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Abstract 

This report is the result of a risk management project that has been carried out at the MAASTRO CLINIC in 
Maastricht. During the project MAASTRO CLIN IC moved from Heerlen to Maastricht. MAASTRO CLINIC also 
started using new equipment to treat patients. The objective of the project was to predict the possible risks of this 
transition for patients, and to compare this with the real risks, patients had to deal with. The main result of the 
project is that it shows that HFMEA and PRISMA are complementary, and that they together form the basis of a 
safety management system in healthcare. 
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Voorwoord 
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de Technische Universiteit Eindhoven. Vanuit de capaciteitsgroep Human Performance Management heb ik de 
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statistisch gebied. Tot slot wil ik van de Technische Universiteit Eindhoven Marieke Habraken bedanken voor 
haar goede begeleiding en adviezen die ze mij gedurende het onderzoek heeft gegeven. Ik ben haar erg dankbaar 
omdat ik haar altijd, met uiteenlopende vragen, heb kunnen benaderen. 

Binnen MAASTRO CLINIC wil ik graag mijn bedrijfsbegeleider, Petra Reijnders, bedanken. Voor het feit dat ze 
me alle benodigde ruimte en middelen ter beschikking heeft gesteld, ben ik haar erg dankbaar. Maar nog het 
meest profijt heb ik gehad van haar expertise en het ongelooflijke enthousiasme waarmee zij de veiligheid voor 
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bedanken voor haar deelname aan zowel de interrater reliability tests als aan de HFMEA bijeenkomsten. 

In dit voorwoord wil ik graag ook mijn huisgenoten, Rob en Bas, bedanken voor de gezellige tijd gedurende 
mijn studie in Eindhoven. Natuurlijk mag mijn hospita, mevrouw van de Ven, niet worden vergeten. 

Verder wil ik familie en vrienden, met in het bijzonder mijn moeder Riet, bedanken voor alle steun gedurende 
mijn studie en leven. Ook wil ik mijn vriendin, Wendy Veulemans, bedanken voor haar onvoorwaardelijke steun 
en vertrouwen, waardoor ik dit heb kunnen bereiken. 
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Summary 

Introduction 
When the report "To err is Human" [!OM, 1999] and the British report "An organization with a memory" 
[Department of Health, 2000] were published, the focus on patient safety increased rapidly on a worldwide scale. 
According to these reports, between 44.000 and 98.000 citizens of the United States die in hospitals because of 
medical malpractice each year. For the Netherlands, this would mean that by extrapolation of these figures, 
between 1.500 and 6.000 patients would die because of medical malpractice each year [www.igz.nl]. 
Because of these figures, MAASTRO CLIN IC has paid more and more attention to patient safety during the past 
few years. MAASTRO CLfNIC treats cancer patients by means ofradiation therapy. Safety plays a very important 
role when it comes to its patients. At the moment the clinic is going through a tremendous transition. It is 
moving from Heerlen to Maastricht. Not only is the clinic moving, also new equipment will be used in a new 
situation. As a result, the whole primary process will change and especially therefore, MAASTRO CLIN IC is 
interested in the possible risks that involve this transition. 

The project 
During the transitional phase, patient safety plays an important role. The problem as it was defined by 
MAASTRO CLINIC is as follows: 

At the moment it is not clear what the possible risks are before, during and after the transitional phase. 

Since 2003 MAASTRO CLIN IC has followed two methods to make risk analysis, the predictive HFMEA method 
and the retrospective PRlSMA-medical method. This resulted in the following research question: 

What are the possibilities to predict and monitor the risks that involve the transition of equipment, using the 
HFMEA method and the PRJSMA-medical method? 

Subsequently, four research questions were generated: 
1. How can the results of HFMEA be compared with the PRISMA medical data of MAASTRO CLfNIC? 
2. What is the actual predictability of the risks during a transition of equipment, using the HFMEA method and 

the PRlSMA(-medical) method? 
3. What is the added value of the PRJSMA(-medical) method and the HFMEA method to MAASTRO CLINIC, 

regarding the insights into the occurrence of incidents during a transition of equipment? 
4. How can the relation between the prediction and the analysis of incidents be used to make the next step 

towards a safety management system for MAASTRO CLfNIC? 

Besides these questions, another important statement is formulated as follows: 

Because of the/act that HFMEA will be used as a predictive method and not as an improving method, PRJSMA 
(-medical) can be used aftenvards to check HFMEA on completeness and efficiency. 

Research design 
The Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) is a method for predictive risk analysis in 
healthcare. By means of a flow diagram, certain processes can be visualized. Systematically, all possible ways in 
which the process can fail, can be pointed out and judged on the potential effects and probability of occurrence. 
Afterwards actions can be determined to decrease the chance of occurrence or to reduce the effect of these 
possible failures. Therefore, HFMEA can be used in this research to predict the risks during a transition of 
equipment. 
PRlSMA stands for Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. Its main goal is 
to build a quantitative database of incidents and process deviations, from which conclusions may be drawn to 
suggest optimal countermeasures [van der Schaaf, 1992; van Vuuren et al., 1997]. 
To retrieve whether the predicted causes have occurred in practice after the clinic changed over to new 
equipment, the analyzed incidents of the PRISMA database of MAASTRO CLINIC are compared with the results 
of the HFMEA. In this research, the results of the HFMEA and PRlSMA methods are compared with each other 
in twelve different ways. The comparisons include several periods. The effect of using weight-factors, with 
respect to the probability of occurrence, is also researched. Table 1 shows that twelve comparisons have been 
examined. 
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Table I. Comearisons o[HFMEA - PRISMA. 

Comparisons 
1-3 4-6 1-6 

none 4 7 10 

f 
0 .. 1,2,3,4 2 5 8 11 u 
.! 
.!. .r:. 
en 0.05, 0.25, 3, 12 3 6 nvt 12 

~ 
0.075, 0.50, 6, 24 nvt nvt 9 nvt 

All these comparisons are tested on whether the frequency partition of the HFM EA resembles that of the 
PRISMA data. 

