gemaakt met zinnige vragen om te komen tot een goede 
oorzakenboom. Dit is gedaan voor de meest voorkomende meldingen bij Heelkunde: 
medicatie- en valincidenten. De lijsten kunnen door de analisten worden gehanteerd bij 
soortgelijke meldingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vragen die hierboven genoemd zijn leiden over het algemeen naar basisoorzaken. Er zijn 
ook vragen die gesteld kunnen worden om tot de juiste classificaties van deze basisoorzaken 
te komen. De meest gebruikte vragen zijn:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevens is er voor de afdeling Heelkunde van het LUMC een voorbeeldenlijst opgesteld 
bij de classificaties van het Eindhoven Classificatie Model. Deze lijst is gebaseerd op de 
lijst ontworpen door van der Schaaf (1997) en uitgebreid door Habraken (2005), van Raaij 
(2006) en Vrijland (2005). De lijst kan door de analisten gebruikt worden bij het formuleren 
van aanvullende vragen, het doorvragen aan de melder en het opstellen van de definitieve 
oorzakenboom, zie bijlage XVI. 

Vragenlijst medicatie-incidenten 
• Is er een check (-recheck) protocol voor het uitzetten/toedienen van de medicatie? 
• Wanneer zijn er volgens het protocol/richtlijn/werkafspraak check momenten? 
• Is de melder bekend met dit protocol? 
• Is dit protocol opgevolgd? 

Vragenlijst valincidenten 
• Wat was de rol van het patiënt in zijn/haar val? 
• Op welke wijze wordt de patiënt voorgelicht over mogelijke kans op vallen? 
• Hoe zijn de afspraken m.b.t. het risico op valincidenten op de afdeling geregeld? 
• Is daar een protocol voor? 
• Is de melder bekend met dit protocol? 
• Is dit protocol opgevolgd? 

Vragenlijst voor classificaties 
• Is er geen protocol voor, maar zou dit er wel moeten zijn? OP 
• Is het protocol opgevolgd?  

o Gebruikelijk op de afdeling om niet op te volgen? OC 
o Door deze persoon niet opgevolgd? HRV 

• Zijn er stappen in het protocol overgeslagen? HRI 
• Was de persoon niet bevoegd deze handeling te doen? HRQ 
• Had deze persoon te weinig aandacht voor de situatie? HRM 
• Wat was de reden dat de melder/betrokkene in deze situatie kwam? Tijdelijk in de war? HKK
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Hoofdstuk 4. Evaluatie meldings- en analyseproces 
Voor het evalueren van het meldings- en analyseproces zijn er drie vragenlijsten uitgezet; 
twee intern en één extern het LUMC. Van de twee interne vragenlijsten is er één gericht op 
de melders naar de HIM en de andere op de analisten van de HIM. De externe vragenlijst is 
gericht op andere instellingen die analyseren met behulp van de PRISMA methode. In dit 
hoofdstuk wordt eerst het onderzoeksplan uiteengezet (§4.1). Vervolgens zullen de resultaten 
van dit onderzoek gegeven worden (§4.2). In figuur 19 wordt in het stroomschema 
aangegeven welk gedeelte in deelonderzoek 2 wordt geëvalueerd.  

 
Figuur 19: gedeelte stroomschema gerelateerd aan deelonderzoek 2: evaluatie meldings- en analyseproces 

4.1 Onderzoeksplan deelonderzoek 2: evaluatie meldings- en 
analyseproces 
Voor het opstellen van de vragenlijsten voor 
de evaluatiestudie op de afdeling Heelkunde 
worden delen van het cultuuronderzoek van 
van Doornmalen (2006) gebruikt. Bij haar 
uitgebreide vragenlijstonderzoek op de 
afdeling Heelkunde, heeft zij verschillende 
onderwerpen aangesneden. De onderwerpen 
die van belang zijn voor deze 
afstudeeropdracht, waarin een minder 
uitgebreide evaluatiestudie wordt gedaan, 
zijn weergegeven in tabel 16.  
De belangrijkste conclusies van het 
vragenlijst onderzoek van van Doornmalen 
waren: onvoldoende feedback bij centrale 
melding, te weinig bijna-incidenten gemeld, 
management draagt belang patiëntveiligheid 
niet uit en de samenwerking tussen 
afdelingen is voor verbetering vatbaar.  
 
 
Naast het vragenlijst onderzoek heeft van Doornmalen (2006) ook informele interviews 
gehouden, zie tabel 17.  

Onderwerp vragen Nuttig voor deze 
evaluatiestudie? 

Afdeling Nee 
Supervisor/leidinggevende Nee 
Communicatie Nee 
Melding van incidenten Nee 
Cijfer voor patiëntveiligheid Nee 
Ziekenhuis Nee 
Gemeld aantal incidenten Ja 
Meldingssysteem in de  
gezondheidszorg 

Nee 

Meldingsproces Ja 
Tijd Ja 
De melding Ja 
Sociale factoren Nee 
Vertrouwelijke behandeling Nee 
Consequenties van een  
melding 

Nee 

Respons op een melding Ja 
Oorzaken Nee 
Verbeteringen Nee 
Achtergrond informatie Ja 
Tabel 16: vragenlijst van Doornmalen (2006)  

Onderwerp vragen Kernvraag Nuttig voor deze 
evaluatiestudie? 

Ervaringen met het 
centrale meldingssysteem 

Zijn er aspecten die verbeterd kunnen worden die over 
het hoofd zijn gezien? 

Nee 

Bekendheid met de 
verandering 

In welke fase van verandering zitten de medewerkers 
en hoe effectief zijn de gebruikte strategieën geweest? 

Ja 

Wensen voor het nieuwe 
systeem 

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

Ja 

Tabel 17: informele interviews van van Doornmalen (2006)   
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De belangrijkste conclusies hiervan waren: medewerkers zijn op de hoogte van een 
verandering, maar niet van de inhoud hiervan en op de verschillende afdelingen zijn goede 
sleutelpersonen nodig. In de tabel is aangegeven of de onderwerpen ook voor deze evaluatie 
bruikbaar zijn. 
 
Naast het onderzoek van van Doormalen wordt bij het opstellen van de vragenlijsten voor 
deze evaluatiestudie gebruik gemaakt van een vragenlijst opgesteld voor een onderzoek in 

een ander ziekenhuis [Habraken, 2007]. De 
belangrijkste punten uit deze lijst zijn 
weergegeven in tabel 18. Het onderzoek 
dat hier wordt aangehaald werd 
uitgevoerd om in het bijzonder de 
invoering van het informatiesysteem 
MERS-TH te evalueren. De evaluatie die 
in het LUMC is uitgevoerd is hier niet op 
gericht, maar toch zijn enkele vragen uit 
dit onderzoek zeer bruikbaar voor deze 
evaluatiestudie. 

4.1.1 Opstellen vragenlijst meldingsproces intern 
Voor het opstellen van de interne vragenlijst voor de melders op de afdeling Heelkunde 
wordt naast de vragenlijst en de informele interviews van van Doornmalen (2006) gebruik 
gemaakt van de vragenlijst uitgezet in een ander ziekenhuis [Habraken, 2007].  
De interne vragenlijst voor de melders heeft als doel om de mening van de Heelkunde 
medewerkers over het melden van (bijna-) incidenten te ontvangen zodat het meldingsproces 
voor zowel de HIM als voor de medewerkers zo optimaal mogelijk kan verlopen. Een ander 
onderwerp in de evaluatie is het onderzoeken van de gewenste manier van feedback krijgen. 
Verschillende opties zijn de oorzakenboom met classificaties, een toelichting in tekst of 
wellicht allebei. Daarnaast wordt een initiatief van de HIM, de themaweek patiëntveiligheid, 
geëvalueerd. De vragenlijst is opgenomen in bijlage XVII. De onderwerpen die in deze 
interne vragenlijst aan bod komen zijn:  
• Demografische gegevens 
• Meldingsgedrag (redenen om wel of niet te melden) 
• Evaluatie initiatief vanuit de HIM themaweek patiëntveiligheid (zie ook hoofdstuk 5) 
• Gewenste manier van feedback over melding  
Er is gekozen om zoveel mogelijk vragen in meerkeuze vorm te stellen, zodat de vragenlijst 
gemakkelijk en snel kan worden ingevuld. De vragenlijst is uitgezet onder alle Heelkunde 
medewerkers die betrokken zijn bij patiëntenzorg, zie tabel 19. De teamleiders zijn vooraf 
over het doel van de vragenlijst ingelicht.  
De totale respons is 53 en zoals te zien is in onderstaande tabel, is dit redelijk gelijk over de 
afdelingen van de Heelkunde verdeeld.  

Onderwerp vragen Nuttig voor deze 
evaluatiestudie? 

Demografische gegevens Ja 
Meldingsgedrag Ja 
Invoer meldingen en 
feedback richting melder 

Nee 

Analyse meldingen Ja 
Feedback richting werkvloer Ja 
Management informatie Nee 
Algemeen Nee 
Tabel 18: vragenlijstonderzoek ander ziekenhuis 
[Habraken, 2007] 

 

Locatie Uitgezette vragenlijsten Respons 
6e verdieping 50 (35 postvakjes, 15 afgegeven voor stafleden) 11 
J10Q 58 (postvakjes) 16 
J10P  42 (postvakjes) 11 
J9Q 55 (afgegeven aan teamleider) 15 
Totaal 205 53 
Tabel 19: uitgezette vragenlijsten intern, melders   
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4.1.2 Opstellen vragenlijst analyseproces intern 
De interne vragenlijst voor de analisten heeft als doel om de stappen in het analyseproces te 
evalueren en om hun mening over het studiemateriaal te peilen. Daarnaast zijn enkele vragen 
gerelateerd aan een evaluatie van de eerste kennismaking met informatiesysteem MERS-TH.  
De vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijst welke uitgezet is in een ander ziekenhuis 
[Habraken, 2007], welke is aangepast aan de LUMC situatie. De vragenlijst is opgenomen in 
bijlage XVIII. De onderwerpen die in deze interne vragenlijst aan bod komen zijn: 
• Analysetijd 
• Beschikbare analysehulpmiddelen 
• Eerste ervaring met informatiesysteem MERS-TH 
Ook bij deze vragenlijst is gekozen voor het stellen van zoveel mogelijk vragen in meerkeuze 
vorm. De vragenlijst is uitgezet onder de zes analisten van de HIM, waarvan vijf analisten 
deze geretourneerd hebben.  

4.1.3 Opstellen vragenlijst meldings- en analyseproces extern 
De externe vragenlijst heeft als doelen te bestuderen of andere instellingen een soortgelijk 
meldings- en analyseproces hebben als de afdeling Heelkunde van het LUMC en welke 
problemen zij daarmee ervaren of hebben ervaren. Voor deze vragenlijst zijn contactpersonen 
van het Neosafe netwerk (netwerk onder neonatale intensive care units in Nederland) en 
PRISMA-RT (netwerk onder radiotherapeutische instituten) benaderd. Bij deze netwerken 
zijn instellingen aangesloten die incidenten analyseren met behulp van de PRISMA methode 
en het doel van een dergelijk netwerk is om samen te leren van incidenten die bij alle 
aangesloten instellingen kunnen plaats vinden.  
Vier instellingen hebben de vragenlijst geretourneerd.  
De vragenlijst is niet gebaseerd op eerder onderzoek, maar maakt gebruik van het 
stroomschema voor het melden en analyseren van incidenten zoals gedefinieerd in figuur 9 in 
hoofdstuk 2. Zie bijlage XIX voor de vragenlijst en de antwoorden van de verschillende 
instellingen. De onderwerpen die in deze externe vragenlijst aan bod komen zijn: 
• Demografische gegevens 
• Stappen in meldings- en analyseproces: zelfde stappen als LUMC? problemen daarbij? 

tijdsduur van deze stappen? 
• Knelpunten in analyseproces 
• Waarborging kwaliteit analyses 
 
De opzet van de evaluatiestudie wordt samengevat in figuur 20.  
 

 

 

 
Figuur 20: evaluatie meldings- en analysesproces 
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4.2 Resultaten evaluatie meldings- en analyseproces 
In deze paragraaf worden de resultaten van de drie vragenlijstonderzoeken gepresenteerd. Dit 
zal per evaluatie worden gedaan in de volgorde: melders intern, analisten intern en 
instellingen extern.  

4.2.1 Uitkomsten vragenlijst onderzoek intern: melders  
Het doel van de interne vragenlijst aan de melders was drieledig: 
1. Bepalen van de beweegredenen om wel of niet te melden: het meldingsgedrag 
2. Een evaluatie van de themaweek patiëntveiligheid (zie hoofdstuk 5) en bepalen van de 

effecten van deze themaweek 
3. Bepalen van de gewenste manier van feedback voor de melders 
Er zijn 53 enquêtes ingevuld en deze werden onderzocht met behulp van het programma 
SPSS. Van de 53 ingevulde enquêtes kwam 20% van de respons van artsen, 68% van 
verpleegkundigen en 11% van ander personeel. Omdat het aantal artsen en andere 
werknemers dat de vragenlijst heeft ingevuld niet groot is, is het niet zinvol de verschillen 
tussen de drie disciplines te toetsen. De verhoudingen zullen worden gegeven aan de hand 
van staafdiagrammen. De relaties tussen verschillende vragen zijn getoetst met de Chi-
kwadraat toets waarbij p < 0,10 als significant wordt beschouwd.  
 
4.2.1.1 Meldingsgedrag 
Ten eerste is onderzocht wat het aantal meldingen is dat de verschillende medewerkers die de 
vragenlijst hebben ingevuld hebben gedaan. 

In figuur 21 is te zien dat artsen geen 
tot weinig, 0-5 meldingen, aan de 
HIM hebben gedaan. Tevens is te 
zien dat van de verpleegkundigen 
die de vragenlijst hebben ingevuld 
het merendeel (75%) 0-5 meldingen 
heeft gedaan. Van de overige 
medewerkers varieert het aantal 
gedane meldingen van geen tot 11 of 
meer.  
 
 
Daarnaast is onderzocht of er een 
verschil is tussen de duidelijkheid 
wat er gemeld kan worden per 
discipline, zie figuur 22. Voor de 
verpleegkundigen en de overige 
medewerkers is het zeer tot tamelijk 
duidelijk wat er aan de HIM gemeld 
kan worden. Onder de artsen varieert 
deze mening van zeer duidelijk tot 
tamelijk onduidelijk. Geen van de 
werknemers vind het nog zeer 
onduidelijk wat er gemeld kan 
worden.  
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Figuur 21: relatie # meldingen gedaan en discipline 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

zeer duidelijk tamelijk
duidelijk

tamelijk
onduidelijk

zeer onduidelijk

Is het voor u duidelijk wat te melden?

pe
rc

en
ta

ge arts
verpleegkundige
anders

 
Figuur 22: relatie duidelijkheid wat te melden en discipline 
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In figuur 23 is te zien dat de redenen 
‘kwaliteitsverbetering’ en ‘verbetering 
patiëntveiligheid’ het meeste zijn 
genoemd door de medewerkers van de 
Heelkunde. Er is geen groot verschil 
tussen de verschillende disciplines.  
In figuur 24 is te zien dat de redenen 
‘geen gevolgen voor de patiënt’ en 
‘anders’ het meeste zijn genoemd door 
de medewerkers van de Heelkunde.  
Er is geen groot verschil tussen de 
functies verpleegkundigen en andere 
werknemers. Voor artsen echter geldt 
dat zij ‘geen gevolgen voor de patiënt’ 
juist niet een reden vonden om niet te 
melden. De redenen ‘onduidelijk proces’ 
en ‘praktische redenen’ hebben zij juist 
vaak aangekruist, naast de 
antwoordmogelijkheid ‘anders’. 
De redenen ‘angst voor reacties/ 
schaamte’ en ‘risico acceptatie’ worden 
gezien als de minst belangrijke redenen 
om niet te melden. 
‘Andere reden’ werd door de 
medewerkers het meest genoemd als 
reden om niet te melden. Vooral 
tijdsgebrek wordt hier ingevuld. Dit had 
ook ondergebracht kunnen worden in de 
categorie praktische redenen’, maar 
werd toch vaak door de medewerkers 
apart genoemd.  
Met betrekking tot de gewenste manier 
van melden is in figuur 25 te zien dat 
vooral de verpleegkundigen het liefst 
melden via het downloaden van het 
formulier en het e-mailen van de 
melding. Het printen van het formulier 
en het met de post versturen is voor deze 
groep werknemers een goede tweede 
optie. De artsen willen het liefste via 
digitaal systeem MERS gaan melden.  

Relatie duidelijkheid wat te melden en al dan niet melden 
Met de Chi-kwadraat toets is onderzocht of er een relatie bestaat tussen de duidelijkheid over 
wat er gemeld kan worden (zeer duidelijk, tamelijk duidelijk/tamelijk onduidelijk/zeer 
onduidelijk) en het al dan niet doen van een melding (ja, nee). Er bleek geen significante 
relatie te bestaan (χ²=2,048, n=53, P=0,152). 
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Figuur 23: reden om te melden per discipline 
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Figuur 24: reden om niet te melden per discipline 
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Relatie al dan niet melden en reden om te melden 
Omdat bij drie van de vier redenen (kwaliteitsverbetering, verbetering patiëntveiligheid en 
andere reden) minstens één waarde in een cel kleiner dan vijf is, geeft de Chi-kwadraat toets 
een onbetrouwbare uitkomst. De Chi-kwadraat toets geeft wel een betrouwbare uitkomst over 
de relatie tussen de reden ‘verbetering veiligheidscultuur’ en het al dan niet doen van een 
melding (ja, nee). Er bleek geen significante relatie te bestaan (χ²=0,258, n=53, P=0,611). 
 
Relatie al dan niet melden en reden om niet te melden 
Omdat bij zes van de zeven redenen (geen gevolgen voor patiënt, angst voor 
reacties/schaamte, risico acceptatie, nutteloos, onduidelijk proces en praktische redenen) 
minstens één waarde in een cel kleiner dan vijf is, geeft de Chi-kwadraat toets een 
onbetrouwbare uitkomst. De Chi-kwadraat toets geeft wel een betrouwbare uitkomst over de 
relatie tussen de reden ‘anders’ en het al dan niet doen van een melding (ja, nee). Er bleek 
geen significante relatie te bestaan (χ²=0,128, n=53, P=0,721). 
 
Gewenste tijdsspanne tussen doen van melding en ontvangen van feedback 
De medewerkers willen gemiddeld binnen 22 dagen feedback over hun melding. Door de 
HIM is hiervoor een tijdsduur van 30 dagen ingesteld. Dit zou betekenen dat de HIM hun 
analysetijd met meer dan 25% zou moeten reduceren om aan de wens van de melders te 
voldoen. De melders geven hierbij aan gemiddeld binnen 6 dagen reactie op de aanvullende 
vragen te geven en dit zou ook daadwerkelijk moeten gebeuren zodat een analist van de HIM 
een analyse snel kan afronden. Daarnaast moet worden opgemerkt dat hier met de 
gemiddelde waarden is gerekend, maar dat de standaard deviaties van de antwoorden erg 
groot zijn, zie figuur 26.  
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                         Figuur 26: boxplots van verschillende tijdsspannen   
 
4.2.1.2 Evaluatie themaweek en effecten van de themaweek 
De deelname aan de themaweek is in figuur 27 per discipline weergegeven. Dit laat zien dat 
onder de aanwezigen bij de themaweek de discipline ‘arts’ het minste vertegenwoordigd was.  
In totaal hebben van de 53 medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld 27 deelgenomen 
aan de themaweek.  
In figuur 28 is te zien dat de verpleegkundigen en overige medewerkers van de afdeling 
Heelkunde van mening waren dat aanwezigheid aan de themaweek zeer tot tamelijk nuttig 
was. Van de artsen varieert deze mening tussen tamelijk tot niet echt nuttig. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat van de 27 aanwezigen er 3 artsen en 4 andere medewerkers waren, dus 
dat deze percentages op een laag aantal zijn gebaseerd. Geen van de aanwezigen vond 
aanwezigheid bij de themaweek niet nuttig.  
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Figuur 27: deelname themaweek per discipline Figuur 28: relatie mening themaweek en discipline 
 
Relatie deelname themaweek en al dan niet melden 
Met behulp van de Chi-kwadraat toets is onderzocht of er een relatie bestaat tussen het 
bezoeken van de themaweek (ja, nee) en het melden aan de HIM (wel gemeld, niet gemeld). 
Er bleek geen relatie te bestaan tussen deze factoren (χ²=1,657, n=53, P=0,198). 
 
Relatie deelname themaweek en reden om te melden 
De verschillende redenen om te melden (kwaliteitsverbetering, verbetering patiëntveiligheid, 
verbetering veiligheidscultuur en andere reden) zijn met behulp van de Chi-kwadraat toets 
onderzocht met betrekking tot de relatie tot deelname aan de themaweek. Alleen met de reden 
‘verbetering veiligheidscultuur’ (zie tabel 20) bleek er een significante relatie te bestaan 
(χ²=3,182, n=53, P=0,074).  
 

  Reden melden ‘verbetering veiligheidscultuur’  
  Ja Nee 
Deelname themaweek? Nee 16 10 
 Ja 10 17 
Tabel 20: significante relatie tussen deelname themaweek en reden om te melden     

 
Dat betekent dat voor medewerkers die naar de themaweek zijn geweest ‘verbetering 
veiligheidscultuur’ significant minder vaak een reden is om een melding te doen.  
 
Relatie deelname themaweek en reden om niet te melden 
De verschillende redenen om niet te melden (geen gevolgen voor patiënt, angst voor 
reacties/schaamte, risico acceptatie, nutteloos, onduidelijk proces, praktische redenen en 
andere reden) zijn met behulp van de Chi-kwadraat toets onderzocht met betrekking tot de 
relatie tot deelname aan de themaweek. Alleen met de reden ‘onduidelijk proces’ (zie tabel 
21) bleek er een relatie te bestaan (χ²=3,578, n=53, P=0,059). 
 

  Reden niet melden ‘onduidelijk proces’  
  Ja Nee 
Deelname themaweek? Nee 7 19 
 Ja 2 25 
Tabel 21: significante relatie tussen deelname themaweek en reden om niet te melden    
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Dat betekent dat voor medewerkers die niet hebben deelgenomen aan de themaweek 
onduidelijkheid van het proces significant vaker een reden om niet te melden is dan voor 
medewerkers die wel hebben deelgenomen. Dit zou kunnen impliceren dat het proces 
verduidelijkt is voor de aanwezigen van de themaweek. 
 
 4.2.1.3 Gewenste manier van feedback  
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In figuur 29 is te zien dat bijna alle werknemers die de vragenlijst hebben ingevuld graag 
feedback over hun melding willen (weergegeven in aantallen).  
In figuur 30 is te zien dat de artsen en verpleegkundigen, als ze feedback over hun melding 
willen, het liefste alleen een uitleg van de analyse willen. Op de tweede plaats komt voor de 
artsen een oorzakenboom met classificaties en uitleg van de analyse, en voor de 
verpleegkundigen een oorzakenboom met enkel uitleg van de analyse is.  
In figuur 31is te zien dat de 
meeste medewerkers 
schriftelijk per e-mail feedback 
willen na 100 meldingen. Dit 
geldt voor alle drie de 
disciplines.  
 

 

 

 

 

4.2.2 Uitkomsten vragenlijst onderzoek intern: analisten 
In bijlage XVIII zijn naast de vragenlijst zelf tevens de antwoorden op de vragenlijst 
opgenomen. Op de vraag ‘Hoeveel tijd heeft u gemiddeld nodig om een melding te 
analyseren’ werd wisselend geantwoord. Zie tabel 22 voor de gemiddelde antwoorden van de 
analisten op deze vraag. De tijdsduur die gegeven wordt zijn de werkelijke minuten besteed 
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aan het analyseren van incidenten. Dit in tegenstelling tot de totale doorlooptijd die nodig is 
voor het analyseren van een incident.  
Analysestap Gemiddelde 

tijdsduur 
Minimale 
tijdsduur 

Maximale 
tijdsduur 

Start van de analyse: opstellen voorlopige boom, formuleren van 
aanvullende vragen, stellen van aanvullende vragen en ontvangen 
aanvullende informatie 

63 min 15 90 

Afronden van definitieve oorzakenboom 17 min 10 30 
Classificeren van de basisoorzaken 13 min 5 30 
Feedback melding: schrijven van toelichting aan  
melder 

28 min 20 30 

Totaal 121 min 50 180 
Tabel 22: tijd per analysestap volgens analisten    

 
Deze gemiddelde tijdsduur per 
analysestap kan worden samengevat in 
de figuur 32. 
 
Eén van de analisten merkt op dat de 
tijdsduur per stap zeer sterk wisselt, 
afhankelijk van de betrokkenheid van de 
melder en de eigen beschikbare tijd. 
 
 

De analisten zijn het tamelijk eens met de stelling of ze in staat zijn een melding te 
analyseren en zijn het samen ook tamelijk eens met de stelling of de PRISMA 
Boerhaavecursus informatiemap voldoende informatie geeft om een melding te kunnen 
analyseren.  
 
Opvallend is dat van de 5 analisten die de vragenlijst hebben geretourneerd, slechts 1 analist 
aan de terugkommiddag na de Boerhaavecursus heeft deelgenomen. Daarbij moet wel 
opgemerkt worden dat 2 van de 4 overigen ook nog niet de mogelijkheid hebben gehad deel 
te nemen aan een terugkommiddag.  
Het opvallende is dat de analist die de terugkommiddag gevolgd heeft het zeer eens was met 
de stelling dat deze geholpen heeft een melding beter te kunnen analyseren. Voor een 
overzicht van de antwoorden die de analisten op de vragen hebben gegeven, zie tabel 23. 

 

feedback melding

classificeren
basisoorzaken
afronden boom

start analyse

 
Figuur 32: Opbouw analysestappen volgens de analisten 

Vraag Gem. Zeer 
mee 
eens 

Tamelijk 
mee eens 

Niet mee 
eens/niet 

mee oneens 

Tamelijk 
mee 

oneens 

Zeer 
mee 

oneens 

nvt 

Ik ben in staat om een melding te analyseren, dat wil 
zeggen om te achterhalen wat er precies gebeurd is en 
wat de oorzaken van de gebeurtenis zijn. 

Tamelijk 
mee eens 

 4 1    

De Boerhaavecursus informatiemap geeft voldoende 
informatie om een melding te kunnen analyseren. 

Tamelijk 
mee eens 

2 3     

De terugkommiddag na de Boerhaavecursus heeft mij 
geholpen om beter een melding te kunnen analyseren. 

Zeer mee 
eens 

1     4 

MERS-TH is een gebruiksvriendelijk programma voor 
het analyseren van meldingen. 

Tamelijk 
eens 

1 1 2   1 

                        Tabel 23: antwoorden vragenlijst analisten        
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Met betrekking tot informatiesysteem MERS-TH kan gezegd worden dat de analisten het 
tamelijk eens zijn met de stelling dat dit een gebruiksvriendelijk programma is voor het 
analyseren van incidenten, maar ze geven gemiddeld een 6 als cijfer voor dit systeem.  
Ter afsluiting van de vragenlijst worden verschillende opmerkingen gemaakt door de 
analisten. Eén van de analisten zou de komende tijd graag de focus op de formulering van het 
verbetertraject willen zien. Een andere analist merkt op dat het analyseren van meldingen 
sneller en beter gaat door ervaring en daarnaast dat de analisten alert moeten blijven op 
valkuilen (eenzelfde soort melding of bekendheid met cultuur op afdeling). Een derde analist 
merkt op dat deze twijfelt over de betrouwbaarheid van de analyses en dat de 
consensusbijeenkomst deze indruk heeft bevestigd; alle bomen van analisten waren 
verschillend. Deze analist vindt de analysemethode tijdrovend en vraagt zich af wat het 
rendement ervan is.  

4.2.3 Uitkomsten vragenlijst onderzoek extern 
Het stroomschema dat aan de externe instellingen is voorgelegd, is weergegeven in figuur 33. 
De stappen die omlijnd zijn, verschillen in de andere instellingen van het LUMC. Hier wordt 
in onderstaande tekst verder op ingegaan.  

 
Analysestappen 
Het belangrijkste verschil met de HIM is dat alle vier de instellingen zeggen geen feedback te 
sturen naar de individuele melders, maar werken met aanbevelingen op basis van een aantal 
meldingen tegelijk.  
 
Tijdsduur stappen 
De tijdsduur van de verschillende stappen verschilt per instelling, zie tabel 24.  

                              Figuur 33: Stroomschema voor vergelijking met andere instellingen 

Stap 1, 2 en 3 4 5  6 en 7 8, 9, 10 en 11 12 
Tijdsduur 
instelling 1 

5 min Om de 2 wk - evt: 30 min 10-15 min - 

Tijdsduur 
instelling 2 

Elektronisch, 
meestal zelfde 
dag ingevoerd 
als 
plaatsvinden 
incident 

Min 0 dag 
Max 5 
werkdagen 

Min 1 dag na 
toewijzing. Bij veel 
bomen kan dat 
oplopen tot 5 
werkdagen 

- Onze analisten hebben een 
vaste middag waarop ze 
de analyses uitvoeren en 
afronden. Om alle vragen 
beantwoord te krijgen zal 
max 5 werkdagen duren 

Min 5 
werkdagen 
Max 4 
maanden 

Tijdsduur 
instelling 3 

Binnen 1 dag Zelfde dag als 
stap 1-3 

Binnen 5 werkdagen Zelfde periode als 
5: gebeurt tegelijk 

Zelfde als 5: gebeurt 
tegelijk 

- 

Tijdsduur 
instelling 4 

Varieert: 
liefst melden 
direct na 
ontdekken 

Commissie 
patiëntveiligheid 
ontvangt 
meldingen en 
leegt postvak zo 
vaak mogelijk, 
min wekelijks 

Tijd van melden tot 
en met analyse: 2 
weken (max 4 
weken) 
Analyse zelf: 15-20 
min (excl terug naar 
melder voor info) 

- (zie bij stap 5) Feedback 
afdeling: 
maandelijks 

                    Tabel 24: antwoorden andere instellingen op analysetijd       
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De stappen 1, 2 en 3 gebeuren, meestal direct na het plaatsvinden van het incident. Het 
toewijzen van de melding, gebeurt door sommige instellingen door de commissie van 
analisten zelf. De minimale tijdsduur voor deze stap is één dag en de maximale tijdsduur 
twee weken. De instellingen geven aan dat de analysetijd op zichzelf ongeveer 15 minuten 
bedraagt, maar dat de totale analysetijd van melding tot analyse, inclusief het eventueel 
stellen van aanvullende vragen meerdere werkdagen kan duren, met een maximum van 4 
weken. Dit komt overeen met het maximum dat is gesteld aan de totale analysetijd door de 
HIM. 
 
Problemen met analysestappen 
Met betrekking tot het analyseren worden vooral de te investeren tijd en het bereiken van de 
juiste personen voor aanvullende informatie als probleemfactoren gezien. Deze problemen 
zijn ook door de HIM onderkend. Door een instelling wordt opgemerkt dat door de eigen 
analyse-ervaring het steeds minder nodig is aanvullende informatie te vragen. Een andere 
probleemfactor die wordt aangehaald is het vertalen van basisoorzaken naar 
verbetermaatregelen. Ook de HIM is na een jaar analyseren begonnen met het doorlopen van 
de geanalyseerde incidenten en probeert daar de juiste verbetervoorstellen uit te bepalen. 
 
Implementatieproblemen en oplossingen 
De instellingen noemen verschillende problemen die zij hadden bij de implementatie van 
PRISMA voor het analyseren van incidenten: 
• Maken rapportage naar aanleiding van analyses 
• Nut alle incidenten analyseren 
• Weinig meldingen artsen 
• Maken van oorzakenboom en koppelen basisoorzaken aan classificaties 
• Betrouwbaarheid analyses 
Als oplossing voor het probleem met het maken van oorzakenbomen wordt gezegd dat veel 
oefenen helpt om beter te kunnen analyseren. Ook wordt er door sommige instellingen door 
meerdere personen tegelijk geanalyseerd. Wat betreft het classificeren van de basisoorzaken 
helpt het om een extra uitleg bij de classificaties te hebben. De andere problemen zijn nog 
niet opgelost. Wel wordt door een instelling aangegeven dat zij op dit moment alle incidenten 
analyseren en dat daardoor het analysetempo omhoog gegaan is. De betrouwbaarheid van de 
analyses wordt door sommige instellingen, net als in het LUMC, getest door middel van 
testcases in een betrouwbaarheidsanalyse.  
 
Huidige analyseproblemen 
Problemen waar de instellingen op dit moment nog mee kampen zijn: 
• Lastig om goede feedback en aandacht aan bepaalde groepen te geven en om zo het 

meldgedrag goed te houden 
• Vragen over de betrouwbaarheid/validiteit; implementeren van veranderingen op basis 

van PRISMA is gewenst, maar moet wel goed onderbouwd zijn 
Beide problemen zijn ook op de afdeling Heelkunde van het LUMC van toepassing: door de 
themaweek is het aantal meldingen enorm gegroeid (zie hoofdstuk 5), maar het is de vraag of 
dit kan worden vastgehouden. Ook de betrouwbaarheid van de analyses van de HIM wordt 
getest.  
In de andere instellingen wordt de betrouwbaarheid van de analyses gewaarborgd door af en 
toe betrouwbaarheidsonderzoeken uit te voeren, meldingen met elkaar door te lopen en door 
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nieuwe analisten goed in te werken. In één instelling wordt met twee multidisciplinaire 
groepen gewerkt die elk een gedeelte van het proces voor hun rekening nemen. Tussen deze 
groepen wordt steekproefsgewijs een parallelle analyse gedaan en de uitkomsten worden 
vergeleken. 

4.3 Conclusies en aanbevelingen deelonderzoek 2 
In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies uit deelonderzoek 2 per vragenlijst 
beschreven en worden naar aanleiding daarvan aanbevelingen gedaan. 

4.3.1 Conclusies deelonderzoek 2 
Interne vragenlijst melders 
Van de drie disciplines melden de verpleegkundigen het meest en zij waren ook het meest 
vertegenwoordigd in de themaweek Patiëntveiligheid. Voor de medewerkers die naar de 
themaweek zijn geweest is ‘verbetering veiligheidscultuur’ significant minder vaak een reden 
om een melding te doen. Voor medewerkers die niet hebben deelgenomen aan de themaweek 
is onduidelijkheid van het proces significant vaker een reden om niet te melden dan voor 
medewerkers die wel hebben deelgenomen. Dit zou kunnen impliceren dat het proces 
verduidelijkt is voor de aanwezigen van de themaweek. De melders willen graag feedback 
over hun melding en willen dit graag in de vorm van alleen een uitleg van de analyse. Een 
algemene terugkoppeling ontvangen zij graag per e-mail.  
 
Interne vragenlijst analisten 
In de oriëntatiefase bleek dat vooral het starten van de analyse met het opstellen van een 
voorlopige boom, het definiëren van aanvullende vragen en het ontvangen van informatie als 
langdurig wordt ervaren. Uit het onderzoek onder de analisten blijkt echter dat zij 
gezamenlijk gemiddeld net zo lang over het starten van de analyse doen, als over de 
afronding ervan met het classificeren van de basisoorzaken en het schrijven van feedback bij 
de melding. Uit de evaluatie van het analyseren met PRISMA viel op dat de ene analist die de 
terugkommiddag gevolgd heeft, het zeer met de stelling eens was dat deze geholpen heeft een 
melding beter te kunnen analyseren.  
 
Externe vragenlijst 
In vergelijking met externe instellingen blijkt dat de afdeling Heelkunde als een van de 
weinige afdelingen elke melding terugkoppelt naar de melder. Omdat uit het interne 
vragenlijst onderzoek onder de melders blijkt dat de melders op de afdeling Heelkunde graag 
feedback willen, kan dit beter niet veranderd worden.  
Problemen waar de instellingen op dit moment nog mee te kampen hebben zijn: 
• Het hoog houden van het aantal meldingen  
• De betrouwbaarheid/validiteit 
Beide problemen zijn ook op het LUMC van toepassing: door de themaweek is het aantal 
meldingen enorm gestegen (zie hoofdstuk 5), maar het is de vraag of dit kan worden 
vastgehouden. Omdat de melders graag feedback willen over hun meldingen is het aan de 
HIM om ook goede rapportages te geven na bijvoorbeeld iedere 100 meldingen om de 
melders betrokken te houden.  
Ook aan de betrouwbaarheid van de meldingen wordt in het LUMC gewerkt; de 
betrouwbaarheidsstudie in het kader van dit afstudeertraject heeft daar een eerste aanzet toe 
gegeven. De HIM heeft besloten te gaan selecteren op de meldingen die geanalyseerd 
worden, zodat er meer tijd over blijft om in tweetallen te gaan analyseren en de 
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betrouwbaarheid daarmee meer te kunnen waarborgen. Uit het externe vragenlijst onderzoek 
bleek dat de meeste andere instellingen ook in koppels analyseren. Daarnaast kunnen de 
commissieleden zelf, bijvoorbeeld jaarlijks, de betrouwbaarheid testen met behulp van de 
gemaakte handleiding. 