Results 
As in both HFMEA and PRISMA the interrater reliability regarding the assignment of root causes to the 
categories of the ECM is substantial, reliable conclusions can be drawn from the comparisons. 
Table 2 represents the results of the twelve comparisons. By means of the Chi-square test, each comparison is 
tested on whether the frequency partition of the HFMEA resembles that of the PRISMA data. Because the 
number of occurrences in some of the subcategories of the PRI SMA classification was too small, it was only 
possible to perform the tests on the main categories of PRISMA. This means that the comparisons are made on 
the technical (T), organizational (0), human (H), patient related (PRF) and unclassifiable (X) level. The results 
show that there is no comparison in which the frequency partitions, both for HFMEA and PRISMA, are the 
same. However from calculating the association, Cramer coefficient V, can be concluded that the differences are 
not significant. So there is a very weak association between the PRISMA categories and HFMEA on the one 
hand and between the PRISMA categories and PRISMA on the other hand. In comparison 10 the frequency 
partition of the HFMEA follows that of PRISMA 'best '. This comparison is showed in figure I . This is the 
situation in which the process is reasonably stabilized and people got used to work in the new situation. In this 
situation, the use of weight-factors has a negative influence on the comparisons. Therefore a research will be 
necessary to point out whether or not it is sensible to use weight-factors in the future. 

Table 2 Results of the HFMEA PRISMA comoarisons -

Compariso PRISMA cat&gories Value of Chi- p-value (SPSS) Association Conclusion 
n nPRISMA nHFMEA square Standard? Cramers V 

1 162 139 T, O, H 12,478 0,002 0,204 Reject HO 

2 165 379 T, O,H, PRF/X 22 ,260 0,000 0,202 Reject HO 

3 165 443 T, O, H,PRF/X 41 ,182 0,000 0,260 Reject HO 

4 85 141 T,O, H, PRF/X 15, 113 0,002 0,259 Reject HO 

5 85 379 T, 0, H, PRF IX 23,227 0,000 0,224 Reject HO 

6 85 443 T, 0 , H, PRF IX 26,985 0,000 0,226 Reject HO 

7 250 141 T, 0 , H, PRF IX 13,604 0,003 0,187 Reject HO 

8 250 379 T, O, H, PRF/X 26 ,776 0,000 0,206 Reject HO 

9 250 887 T, O, H, PRF/ X 58,382 0,000 0,227 Reject HO 

10 102 139 T, 0 , H 7,012 0,030 0, 171 Reject HO 
11 107 379 T,O, H, PRF/X 14,455 0,002 0,172 Reject HO 

12 107 443 T,O, H, PRF/X 21, 199 0,000 0,196 Reject HO 
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Figure I. Comparison 10. 
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Discussion 

a PRISM A I 
• HFM EA without weight-factors 

If you compare HFMEA with PRISMA it seems to be that subcategory OM is much more identified with 
HFMEA than with PRISMA. Except from the first three months after maestro clinic changed over to the new 
equipment, the subcategory TD for HFMEA is dominant in comparison with that of PRISMA. From all the 
comparisons, the human subcategories HRJ and HRV have appeared more often with PRISMA. From this, it can 
be concluded that a different strategy of thinking is used for PRISMA than for HFMEA. HFMEA is more 
directed to led the process work better, which makes it easier to think at technical and organizational aspects. 
The human aspects are less dominant in this way. Because in practice, ' human acting' is often the last barrier, it 
is logical that the human subcategories appears to be there with every incidental analysis. On the one hand, it 
seems to be that HFMEA is a statically method. This means that after a process is analyzed, it will be concluded 
that most of the potential risks are identified. On the other hand, PRISMA seems to be a method of continuity. It 
is real-time and analyses the process at different moments in time. On an organizational and technical level 
HFMEA has always been complete. But, on the human level not all subcategories are identified. In practice, one 
wants to improve the safety with the help of recommendations on an organizational and technical level. This 
because of the fact that human interventions on their own will never lead to enough improvement of safety. But 
nevertheless, 'human acting' remains important. What does it mean if both method have overlap (have the same 
results)? In case, if the results of HFMEA and PRISMA are the same, it can be showed that the level of 
forecasting of the risks is large. Then, HFMEA has much added value. But, what does it mean when the results 
differ from each other? When differences appear, it will not directly be the case that with HFMEA forecasting of 
the risks is not large. A condition for this is that HFMEA should be executed without any pre-knowledge of the 
process. The execution of the HFMEA and the PRISMA method will be influenced by different factors, which 
will lead to different outcomes/results. With PRISMA, the willingness to give a signal is an important factor. 
Less signals then actual will result in an underestimated outcome. One way to overcome this problem is to have 
a close look on the process during the period of investigation and look when and how often an incident will 
happen. Further on, with PR! SMA you will be dependent on the skills of the people who analyze the incidents. 
As known, this can be measured with interrater reliability tests. If the analysts have enough skills for analyzing 
the incidents, the human, organizational as well as the technical (sub)categories could be identified. As said 
before, the execution of the HFMEA method is not clear. The formation of team members and the role of the 
chairman play an important role. If the formation is multi-disciplinary , as much potential factors of failure as 
possible will be identified. In this investigation the formation was only partly multi-disciplinary. This could lead 
to more or other potential factors of failure which could be identified through the influence of other disciplines 
within the organization. The chairman can also influence the HFMEA positively as well as negatively . He can 
steer the group, directly or indirectly, by only focusing on technical failures. This could also be a positive aspect 
of HFMEA. For example, one could choose to minimize the HFMEA only to technical and organizational 
failures or only to technical failure. During this investigation with the HFMEA, technical, organizational and 
human factors of failure are analyzed. Because of the fact that the participants did not have any knowledge and 
experience of the new situation, a possible conclusion could be given for the fact that the HFMEA only gives 
technical and organizational causes. The participants react from an old process and work situation to a new, 
totally renewed process and work situation. They might think less about their own functioning and behavior in 
this new process. More is focused on technical and organizational improvements than on human behavior. 
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From above one can conclude that, in this situation, PRlSMA and HFMEA are complementary. By using both 
methods, a broader insight is given in the appearance and happening of certain risks. Together, they could help to 
form a complete set of actions and recommendations to improve the process and, together with this, the safety. 