4.3.1 Aanbevelingen deelonderzoek 2 
De melders willen graag feedback ontvangen over hun melding en wanneer de eerste 100 
meldingen van de HIM zijn nagegaan willen zij hiervan graag per e-mail op de hoogte 
worden gehouden. Om het meldgedrag hoog te houden is het aan de HIM aan te bevelen om 
aan deze wensen tegemoet komen. 
Het schrijven van feedback door de analisten zou sneller kunnen door gezamenlijk te kijken 
naar wat voor iedereen een handig format voor terugkoppeling is. Blijkbaar was de versie die 
gemaakt is bij de introductie van de 30-dagen termijn nog niet handzaam genoeg. Inmiddels 
is deze versie aangepast. Belangrijk hierbij is overzichtelijkheid zodat wanneer de analyses 
later nog eens nagekeken worden alle informatie duidelijk zichtbaar is.  
Deelname aan een terugkommiddag wordt aanbevolen bij de overige analisten en moet met 
nadruk aangegeven worden op de vergaderingen van de HIM. 
Om de betrouwbaarheid van de analyses van de HIM te waarborgen is analyseren in koppels 
aan te bevelen, mede door de goede ervaringen van andere instellingen hiermee.  
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Hoofdstuk 5. Motivatie en voorlichting 
Om ervoor te zorgen dat er meer incidenten aan de HIM gemeld worden en het bestaan van 
het decentrale meldingssysteem op de afdeling Heelkunde meer bekendheid te geven, is een 
themaweek Patiëntveiligheid georganiseerd. Als eerste wordt het plan ter motivatie en 
voorlichting uiteengezet (§5.1) alvorens op de themaweek wordt ingegaan (§5.2). 

5.1 Plan ter motivatie en voorlichting 
Ter ondersteuning van een goede invoering van het decentrale meldingssysteem moeten de 
melders en analisten voorgelicht en geënthousiasmeerd worden om inhoudelijk volledige 
meldingen te doen respectievelijk tijdig kwalitatief goede feedback te geven.  
Ook volgens van Doornmalen (2006) is het van belang om de medewerkers op de afdeling 
Heelkunde duidelijk te maken wat er gemeld kan worden en hoe het melden van near misses 
tot verbeteringen kan leiden. Daarnaast moeten volgens haar medewerkers gestimuleerd 
worden om zo veel mogelijk meldingen te doen. Voor het motiveren van medewerkers tot het 
doen van meldingen is het volgens haar van belang dat zij bekend zijn met het systeem, de 
werking daarvan, de wijze waarop een melding gedaan kan worden en welke voordelen 
melden heeft.  
Wanneer de melders goed worden voorgelicht over hoe een melding er voor een analist 
idealiter uit zou zien, zou dit ervoor moeten zorgen dat de analisten voldoende accurate 
informatie van de melders krijgen en dat zij snel en gedegen feedback kunnen geven. 
 
Op basis van de oriëntatiefase en het onderzoek van van Doornmalen (2006) zijn de volgende 
stappen in het motiveren van melders te definiëren: 
• Voorlichting geven op de verschillende afdelingen over de activiteiten van de HIM en de 

wijze waarop meldingen worden afgehandeld. Dit kan worden gedaan aan de hand van 
een themaweek in het teken van patiëntveiligheid. 

• Open staan voor vragen van melders en hen voorlichten waar zij naar toe kunnen met hun 
vragen. 

• Het periodiek of na een aantal meldingen uitbrengen van nieuwsbrieven of posters om 
feedback te geven aan de melders. 

 
Op basis van de oriëntatiefase en het onderzoek van van Doornmalen (2006) zijn de volgende 
stappen in het motiveren van analisten te definiëren: 
• Aanpassen projectplan om het toegankelijker te maken voor de analisten. 
• Gezamenlijk analyseren van incidenten in een terugkerende bijeenkomst. De 

consensusbijeenkomst na de interrater reliability analyse kan daar ook toe dienen. 
• Melding aan de analisten wanneer de analysetermijn van 30 dagen overschreden is. 
• Updates en training geven over de invoering van MERS-TH. 
 
Functioneren HIM 
Naast de motivatie van de melders en analisten is het ook belangrijk dat de HIM zelf zo goed 
mogelijk functioneert ter ondersteuning van een goede implementatie van het decentrale 
meldingssysteem.  
Om de werkzaamheden van de HIM vast te stellen is bij de start van deze commissie in 2006 
een projectplan opgesteld. Omdat dit projectplan vrij formeel van aard was en niet meer up-
to-date, is dit door de afstudeerster herschreven. Een nieuwe versie van dit plan is in het 
archief van het secretariaat van de HIM opgenomen. Ook zijn bij het herschrijven de 
verschillende afstudeeronderdelen opgenomen. Voor het projectplan kan worden opgemerkt 



Afstudeerverslag J.D. Wijers: Een vreemde zaak? Meld maar raak! 
 

 62

dat met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden bepaalde onderdelen beter 
gedefinieerd zou moeten worden. 
Om de HIM zo goed mogelijk te laten functioneren, moeten de taken en 
verantwoordelijkheden van de HIM-secretaris duidelijk zijn. Daarnaast moet het voor 
iedereen duidelijk zijn wat de taken van de HIM-voorzitter zijn en welke rol de PRISMA 
expert heeft in de HIM. 
Punten die in dat kader duidelijk gedefinieerd moeten worden, zijn: 
• Wie verantwoordelijk is voor het opstellen van de agenda voor de HIM-vergadering 
• In welk tijdsbestek de notulen van de vergadering klaar moeten zijn 
• Wie verantwoordelijk is voor het naleven van de actiepunten in de notulen 
• Wie verantwoordelijk is voor het attenderen van analisten op overschrijden van de 

analysetermijn van 30 dagen 
• Wie het aanspreekpunt is voor de melders wanneer zij problemen ondervinden bij het 

doen van een melding en op welke tijdstippen zij daarvoor terecht kunnen 
• Wie het aanspreekpunt is voor de analisten wanneer zij problemen hebben met een 

analyse en op welke tijdstippen zij daarvoor terecht kunnen 
• Wie het aanspreekpunt is voor de analisten en melders met betrekking tot vragen over 

MERS-TH en op welke tijdstippen zij daarvoor terecht kunnen 
 
Onderwerpen die in het derde deelonderzoek aan bod komen zijn samengevat in figuur 34: 

 
Figuur 34: motivatie en voorlichting melders en analisten 

5.2 Themaweek Patiëntveiligheid 
In 2007 is er van 10 tot 13 april een themaweek Patiëntveiligheid georganiseerd door een 
HIM analist en de afstudeerster. 
De reden voor de themaweek was om de Heelkunde Incident Meldingscommissie bekend(er) 
te maken bij medewerkers van de afdeling Heelkunde. Daarnaast was het doel om het aantal 
incidentenmeldingen te verhogen en eventuele angst bij medewerkers om te melden weg te 
nemen.  

5.2.1 Inhoud themaweek Patiëntveiligheid 
Tijdens de week is er iedere dag een andere spreker geweest. Elke spreker heeft zijn verhaal 
op drie verschillende tijdstippen over de drie verpleegafdelingen verspreid gehouden. Iedere 
dag stond er een andere slogan centraal die op de betreffende dag op posters op de afdelingen 
zijn gehangen. Deze waren gerelateerd aan het onderwerp van de presentatie van die dag, zie 
bijlage XX. De presentaties zijn zoveel mogelijk interactief gehouden, het stellen van vragen 
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en het voeren van discussies zijn aangemoedigd. Voor elke bijeenkomst is bijgehouden welke 
vragen er zijn gesteld en van welke disciplines er medewerkers aanwezigen zijn geweest, zie 
bijlage XXI.  
Om de komst van medewerkers te stimuleren en om hun aandacht te waarderen zijn er 
lunches geserveerd en is er ter afsluiting een borrel georganiseerd.  

5.2.2 Evaluatie themaweek Patiëntveiligheid 
Wat betreft het aantal aanwezigen was de themaweek in 2007 een groot succes: bij de 
presentaties waren in totaal 183 aanwezigen. Het stellen van vragen en het houden van 
discussies ging bij de meeste bijeenkomsten voorspoedig. De vragen die gesteld waren 
hadden betrekking op verschillende onderwerpen (zie bijlage XXI): 
• Waar vind ik het meldingsformulier? 
• Wie zijn de analisten van de HIM? 
• Wat kan ik melden? 
 
Het aantal meldingen is na de themaweek gestegen, zie figuur 35. Hiermee is het doel ‘meer 
incidentmeldingen op de afdeling Heelkunde’ gehaald.  
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Figuur 35: Aantal meldingen in het afgelopen jaar 
 

In tabel 25 worden de meldingen van 
april en mei 2006 met april en mei 2007, 
de maanden tijdens en na de themaweek, 
vergeleken. 
 

Wanneer wordt gekeken naar de categorisatie van meldingen, zoals ook in de oriëntatiefase 
bij de eerste 83 meldingen is gedaan, dan kan worden gezien dat de inhoud van de meldingen 
na de themaweek is veranderd, zie figuur 36. 

Maand Aantal Maand Aantal Totaal 
April 2006 2 Mei 2006 3 5 
April 2007 31 Mei 2007 34 65 
Tabel 25: vergelijking april-mei ’06 en ‘07     
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Medicatie
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Materiaal en Apparatuur
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a: n=96 
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  Figuur 36: categorisatie meldingen voor en na de themaweek  
 
In figuur 36a zijn de meldingen tot aan de themaweek, 96 in totaal, gecategoriseerd. In figuur 
36b zijn de meldingen van 10 april tot 29 mei gecategoriseerd, 63 in totaal. Er kan worden 
opgemerkt dat de categorie ‘Medicatie’ nog steeds de grootste categorie is en dat de 
‘Communicatie en Planning’ duidelijk groter is geworden, ten koste van de categorieën 
‘Vallen’ en ‘Materiaal en Apparatuur’. Wanneer er gekeken wordt naar de vragen die gesteld 
zijn in de themaweek, bijlage XXI, dan kan worden gezien dat hierover geen specifieke 
vragen zijn gesteld, maar dat wel aan de melders duidelijk is gemaakt dat in principe alle 
‘vreemde’ gebeurtenissen gemeld kunnen worden, en dat ook de secretaresse, 
voedingsassistentes en ander personeel dat op de afdeling Heelkunde aanwezig is kan 
melden, naast de artsen en verpleegkundigen. Meldingen die te maken hebben met de 
categorie ‘Communicatie en Planning’, zoals het niet ophalen van een patiënt voor OK of het 
verkeerd invoegen van brieven in statussen, betreft namelijk ook dit personeel.  
 
Omdat het voor artsen moeilijk blijkt om aan een themaweek deel te nemen, wordt 
aanbevolen om hen op een andere manier bekend te maken met het werk van de HIM. De 
HIM heeft inmiddels bedacht om artsen in opleiding een verplichte duur deel te laten nemen 
aan de HIM. Wellicht zorgt dit al voor meer bekendheid onder deze discipline. Daarnaast 
kunnen de artsen bijvoorbeeld tijdens de overdracht op één dag in de week er op geattendeerd 
worden dat wanneer er tijdens hun dienst iets is voorgevallen zij dit aan de HIM kunnen 
melden. Naast een themaweek kan voor de artsen wellicht wel een dag of ochtend in het 
teken van patiëntveiligheid staan en kan door middel van een interactieve presentatie de HIM 
bekender worden gemaakt. 
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Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen 
De centrale probleemstelling voor dit afstudeeronderzoek was: 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen per onderzoeksvraag gepresenteerd 
worden (§6.1). Tevens zullen enkele theoretische implicaties worden gegeven en daarnaast de 
beperkingen van dit onderzoek (§6.2, §6.3). Dit samen dient als basis voor verbeteringen 
rondom de HIM en eventueel verder onderzoek (§6.4). 

6.1 Conclusies en aanbevelingen  
Het stroomschema dat tijdens dit afstudeeronderzoek als leidraad is gehouden is nog eens 
weergegeven in figuur 37.  
 

 
Deelonderzoek 1: interrater reliability studie 
Voor dit deelonderzoek stond de vraag ‘Hoe kan een interrater reliability analyse het beste 
worden uitgevoerd ter ondersteuning van het maken van betrouwbare analyses?’ centraal. De 
stappen vijf tot en met elf uit het stroomschema zijn in deze studie geanalyseerd.  
Een handleiding van de gehanteerde analyse procedure is opgenomen in het secretariaat van 
de HIM waarmee zij een dergelijk betrouwbaarheidsonderzoek kunnen uitvoeren.  
Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het niet zozeer bij het afronden van de 
oorzakenboom verkeerd gaat met analyseren, maar dat het definiëren van de topgebeurtenis, 
het bepalen van wat er onderzocht moet worden, vaak al niet nauwkeurig genoeg gaat. Dit 
levert vervolgens problemen op met het definiëren van basisoorzaken. Met betrekking tot het 
classificeren van basisoorzaken kan gezegd worden dat de analisten nog moeite hebben met 
het onderscheid maken op subcategorie niveau.  
Naar aanleiding van de consensusbespreking en het zien van verschillende uitwerkingen van 
oorzakenbomen bij eenzelfde casus, is door de HIM besloten om in paren te gaan analyseren. 
Omdat het niet mogelijk is om dan nog alle incidenten te gaan analyseren, wordt er in het 
vervolg een selectie gemaakt. De selectiecriteria zijn opgesteld door de voorzitter van de 
HIM. Valincidenten worden in het vervolg bijvoorbeeld niet meer geanalyseerd tenzij de 
oorzaken liggen in technologie of andere verbeterbare zaken. Medicatiefouten worden wel 
geanalyseerd tenzij ze voortkwamen uit verwarring of de toedieningtijden onjuist vermeld 
waren. Naast het analyseren in paren is het aan te bevelen om de analisten gepaste training te 
bieden: terugkoppeling van de gemaakte oorzakenbomen op zowel individueel als 
groepsniveau is daarbij van belang. Een terugkoppeling op groepsniveau kan het karakter 
hebben van de consensusmeeting, waarvan geadviseerd wordt om deze halfjaarlijks te 

 
Figuur 37: stroomschema meldings- en analyseproces 

De invoering van het decentraal meldingssysteem op de afdeling Heelkunde verloopt 
niet optimaal: het aantal incidentmeldingen ligt in vergelijking met andere afdelingen 
laag, de kwaliteit en tijdsduur van de incidentanalyses kan verbeterd worden en de 
effecten van de invoering van de PRISMA methode als analysemethode voor een 
decentraal meldingssysteem zijn binnen het LUMC onbekend.
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herhalen. Om het classificeren van de analisten op subniveau te verbeteren kunnen zij 
gebruik maken van de voorbeeldenlijst bij classificaties. Op deze manier kan, met het nemen 
van de juiste maatregelen, het analyseniveau van de HIM omhoog worden gebracht en 
gehouden. De tijdsduur van het maken van een analyse zal door het opdoen van meer analyse 
ervaring na verloop van tijd afnemen.  
 
Deelonderzoek 2: evaluatie meldings- en analyseproces 
Voor dit deelonderzoek stond de vraag ‘Wat zijn de effecten van de invoering van de 
PRISMA methode?’ centraal. Aan de hand van de drie vragenlijstonderzoeken, twee intern 
en één extern gericht, zijn alle 12 de stappen uit het stroomschema geanalyseerd.  
Omdat het nog niet voor alle melders duidelijk is wat ze kunnen melden en wat 
oorzakenbomen zijn, is het ‘Instructieformulier melden’ aangepast. Dit formulier, besproken 
in hoofdstuk 2, werd niet gebruikt. Het is aan te bevelen om dit aangepaste formulier bij het 
meldingsformulier op de website van Heelkunde te plaatsen, naast de door de afstudeerster 
opgestelde uitleg van de PRISMA methode.  
Om de melders betrokken te houden is het van belang dat er periodiek feedback wordt 
gegeven, zoals zij aangeven in de vragenlijst. Op deze manier zien melders wat er met hun 
meldingen gebeurt. Het wordt aangeraden dit steeds na een bepaald aantal, of na een 
bepaalde periode zoals in andere instellingen wordt gedaan, te blijven herhalen om de 
melders betrokken te houden.  
Het analyseproces duurde volgens de oriëntatie en de interne vragenlijst aan de analisten 
lang. Deze wordt verkort door de 30-dagen termijn die is ingesteld en door het standaard 
format waarin de analisten de feedback aan de melder kunnen schrijven. Om het schrijven 
van feedback bij een melding te verkorten is er een nieuwe, overzichtelijke versie van het 
format gemaakt. Aan de 30-dagen termijn zal door de secretaris van de HIM vast moeten 
worden gehouden om striktheid in de HIM te scheppen.  
Externe instellingen blijken met soortgelijke problemen te kampen als de afdeling 
Heelkunde. Het hoog houden van het aantal meldingen en de betrouwbaarheid van de 
analyses zijn ook daar problemen. In het LUMC is met dit afstudeeronderzoek getracht beide 
problemen te verkleinen.  
Met betrekking tot het onderzoek naar de implementatie van de PRISMA methode kan 
gezegd worden dat het voor een instelling van belang is dat er aandacht wordt geschonken 
aan de gebruikers van het systeem. De melders van incidenten krijgen niet zozeer te maken 
met analyseren met behulp van PRISMA, maar wel met de termen van deze methode in de 
feedback die zij krijgen. Aandacht aan hen wordt beloond met meer meldingen, doordat zij 
zien dat er iets met hun melding gedaan wordt. De analisten van incidenten hebben vooral in 
het eerste jaar van analyseren met de PRISMA methode aandacht nodig op de twee gebieden 
die in het interrater reliability onderzoek zijn onderzocht: het opstellen van oorzakenbomen 
en daarmee het identificeren van basisoorzaken en daarnaast het classificeren van 
basisoorzaken.  
 
Motivatie en voorlichting 
Als initiatief om de melders voor te lichten en te enthousiasmeren is de themaweek 
Patiëntveiligheid georganiseerd. Het doel hiervan was om het bestaan en de voordelen van 
het decentrale meldingssysteem op de afdeling Heelkunde bekender te maken en dat er meer 
incidenten aan de HIM gemeld worden. Mede door het stijgend aantal meldingen kan 
geconcludeerd worden dat de HIM meer bekendheid heeft gekregen na de themaweek, en 
daarbij vooral bij de verpleegkundigen, die daarbij in grote getalen aanwezig waren. 
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Het is van belang dat het stijgend aantal meldingen wordt vastgehouden, om te kunnen 
werken aan de patiëntveiligheid binnen het LUMC. Hiervoor moet de trend in de gaten 
worden gehouden en worden ingegrepen wanneer het aantal meldingen zakt. Een soortgelijke 
themaweek kan worden georganiseerd wanneer dit nodig is. Naast een themaweek zou ook 
aandacht kunnen worden getrokken voor het melden van incidenten door posters, 
nieuwsbrieven of een opfrispresentatie tijdens een klinische les. Voor de artsen kunnen 
andere initiatieven worden gestart als het verplicht stellen van deelname in de HIM, 
periodieke aandacht op het melden aan de HIM tijdens de overdracht en het organiseren van 
een themadag.  
Om meer duidelijkheid te scheppen over de verschillende verantwoordelijkheden rondom de 
HIM is het aan te bevelen om deze op te nemen in het projectplan of een soortgelijk 
document en hier meer gebruik van te maken, zoals het uitreiken van dit document aan 
nieuwe leden van de commissie.  

6.2 Theoretische implicaties 
In relatie tot het literatuuronderzoek dat is gedaan [Wijers, 2007] kunnen enkele verschillen 
worden opgemerkt met de betrouwbaarheidsstudies die door eerdere afstudeerders zijn 
gehouden. Geen van de afstudeerders beschreef namelijk een analyse van hoe de 
totstandkoming van de oorzakenbomen en het identificeren van de basisoorzaken in zijn werk 
is gegaan en of hiervan een beoordeling heeft plaats gevonden. Dit afstudeertraject geeft deze 
identificatie zo objectief mogelijk weer en maakt hier een kwantitatieve vergelijking van. De 
betrouwbaarheid van analyses met de PRISMA methode kan hierdoor meer gewaarborgd 
worden en is ook voor externe instellingen bruikbaar.  
Volgens de KNMG (2006) is het om het melden van incidenten te bevorderen van belang om 
de cultuur op een ziekenhuisafdeling te veranderen en een werkbare meldingsprocedure op 
afdelingsniveau in te voeren. Uit de vragenlijst onder de melders van de afdeling Heelkunde 
van het LUMC blijkt de cultuur goed te zijn om te melden. Ook de meldingsprocedure blijkt 
redelijk werkbaar, al wordt ter ondersteuning het ‘instructieformulier hoe te melden’ 
ingevoerd.  
Naar aanleiding van het veiligheidsprogramma 'Voorkom schade, werk veilig' 
[www.vmszorg.nl] is het de bedoeling om binnen vijf jaar het aantal mogelijk vermijdbare 
sterfgevallen en andere schades met 50% te verminderen. Het stijgend aantal meldingen door 
initiatieven vanuit de HIM en het kwalitatief goed feedback geven over deze meldingen zal 
ook in het LUMC de schadecijfers doen verlagen. Wanneer elke afdeling binnen het LUMC 
een decentraal meldingssysteem heeft is het aan te bevelen om een themaweek op 
ziekenhuisniveau te organiseren om de cijfers verder te verlagen.  

6.3 Beperkingen 
Met betrekking tot de interrater reliability studie zijn verschillende beperkingen van de 
studieopzet tijdens het onderzoek naar voren gekomen:  
• In onderdeel A, het identificeren van basisoorzaken, bleek dat het beoordelen van EN-

poorten lastig is: de PRISMA methode gaat uit van een juist gedefinieerde topgebeurtenis 
en goede basisoorzaken met classificaties, maar de weg ertussen is voor de database niet 
van belang. Voor dit onderzoek is het wel goed om te kijken of er foutief takken in een 
boom worden gedefinieerd, maar wanneer een juiste tak meer EN-poorten oplevert dan in 
de gouden standaard het geval was, dan is dit niet echt kwalijk. 

• Er is getracht om voor de beoordeling van de aanvullende vragen een overzicht te maken 
met noodzakelijke onderwerpen van de aanvullende vragen, de manier van doorvragen, 
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het wel of niet aansnijden van een nieuwe tak, het vragen naar protocollen en de aandacht 
naar de afwijking van de normale situatie. Bij het toepassen van dit overzicht in de 
beoordeling van de gestelde aanvullende vragen, bleek het invullen van de 
antwoordcategorieën door de afstudeerster echter subjectief en is ervoor gekozen om de 
aanvullende vragen enkel te beoordelen op nuttig of niet nuttig.   

• De topgebeurtenis zou beoordeeld worden met HIT, MISS of False alarm. Een ‘False 
Alarm’ zou dan betekenen dat er wel een topgebeurtenis is gedefinieerd, maar dat deze 
verschilt van de gouden standaard. Het bleek dat het lastig was de topgebeurtenissen in 
deze driepunts-schaal vast te leggen, waardoor gekozen is voor een vijfpunts-schaal met 
plussen en minnen (++, +, +/-, -, --).  

• Tijdens de consensusbespreking bleek dat het voor de analisten lastig was om 
consensusbomen uit de verschillende individuele oorzakenbomen op te stellen, omdat zij 
tijdens deze bespreking geen inzicht hadden in de aanvullende vragen die iedereen 
gesteld had en sommige analisten bomen hadden gemaakt op basis van eigen interpretatie 
van de casusbeschrijving. Daarnaast werden de bomen tijdens deze bespreking samen op 
een A3-vel uitgereikt met de namen van de analisten erbij. Wellicht is het voor een 
volgende studie beter om de bomen anoniem uit te reiken, zodat analisten zich niet 
geremd voelen kritisch over de bomen te zijn.  

• Het aantal basisoorzaken dat door de analisten geclassificeerd is in onderdeel B was laag. 
De 19 basisoorzaken die door hen geclassificeerd zijn kwamen voort uit vier 
oorzakenbomen die in eerste instantie aan hen zouden worden uitgereikt. Omdat echter 
niet alle analisten onderdeel A van het deelonderzoek hadden afgerond, was het beter om 
geen oorzakenbomen voor het tweede onderdeel uit te reiken, maar enkel de 
basisoorzaken van de opgestelde oorzakenbomen. Om gevalideerde conclusies te trekken 
is het echter beter om een studie met meerdere basisoorzaken uit te voeren.  

6.4 Voorstellen voor vervolgstudies 
Op basis van de drie onderdelen van dit afstudeeronderzoek kunnen een aantal voorstellen 
voor vervolgonderzoek worden gedaan: 
Interrater reliability studie 
Naast het identificeren en classificeren van basisoorzaken kan het denkniveau dat analisten 
hebben in kaart worden gebracht. Verschillende manieren van denken leiden tot verschillende 
oorzakenbomen en het blijkt niet altijd zo te zijn dat kwalitatief lage bomen ook door 
analisten zijn opgesteld die de analysemethode niet begrijpen.  
De studie die in dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd kan beïnvloed zijn door verschillende 
factoren. Eenzelfde studie, maar uitgevoerd in een laboratorium omgeving, zou andere 
resultaten kunnen geven. In een laboratorium setting kunnen alle factoren zonder ruis worden 
gemeten, zoals de analysetijd en de volgorde van analyseren. Het is nuttig hier verder 
onderzoek naar te doen. 
Meldings- en analyseproces 
Wanneer softwarepakket MERS-TH wordt ingevoerd kunnen de effecten hiervan op het 
meldings- en analyseproces worden onderzocht: welke stappen veranderen er daadwerkelijk 
en waarmee hebben de melders en analisten hulp nodig bij het gebruik van dit pakket. 
Motivatie en voorlichting 
Het melden door de discipline artsen blijkt niet alleen op de afdeling Heelkunde van het 
LUMC een probleem te zijn, maar ook de externe instellingen gaven dit aan. Een 
vervolgstudie zou uit kunnen wijzen op welke manier de artsen het beste benaderd kunnen 
worden voor promotie van een patiëntveiligheidscommissie als de HIM.  
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Bijlage I Terminologie m.b.t. veiligheid van patiënten  
In deze bijlage worden termen die veel rondom de veiligheid van patiënten worden gebruikt gedefinieerd. 
Deze definities zijn van Everdingen et al. (2006) en zijn eerder verschenen in Medisch Contact [Wagner en 
van der Wal, 2005]. 
 
Patiëntveiligheid: het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte 
lichamelijk en/of psychische schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele 
standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkoming van het zorgsysteem  
Veiligheidsmanagementsysteem: een bedrijfsfunctie die gericht is op het structureel en 
planmatig in kaart brengen, analyseren, verbeteren en borgen van de veiligheid van patiënten 
en medewerkers. In dat systeem worden risico’s preventief geïnventariseerd, incidenten en 
interventies continu of periodiek in kaart gebracht en geanalyseerd en knelpunten via 
systematische verbetering aangepakt.  
Complicatie: onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van 
een zorgverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing 
van het (be-)handelen noodzakelijk is, dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade  
Inherent medisch risico: een door de hulpverlener afgewogen risico of ingecalculeerd 
neveneffect van een behandeling die in de vakliteratuur is beschreven en waarbij het beoogde 
effect van de behandeling van groter belang wordt geacht dan de ernst van de schade of de 
kans op het ontstaan daarvan.  
Vermijdbare complicatie: onbedoelde gebeurtenis (procesgang) die is ontstaan door het 
(niet) handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade (uitkomst) voor 
de patiënt, zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking, verlenging 
of verzwaring van de behandeling, dan wel het overlijden van de patiënt  
Fout (error): het niet uitvoeren van een geplande actie (fout in uitvoering) of het toepassen 
van een verkeerd plan om het doel te bereiken (fout in de planning) 
 
Classificatie/Actie matrix: 
ECM 
code 

Techniek Procedures Informatie en 
communicatie 

Training Motivatie Escalatie Reflectie 

T-EX      X  
TD X       
TC X       
TM X       
O-EX      X  
OK      X  
OP  X      
OM      X  
OC       X 
H-EX      X  
HK_   X  Nee   
HR_    X    
HS_ X    Nee   
PRF¹        
X        
Tabel 26: classificatie/actie-matrix [vand. Schaaf, 1997]        

1 Als bepaalde patiënt gerelateerde factoren (zoals taalproblemen) die niet door de patiënt zelf voorkomen 
kunnen worden zich blijken te herhalen, dan dienen deze problemen op organisatorisch niveau te worden 
opgelost (i.e. escalatie). 
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Bijlage II Code of Conduct 
In deze bijlage wordt de ‘Code of Conduct’ gegeven, waarin de spelregels staan waaronder de HIM 
opereert.
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Bijlage III Categorisatie eerste 83 meldingen 
In deze bijlage worden de eerste 83 meldingen gecategoriseerd naar inhoud van de melding.  
 
Medicatie Vallen Materiaal en 

Apparatuur 
Communicatie 
en Planning 

Overig 

4 9 2 1 72 
6 13 3 10 77 
7 14 5 11  
8 16 12 34  
15 18 52 42  
17 21 56 53  
19 25 60 65  
20 26 61 75  
22 27 68 76  
23 32 69 79  
24 43 74 84  
28 57 80   
29 64 81   
30 66 82   
31 71    
33 73    
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
44     
45     
46     
47     
48     
50     
51     
54     
55     
58     
59     
62     
63     
67     
70     
78     
83     
40 16 14 11 2 
Tabel 27: categorisatie eerste 83 meldingen     
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Bijlage IV Steekproef van incidentmeldingen 
In deze bijlage wordt een steekproef van 13 meldingen geanalyseerd. 
 

VANb. 
melding 

Plaats 
vinden 

incident 

Melden van 
incident bij 
secretaris 

HIM 

Toewijzen 
melding 

aan analist 
door 

secretaris 

Start analyse, 
definiëren 

aanvullende 
informatie en 

ontvangen 

Analyse 
afgerond en 

naar 
secretaris 

HIM 

Analyse 
teruggekoppeld 
aan melder door 
secretaris HIM 

Doorlooptijd 
analyse vanb. 

000 01-01-‘06 02-01-‘06 04-01-‘06 10-01-‘06 28-01-‘06 31-01-‘06 30 dgn 
4 26-4-‘06 26-4-‘06 8-5-‘06 ? 24-5-‘06 13-10-‘06 5 mnd, 17 dgn 
15 27-6-‘06 4-7-‘06 10-7-‘06 ? (op 21-7 nog 

niet ontvangen) 
9-10-‘06 6-12-‘06 5 mnd, 9 dgn 

20 12-7-‘06 13-7-‘06 17-7-‘06 ? 4-9-‘06 23-10-‘06 3 mnd, 11 dgn 
22 23-7-‘06 23-7-‘06 24-7-‘06 ? 1-8-‘06 1-8-‘06 9 dgn 
26 2-8-‘06 2-8-’06  14-8-‘06 ? 1-9-‘06 1-9-‘06 1 mnd  
33 7-9-‘06 11-9-‘06 11-9-‘06 ? 11-10-‘06 6-12-‘06 3 mnd  
42 2-10-‘06 4-10-‘06 9-10-‘06 ? 6-11-‘06 6-12-‘06 2 mnd, 4 dgn 
51 24-10-‘06 30-10-‘06 30-10-‘06 ? 6-11-‘06 6-12-‘06 1 mnd, 12 dgn 
57 29-11-‘06 1-12-‘06 4-12-‘06 ? 15-1-‘07 15-1-‘07 1 mnd, 16 dgn 
61 28-11-‘06 1-12-‘06 4-12-‘06 ? 5-2-‘07 5-2-‘07 2 mnd, 7 dgn 
70 12-12-‘06 20-12-‘06 21-12-‘06 ? 15-1-‘07 15-1-‘07 1 mnd, 3 dgn 
75 11-1-‘07 15-1-’06 15-1-‘06 ? 5-2-‘07 12-2-‘07 1 mnd 
82 7-2-‘07 7-2-‘07 14-2-‘07 ? - - - 
Tabel 28: steekproef incidentmeldingen        

 
De melding met nummer 000 zou een gewenste situatie zijn, waarbij de totale analysetijd 30 
dagen is.  
De meldingen zijn met hun registratienummer aangegeven. 
De tabel is bijgewerkt tot 16 februari 2007.  
De afspraak van het afronden van een oorzakenboom binnen 30 dagen is in december ’06 
gedaan. Als het goed is zullen de meldingen na die tijd dus binnen een termijn van 30 dagen 
worden geanalyseerd.  
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Bijlage V Instructieformulier bij melden 
Deze bijlage bevat het instructieformulier bij het melden en opmerkingen hierop. 
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Inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot instructieformulier 
 
Met betrekking tot de inhoud van dit instructieformulier is er de vraag of een incidentanalyse 
ook op afdelingsniveau wordt besproken en of aanbevelingen vanuit de HIM alleen aan de 
melder worden gedaan of ook aan de leidinggevende.  
Daarnaast schrijft het instructieformulier voor dat werknemers materiaalfouten en het falen 
van medische apparatuur ergens anders moeten melden. Het zou handig zijn wanneer hier 
‘materiaalfout’ wordt gedefinieerd om extra werk voor de HIM te voorkomen.  
Tevens schrijft het instructieformulier voor dat de melding binnen tien dagen verstuurd moet 
zijn. Het is de vraag waarom dat zo is; is dat omdat de melder anders de precieze gang van 
zaken met betrekking tot het incident vergeten is?  
 
Op het instructieformulier staat dat de HIM de melding rubriceert in fout, ongeval of 
incident. Wordt er nu nog gerubriceerd of dat alles als een incident wordt gezien? 
Bij nader onderzoek blijkt dat dit rubriceren niet meer wordt toegepast.  
 
Het inschrijfformulier geeft voorbeelden van zaken die niet gemeld moeten worden aan de 
HIM; onbehandelde klachten, ARBO-zaken of vermogensschade-zaken. Het is onduidelijk of 
dit uitsluitende voorbeelden zijn en of deze voorbeelden uit ervaring zijn opgesteld.  
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Bijlage VI Meldingsformulier 
Deze bijlage bevat het meldingsformulier en opmerkingen hierop. 
 
Mailen: HIM@LUMC.NL. Opsturen: Secretariaat Medische Besliskunde (J10-S-81), t.a.van  
J. Nagtegaal. 

 

 
Incidentformulier t.b.van Heelkunde Incident Melding (HIM) 

Autorisator: Voorzitter HIM 
Autorisatiedatum: 16 mei 2006, versie 1 

           Revisiedatum: 1 januari 2007 
           Doc. beheerder: Secretaris HIM 

 

 

  

Informatie over het incident 

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

 

 

2. Wanneer heeft het incident plaatsgevonden?      

Datum: Tijdstip:                        [  ] Onbekend 

 3. Waar heeft het incident plaatsgevonden?    

O
nt

st
aa

n 

Locatie:   [  ] Onbekend 

O
nt

d
k4. Wanneer werd het incident ontdekt? 

[  ] Datum en tijdstip van ontdekking vallen samen met het plaatsvinden van het incident. 
[  ] Datum en tijdstip van ontdekking verschillen en zijn gelijk aan: 

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

Wanneer u anoniem een melding wilt doen, of de papieren versie wilt gebruiken, dan kunt u het 
meldingsformulier opsturen naar het secretariaat Medische Besliskunde (J10-S-81), t.a.van J. Nagtegaal. 
 

Informatie over de patiënt 

Achternaam: Patiëntnummer: 

Informatie over u als melder                                                    [  ] Anoniem 

Achternaam: Personeelsnummer: 

Telefoonnummer: (E-mail)-adres: 

Was u direct betrokken bij het incident?  [  ] Ja [  ] Nee 

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

5. Waar werd het incident ontdekt? 

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

Locatie: 

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

 [  ] Ja [  ] Nee 

Indien neen, hoe werd het incident dan wel ontdekt? 

Door wie of wat werd het incident ontdekt ?  *) 

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

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

O
nt

de
kk

in
g 

*) Indien meerdere antwoorden van toepassing zijn, gaarne nummeren van 1 t/m n, volgens tijdigheid of belang. 

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

 [  ] Ja              [  ] Nee 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         [  ] Onbekend 
         [  ] Geen gezondheidsnadeel voor de patiënt 
         [  ] Wel gezondheidsnadeel voor de patiënt, namelijk:  
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12. Heeft u suggesties, hoe dit incident voorkomen had kunnen worden, dan wel hoe vergelijkbare incidenten 
in de toekomst te voorkomen (of te verminderen) zijn?  
         [  ] Ja, namelijk: 
 
 
         [  ] Nee 

 
 
Inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot meldingsformulier 
 
Een vraag met betrekking tot het meldingsformulier is of het formulier voor de melders 
gemakkelijk te vinden is op het intranet.  
Verder wordt in het meldingsformulier verwezen naar de ‘code of conduct’. Wellicht kan de 
plek waar deze gevonden kan worden op dit formulier worden vernoemd.  
Op het meldingsformulier moet de melder beschrijven of het incident werd ontdekt door een 
protocol. Wellicht is het handig hier de melder ook het protocol te laten beschrijven, dat 
voorkomt onnodig navragen voor de analist.  
Het nummeren van tijdigheid op de meldingsformulieren van wie in welke volgorde het 
incident ontdekten wordt overgeslagen door de melders.  
 