Conclusions and recommendations 
I. How can the results of a HFMEA be compared with the PRJSMA(-medical) data of MAASTRO CLINIC? 
The root causes, which are the result of the PRlSMA method, are classified by means of the classification codes 
of the Eindhoven Classification Model (ECM). The potential causes, which are the result of the HFMEA 
method, are also classified by means of the ECM classification codes. As a result, the root causes of HFMEA 
and PRISMA can be compared to each other. 
However, to get a frequency partition, the root causes from the PRlSMA database are selected over a certain 
period. Because of this, the classified causes from the HFMEA are corrected by means of a weight-factor. By 
correcting, a frequency partition can also be drawn for the H FMEA results. To translate the frequency of causes 
which resulted from the HFMEA to a certain period, the definitions of "probability of occurrence" in the 
HFMEA manual are adapted. This makes it possible to determine the weight-factors over a certain period. 
The conclusion is that the results of an HFMEA can be compared to the data of the PRlSMA database, 
afterwards. This can be done both qualitatively and quantitatively, by comparing the generated PRISMA profiles 
with each other. 

The comparisons are made with and without the use of weight-factors. In this study the use of weight-factors did 
not have much influence on the results of the comparisons. Therefore, it is not possible to indicate whether it is 
better to use weight-factors or not. Instinctively, the use of weight-factors seems to be logical , because it is 
possible to make a translation to a certain period. In other situations it is necessary to research whether the use of 
weight-factors makes sense. Furthermore, it is strongly recommended that the definition "probability of 
occurrence" in the HFMEA manual is translated to more concrete definitions. In this way more vague definitions 
di sappear, which helps to speed up the HFMEA sessions, because of less discussion about the probability of 
occurrence. Long discussions can be avoided about what is regular, sometimes, rare and sporadic. The terms 
weekly, monthly, yearly and less than yearly are clear definitions. 

2. What is the actual predictability of the risks during a transition of equipment, using the HFMEA method and 
the PRJSMA(-medical) method? 

To answer this question, the PRlSMA profiles of HFMEA and PRlSMA are compared with each other over a 
period of the first six months after the introduction of the new equipment. It seems that by using weight-factors 
over a certain period (comparison 9), the partitions to the technical categories for HFMEA and PRISMA are 
exactly the same. Also from other comparisons it follows that, in this case, the technical risks are predictable. 
Also the organizational risks were reasonably good to predict, in this case. It seemed that the human risks were 
not so easy to predict with HFMEA in this case. 

HFMEA and PRISMA are two different methods . HFMEA is a static method, it makes a snapshot of the process 
at a certain moment. PRISMA is very dynamic method, it monitors and analyses the process continuously. 
Therefore it is important that HFMEA as well as PRlSMA will be used in practice. By using PRlSMA, ad-hoc 
actions can be generated with respect to the human risks. Actions can also be generated for the other risks, not 
identified by using HFMEA. PRlSMA is always useful to monitor the working processes and to generate actions 
based on a set of registered incidents. For MAASTRO CLIN IC it is important that they perform a HFMEA 
regularly . Especially, because they make use of high-tech equipment that often changes. Regularly 
improvements are carried out. HFMEA is useful to predict certain risks. A HFMEA can be done before you start 
using new equipment as well as during an existing process. 

3. What is the added value of the PRJSMA(-medical) method and the HFMEA method to MAASTRO CLINIC, 
regarding the insights into the occurrence of incidents during a transition of equipment? 

As for the added value of HFMEA to MAASTRO CLIN IC, the conclusion is that this structured analysis method 
leads to much more actions and recommendations than carried out in practice, after the start with the new 
equipment. The HFMEA in this research has resulted in a lot of technical actions. Apparently, the introduction of 
new software (ICT) can lead to a safer working process at MAASTRO CLIN IC. 

To determine the added value of PRISMA for MAASTRO CLINIC, eight employees were asked to indicate what 
the three most important and frequent possible factors of failure would be in the new situation. This resulted in a 
so-called "PRISMA top 3 profile". This profile has been compared with data from the PRlSMA database. The 
employees mentioned the classification code HRI very frequently . The conclusion is that despite the explanation 
in the other categories, the employees expect the most important factor of failure to be human malpractice. 
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Possibly, the employees knowledge about the theory of patient safety is not developed enough. Most of the 
actual failures are caused on the technical and organizational level. 

MAASTRO CLINIC must continue to use the PRISMA and the HFMEA methods in a structured way. Both 
methods have an important added value to the organization. The risks can be minimized considerably for 
employees as well as for patients. Another interesting study is to compare the results of the "top 3" with other 
healthcare organizations, in order to check whether this is a generalized view. If this is the case, not only should 
the employees of MAASTRO CLINIC get more education in the theory of patient safety but also employees of 
other healthcare organizations. Both methods pointed out that the circumstances let people make mistakes. 
MAASTRO CLINIC and every other organization must provide an environment in which mistakes by employees 
can be minimized. 

4. How can the relation between prediction and analysis of incidents be used to make the next step towards a 
safety management system for MAASTRO Cl!NIC? 

It has become clear that HFMEA and PRISMA are complementary. Together they can generate an almost 
complete set of actions and recommendations to improve the process and the safety. So it is extremely important 
that the results of both systems will be compared with each other. However, making comparisons is not 
sufficient. Both methods must be implemented in a safety management system. At this moment the most 
healthcare organizations do not use a method to predict incidents. The registration of incidents takes place in 
every healthcare organization, but analyses are not carried out everywhere (i.e. PRISMA method). Some 
healthcare organizations in the Netherlands just started using the methods. There is still a long way to go to the 
phase of implementation of these methods in a safety management system. 

MAASTRO CLINIC has experience with both HFMEA and PRISMA. In the near future they should try to 
implement the methods in a safety management system. It is strongly recommended to work towards an 
implementation of such a management system. 

The statement was formulated as follows: 

Because of the fact that HFMEA will be used as a predictive method and not as an improving method, PRJSMA(
medical) can be used aftenvards to check HFMEA on completeness and efficiency. 

Indeed this appeared to be true. 
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Samenvatting 

lntroductie 
Sinds de publicatie van het Amerikaanse rapport "To err is Human" [IOM, 1999], van het Amerikaanse Institute 
of Medicine, en het Engelse rapport "An organisation with a memory" [Department of Health, 2000] , is de 
aandacht voor de veiligheid van patientenzorg wereldwijd aanzienlijk toegenomen. In deze rapporten wordt 
gesproken over vermijdbare Amerikaanse doden, die in de VS tussen de 44.000 en 98.000 per jaar worden 
geschat [IOM, 1999]. Nederlandse cijfers hierover zijn niet bekend, maar door interpolatie van de Amerikaanse 
cijfers wordt geschat dat hier sprake is van 1.500 tot 6.000 doden per jaar door medische fouten [www.igz.nl]. 
Hierdoor is bij MAASTRO CLINIC de aandacht voor patientveiligheid de afgelopen jaren sterk gegroeid. De 
stichting MAASTRO CLINIC heeft ten doel zorg te verlenen aan oncologische patienten in de ruimste zin van het 
woord en, meer in het bijzonder, door middel van radiotherapie. Yeiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. 
Momenteel zit MAASTRO CLINIC in een grote transitie, de verhuizing van Heerlen naar Maastricht. Dit is niet 
alleen een fysieke verhuizing, er treedt ook een wisseling van apparatuur op en daarmee verandert het gehele 
primaire proces. MAASTRO CLINIC is dan ook ge"interesseerd naar de risico's die deze transitie met zich 
meebrengt. 

Het project 
Gedurende de fase van transitie speelt het in acht houden van de (patient)veiligheid een belangrijke rol. De 
centrale probleemstelling van MAASTRO CLINIC luidde dan ook als volgt: 

Op dit moment is er niet vo/doende in=icht in de risico 's voor, tijdens en na de Jase van transitie. 

MAASTRO CLINIC maakt sinds 2003 gebruik van twee risicoanalyse methoden, namelijk de predictieve 
HFMEA methode en de retrospectieve PRISMA methode. Naar aanleiding hiervan is dan ook de volgende 
onderzoeksvraag geformuleerd: 

Wat =iJn de moge/ijkheden om de risico 's te voorspellen en te monitoren bij een wisseling van apparatuur, 
door gebruik te maken van de HFMEA en de PRISMA methodiek? 

Enkele subvragen hierbij zijn : 
1. Hoe kan de uitslag van een HFMEA achterafvergeleken worden met de gegevens uit de PRISMA database? 
2. Wat is dan de feitelijke voorspelbaarheid van de risico's bij een wisseling van apparatuur, door gebruik te 

maken van de HFMEA en de PRISMA methodiek? 
3. Wat is de meerwaarde van de PRISMA en de HFMEA methodiek voor MAASTRO CLINIC, met betrekking 

tot het inzicht in het ontstaan van incidenten bij een wisseling van apparatuur? 
4. Hoe kan de relatie tussen voorspelbaarheid en analyse van incidenten gebruikt worden om een volgende stap 

te zetten naar een veiligheidsmanagementsysteem binnen MAASTRO CLINIC? 

Het doe! van dit onderzoek is om antwoord te geven op de geformuleerde onderzoeksvraag. Desalniettemin is er 
een bepaalde verwachting van het resultaat van het onderzoek. Een stelling waar dan ook zeker een reactie op 
moet worden gegeven is: 

Omdat HFMEA wordt uitgevoerd als voorspellende methode en niet als verbeterende methode, kan PRISMA 
achteraf gebruikt warden om de volledigheid en de effectiviteit van HFMEA le controleren. 

Onderzoeksopzet 
De Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) is een methode voor predictieve risicoanalyse in de 
gezondheidszorg, waarbij een bepaald proces geheel in kaart gebracht wordt. Systematisch worden alle manieren 
waarop het proces kan falen (de zogenaamde faalwijzen) benoemd en beoordeeld op hun potentiele effect en 
kansdichtheid. Vervolgens worden maatregelen bedacht, die de kans op het ontstaan van deze faalwijzen kunnen 
verkleinen dan wel het effect ervan kunnen beperken. Om de risico 's te voorspellen bij de wisseling van 
apparatuur is er dus een HFMEA uitgevoerd . 
PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. Het doe! van de 
PRISMA methode is om een kwantitatieve database van incidenten en procesafwijkingen te creeren waaruit 
conclusies kunnen word en getrokken, zodat verbetervoorstellen kunnen word en gedaan [van der Schaaf, 1992; 
van Vuuren et al., 1997]. Om te onderzoeken of de voorspelde oorzaken ook daadwerkelijk zijn opgetreden na 
de verandering van apparatuur, is gebruik gemaakt van de geanalyseerde incidentmeldingen uit de PRISMA 
database van MAASTRO CLINIC, welke met HFMEA zijn vergeleken. 
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In dit onderzoek zijn de resultaten van de HFMEA en PRISMA op twaalf manieren met elkaar vergeleken. Zo 
zijn er verschillende perioden genomen, en is onderzocht of het zinvol is om de oorzaken uit de HFMEA te 
verdisconteren met een weegfactor. De volgende twaalfvergelijkingen zijn gemaakt: 

Tabet 3 Ver1?etiikin1?en HFMEA - PRJSMA 

Periode na ingebruikname van de nieuwe 
Vergelijkingen aooaratuur lmaandenl 

1-3 4-6 1-6 7-9 

geen 1 4 7 10 

c 
I! 1, 2, 3,4 2 5 8 11 .s ... 
.l!! 
CD 0.05, 0.25, 3, 12 3 6 nvt 12 GI 
GI 
3: 

0.075, 0.50, 6, 24 nvt nvt 9 nvt 

De periode geeft aan over welke maanden na ingebruikname van de nieuwe apparatuur de vergelijking is 
gemaakt. De onderste twee rijen met weegfactoren zijn gebaseerd op de lengte van de perioden. Dus drie keer 
over drie maanden (vergelijkingen 3, 6 en 12) en een keer over zes maanden (vergelijking 9). 

Voor al deze vergelijkingen is getoetst of de frequentieverdeling van de HFMEA en die van PRISMA tot 
dezelfde verdeling behoren, dus of ze overeenkomen. 