Op het meldingsformulier moet de melder bij vraag 8 aanvinken of een van de aspecten van 
toepassing zijn geweest op het incident. Het lijkt of deze lijst niet allesomvattend is. Het is de 
vraag of deze aspecten uit ervaring voort komen. In paragraaf 2.1 zijn alle meldingen 
nagegaan op categorie van voorkomen en daar is een andere indeling gehanteerd, gebaseerd 
op de inhoud van de melding. Wanneer dit lijstje naast de categorieën die gedefinieerd zijn 
op het meldingsformulier wordt gelegd, dan valt er een aantal dingen op. Categorie 1 en 3 
(medicatie en val) komen vaak voor en zijn duidelijk gedefinieerd. Ook categorie 4 
(apparatuur) is duidelijk. Wellicht zou voor de duidelijkheid extra, of in plaats van, de term 
apparatuur ook materiaal kunnen worden genoemd. Categorie 2 (bloedproduct) is onduidelijk 
gedefinieerd: het kan voorkomen dat een bloedproduct niet of verkeerd wordt afgenomen, 
verkeerd wordt geregistreerd enzovoort. Valt dit alles onder deze categorie? Uit de analyse 
blijkt dat geen van de gedane meldingen onder deze categorie valt. Er is een melding geweest 
met betrekking tot bloedafname uit de shuntarm, maar dit had betrekking op de 
communicatie tijdens de overdracht. Categorie 5 (invasieve ingreep) is slechts éénmaal in de 
83 gedane meldingen voorgekomen. Wellicht zou een dergelijk incident, zoals in paragraaf 
2.1, beter onder een categorie ‘overig’ kunnen worden geschaald. Categorie 6 (extubatie) is 
niet van toepassing voor patiënten op de afdeling Heelkunde. In paragraaf 2.1 is een categorie 
‘communicatie en planning’ opgenomen, waar veel incidenten onder geschaald kunnen 
worden. Wellicht is opname hiervan op het meldingsformulier handig.  
 
Naar aanleiding van de revisiedatum 1 januari 2007 is op de HIM-vergadering van februari 
aan de leden gevraagd eventuele opmerkingen aan de secretaris door te geven.  
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Bijlage VII Brief voor ontvangst melding 
Deze bijlage bevat de brief die melders ontvangen wanneer hun melding binnen is bij de HIM en 
opmerkingen op deze brief.  
 

A f d e l i n g  Medische Besl iskunde  
  

t e l e f o o n  071-5261529 
e - m a i l   

o n z e  r e f e r e n t i e  HIM  

u w  r e f e r e n t i e   
  

d a t u m   
o n d e r w e r p  Ontvangstbevestiging incidentmelding

c c   
 
Geachte mevrouw, heer,  
Bij dezen bevestig ik de ontvangst van uw incidentmelding van/aangaande …..  
De melding zal door een van de leden van de Commissie Heelkunde Incident Melding 
worden bestudeerd en/of geanalyseerd, waarna de (voorlopige) resultaten van de eventuele 
analyse in het eerstkomende overleg van de Commissie Heelkunde Incident Melding zullen 
worden besproken. 
 
Het kan zijn dat u, ten behoeve van een correcte analyse, benaderd zult worden voor 
aanvullende informatie. 
 
Het proces van analyseren en het beoordelen van de effectiviteit van voorgestelde 
preventieve maatregelen en dergelijke zal enige weken in beslag nemen. U ontvangt over de 
uitkomsten hiervan te zijner tijd elektronisch en/of schriftelijk bericht.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
J.J.H. Nagtegaal-Beelen, 
Secretaris Commissie Heelkunde Incident Melding. 
 
 
Inhoudelijke opmerkingen met betrekking tot brief voor ontvangst melding 
 
Een vraag die naar voren komt met betrekking tot deze brief van de HIM-secretaris aan de 
melder, is dat in de brief staat dat de melder binnen enkele weken terugkoppeling krijgt. Dit 
omvat op dit moment echter enkele maanden zoals te zien is in de documentatie van 
afhandeling van incidenten.  
 
Daarnaast rijst de vraag of ieder resultaat van een analyse besproken wordt op de HIM-
vergadering, in de brief staat namelijk dat één van de analisten het incident zal analyseren en 
dat de uitkomsten van de analyse op de eerstvolgende vergadering worden besproken.  
Uit nader onderzoek is gebleken dat een dergelijke gezamenlijke bespreking van ieder 
incident niet in de praktijk wordt toegepast. Wel is er eenmaal bijeenkomst geweest waarin 
alle analisten één incident dat zij lastig te analyseren vonden konden laten zien en hierop 
feedback van de andere analisten en de PRISMA expert kregen.  
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Bijlage VIII Codes meldingen 
Deze bijlage bevat de afdelingscodes die bij elke melding horen. Deze analyse is gedaan ter voorbereiding 
op de invoering van MERS-TH op de afdeling Heelkunde van het LUMC.  
 

De groene vlakken 
zijn afdelingen van 
de Heelkunde, 
maar die door de 
melders niet met 
deze codes werden 
aangeduid. De gele 
vlakken geven 
afdelingen aan die 
niet bij de 
Heelkunde horen.  
 
 
 

Nr melding Incident gebeurd Incident ontdekt 
1 Radiologie  Radiologie 
2 Pacu  J4Q J10Q 
3 Mirador HLK1  J10P 
4 J9Q J9Q 
5 J10P J10P 
6 J10P J10P 
7 J10Q J10Q 
8 J9Q J9Q 
9 J10Q J10Q 

10 CEH  K2R CEH  K2R 
11 CEH  K2R CEH  K2R 
12 J9Q J9Q 
13 J9Q J9Q 
14 J10P J10P 
15 Bij patiënt thuis HLK1  J10P 
16 HLK1  J10P HLK1  J10P 
17 Verkoever  J4Q J10Q 
18 J9Q J9Q 
19 OK  J4Q J10 
20 HLK1  J10P HLK1  J10P 
21 J9Q J9Q 
22 J10P J10P 
23 J9Q J9Q 
24 J10P J10P 
25 J9Q J9Q 
26 J10Q J10Q 
27 J10Q J10Q 
28 J10Q J10Q 
29 Radiologie J10Q 
30 Pacu  J4Q HLK1  J10P 
31 J9Q J9Q 
32 J10Q J10Q 
33 J10Q J10Q 
34 OK  J4Q OK  J4Q 

35-41 J10Q J10Q 
42 HLK1  J10P HLK1  J10P 
43 HLK2  J10Q HLK2  J10Q 
44 J10Q J10Q 
45 J10Q J10Q 
46 J10Q J10Q 
47 J10Q J10Q 
48 J10Q Verkoever  J4Q 
50 J10Q J10Q 
51 J10Q J10Q 
52 Mirador HLK1  J10P 
53 HLK1  J10P HLK1  J10P 

Tabel 29: locatiecodes meldingen   
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Aanvullende vragen en antwoorden met betrekking tot afdelingscodes in MERS-TH: 
• Sommige melders melden naast de afdelingscode ook het nummer van de 

patientenkamer/badkamer/e.d.. Is dat van belang om als optie op te nemen in MERS-TH? 
 Ja, bijvoorbeeld als eigen invulmogelijkheid na afdelingscode. 

• Als naast de codes van Heelkunde (J10P, J10Q, J9Q en K2R) de code J4Q (OK-centrum) 
wordt opgenomen om de Holding, de Verkoever, de Kinderverkoever en de Pacu te 
omvatten, vallen slechts 3 van de 53 meldingen onder ‘elders’ (‘radiologie’, ‘Mirador 
informatiesysteem’ en ‘bij patiënt thuis’). Wellicht is het een optie om dit voorlopig zo in 
MERS-TH op te nemen. Dus mogelijkheden locaties:  
J10P (trans, vaat, mond-kaak) 
J10Q (onco, GE, kort verblijf) 
J9Q (trauma, plastisch, HK-overbedden op ortho en uro) 
K2R (polikliniek)  
K2S (CEH) 
J4Q (OK-centrum, waaronder: holding, verkoever, kinderverkoever, Pacu)  
Elders 
Van deze categorieën vallen dan de eerste 4 onder Heelkunde en de laatste 2 niet. J4Q 
wordt apart genomen en niet onder het kopje ‘elders’ geplaatst, omdat dit een afdeling is 
waar vanuit Heelkunde het meeste contact is en waarschijnlijk vaak naar verwezen wordt. 
Eventueel kan radiologie op den duur als een aparte categorie worden opgenomen, 
wanneer dit nodig blijkt te zijn. 

• Er kunnen zich 4 situaties voordoen: 
1. Incident gebeurt op de Heelkunde en wordt ontdekt op de Heelkunde 
2. Incident gebeurt op de Heelkunde en wordt ergens anders ontdekt (J4Q of ‘elders’) 
3. Incident gebeurt ergens anders (J4Q of ‘elders’) en wordt ontdekt op de Heelkunde 
4. Incident gebeurt ergens anders (J4Q of ‘elders’) en wordt ergens anders ontdekt (J4Q 

of ‘elders’), wellicht wel door een arts van de Heelkunde. 
Waarschijnlijk is het het beste wanneer alleen meldingen die uit situaties 1, 2 en 3 
voortvloeien door de HIM worden geanalyseerd. Wanneer in MERS-TH situatie 4 wordt 
ingevoerd, zou een bericht moeten komen aan de melder om het incident bij een andere 
commissie aan te melden.  Wanneer het geen patiënt betreft van Heelkunde hoeft het 
ook niet gemeld te worden aan de HIM. De grenzen van de analyse worden besproken op 
de HIM-vergadering. 
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Bijlage IX Vergelijking oude en nieuwe versie MERS-TH  
Deze bijlage bevat de vergelijking van een oude versie en een nieuwe versie van softwarepakket MERS-TH. 
De nieuwe versie wordt ook wel MERS-lite genoemd. De vergelijking is op 22-3-’07 gedaan. 
 
Registratie 
• Algemeen: in de handleiding staat als format dd/mm/jjjj, maar in het pakket (oud en 

nieuw) moet een liggend streepje – in plaats van een schuine streep / gebruikt worden 
• Het ‘uw functie’-gedeelte in de nieuwe versie is veel compacter en beter!  
Melding 
• Waarom mist de vraag ‘wanneer werd het incident ontdekt’ in de nieuwe versie? 
• Er wordt in de nieuwe versie niet gevraagd naar hoe het incident werd ontdekt. In de oude 

versie is dat vraag 6, al staat daar bijvoorbeeld niet bij ‘volgens routine’. Dit zou ik wel 
toevoegen.  

• Vraag 5 in de nieuwe versie (vraag 7 in de oude) is veel compacter en beter! 
• Vraag 11 ‘was er sprake van ongeplande extubatie’ is relevant, maar niet voor de afdeling 

Heelkunde (deze is op verzoek ook van het huidige formulier gehaald). Patiënten die 
beademd worden liggen doorgaans op de IC (zowel in de oude als de nieuwe versie). 

• Vraag 12 in de nieuwe versie (‘was er sprake van een…’) is van toepassing op een andere 
instelling lijkt mij. 

Context 
• Vraag 1 moet in de nieuwe versie gewoon ingevuld worden: geen keuze mogelijkheden? 
• Vraag 1b (‘het incident vond plaats, en …’) is in de nieuwe versie weggelaten. Mij lijkt 

de informatie die hier in de oude versie uit kan komen toch wel zinvol.  
• Bij vraag 4 zijn nog ontzettend veel mogelijkheden zijn  dit wordt nog aangepast toch? 
• Vraag 6 in de nieuwe versie is een redelijk alternatief voor vraag 7 in de oude versie.  
• Er wordt in de nieuwe versie niet meer gevraagd naar de toekomst. Is dit niet nuttig? 
• Wellicht kan gebruik worden gemaakt van de formulering zoals deze in het nieuwe HIM-

formulier wordt gebruikt (in plaats van vraag 1b en 6 op het oude formulier): 
9. Was er volgens u gezondheidsnadeel voor de patiënt?  

[  ] Ja. Kunt u aangeven of er actie is ondernomen om (verder) letsel te voorkomen of te beperken? 
  
[  ] Nee. Was er sprake van een herstelactie waardoor de patiënt geen gezondheidsnadeel heeft ondervonden?  
 
[  ] Onbekend 
Risico 
• Goed dat in de nieuwe versie bij vraag 1 ruimte is voor contextvariabelen 
• Voor mij is vraag 2 in de nieuwe versie niet duidelijk: in de oude versie wordt expliciet 

gevraagd naar herstelacties: is dat hier ook de bedoeling?  
• Wordt er bij vraag 3 in de nieuwe versie gevraagd naar antwoorden op aanvullende 

vragen? 
• Waarom is er bij vraag 4 in de nieuwe versie geen ruimte meer voor meerdere 

specialismen? Komt bij Heelkunde regelmatig voor.  
• Goed dat vraag 7 uit de oude versie is weggelaten. 
• Vraag 8 uit de oude versie is weggelaten. Is dit niet nuttig?  
• Vraag 7 in de nieuwe versie is voor mij niet duidelijk: is het voor de analisten logisch wat 

ze daar in mogen vullen? Is dit hetzelfde als vraag 8 uit de oude versie? 
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Bijlage X Gerealiseerde tijdsplanning vanaf oriëntatiefase 
Deze bijlage bevat de planning voor dit afstudeeronderzoek.  
 
Onderzoeksvraag 1 
Hoe kan een interrater reliability analyse het beste worden uitgevoerd ter ondersteuning van 
het maken van betrouwbare analyses?  
 
Onderzoeksvraag 2 
Wat zijn de effecten van de invoering van de PRISMA methode? 
 
Ondersteunende activiteiten  
Voorlichten en enthousiasmeren van melders en analisten 
 
Week 06 
(5-11 feb) 

HIM vergadering 
Revisie meldingsformulier voor duidelijkheid melders 
Opstellen testcases 

Week 07 
 

Tussentijds verslag inleveren 
Opstellen testcases 

Week 08 Opstellen testcases 
Week 09 Opstellen testcases 
Week 10 
(5-11 mrt) 

HIM vergadering 
Tussentijdse presentatie in het LUMC 
Uitwerken plan I.R. studie 
Opstellen testcases 

Week 11 
 

Opstellen plan ter motivatie melders 
Uitwerken plan I.R. studie 
Opstellen testcases 

Week 12 
 

Uitwerken plan ter motivatie melders  themaweek 
Uitwerken plan I.R. studie 

Week 13 Uitwerken plan ter motivatie melders  themaweek 
Uitwerken plan I.R. studie 

Week 14 
(2-8 apr) 

HIM vergadering  
Uitwerken plan ter motivatie melders  themaweek 
Uitvoer I.R. studie  cases voor onderdeel A uitdelen op vergadering 

Week 15 Themaweek patiëntveiligheid 
Uitvoer I.R. studie 

Week 16 
 

Uitwerken resultaten themaweek 
Uitvoer I.R. studie 

Week 17 Uitwerken resultaten themaweek 
Verwerken resultaten I.R. studie 
Uitvoer I.R. studie  basisoorzaken uitdelen voor onderdeel B 

Week 18 Verwerken resultaten I.R. studie 
Uitvoer I.R. studie 
Opzet evaluatiestudie naar PRISMA 
Werken aan conceptverslag 

Week 19 
(7-13 mei) 

HIM vergadering 
Verwerken resultaten I.R. studie 
Uitvoer I.R. studie 
Opzet evaluatiestudie naar PRISMA 
Werken aan conceptverslag 

Week 20 
 

Consensusbespreking 
Verwerken resultaten I.R. studie 
Uitvoer evaluatiestudie naar PRISMA 
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Werken aan conceptverslag 
Week 21 
 

Verwerken resultaten I.R. studie 
Uitvoer evaluatiestudie naar PRISMA 
Werken aan conceptverslag  

Week 22 
 

Uitvoer evaluatiestudie naar PRISMA 
Werken aan conceptverslag  
Conceptverslag bespreken met Ad Kleingeld 

Week 23 
(4-10 jun) 

HIM vergadering 
Verwerken resultaten evaluatiestudie PRISMA 
Werken aan conceptverslag 

Week 24 Werken aan conceptverslag  
Verwerken resultaten evaluatiestudie PRISMA 

Week 25 
 

Conceptverslag inleveren 
Conceptverslag bespreken met Marieke Habraken 
Verwerken opmerkingen conceptverslag 

Week 26 
 

Conceptverslag bespreken met Job Kievit en Tjerk vd Schaaf 
Conceptverslag bespreken met Ad Kleingeld 
Verwerken opmerkingen conceptverslag 

Week 27 
(2-8 jul) 

HIM vergadering 
Werken aan eindverslag 

Week 28 Eindverslag inleveren 
Werken aan presentatie 

Week 29 - vakantie - 
Week 30 - vakantie - 
Week 31 - vakantie -  
Week 32 
(6-12 aug) 

HIM vergadering 
Werken aan presentatie  
Eindpresentatie TU/e 

Tabel 30: gerealiseerde tijdsplanning afstudeeronderzoek  
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Bijlage XI Belangrijkste aspecten behandelde afstudeerverslagen 
Deze bijlage bevat de belangrijkste aspecten van de afstudeerverslagen die geanalyseerd zijn in het kader van de literatuurstudie.  

 Doel studie Voortraject Aantal 
beoordelaars 

Gouden 
standaard 

Aantal 
basisoorzaken 

Aantal categorieën Opmerkingen 

Dabekaussen 
studie 1 

Omzetten 
incidentendatabase 
in PRISMA termen: 
check 
omzetalgoritme 

- 4 ? 221 • sub (22) 
• mid (6) 
• main (4) 

Studie uitgevoerd in andere sector: 
ProRail 

studie 2 Heranalyseren van 
de database 

- 2 ? 231 • sub (22) 
• mid (6) 
• main (4) 

Meten van de classificatie van dezelfde 
basisoorzaken tussen individuele bomen  
Protocol over hoe de classificaties te 
interpreteren en toe te passen ism 
analisten ontwikkeld 

studie 3 Analyseren van 
nieuwe incidenten 

Consensusbespreking 
waarvan bomen 
gebruikt voor class. 

2 ? ?  
(10 incidenten) 

• sub (22)  
• mid (6) 
• main (4) 

Introductie stop-regels  
Introductie context variabelen 

Habraken 
studie 1 

Heranalyse van 
database mbv alle 
beschikbare 
informatie 

Consensusbespreking 
waarvan bomen 
gebruikt voor class. 