Resultaat 
Omdat de interrater reliability met betrekking tot de toewijzing van basisoorzaken, van zowel de HFMEA als de 
PRISMA analyses, aan de categorieen van het ECM redelijk tot goed is, kunnen er betrouwbare conclusies 
warden getrokken ten aanzien van de vergelijkingen. 
In tabel 4 staat het resultaat van deze vergelijkingen gegeven. Met de Chi-kwadraat toets is voor de 
frequentieverdelingen, behorend bij de vergelijkingen, getoetst of de frequentieverdelingen van de HFMEA 
hetzelfde zijn als die van PRISMA. Het is alleen mogelijk om deze toetsen uit te voeren op hoofdcategorie 
niveau, omdat er te weinig waamemingen in bepaalde subcategorieen zitten. In geen enkele vergelijking blijkt de 
frequentieverdeling uit de HFMEA gelijk te zijn aan de die van PRISMA, en moet de nulhypothese verworpen 
warden dat de verdelingen hetzelfde zijn. Echter uit de berekening van de associatiemaat Cramers V, blijkt dat 
de verschillen niet echt betekenisvol zijn. Er is sprake van een erg zwakke associatie tussen de faalcategorieen en 
HFMEA enerzijds en tussen de faalcategorieen en PRISMA anderzijds. In vergelijking 10 blijkt de 
frequentieverdeling van de HFMEA de frequentieverdeling van PRISMA het "beste" te volgen. Deze 
vergelijking is in figuur 2 weergegeven. Dit is de situatie waarin het werkproces zich redelijk gestabiliseerd 
heeft, en men redelijk gewend is aan de nieuwe situatie. Het gebruik van weegfactoren heeft in dit geval een 
negatief effect op de vergelijkingen. Het is dan ook de vraag of het verstandig is om in de toekomst gebruik te 
maken van weegfactoren. 

Tabet 4 Resuttaat van de HFMEA PRISMA verf!e!iikinf! -

1~·-
,_ PRISMA Waarde Chi- p-waarde (SPSS) Associatie Cramers V Conclusie categorieen kwadraat 

1 162 139 T, O, H 12,478 0,002 0,204 HO verwerpen 

2 165 379 T,O,H,PRF/X 22 ,260 0 ,000 0,202 HO verwerpen 

3 165 443 T, 0, H, PRF IX 41,182 0,000 0,260 HO verwerpen 

4 85 141 T, 0, H, PRF IX 15,113 0,002 0,259 HO verwerpen 

5 85 379 T, 0 , H, PRF IX 23,227 0,000 0,224 HO verwerpen 

6 85 443 T, 0 , H, PRF IX 26,985 0,000 0,226 HO verwerpen 

7 250 141 T,O, H, PRF/X 13,604 0,003 0,187 HO verwerpen 

8 250 379 T, O,H,PRF/X 26,776 0,000 0,206 HO verwerpen 

9 250 887 T,O, H,PRF/X 58,382 0 ,000 0,227 HO verwerpen 

10 102 139 T, 0 , H 7,012 0,030 0, 171 HO verwerpen 

11 107 379 T, 0, H, PRF IX 14,455 0,002 0,172 HO verwerpen 

12 107 443 T, 0, H, PRF IX 21, 199 0,000 0,196 HO verwerpen 
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Discussie 
In de vergelijkingen van HFM EA met PRISMA blijkt de OM faalfactor bij de HFMEA in verhouding veel vaker 
te zijn ge'identificeerd, dan bij PRlSMA . Afgezien van de eerste drie maanden na ingebruikname van de nieuwe 
apparatuur is de faalfactor TD, ten opzichte van PRJSMA, bij HFMEA dominant. Daarentegen komen bij alle 
vergelijkingen de menselijke faalfactoren HRJ en HRY vaker voor bij PRJSMA. Hieruit kan geconcludeerd 
worden <lat men voor ieder van de twee risicoanalyse methoden een eigen denkwijze hanteert. Zo is de HFMEA 
wellicht meer gericht op het verbeteren van het proces, en denkt men daardoor meer aan technische en 
organisatorische aspecten en zijn de menselijke aspecten minder dominant. Omdat menselijk handelen in de 
praktijk vaak de laatste barriere is, komt bij iedere incidentanalyse, dus ook bij PRJSMA, de menselijke 
faalfactor bijna altijd voor. 
Het blijkt <lat HFMEA een statische methode is, oftewel een momentopname. Er wordt een proces geanalyseerd, 
en vervolgens wordt er van uit gegaan <lat de meeste potentiele risico's zijn ge'identificeerd. PRJSMA is aan de 
andere kant een continue methode. Het is real-time en volgt het proces door de tijd heen. 
Op organisatorisch en technisch niveau is de HFMEA in het algemeen volledig geweest, echter op het 
menselijke niveau zijn niet alle faalfactoren geYdentificeerd. In de praktijk wil men de veiligheid verbeteren door 
aanpassingen op organisatorisch en technisch vlak, omdat alleen menselijke interventies nooit leiden tot 
afdoende verbeteringen ten aanzien van veiligheid. Het is echter wel belangrijk <lat men weet op welke punten 
menselijk handelen te kort schiet. 
Wat betekent het eigenlijk als beide methoden elkaar overlappen (dezelfde resultaten hebben)? lndien de 
resultaten van HFMEA en PRJSMA met elkaar overeenkomen, geeft <lit aan <lat de mate van voorspelbaarheid 
van de risico ' s groot is. HFMEA heeft dan veel toegevoegde waarde. 
En wat betekent het dan als de resultaten van elkaar verschillen? Wanneer ze verschillen wil <lit niet direct 
zeggen <lat dan met HFMEA de voorspelbaarheid van de risico's niet groat is. Voorwaarde hiervoor is wel <lat 
HFMEA moet zijn uitgevoerd zonder enige voorkennis van het proces. De uitvoering van de HFMEA en de 
PRlSMA methode wordt be'invloedt door verschillende factoren, waardoor de uitkomsten I resultaten mogelijk 
verschillend kunnen zijn. 
Bij PRJSMA speelt de meldingsbereidheid een belangrijke rol. Zo kan onderrapportage de PRISMA resultaten 
vertekenen. Een manier om onderrapportage te voorkomen is om gedurende de te onderzoeken periode bovenop 
het proces te zitten en bij te houden wanneer en hoe vaak er een incident plaatsvindt. Verder is men bij PRlSMA 
athankelijk van de vaardigheid van de beoordelaars in het analyseren van incidenten. Zoals bekend, kan <lit met 
interrater reliability tests worden gemeten. Indien de beoordelaars voldoende vaardig zijn in het analyseren van 
incidenten, kunnen zowel de menselijke, organisatorische als de technische faalwijzen warden ge'identificeerd. 
Zoals gezegd is ook de uitvoering van de HFMEA methode niet zuiver. De samenstelling van het team en de rol 
van de voorzitter spelen onder andere een belangrijke rol. lndien de samenstelling multidisciplinair is, zullen zo 
veel mogelijk potentiele faalwijzen warden ge'identificeerd. In <lit onderzoek was de samenstelling maar 
gedeeltelijk multidisciplinair, waardoor er wellicht meer of andere potentiele faalwijzen hadden kunnen warden 
ge'identificeerd door invloed van andere disciplines binnen de organisatie. Ook de voorzitter kan de HFMEA, 
zowel positief als negatief, be'invloeden. Deze kan de groep, bewust of onbewust, sturen om bijvoorbeeld alleen 
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te focussen op technisch falen . Dit kan ook een positiefpunt van HFMEA zijn. Er kan bijvoorbeeld voor worden 
gekozen, om de HFMEA te beperken tot technisch en organisatorisch falen of tot alleen technisch falen . Dit kan 
een optie zijn indien er niet voldoende tijd is voor een uitgebreide HFMEA. In dit onderzoek is tijdens de 
HFMEA gestuurd op technische, organisatorische en menselijke faalwijzen. Omdat in dit onderzoek de 
deelnemers geen kennis en ervaring van de nieuwe situatie hadden, kan er een andere mogelijke verklaring 
worden gegeven voor het feit dat er uit de HFMEA voornamelijk technische en organisatorische oorzaken naar 
voren zijn gekomen. De deelnemers redeneren namelijk vanuit een bestaand proces naar een nieuw, geheel 
gewijzigd, proces en werksituatie en denken daarbij waarschijnlijk minder aan hun eigen functioneren en 
handelen in dit nieuwe proces. De focus is dan meer gericht op technische en organisatorische verbeteringen dan 
op menselijk handelen. 

Uit bovenstaande inzichten blijkt dat, in deze situatie, PRISMA en HFMEA complementair zijn, ze vullen elkaar 
aan. Door gebruik van beide methoden ontstaat er een breder inzicht in het ontstaan en optreden van bepaalde 
risico ' s. Samen kunnen ze zorgen voor een vrij complete set aan acties en aanbevelingen ter verbetering van het 
proces en daarmee de veiligheid. 

Conclusies en aanbevelingen 
I. Hoe kan de uitslag van een HFMEA achteraf vergeleken warden met de gegevens uit de PRISMA database? 
De basisoorzaken, die het resultaat zijn van de PRJSMA methode, zijn geclassificeerd met behulp van de 
coderingen uit het ECM. De potentiele oorzaken, als resultaat van de HFMEA, zijn ook met behulp van de 
coderingen uit het ECM geclassificeerd. Op basis hiervan kunnen de basisoorzaken uit PRISMA en HFMEA met 
elkaar worden vergeleken. 
Echter, de basisoorzaken uit de PRISMA database zijn geselecteerd over een bepaalde periode, waardoor er een 
frequentieverdeling ontstaat. De geclassificeerde oorzaken uit de HFMEA zijn daarom gecorrigeerd met behulp 
van een weegfactor, waardoor er ook voor de HFMEA oorzaken een frequentieverdeling is ontstaan. Om deze 
frequentie van oorzaken uit de HFMEA te vertalen naar een bepaalde periode zijn de definities van "kans op 
optreden" uit de HFMEA handleiding aangepast (zie tabel 5.2). Hierdoor is het mogelijk om de weegfactoren te 
bepalen over een bepaalde periode. 
Er kan geconcludeerd worden dat de uitslag van een HFMEA achterafvergeleken kan worden met de gegevens 
uit de PRISMA database. lndien gewenst, kan dit kwantitatief gedaan worden door de twee verkregen PRISMA 
profielen statistisch met elkaar te vergelijken, met behulp van de Chi-kwadraat toets. 

De vergelijkingen zijn gemaakt zowel met als zonder het gebruik van weegfactoren . Het gebruik van 
weegfactoren heeft in dit geval niet zoveel invloed gehad op de verschillende resultaten . Het is dus niet mogelijk 
om aan te geven wat nu het beste is. Gevoelsmatig is het gebruik van weegfactoren logisch, omdat er dan een 
vertaalslag naar een bepaalde periode kan worden gemaakt. Er zal in andere situaties moeten worden onderzocht 
of het gebruik van weegfactoren zinvol is. 
Verder dient het aanbeveling om de definitie "kans op optreden" uit de HFMEA handleiding te vertalen naar 
concretere definities. Zo verdwijnen de vagere definities, waardoor ook de HFMEA bijeenkomsten sneller 
verlopen. Er ontstaan dan geen discussies meer over wat wordt verstaan onder regelmatig, soms, zelden en 
sporadisch. De termen wekelijks, maandelijks, jaarlijks en minder dan een keer per jaar zijn voor iedereen 
duidelijk . 

2. Wat is dan de feite/ijke voorspelbaarheid van de risico 's bi) een wisse/ing van apparatuur, door gebruik te 
maken van de HFMEA en de PRISMA methodiek? 

Om hier een antwoord op te geven zijn de profielen van de eerste zes maanden met elkaar vergeleken. Het blijkt 
dat met het gebruik van weegfactoren in de tijd (vergelijking 9 in tabel 8.1 en appendix A 17), verdelingen aan de 
technische faalfactoren voor HFMEA en PRISMA precies gelijk zijn . Ook uit de andere vergelijkingen blijkt dat 
de technische risico's in deze situatie goed te voorspellen zijn . De organisatorische risico's zijn ook redelijk goed 
te voorspellen in deze situatie. Zoals eerder gezegd blijken de menselijke risico's minder goed te voorspellen te 
zijn in deze situatie. 