3 ja 86  
(steekproef van 
10 uit 48 
incidenten) 

• subcategorie (20) 
• sub exclusief 

onderscheid SRK (15) 
• hoofdcategorie (5) 

Protocol voor opstellen boom 
Protocol voor interpretatie class. 
Naast het uitvoeren van een i.r. studie 
ook kappa per classificatiecategorie  

studie 2 Analyseren van 
nieuwe incidenten 

Consensusbespreking 
waarvan bomen 
gebruikt voor class. 

5 ja 69  
(11 incidenten) 

• subcategorie (20) 
• sub exclusief 

onderscheid SRK (15) 
• hoofdcategorie (5) 

Protocol voor opstellen boom 
Protocol voor interpretatie class. 
Naast het uitvoeren van een i.r. studie 
ook kappa per classificatiecategorie 
Oud en nieuw protocol voor opstellen 
boom 

Meuwissen Omzetten 
incidentendatabase 
in PRISMA termen 

- 2 ? 89 8 (hoofdcategorieën)  Studie uitgevoerd in andere sector: 
Milieudienst 

van Raaij 
studie 1 

Implementatie 
PRISMA methode: 
check kennis 
analisten 

Consensusbespreking 
waarvan bomen 
gebruikt voor class. 
 

3 ja 31 • subcategorie (20) 
• sub exclusief 

onderscheid SRK (15) 
• hoofdcategorie (5) 

Handleiding i.r. studie  
Reden voor opstellen definitielijst over 
class. 

studie 2 check vooruitgang  Class.codelijst met vb 4 ja 30 • subcategorie (20) 
• sub exclusief 

onderscheid SRK (15) 
• hoofdcategorie (5) 

Vragenlijst bij opstellen boom  

Rutteman Meten vaardigheid 
analisten 

Consensusbespreking 
gebruikt voor het 
vinden van boom als 
‘gouden standaard’ 

4 ja 46 • subcategorie (20) 
• sub exclusief 

onderscheid SRK (15) 
• hoofdcategorie (5) 

Naast het uitvoeren van een i.r. studie 
ook kappa per classificatiecategorie 

Vrijland check correctheid 
class. 

- 3 ? 150 20 (subcategorieën) Afspraken over class. 

Tabel 31: belangrijkste aspecten afstudeerverslagen        
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Bijlage XII Vragenlijst voor opstellen oorzakenboom  
[van Raaij, 2006] 
Deze bijlage bevat een vragenlijst die gehanteerd kan worden door analisten wanneer zij een 
oorzakenboom opstellen.  
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Bijlage XIII Beoordeling topgebeurtenis 
Deze bijlage bevat de beoordeling van de topgebeurtenis voor onderdeel A van deelonderzoek 1. Deze 
beoordeling is niet volledig onafhankelijk gebeurd, maar de PRISMA expert heeft de beoordeling van de 
afstudeerster gecontroleerd en bij meningsverschillen zijn zij tot consensus gekomen. De 
antwoordmogelijkheden waren: 
 
 
 Casus 1  Casus 2  Casus 3  Casus 4  

Gouden 
standaard 

Patiënt 
uitgegleden 
bij uit bed 

stappen 

++ Patiënt heeft 
ondanks 
bekende 
allergie 

Augmentin 
ingenomen 

++ Verkeerde 
medicatie 
uitgezet en 

aan de patiënt 
aangeboden, 
maar deze 

niet 
ingenomen 

++ Patiënt krijgt 
respiratoire 

insufficiëntie als 
gevolg van 
doorlopen 
voeding 

++ 

Analist 1 Patiënt is uit 
bed gegleden 

+ Patiënt slikt 
tablet waar hij 
allergisch voor 

is 

+ Patiënt kreeg 
verkeerde 
medicatie 

- Patiënt aspireert 
sondevoeding 

+ 

Analist 2 Patiënt glijdt 
weg 

+ Patiënt krijgt 
antibioticum 

waar hij 
allergisch voor 

is 

+ Patiënt krijgt 
bijna 

verkeerde 
medicatie 

+ Patiënt overlijdt 
 aspiratoire 

pneumonie 

- 

Analist 3 Patiënt valt 
uit bed 

+ Verkeerde 
medicatie 

- Verkeerde 
medicatie 
uitgezet 

+/- Foutieve 
toediening 

sondevoeding 

- 

Analist 4 Patiënt 
gevallen 

+/- Patiënt neemt 
Augmentin in, 
waarvoor hij 

bekend 
allergisch is 

++ Patiënt heeft 
bijna 

verkeerde 
opiaat 

gekregen 

+ Aspiratie-
pneumonie met 
decompensatie, 

uiteindelijk 
leidend tot de 

dood 

- 

Analist 5 Patiënt valt 
uit bed 

+ Patiënt neemt 
antibiotica in 

waarvoor 
hij/zij 

allergisch is 

+ Verkeerd 
medicament 

uitgezet 

+/- Patiënt aspireert 
sondevoeding 

+ 

Tabel 32: beoordeling topgebeurtenis         
 

++ + +/- - -- 
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Bijlage XIV Beoordeling basisoorzaken 
Deze bijlage bevat de beoordeling van de basisoorzaken voor onderdeel A van deelonderzoek 1. Deze beoordeling is niet volledig onafhankelijk gebeurd, maar 
de PRISMA expert heeft de beoordeling van de afstudeerster gecontroleerd en bij meningsverschillen zijn zij tot consensus gekomen. 
 
Basisoorzaken gouden standaard Casus 1 HIT MISS False alarm 
 Analist 1   
1. Patiënt geeft niet aan uit bed te willen (PRF) 
2. Geen instructie door vpk over 1e x uit bed gaan 

(HRI) 
3. Overschatting: nog niet eerder fix. externe in 

bekken belast (PRF) 
4. Patiënt maakt geen verwarde indruk op vpk 

(HRM) 

 
2. Geen instructie door vpk over 1e keer uit bed HRI 
3. Patiënt overschat zichzelf PRF 
 
4. Geen controle door vpk ivm kans op verwardheid 

HRM 

1.  
 

 Analist 2   
1. Patiënt geeft niet aan uit bed te willen  
2. Geen instructie door vpk over uit bed gaan 
3. Overschatting: nog niet eerder fix. externe in 

bekken belast  
4. Patiënt maakt geen verwarde indruk op vpk 

 
 
3. Patiënt nog niet in deze situatie alleen mobiel 
geweest PRF 
4. Geen adequate controle in nachtdienst - 

1.  
2.Protocol over instructie patiënt ontbreekt 
2. Onvoldoende tijd om patiënt te instrueren 
 
 
• Patiënt is beperkt in bewegingsmogelijkheid 
• Patiënt gebruikt Haldol 
• Inschatting verpleging mbt niet fixeren 

patiënt 
 Analist 3   
1. Patiënt geeft niet aan uit bed te willen  
2. Geen instructie door vpk over uit bed gaan 
3. Overschatting: nog niet eerder fix. externe in 

bekken belast  
4. Patiënt maakt geen verwarde indruk op vpk 

 
2. Communicatie met patiënt HRV 

1. 
 

3. 
 

4. 

 
 
 
 
 
• Verwardheid/spierproblemen 
• Weinig beweeglijkheid/onwennigheid 
• Wisseling diensten 
• Inschatting verpleging  

 Analist 4   
1. Patiënt geeft niet aan uit bed te willen  
2. Geen instructie door vpk over uit bed gaan 

 
 

1. 
2. 
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3. Overschatting: nog niet eerder fix. externe in 
bekken belast  

4. Patiënt maakt geen verwarde indruk op vpk 

 
 
4. Patiënt is onvoldoende gecontroleerd HRM 

3.  
 
 
• Patiënt preexistent minder adequaat 
• Patiënt reageert niet goed op toegediende 

Haldol 
 Analist 5   
1. Patiënt geeft niet aan uit bed te willen  
2. Geen instructie door vpk over uit bed gaan 
3. Overschatting: nog niet eerder fix. externe in 

bekken belast  
4. Patiënt maakt geen verwarde indruk op vpk 

 
 
 
 
4. Door verpleging is bestaand protocol niet toegepast 
HRV 

1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 
• Onduidelijkheid of leiding afdeling let op 

toepassen protocol delier 
Tabel 33: beoordeling basisoorzaken casus 1    
  
Basisoorzaken gouden standaard Casus 2 HIT MISS False alarm 
 Analist 1   
1. De internist heeft alleen in het werkdossier 

gekeken en niet in het klinisch dossier (HRV) 
2. De internist heeft in het werkdossier een brief 

over het hoofd gezien die de allergie vermeldde 
(HSS) 

3. Op het werkdossier was niet zoals gewoonlijk 
een sticker over de allergie van de patiënt 
geplakt (HRC) 

4. Er heeft geen herstel plaatsgevonden via de 
perifere apotheek (H-EX) 

5. De patiënt heeft ondanks diens twijfels de 
Augmentin ingenomen (PRF) 

1.Arts controleert niet volgens protocol HRV 
 
 
 
 
3.Op werkdossier is geen sticker van allergie HRI 
 
 
4.Geen check-recheck gedaan door apotheek HRV 
 
5.Ondanks allergie kennis neemt patient toch medicatie 
in PRF 

 
 

2. 
 
 
 
 
 

 
 

 Analist 2   
1. De internist heeft alleen in het werkdossier 

gekeken en niet in het klinisch dossier 
2. De internist heeft in het werkdossier een brief 

over het hoofd gezien die de allergie vermeldde 
3. Op het werkdossier was niet zoals gewoonlijk 

1.Hoofdbehandelaar kijkt alleen op werkdossier HRV 
 
 
 
3.Onvoldoende info in/op werkdossier - 

 
 

2. 
 
 

 
 
 
 

 



Afstudeerverslag J.D. Wijers: Een vreemde zaak? Meld maar raak! 
 

 94

een sticker over de allergie van de patiënt 
geplakt 

4. Er heeft geen herstel plaatsgevonden via de 
perifere apotheek 

5. De patiënt heeft ondanks diens twijfels de 
Augmentin ingenomen 

 
 
 
 
5. Patiënt meldt aarzeling niet PRF 

 
 

4. 
 
 

 
 
 
 

5. Patiënt weet van allergie 
 

• Plastisch chirurg verzamelt onvoldoende 
informatie 

 Analist 3   
1. De internist heeft alleen in het werkdossier 

gekeken en niet in het klinisch dossier 
2. De internist heeft in het werkdossier een brief 

over het hoofd gezien die de allergie vermeldde 
3. Op het werkdossier was niet zoals gewoonlijk 

een sticker over de allergie van de patiënt 
geplakt 

4. Er heeft geen herstel plaatsgevonden via de 
perifere apotheek 

5. De patiënt heeft ondanks diens twijfels de 
Augmentin ingenomen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Patient twijfelt maar neemt toch in PRF 

1. 
 

2. 
 
 
 
 

4. 
 
 

 
 
 
 
3.Verkeerde inlichtingen internist  
richtlijnen/regelgeving gevolgd (stickers) 

 

 Analist 4   
1. De internist heeft alleen in het werkdossier 

gekeken en niet in het klinisch dossier 
2. De internist heeft in het werkdossier een brief 

over het hoofd gezien die de allergie vermeldde 
3. Op het werkdossier was niet zoals gewoonlijk 

een sticker over de allergie van de patiënt 
geplakt 

4. Er heeft geen herstel plaatsgevonden via de 
perifere apotheek 

5. De patiënt heeft ondanks diens twijfels de 
Augmentin ingenomen 

 
 
2.Internist ziet brief over het hoofd die allergie 
vermeldt HRV 
3.Communicatiestoornis over plakken sticker HRC 
 
 
 
 
5.Patient aarzelt doch accepteert PRF 
 

1. 
 
 
 
 
 

 
4. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Plastisch chirurg gaat af op advies internist 
 Analist 5   
1. De internist heeft alleen in het werkdossier 

gekeken en niet in het klinisch dossier 
2. De internist heeft in het werkdossier een brief 

over het hoofd gezien die de allergie vermeldde 

1. Onvoldoende onderzoek gedaan HRV 
 
 
 

 
 

2. 
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3. Op het werkdossier was niet zoals gewoonlijk 
een sticker over de allergie van de patiënt 
geplakt 

4. Er heeft geen herstel plaatsgevonden via de 
perifere apotheek 

5. De patiënt heeft ondanks diens twijfels de 
Augmentin ingenomen 

 
 
 

3. 
 

 
4. 
 

5. 

 
 
 
 
 
 
 

• Ontbreken protocol? 
Tabel 34: beoordeling basisoorzaken casus 1    
 
Basisoorzaken gouden standaard Casus 3 HIT MISS False alarm 
 Analist 1   
1. Protocol uitzetten medicatie niet gevolgd 

(HRV) 
2. Protocol toediening niet gevolgd door afgeleid 

te zijn door meekijken leerling (HRV) 
3. Geen toezicht op inname tabletten (NP-O) 
4. Patiënt neemt tabletten niet in (NP-PRF) 
5. Arts alarmeert semi arts (NP-H) 

 
 
2. Vpk heeft geen check laten uitvoeren HRV 
 
 
 
5. Arts herkent kleur als van een ander tablet NP-H 

1. 
 
 
 

3. 
4. 

 
 
2. Verpleegkundige werd afgeleid tijdens het 
uitzetten 
 
 
 

 Analist 2   
1. Protocol uitzetten medicatie niet gevolgd 
2. Protocol toediening niet gevolgd door afgeleid 

te zijn door meekijken leerling 
3. Geen toezicht op inname tabletten 
4. Patiënt neemt tabletten niet in 
5. Arts alarmeert semi arts 

1. Symeron stond uitgezet HRC 
2. Niet ontdekt tijdens routinecontrole HRV 
 
 
 
5. Wordt ontdekt door arts/verpleging - 

 
 
 

3. 
4. 
 

 
2. Melder afgeleid door aanwezigheid leerling 

 Analist 3   
1. Protocol uitzetten medicatie niet gevolgd 
2. Protocol toediening niet gevolgd door afgeleid 

te zijn door meekijken leerling 
3. Geen toezicht op inname tabletten 
4. Patiënt neemt tabletten niet in 
5. Arts alarmeert semi arts 

1. Niet gecontroleerd HRM 
 
 
 
 
5. Melding arts - 

 
 
 

3. 
4. 
 

 
2. Meekijken leerling 

 Analist 4   
1. Protocol uitzetten medicatie niet gevolgd 
2. Protocol toediening niet gevolgd door afgeleid 

1. Foutieve uitvoering bij bestaand protocol HRI 
 

 
 

 
2. Vpk wordt gemakkelijk afgeleid  
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te zijn door meekijken leerling 
3. Geen toezicht op inname tabletten 
4. Patiënt neemt tabletten niet in 
5. Arts alarmeert semi arts 

 
 
4. Oplettende patiënt neemt Symeron niet in NP-PRF 

 
3. 
 

5. 

2. Leerling was aanwezig 

 Analist 5   
1. Protocol uitzetten medicatie niet gevolgd 
2. Protocol toediening niet gevolgd door afgeleid 

te zijn door meekijken leerling 
3. Geen toezicht op inname tabletten 
4. Patiënt neemt tabletten niet in 
5. Arts alarmeert semi arts 

1. Check-recheck protocol niet goed uitgevoerd HRV 
 
 
 
 
5. Toevallig ontdekt door verpleging/arts NP-H 

 
2. 
 

3. 
4. 

 

Tabel 35: beoordeling basisoorzaken casus 1    
 
Basisoorzaken gouden standaard Casus 4 HIT MISS False alarm 
 Analist 1   
1. Niet goed afsluiten systeem (HKK) 
2. Provisorische oplossing verschillende systemen 

(OC) 
3. Geen afspraken met ziekenhuis over systemen 

(OM) 
4. Doorlopen voeding wordt niet als zodanig 

ernstig gezien dat rapportage nodig is (OC)  
5. Verzorgende in de war van medicatie 

toedienfout (HKK) 
6. Uitzuigapparaat in verpleeghuis incompleet 

(TC) 
7. Personeel onbekend met protocol geen 

vrijdagopnames (OK) 
8. Patiënt laat aangeboden door ziekenhuis  

(O-EX) 
9. Patiënt geaccepteerd ondanks weinig personeel 

(OM) 

1.Protocol sondevoeding niet gevolgd HRV 
2.Sluit niet aan, provisorisch een oplossing bedacht TD 
 
3.Geen afspraken met ziekenhuis over 
voedingssysteem OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Personeelsbezetting is niet berekend op opname OM 

 
 
 

4. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Afspraak is geen opname op vrijdag 
 
 
 
 
• Overdracht is rommelig en incompleet 

 Analist 2   
1. Niet goed afsluiten systeem  
2. Provisorische oplossing verschillende systemen 
3. Geen afspraken met ziekenhuis over systemen 

 
 
 

1. 
2. 
3. 
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4. Doorlopen voeding wordt niet als zodanig 
ernstig gezien dat rapportage nodig is  

5. Verzorgende in de war van medicatie 
toedienfout  

6. Uitzuigapparaat in verpleeghuis incompleet  
7. Personeel onbekend met protocol geen 

vrijdagopnames 
8. Patiënt laat aangeboden door ziekenhuis 
9. Patiënt geaccepteerd ondanks weinig personeel 

 
 
 
 
6. Uitzuigpomp niet functioneel OM 

4. 
 

5. 
 
 

7. 
 

8. 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Patiënt verward (CVA) 
• Tijdsdruk (plaatsing sonde onvoldoende 

getest)  
• Protocol plaatsing sonde niet gevolgd 
• Catheters lijken op elkaar  
• Onvoldoende gecontroleerd  
• Patiënt heeft CVA doorgemaakt 

 Analist 3   
1. Niet goed afsluiten systeem  
2. Provisorische oplossing verschillende systemen 
3. Geen afspraken met ziekenhuis over systemen 
4. Doorlopen voeding wordt niet als zodanig 

ernstig gezien dat rapportage nodig is  
5. Verzorgende in de war van medicatie 

toedienfout  
6. Uitzuigapparaat in verpleeghuis incompleet  
7. Personeel onbekend met protocol geen 

vrijdagopnames 
8. Patiënt laat aangeboden door ziekenhuis 
9. Patiënt geaccepteerd ondanks weinig personeel 

 
 
 
4. Geen relatie gelegd met verkeerde voeding HRC 
 
 
 
6. Onvoldoende/kapot materiaal aanwezig TM 
 
 
 
9. Te late opname buiten kantooruren OM 

1. 
2. 
3. 
 
 

5. 
 
 

7. 
 

8. 

 

 Analist 4   
1. Niet goed afsluiten systeem  
2. Provisorische oplossing verschillende systemen 
3. Geen afspraken met ziekenhuis over systemen 
4. Doorlopen voeding wordt niet als zodanig 

ernstig gezien dat rapportage nodig is  
5. Verzorgende in de war van medicatie 

 
 
 
4. Onvoldoende responsiviteit bij personeel OC 

1. 
 

3. 
 
 

5. 

 
2. Inloop van sondevoeding onvoldoende 
betrouwbaar in te stellen 
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toedienfout  
6. Uitzuigapparaat in verpleeghuis incompleet  
7. Personeel onbekend met protocol geen 

vrijdagopnames 
8. Patiënt laat aangeboden door ziekenhuis 
9. Patiënt geaccepteerd ondanks weinig personeel 

 
6. 
7. 
 

8. 
9. 

 
 
 
 
 
 
• Sondevoeding verpakt in niet-optimale 

hoeveelheden 
• Onvoldoende verificatie bij 

voedingsinspuiting (incident 1) 
• Geen duidelijke markering PEG-sonde en 

blaascatheter (incident 1)  
• Bij voortduring onvoldoende monitoring  

aandacht nog steeds afgeleid 
 Analist 5   
1. Niet goed afsluiten systeem  
2. Provisorische oplossing verschillende systemen 
3. Geen afspraken met ziekenhuis over systemen 
4. Doorlopen voeding wordt niet als zodanig 

ernstig gezien dat rapportage nodig is  
5. Verzorgende in de war van medicatie 

toedienfout  
6. Uitzuigapparaat in verpleeghuis incompleet  
7. Personeel onbekend met protocol geen 

vrijdagopnames 
8. Patiënt laat aangeboden door ziekenhuis 
9. Patiënt geaccepteerd ondanks weinig personeel 

1.Protocol sondevoeding niet gevolgd HRV 
2.Ad hoc-oplossing bedacht TD 
3.Geen afspraken met ziekenhuis over sonde OK 
 
 
 
 
 
7.Opname vrijdag: tegen afspraken in OM 
 
 
9.Personele onderbezetting OM 

 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 

8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Rommelige en onvolledige overdracht 

Tabel 36: beoordeling basisoorzaken casus 1    
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Bijlage XV Vragenlijst na afloop van analyse casus  
Deze bijlage bevat de vragenlijst die na analyse van elke casus door de analisten is ingevuld.  
 
1. Het was lastig om vanuit de gegeven beschrijving een voorlopige analyse te maken  
zeer oneens tamelijk oneens niet oneens en niet eens tamelijk eens zeer eens 
 
2. Ik heb gebruik gemaakt van het maken van een voorlopige boom als tussenstap 
ja nee 
 
3. Ik vond het moeilijk om goede aanvullende vragen te formuleren  
zeer oneens tamelijk oneens niet oneens en niet eens tamelijk eens zeer eens 
 
4. De antwoorden op de aanvullende vragen hebben me geholpen bij de analyse  
zeer oneens tamelijk oneens niet oneens en niet eens tamelijk eens zeer eens 
 
5. Ik had moeite om de basisoorzaken vast te stellen  
nooit soms wel eens vaak altijd 

 
6. Ik had moeite om de basisoorzaken te classificeren 
nooit soms wel eens vaak altijd 
 
7. Bij de analyse heb ik gebruik gemaakt van beschikbare documentatie en hulpmiddelen 
(Boerhaave cursusmap, excelsheet Job, etc.) 
nooit soms wel eens vaak altijd 
 
8. Voor het afronden van de analyse had ik qua tijd nodig: 
                    uur                     min 
 
9. Al met al ben ik tevreden over de kwaliteit van de door mij uitgevoerde analyse  
zeer oneens tamelijk oneens niet oneens en niet eens tamelijk eens zeer eens 
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Bijlage XVI Classificatiecodelijst met voorbeelden 
Deze bijlage bevat een classificatiecodelijst met voorbeelden die op de afdeling Heelkunde van het LUMC 
zijn gebaseerd. Deze lijst kan worden uitgebreid wanneer meldingen zich daartoe lenen.  
 

Faalactor Code Categorie Definitie Voorbeeld 
Technisch T-EX Extern Technische factoren die buiten de 

controle en verantwoordelijkheid van 
de afdeling Heelkunde vallen 

Medicijnen die door de 
fabrikant niet goed verpakt 
zijn 

 TD Ontwerp Fouten als gevolg van slecht 
ontwerp van apparatuur, software, 
formulieren, werkplek, etc.  

Fixatie mogelijkheden op po-
stoel niet goed ontwikkeld. 
Etiketten van medicijnen 
lijken veel op elkaar 

 TC Constructie Een goed ontwerp dat niet goed 
geconstrueerd, ingesteld of 
onderhouden is, gemaakt is in 
verkeerde omgeving, of 
ondeugdelijke eigen aanpassingen  

Papegaai niet goed vastgezet. 
Infuuspomp bevestigd met 
pleisters in plaats van 
klemmen 

 TM Materiaal Materiaalfouten die niet onder 
categorie TD of TC vallen  
(een tijdelijke classificatie waarbij 
verder onderzoek nodig is) 

Infuuszak gaat stuk door fout 
in materiaal.  
Sticker plakt niet goed door 
verkeerde lijm 

Organisa-
torisch 

O-EX Extern Organisatorische factoren die buiten 
de controle en verantwoordelijkheid 
van de afdeling Heelkunde vallen 

Maatschappelijk werk 
verandert richtlijnen zonder 
overleg met Heelkunde 

 OK Overbrengen 
van kennis 

Fouten als gevolg van onvoldoende 
maatregelen om te garanderen dat 
alle situatie- of domeinspecifieke 
kennis of informatie wordt 
overgedragen aan nieuw, onervaren 
of herintredend personeel 

Een nieuwe medewerker 
wordt onvoldoende wegwijs 
gemaakt op de afdeling 

 OP Protocollen 
en/of 
procedures 

Fouten met betrekking tot de 
kwaliteit en beschikbaarheid van 
protocollen op de afdeling (niet 
aanwezig, te ingewikkeld, 
onduidelijk, etc.) 

Protocol voor dubbelcheck 
ontbreekt.  
Protocollen worden niet 
bijgehouden.  
Protocollen liggen op slecht 
bereikbare plaats 

 OM Management 
prioriteit 

Fouten door besluiten van het 
management waarbij veiligheid een 
lagere prioriteit heeft gekregen; een 
conflict tussen productie en 
veiligheid 

Bezuiniging op 
medicatiebewakingssysteem. 
Personele bezetting afdeling 
Heelkunde is te laag 

 OC Cultuur Het protocol is bekend maar toch is 
er consensus om dit te negeren; 
risico’s worden gebagatelliseerd, 
onderschat dan wel genegeerd 

Bepaalde procedures over het 
algemeen niet opvolgen. 
Tijdens nachtdienst de 
dienstdoende arts niet 
raadplegen omdat dat 
‘gewoon’ niet gedaan wordt 

Menselijk H-EX Extern Individuele menselijke factoren die 
buiten de controle en 
verantwoordelijkheid van de afdeling 
Heelkunde vallen 

Een fout van een (individuele) 
doorverwijzende arts van een 
andere afdeling 

knowledge HKK Redeneren Fouten door in nieuwe situaties, Verkeerde inschatting.  
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based beschikbare kennis niet of verkeerd 
toe te passen; denk- en 
redeneerfouten 

Fout bij uit het hoofd 
omrekenen dosering 

rule based HRQ Kwalificaties Geen goede afstemming tussen de 
opleiding, training en kwalificaties 
van een medewerker en een 
specifieke taak; niet bevoegd 

Een administratief 
medewerker deelt medicatie 
uit aan patiënten, terwijl deze 
daar niet voor bevoegd is 

 HRC Coördinatie Fouten door geen of gebrekkige 
coördinatie tussen verschillende 
medewerkers bij het uitvoeren van 
een taak m.b.t. dezelfde patiënt 

Vergeten sticker op dossier te 
plakken.  
Geen overleg tussen 
verschillende specialisten 
betrokken bij patiënt 

 HRV Verificatie Fouten ontstaan door een verkeerde 
beoordeling van de situatie in 
termen van omstandigheden en 
gebruikte materialen voordat met 
een taak wordt begonnen 

Protocol voor het uitzetten 
van medicatie niet volgen. 
Polsbandje patiënt niet 
controleren 

 HRI Interventie Fouten als gevolg van een verkeerde 
planning of uitvoering van een taak 

Stappen in protocol overslaan. 
Verkeerd instellen infuuspomp 

 HRM Monitoren Fouten tijdens het bewaken van een 
proces of een patiënt tijdens of na 
het uitvoeren van een taak 

Te weinig aandacht voor de 
effecten van medicatie 

skill based HSS Fijne motoriek Fouten met betrekking tot de fijne 
motoriek  

Brief in dossier over het hoofd 
zien. Typefout. Foutief aflezen 

 HST Grove motoriek Fouten met betrekking tot de grove 
motoriek  

Iets laten vallen of omstoten. 
Struikelen 

Overige 
factoren 

PRF Patiënt 
gerelateerde 
factor 

Fouten gerelateerd aan de patiënt 
die buiten de controle en 
beïnvloedbaarheid van het personeel 
liggen en wel de behandeling 
beïnvloeden 

Patiënt informeert 
medewerkers niet goed over 
zijn toestand.  
Patiënt wil niet naar po onder 
toezicht 

 X-faal Niet 
classificeerbaar 

Fouten die in geen andere categorie 
zijn te classificeren 

Stroomstoring. 
Weersinvloeden 

Tabel 37: classificaties van faalfactoren met voorbeelden     

Herstelfactor Code Gepland/niet 
gepland 

Voorbeeld 

Technisch P-T Gepland Hartritmemonitor alarmeert. Noodaggregaat slaat aan 
 NP-T Niet gepland Monitor alarmeert om andere reden, waardoor patiënt 

wordt onderzocht en iets anders wordt bemerkt (toeval) 
Organisatorisch P-O Gepland Dubbelcheck protocol zorgt ervoor dat verkeerde medicatie 

niet gegeven wordt. Stand-by personeel wordt ingezet 
 NP-O Niet gepland Geen toezicht op inname tabletten, waardoor verkeerd 

gegeven medicatie niet tot fout leidt (toeval) 
Menselijk P-H Gepland (komt niet/nauwelijks voor) 
 NP-H Niet gepland Arts ziet per toeval verkeerde medicatie en alarmeert 

verantwoordelijke (toeval) 
Overig P-PRF Gepland (n.vant.) 
 NP-PRF Niet gepland Patiënt neemt verkeerde tabletten niet in omdat deze het 

niet vertrouwt 
 X-herstel Niet gepland Herstel dat in geen andere categorie te classificeren is 
Tabel 38: classificaties van herstelfactoren met voorbeelden 
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Bijlage XVII Vragenlijst intern: melders 
Deze bijlage bevat de vragenlijst die aan de medewerkers op de afdeling Heelkunde is uitgezet.  
 
Vragenlijst ‘melden aan Heelkunde Incident Meldingscommissie’ 
De vragen betreffen uw bereidheid tot het melden van (bijna-) incidenten, de 
feedback die u krijgt en de evaluatie van initiatieven van de commissie HIM. 
Kruis per vraag één antwoord aan, tenzij anders aangegeven 
 
1. Wat is uw functie? 

 Arts        
 Verpleegkundige    
 Anders, namelijk.................................................................................. 

 
2. Heeft u deelgenomen aan de themaweek Patiëntveiligheid? 

 Nee (ga verder met vraag 4) 
 Ja, bij 1 presentatie ben ik aanwezig geweest 
 Ja, bij meer dan 1 presentatie ben ik aanwezig geweest 

 
3. Wat vond u van de themaweek patiëntveiligheid? 

 Zeer nuttig  
 Tamelijk nuttig 
 Niet echt nuttig  
 Niet nuttig    

 
4. Is het voor u op dit moment duidelijk wat er gemeld kan worden? 

 Zeer duidelijk 
 Tamelijk duidelijk    
 Tamelijk onduidelijk    
 Zeer onduidelijk 

 
5. Hoeveel meldingen aan de commissie HIM heeft u al gedaan? 

 Geen meldingen  
 Ongeveer 1 – 5 meldingen  
 Ongeveer 6 – 10 meldingen   
 Ongeveer 11 meldingen of meer 

 
6. Wat zijn voor u redenen om een melding te doen? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 Kwaliteitsverbetering  
 Verbetering patiëntveiligheid 
 Verbetering veiligheidscultuur 
 Anders, namelijk................................................................................... 

 
7. Wat zijn voor u redenen om geen melding te doen? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 Geen gevolgen voor patiënt  
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 Angst voor reacties / schaamte  
 Risico acceptatie: "Zo gaat het hier nu eenmaal"  
 Nutteloos: "Er wordt toch niets mee gedaan" 
 Onduidelijk proces 
 Praktische redenen / moeite van het melden 
 Anders, namelijk................................................................................... 

 
8. Op welke manier zou u in het vervolg graag een melding doen? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 Formulier downloaden en via e-mail versturen (zoals nu al mogelijk) 
 Geprint formulier via post versturen (zoals nu al mogelijk) 
 Via digitaal systeem MERS-TH (binnenkort beschikbaar) 

 
9. Zou u graag feedback over uw melding willen? 

 Ja 
 Nee (indien nee, ga verder met vraag 13) 

 
10. In welke vorm zou u graag feedback willen? 

 Alleen een oorzakenboom 
 Een oorzakenboom met classificaties volgens de PRISMA methode 
 Alleen een uitleg van de analyse 
 Oorzakenboom en uitleg van de analyse  
 Oorzakenboom met classificaties volgens de PRISMA methode en uitleg 

van de analyse 
 

11. Kunt u onderstaande tabel invullen over de gewenste tijdsspanne van 
feedback over uw melding: 
Tussen het doen van de melding tot het ontvangen van 
aanvullende vragen van de analist zitten 

 
                      werkdagen 

Tussen het ontvangen van aanvullende vragen van de 
analist en het beantwoorden hiervan door uzelf zitten 

 
                      werkdagen 

Tussen het beantwoorden van de aanvullende vragen en 
het ontvangen van feedback zitten 

 
                      werkdagen 

 
12.  Welke vorm van feedback naar aanleiding van bijvoorbeeld 100 meldingen 

heeft uw voorkeur? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 Schriftelijk in postvakje 
 Schriftelijk per e-mail 
 Tijdens de overdracht 
 Mondeling tijdens een speciale bijeenkomst 
 Anders, namelijk ……………………………………………………………… 

 
13. Hieronder kunt u overige opmerkingen noteren over melden, feedback krijgen 
en de themaweek patiëntveiligheid. 
 
 
 
 

Bedankt voor uw medewerking! U kunt deze anonieme vragenlijst ingevuld deponeren in de groene doos bij de 
postvakjes. Voor vragen kunt u even binnenlopen bij J10-S-77 of bellen naar Hanneke Wijers nr 4574.  
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Bijlage XVIII Vragenlijst intern: analisten 
Deze bijlage bevat de vragenlijst die aan de analisten van de HIM is uitgezet. D antwoorden van de 
analisten zijn ingevuld.  
 
Analyse meldingen 
Er worden u enkele vragen gesteld en stellingen voorgelegd over het analyseren 
van meldingen. Kruis per stelling of vraag één antwoord aan. 
 

1. Hoeveel tijd heeft u gemiddeld nodig om een melding te analyseren: 
 

 Analysestap Tijdsduur      
a start van de analyse: 

opstellen voorlopige 
boom, formuleren van 
aanvullende vragen, 
stellen van aanvullende 
vragen en ontvangen 
aanvullende informatie 

60 min 90 60 90  
         
         

15 

b afronden van definitieve 
oorzakenboom 

10 min 15 15 30          15 

c classificeren van de 
basisoorzaken 

10 min 15 5 30          5 

d feedback melding: 
schrijven van toelichting 
aan melder 

20 min 30 30 30          
         

- 

• Wisselt zeer sterk, afhankelijk van betrokkenheid melder en eigen tijd 
 
2. Ik ben in staat om een melding te analyseren, dat wil zeggen om te 

achterhalen wat er precies gebeurd is en wat de oorzaken van de 
gebeurtenis zijn. 
 
 

 
  

 
 
3. De Boerhaavecursus informatiemap geeft voldoende informatie om een 

melding te kunnen analyseren. 
 

 
 
 
 

 
4. De terugkommiddag na de Boerhaavecursus heeft mij geholpen om beter 

een melding te kunnen analyseren. 
 

Zeer mee eens       
Tamelijk mee eens X X X X  Achterhalen
Niet mee eens / niet mee oneens       
Tamelijk mee oneens       Oorzaken  
Zeer mee oneens       

Zeer mee eens X  X    
Tamelijk mee eens  X  X  X 
Niet mee eens / niet mee oneens       
Tamelijk mee oneens        
Zeer mee oneens       
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5. MERS-TH is een gebruiksvriendelijk programma voor het analyseren van 

meldingen. 
 

 
 

 
 
 
6. Welk algemeen cijfer geeft u voor de analyse van meldingen in MERS-

TH? Hierbij staat 10 voor "uitstekend" en 1 voor "zeer slecht".  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Hieronder kunt u overige opmerkingen noteren over de analyse van meldingen 
en/of de beschikbare informatie over de analysemethode. 
• Protocollering, cq. formulering van het verbetertraject lijkt mij het volgende aandachtspunt 
• 1. Analyse meldingen gaat sneller/beter door ervaring 

2. Analist moet alert blijven op valkuilen (eenzelfde soort melding, of bekendheid met cultuur 
op afdeling) 
3. Ervaring met MERS-TH is alleen gebaseerd op een testversie 

• De consensusbespreking heeft mijn indruk bevestigd. Ik twijfel nl over de betrouwbaarheid: 
alle bomen van analisten waren verschillend. Methode is uiterst tijdrovend. Rendement? 

 

Niet van toepassing: geen 
deelname gehad 

X  X  X  X 

Zeer mee eens  X     
Tamelijk mee eens       
Niet mee eens / niet mee oneens       
Tamelijk mee oneens        
Zeer mee oneens       

Zeer mee eens   X    
Tamelijk mee eens  X     
Niet mee eens / niet mee oneens X   X  - 
Tamelijk mee oneens        
Zeer mee oneens       

10       
9       
8       
7
  

 X X    

6    X   
5    X   
4       
3       
2       
1       
opm Onvoldoende gefundeerd 

oordeel; te weinig echt praktisch 
gedaan met MERS 

    Niet 
geprobeerd 
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Bijlage XIX Vragenlijst extern 
Deze bijlage bevat de vragenlijst die aan de externe netwerken (Neosafe en PRISMA-RT) is uitgezet. Deze bijlage bevat tevens de antwoorden die gegeven zijn. 
 
Vragenlijst ‘Analyseren met de PRISMA methode’ 
Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een afstudeeropdracht vanuit de Technische Universiteit Eindhoven.  
Bedankt dat u hieraan mee wilt werken. 
De vragen betreffen het proces van melden en analyseren met behulp van de PRISMA methode en knelpunten in dit 
proces.  
 