Met HFMEA zijn in dit geval technische en organisatorische risico ' s goed te voorspellen. Menselijke risico ' s 
blijken in dit geval minder voorspelbaar te zijn . Verder blijkt dat HFMEA en PRISMA twee aparte systemen 
zijn. Het blijkt dat HFMEA een statische methode is, oftewel een momentopname. Er wordt een proces 
geanalyseerd, en vervolgens wordt er van uit gegaan dat de meeste potentiele risico ' s zijn ge"identificeerd. 
PRISMA is aan de andere kant een continue methode. Het is real-time en volgt het proces door de tijd heen. 
Mede om deze redenen is het van belang dat zowel HFMEA als PRISMA in de praktijk worden gebruikt. Door 
middel van PRISMA kunnen dan ad-hoc acties worden opgesteld met betrekking tot de menselijke risico's. 
Natuurlijk moet dit ook op de overige, niet door HFMEA ge"identificeerde risico' s, worden gedaan. 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management XIV 



Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

PRISMA is ten alle tijden bruikbaar om het werkproces te monitoren en acties op te stellen naar aanleiding van 
een reeks van incidenten. Daarom wordt aanbevolen om hiermee door te gaan. 
Voor MAASTRO CLINIC is het van belang om regelmatig een HFMEA uit te voeren. Vooral omdat zij over 
hoogwaardige technologische apparatuur beschikken, die erg aan verandering onderhevig is. Er worden 
regelmatig verbeteringen doorgevoerd. HFMEA is goed bruikbaar om vooraf bepaalde risico's te voorspellen. 
Een HFMEA kan dan zowel voor de invoering van een nieuw proces worden gedaan , als op een bestaand proces. 

3. Wat is de meenvaarde van de PRJSMA en de HFMEA methodiek voor MAASTRO CLINIC, met betrekking tot 
het in::icht in het ontstaan van incidenten bi} een wisseling van apparatuur? 

Wat betreft de meerwaarde van HFMEA voor MAASTRO CLINIC kan geconcludeerd worden <lat deze 
gestructureerde analysemethode tot veel meer acties en aanbevelingen komt dan uiteindelijk in de praktijk, na 
ingebruikname van de nieuwe apparatuur, zijn doorgevoerd. De in <lit onderzoek uitgevoerde HFMEA heeft 
geleid tot veel technische acties. Het blijkt <lat voornamelijk het invoeren van automatische koppelingen en 
daarmee een verbetering van de ICT omgeving, leidt tot een veiliger proces. 
Om de meerwaarde van PRISMA voor MAASTRO CLINIC te bepalen, is een top drie PRISMA profiel opgesteld 
op basis van wat laboranten verwachten <lat het meest mis zal gaan, in hun nieuwe werksituatie. De laboranten 
hebben veelvuldig de classificatiecode HRI benoemd. Hieruit kan gesteld worden <lat, ondanks de uitleg in de 
andere classificatiecategorieen, de laboranten voornamelijk menselijk falen als de belangrijkste faaloorzaak zien. 
Hun kennis over de achterliggende theorie van patientveiligheid is wellicht nog niet genoeg ontwikkeld. 

MAASTRO CLINIC moet gestructureerd gebruik blijven maken van de PRISMA en de HFMEA methodiek. 
Deze leveren een belangrijke meerwaarde voor de organisatie. Zowel voor medewerker als voor patient kunnen 
de risico's aanzienlijk verminderd worden. 
Een ander interessant onderzoek zou zijn om het resultaat van de 'PRISMA top drie ' te vergelijken met andere 
organisaties, om te kijken of <lit een generiek beeld is binnen de gezondheidszorg. Zo ja, dan moeten niet alleen 
de werknemers bij MAASTRO CLINIC scholing krijgen in de achterliggende theorie van patientveiligheid, maar 
ook werknemers binnen andere gezondheidszorginstellingen. 
Uit beide methoden ontstaat het inzicht <lat de omstandigheden ervoor zorgen <lat mensen fouten maken. 
MAASTRO CLINIC, en iedere andere organisatie, moet zo veel mogelijk zorgen voor een werkomgeving waarin 
mensen zo weinig mogelijk fouten kunnen maken. 

4. Hoe kan de relatie tussen voorspelbaarheid en analyse van incidenten gebruikt worden om een volgende 
slap te ::etten naar een veiligheidsmanagementsysteem binnen MAASTRO CLINIC? 

Duidelijk is geworden <lat HFMEA en PRISMA complementair zijn. Samen kunnen ze zorgen voor een vrij 
complete set aan acties en aanbevelingen ter verbetering van het proces en daarmee de veiligheid. Belangrijk is 
dus <lat de uitkomsten van beide risicoanalyse methoden met elkaar worden vergeleken. Alleen vergelijken en 
acties opstellen is echter niet genoeg. De methoden moeten worden ondergebracht in een 
veiligheidsmanagementsysteem. In figuur 9.1 is hiertoe een aanzet gedaan. Het helpt gezondheidszorg 
instellingen mogelijk met het invoeren van een dergelijk systeem. Op <lit moment gebruikt het overgrote dee! van 
deze instellingen nog geen methode voor het voorspellen van incidenten. Wei worden overal incidenten 
geregistreerd, maar ook hier worden nog niet overal analyses van gemaakt, bijvoorbeeld door middel van de 
PRISMA methode. Men is bezig de methoden te gebruiken en te proberen. De fase van implementatie in een 
veiligheidsmanagementsysteem zoals in figuur 9.1 is voorlopig nog niet bereikt. 

MAASTRO CLINIC heeft voldoende ervaring met HFMEA en PRISMA, om in de nabije toekomst een 
veiligheidsmanagementsysteem te implementeren. 

De in eerder geformuleerde stelling luidde: 

Omdat HFMEA wordt uitgevoerd als voorspellende methode en niet als verbeterende methode, kan PRJSMA 
achteraf gebruikt worden om de vo//edigheid en de effectiviteit van HFMEA te controleren. 

Dit is inderdaad het geval gebleken. 
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1. Inleiding 

In <lit hoofdstuk staat beschreven in welk kader de afstudeeropdracht tot stand is gekomen. Ook staan enkele 
begrippen uitgelegd die relevant zijn voor <lit onderzoek. 