Naam van uw instelling:  
 
Meldings- en analyseproces 

1. Welke stappen in dit meldingsproces zijn in uw instelling niet van toepassing? 
Instelling Stap 
1 4: gebeurt in meldingscommissieoverleg  

11: analyse melding wordt niet verstuurd, tenzij specifieke uitgebreide analyse 
2 10, 11, 12: analisten voeren classificatie zelf in database in, geen terugkoppeling naar melders 
3 10: gebeurt niet in alle gevallen 

12: gebeurt alleen in die gevallen waarbij er door leidinggevende actie ondernomen dient te worden naar andere 
instanties/organisaties 

4 - alle stappen worden verricht - 
 
2. Welke stappen zijn in uw organisatie extra of worden anders ingevuld? 
Instelling Stap 
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1 3-4: doornemen van melding in meldingscommissie om evt de melding door te sturen naar de lijn 
2 na 12: wij maken 1x per 4 mnd een analyse op grond van de PRISMA data. De rapportage bevat aanbevelingen over 

wat aan te pakken. Afdelingsleiding bepaald waar wel en waar geen aandacht aan besteed wordt. Verder trekken wij er 
speciale incidenten uit voor extra individuele aandacht (freq. en ernst) 

3 4-5: inlichten direct leidinggevende betreffende melding, dit is puur ter info naar leidinggevende toe, in ernstige 
gevallen wordt door de leidinggevende direct actie ondernomen 

4 11-12: analyses worden centraal verzameld/doorgestuurd naar centrale onderzoeker van aangesloten instellingen van 
het project. Er wordt wel feedback gegeven aan de afdeling nav meldingen in zijn algemeenheid. Ook worden er acties 
ondernomen obv meldingen/trends. De prisma-analyses worden nog niet als zodanig per incident teruggerapporteerd 
aan de afdeling, omdat we deze analyses vooral gebruiken voor specialismenbreed onderzoek én omdat we eerst willen 
onderzoeken of de uitkomsten wel betrouwbaar zijn. 

 
3. Wat is in uw instelling de gemiddelde tijdsduur van deze stappen? (in dagen) 
Stap 1, 2 en 3 4 5  6 en 7 8, 9, 10 en 11 12 
Tijdsduur 
instelling 1 

5 min Om de 2 wk - evt: 30 min 10-15 min - 

Tijdsduur 
instelling 2 

Elektronisch, 
meestal zelfde 
dag ingevoerd als 
plaatsvinden 
incident 

Min 0 dag 
Max 5 werkdagen 

Min 1 dag na 
toewijzing. Bij 
veel bomen kan 
dat oplopen tot 5 
werkdagen 

- Onze analisten 
hebben een vaste 
middag waarop ze de 
analyses uitvoeren en 
afronden. Om alle 
vragen beantwoord te 
krijgen zal max 5 
werkdagen duren 

Min 5 
werkdagen 
Max 4 
maanden 

Tijdsduur 
instelling 3 

Binnen 1 dag Zelfde dag als 1-3 Binnen 5 
werkdagen 

Zelfde 
periode als 
5: gebeurt 
tegelijk 

Zelfde als 5: gebeurt 
tegelijk 

- 

Tijdsduur 
instelling 4 

Varieert: liefst 
melden direct na 

Commissie 
patiëntveiligheid 

Tijd van melden 
tot en met 

- (zie bij stap 5) Feedback 
afdeling: 
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ontdekken ontvangt 
meldingen en 
leegt postvak zo 
vaak mogelijk, 
min wekelijks 

analyse: 2 weken 
(max 4 weken) 
Analyse zelf: 15-
20 min (excl 
terug naar melder 
voor info) 

maandelijks 

 
4. Welke problemen heeft u met deze stappen: welke stappen duren langer dan gewenst en is daar een reden voor? 
Instelling Problemen 
1 Geen problemen: hooguit bij extra info; het bereiken van de juiste mensen. Onze ervaring is dat extra info gezien onze 

eigen ervaring steeds minder noodzakelijk is 
2 Met name de tijd tussen incident en rapportage en dus mogelijke verbeteractie is te lang. Het blijkt niet eenvoudig voor 

ons om te denken in basisoorzaken en die in verband te brengen met verbeteringen. Reageren op incidenten is 
makkelijker. Die moeite zie je ook terug in de feedback, of het gebrek daaraan. Een melding die met extra aandacht is 
behandeld daarvan kun je de melder goed laten weten waar de melding toe geleid heeft. Verbeteringen op 
basisoorzaken blijken niet zo een op een te zijn. De weg tussen rapportage en (vastgestelde) verbetering is ook lang.  

3 Analyseren gebeurt soms later, oorzaak personele bezetting op sommige werkplekken waardoor personen niet 
vrijgepland kunnen worden voor analyse 

4 De meest gehoorde klacht is dat de prisma-analyses veel tijd in beslag nemen ivm de vele meldingen die binnen 
komen. Je zult dus moeten selecteren van welke incidenten je een prisma-analyse maakt.  
Teruggaan naar de melders voor meer info is ook niet altijd mogelijk ivm de vaak onregelmatige diensten. Er komen 
dan dus heel veel ‘stopregels’ voor in je boom, waardoor enkele basisoorzaken kunnen ontbreken. 

 
Knelpunten 
5. Hoe lang gebruikt uw instelling al de PRISMA methode voor het analyseren van (bijna-) incidenten? 
Instelling Problemen 
1 Sinds 2002 
2 Sinds mei 2005 
3 Sinds eind 2004, vanaf jan 2005 alle meldingen volgens prisma geanalyseerd 
4 Sinds juli 2005 
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6. Wat waren in uw instelling in het eerste jaar na de implementatie van de PRISMA methode in het algemeen 

problemen bij het analyseren van (bijna-) incidenten?  En hoe zijn in uw instelling deze problemen opgelost? 
Instelling Problemen Oplossingen 
1 Het zoeken naar goede terugkoppeling. Wanneer 

is het tijd voor een dataanalyse? Hoe dient dit te 
worden gevisualiseerd? Hoe hoeven we niet 
steeds de inhoud van de melding mee te nemen 
bij de verklaringen? 

Veel gecommuniceerd en het management betrokken zodat 
draagvlak ontstaat en ingespeeld kan worden op de vraag 

2 a. Het maken van de rapportage nav de prisma 
data 
b. Het aantonen van het nut alle incidenten te 
analyseren. Is het de tijdsinvestering waard? 
c. Artsen en klinisch fysica zijn samen goed voor 
maar 5% van de meldingen. De laboranten doen 
de rest 
d. Eerste tijd was het moeilijk om snel na de 
melding info te verzamelen 
e. Problemen met de database (access) 

a. Nog lopend. Wij zoeken naar een manier om de rapportages te 
vereenvoudigen; effectiever te maken, wellicht door projectmatige 
aanpak, waarbij een speerpunt gekozen wordt 
b. Vooralsnog heeft de meldingscommissie toestemming gekregen 
om alle incidenten daadwerkelijk te analyseren, om de statistieken 
niet te doorbreken. Het analysetempo is erg omhoog gegaan 
c. Nog geen directe actie ondernomen 
d. Vaste dagdelen ingevoerd en extra analisten aangevraagd 
(laboranten) 
e. Access om laten zetten naar Squel en een webbased formulier 
voor het doen van de meldingen 

3 a. Vaak problemen met het koppelen van 
basisoorzaken aan coderingen (HRV/HRI/HRM) 
b. Het maken van de oorzakenboom blijkt toch 
vaak lastig te zijn 

a. Coderingen opgelost door met een ziekenhuis te overleggen en 
met de prisma expert over de interpretaties van deze codes 
b. Veel oefenen en met meerdere personen analyseren 

4 a. Tijdgebrek 
b. Vragen over betrouwbaarheid van de 
uitkomsten: ‘hoe weten we dat we het goed 
gedaan hebben?’ 

a. In het kader van onderzoek was er financiering en konden 
medewerkers worden uitgepland voor de studie. Tevens ging het 
analyseren door oefening steeds sneller. Ook hebben we ervoor 
gekozen niet alle incidenten te analyseren 
b. Er is betrouwbaarheidsonderzoek uitgevoerd dmv testcases 
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7. Wat zijn op dit moment de problemen? 
Instelling Problemen 
1 Geen, het systeem draait autonoom. Af en toe moet er weer aandacht gegeven worden in bepaalde groepen om het 

meldgedrag goed te houden 
2 a. De rapportages 

b. De feedback aan de melders; het aantal meldingen is gedaald van 70 p/m in 2005 naar 60 p/m in 2006 naar 42 p/m in 
2007 

3 Tijd om te analyseren, door onderbezetting op verschillende werkplekken 
4 a. Nog steeds vragen over de betrouwbaarheid/validiteit; implementeren van veranderingen obv prisma is gewenst, 

maar moet wel goed onderbouwd zijn.  
b. Einde financiering; doorstart maken en hopen dat alle deelnemende centra het belang van de commissie 
patiëntveiligheid inzien en er dus tijd voor vrijmaken 

 
8. Heeft u in uw instelling maatregelen getroffen om de kwaliteit van de analyses te waarborgen?  

(Bijvoorbeeld in duo’s analyseren) 
Instelling Maatregel  
1 a. Af en toe betrouwbaarheidsonderzoeken 

b. Soms meldingen met elkaar doorlopen  
c. Goed inwerken van nieuwe analisten  

2 a. Er wordt in 2 multidisciplinaire groepen geanalyseerd. Een bericht op het voorbereidingsproces (3 laboranten + arts) 
en een op het uitvoerende proces (2 laboranten + fysicus). Praktisch blijken de arts en fysicus 50% van de tijd niet 
aanwezig.  
b. Sinds een paar maanden bezig om willekeurige incidenten geanalyseerd door de 2 groepen uit te wisselen. We 
registreren de overeenkomst. Cijfers nog niet geanalyseerd. 

3 a. Wij analyseren in duo’s die vaak onafhankelijk van elkaar de melding bekijken en analyseren, bij problemen wordt 
een derde persoon om raad gevraagd 
b. In samenwerkingsverband wordt soms overlegd over meldingen 

4 Betrouwbaarheidsonderzoek  
Overige opmerkingen: 
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Bijlage XX Schema themaweek patiëntveiligheid 
Deze bijlage bevat het schema  en het promotieplan voor de themaweek welke in april ’07 op de afdeling Heelkunde is georganiseerd. 
 

Dag Tijdstip 
 

J10-P23 J10-Q134 J9-Q177 Uitspraak van de dag 
(op poster) 

Di 10-4 
 

10.30-11.00 Presentatie meldingen algemeen 
Jolanda en Hanneke 

  Een vreemde zaak… meldt maar 
raak! 

 13.00-13.30 
 

XXX Presentatie meldingen algemeen 
Jolanda en Hanneke  

XXX  

 15.00-15.30   Presentatie meldingen algemeen  
Jolanda en Hanneke 

 

Wo 11-4 10.30-11.00    Zie je een eigenaardigheid, denk 
dan aan patiëntveiligheid 

 13.00-13.30 
LUNCH 

 Presentatie patiëntveiligheid vanuit het 
perspectief van een hulpverlener 
Job Kievit, voorzitter HIM 

  

 15.00-15.30 Presentatie patiëntveiligheid vanuit het 
perspectief van een hulpverlener 
Job Kievit, voorzitter HIM  J10-P23 

XXX Presentatie patiëntveiligheid vanuit het 
perspectief van een hulpverlener 
Job Kievit, voorzitter HIM  J10-P23 

 

Do 12-4 10.30-11.00  Presentatie digitaal melden: hoe en 
waarom? 
Tjerk vd Schaaf, PRISMA expert 

 Je zorgt dat het wordt hersteld 
wanneer je iets meldt 

 13.00-13.30 
LUNCH 

  Presentatie digitaal melden: hoe en 
waarom? 
Tjerk vd Schaaf, PRISMA expert 

 

 15.00-15.30 Presentatie digitaal melden: hoe en 
waarom? 
Tjerk vd Schaaf, PRISMA expert 

   

Vr 13-4 10.30-11.00   Presentatie incidentregistratie OK 
Petra Beckers, OK-centrum J10-Q134 

Zorg dat binnenkort het melden 
een gewoonte wordt 

 13.00-13.30 
LUNCH 

Presentatie incidentregistratie OK 
Petra Beckers, OK-centrum 

   

 15.00-15.30 
BORREL 
alle medew 

 Presentatie incidentregistratie OK 
Petra Beckers, OK-centrum 

  

Tabel 39: schema themaweek      
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Ter promotie van de themaweek zijn verschillende acties ondernomen: 
• Aankondiging in nieuwsbericht op Albinusnet, pagina voor Heelkunde.  
• Deze site is ook duidelijk terug gekomen in de communicatie uitingen. Bijvoorbeeld op 

de posters: ‘Meer informatie: Albinusnet > Organisatie > Divisies | afdelingen > Divisie 1 
> Heelkunde’. 

• E-mail naar medewerkers Heelkunde verstuurd waarin kort vermeld staat de datum, 
tijdstip, locatie, naam van degene die presentatie geeft en drie zinnen over de inhoud van 
de presentatie. Let op dat het bericht niet te lang wordt. Bij voorkeur hoeft de lezer niet 
door het beeld te ‘scrollen’. 

• Extra e-mail naar teamleiders verpleging Heelkunde. 
• Algemeen programma poster (over de drie verpleegafdelingen J9Q, J10P en J10Q 

verspreid). 
• Dagposter met pakkende slogan (over de drie verpleegafdelingen verspreid) . 
• Dagflyer met pakkende slogan, te verdelen tijdens de ochtendoverdracht bij de drie 

verpleegafdelingen. 
• Plaatsen van de presentaties bij het nieuwsbericht op Albinusnet, pagina voor Heelkunde 

na afloop van de dag dat de presentatie gegeven is als pdf bestand.  
• Uitdelen van meldingsformulieren en pennen van het LUMC 
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Bijlage XXI Overzicht aanwezigen themaweek Patiëntveiligheid (10-
13 april 2007) 
Deze bijlage bevat het overzicht van de disciplines van de aanwezigen tijdens de themaweek en de vragen 
die zij stelden. 
 

Dag Tijdstip # Aanwezigen Vragen/opmerkingen 
Dinsdag 10.30 18 

(verpleegkundigen, leerling 
verpleegkundigen, co-
assistent, teamleider, 
voedingsassistente, 
verpleegkundig onderzoeker, ) 

Je kunt toch ook gewoon bijvoorbeeld die plas water opruimen in plaats 
van melden? 
Wie zijn de analisten van de HIM? 
Waarvoor zijn er verschillende disciplines binnen de HIM? 
Waar kun je het formulier vinden? 
Moet ik het melden wanneer een arts iets verzuimd te doen? 
Kun je ook anoniem melden? 
Afweging tussen tijd voor patiëntenzorg en tijd voor melden 

Dinsdag 13.00 12 
(verpleegkundigen, leerling-
verpleegkundigen, 
secretaresse, 
stomaverpleegkundige) 

Hoe weet ik of mijn melding zin heeft gehad? 
Het meldingsformulier ligt ook in een bakje op de balie 
Ook kleine dingen kunnen gemeld worden 
Ook de secretaresses kunnen melden 

Dinsdag 15.00 22 
(verpleegkundigen, leerling-
verpleegkundigen, teamleider, 
secretaresses) 

Veel nog onbekend met PRISMA 
Wat betekenen de PRISMA classificaties? 

Woensdag 13.00 18 
(verpleegkundigen, leerling-
verpleegkundigen, 
secretaresse, 
voedingsassistenten, 
stomaverpleegkundige) 

Krijgen artsen deze presentatie ook? 
Verdwijnen de complicatie formulieren? 
Volgens aanwezigen is het nu duidelijk dat je alles kunt melden 
Voor de aanwezigen is het nu duidelijk dat het formulier via intranet 
gevonden kan worden 
Wordt er iets met het hoge aantal medicatie incidenten gedaan? 
Heeft de verandering van de medicatiesticker met een actie van de HIM te 
maken? 

 15.00 23 
(verpleegkundigen, leerling 
verpleegkundigen, arts-
assistent, fysiotherapeut, 
secretaresse, verpleegkundig 
onderzoeker, HIM-lid) 

Doet de orthopedie ook mee met de HIM? 
Bij HIM kun je verbeterpunten aangeven en bij FONA/MIP niet 

Donderdag 10.30 15 
(verpleegkundigen, leerling 
verpleegkundigen, 
secretaresse) 

Ongeveer zes van de aanwezigen hebben al ooit gemeld 
Reden om te melden: dan komt het weer onder de aandacht 
Reden om te melden: vervelende situatie voor de patiënt 
Blijven de incidenten binnen het ziekenhuis? 

 13.00 20 
(verpleegkundig 
afdelingshoofd, 
verpleegkundigen, leerling 
verpleegkundigen, 
teamleiders, 
voedingsassistenten, 
secretaresse) 

Reden om te melden: een handeling moet over teveel schijven gaan 
Het lijkt een aanwezige lastig om ook de sterke kanten van een systeem te 
belichten 
Een aanwezige zegt te moeten leren om ook bijna incidenten te melden 

 15.00 17 
(verpleegkundigen, leerling 
verpleegkundigen) 

Reden om te melden: je wilt dat het incident niet vaker gebeurt 
Is het nieuw dat namen er bij een melding niet meer toe doen? 

Vrijdag 10.30 16 
(verpleegkundigen, leerling 

Problemen met een slechte implementatie/ voorlichting van de invoering 
van een nieuw informatiesysteem herkenbaar voor HLK 
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verpleegkundigen, 
voedingsassistenten, 
secretaresse, teamleider) 

HLK lijkt het nuttig om de krachten te bundelen, bijv meldingen over de 
problemen met het PDMS 
Hoe lang duurt het voordat je reactie krijgt op een melding? 
Er wordt nu niet meer teruggekoppeld naar een leidinggevende over elk 
incident: er moet een middenweg gevonden worden 
Niet alleen wat fout gaat, maar ook wat verbeterd kan worden kun je in een 
melding kwijt 

 13.00 13 
(verpleegkundigen, leerling-
verpleegkundigen, 
voedingsassistenten,  
verpleegkundig expert, 
secretaresse) 

Moet je ook tegen de ander vertellen dat je een melding gaat doen? 
Je hoeft niet alleen fouten te melden 
Melden sommige disciplines meer dan anderen? 
Kunnen patiënten ook melden? 
Je kunt een ander er op aanspreken om een melding te doen 

 15.00 9 
(verpleegkundigen en leerling-
verpleegkundigen) 

- 

Tabel 40: aanwezigen en vragen bij themaweek    
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