1.1 Veiligheid in de industrie- en transportsector 
In complexe en risicovolle sectoren, zoals de (chemische) industrie en transport, is veiligheid al jaren een 
belangrijk onderwerp. Naar aanleiding van het verschijnen van een aantal rapporten in de jaren '70 en ' 80, welke 
enkele grote rampen beschrijven, zijn in veel landen de wetgevingen met betrekking tot veiligheid in de industrie 
aangescherpt. In deze sectoren wordt veel gebruik gemaakt van ge'integreerde veiligheidsmanagementsystemen, 
wat betekent <lat de focus op veiligheid in de gehele organisatie is ondergebracht. Als reden voor het feit <lat 
veiligheid in de zorgsector pas zo recent in ontwikkeling is gekomen noemde de huidige minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dhr. Hoogervorst, in zijn toespraak bij de opening van het congres 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 10 juni 2004, <lat een sterfgeval in de gezondheidszorg 
simpelweg minder opvalt dan een dodelijk ongeval in bijvoorbeeld een kerncentrale. In een ziekenhuis sterven 
immers dagelijks mensen terwijl een <lode in de industrie direct in het nieuws verschijnt. 

1.2 Veiligheid in de zorgsector 
Sinds de publicatie van het Amerikaanse rapport "To err is Human" in I 999, van het Amerikaanse Institute of 
Medicine, en het Engeise rapport "An organisation with a memory" in 2000, is de aandacht voor de veiligheid 
van patientenzorg wereldwijd aanzienlijk toegenomen. In deze rapporten wordt gesproken over vermijdbare 
Amerikaanse doden, die in de VS tussen de 44.000 en 98.000 per jaar worden geschat. Nederlandse cijfers 
hierover zijn niet bekend, maar door interpolatie van de Amerikaanse cijfers wordt geschat <lat hier sprake is van 
I .500 tot 6.000 doden per jaar door medische fouten [ www.igz.nl]. 
Door deze publicaties neemt de kennis over schade in de gezondheidszorg toe, waarbij ook onder andere de 
patienten zich steeds meer bewust worden van de effecten. Daarmee wordt de roep vanuit de bevolking voor een 
veiligere zorg groter. Wat ook meespeelt is het feit <lat de voortdurende technologische vernieuwing; een 
voortdurende vernieuwing van apparatuur, andere organisatievormen en vaardigheden impliceert, met behoud 
van veelal dezelfde mensen. Door de combinatie van enerzijds een tendens naar complexe grootschalige, 
technoiogisch hoog ontwikkelde systemen en organisatievormen, en anderzijds grotendeels dezelfde mensen, 
zijn de zuivere risico ' s zowel in aantal als in ernst toegenomen [van Dijen, 1999]. 

1.3 Ontwikkelingen in de zorgsector 
Momenteel is er volop ontwikkeling om de veiligheid in de zorg te vergroten. Zo heeft het Amerikaanse 
"Institute of Medicine" (!OM) in samenwerking met de Board on Health Care Services een rapport gepubliceerd 
met een aantal aanbevelingen ter verbetering van veiligheid in de gezondheidszorg. De titel van <lit rapport luidt: 
"Patient safety, achieving a new standard for care" [Institute of Medicine, 2004]. Ook in Nederland is er volop 
ontwikkeling. Het ministerie van VWS is eind 2003 met een project gestart, ' Sneller Beter' 
[www.snellerbeter.nl], om de transparantie, doelmatigheid, kwaliteit en innovatie in de curatieve zorg te 
verbeteren. In het kader van <lit project heeft Shell Nederland een rapport uitgebracht, waarbij een onderzoek is 
gedaan naar de veiligheid in de Nederlandse zorgsector. Op basis van <lit onderzoek heeft Shell Nederland een 
aantal adviezen gepresenteerd, welke door het ministerie van VWS zijn overgenomen. Deze adviezen zijn [Shell 
Nederland, 2004]: 

• Alie ziekenhuizen dienen in 2008 met een veiligheidsmanagementsysteem te werken; <lit systeem dient 
te bestaan uit ten minste een risico-inventarisatie, een incidentenanalyse en een managementsysteem om 
verbeteracties te plannen en te monitoren. 

• Ziekenhuisdirecties dienen eindverantwoordelijk te zijn voor veiligheid; ziekenhuisdirecties moeten we! 
de mogelijkheid krijgen te sturen op kwaliteit en veiligheid, en waar nodig sancties kunnen uitdelen. 

• Verzekeraars dienen veiligheid en kwaliteit mee te nemen in contractbesprekingen; zorgverzekeraars 
dienen niet alleen op basis van prijs en productie in te kopen, maar ook op basis van kwaliteit en 
veiligheid van de zorg. Daartoe hebben verzekeraars goede informatie nodig van de ziekenhuizen. 

• De overheid moet daadkracht en verantwoordelijkheid tonen; de lnspectie voor de Gezondheidszorg 
dient de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem per 1 januari 2008 verplicht te stellen voor 
elk ziekenhuis in Nederland. Zij bewaakt de voortgang van deze doelstelling. Het ministerie van VWS 
faciliteert de invoering van de systemen, onder meer via ' Sneller Beter'. Tenslotte zou VWS moeten 
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garanderen dat ziekenhuizen die in veiligheid investeren, ook kunnen rekenen op de opbrengsten van 
deze investering. 

Steeds vaker is patientveiligheid het centrale thema op grote congressen voor medische professionals. Er lopen 
in meerdere Nederlandse zorginstellingen projecten gericht op het inschatten van risico's en analyseren van 
incidenten, om zo de veiligheid te vergroten [Wagner et al., 2005]. Ook is, voor de eerste keer, de week van 23 
tot en met 30 november 2005 uitgeroepen tot "nationale week van patientveiligheid". In deze week zijn allerlei 
activiteiten georganiseerd, waardoor de aandacht op patientveiligheid werd gevestigd. 

1.4 De afstudeeropdracht 
MAASTRO CLINIC, een radiotherapeutisch instituut staat voor een grote transitie. Deze instelling gaat verhuizen 
van een bi-lokatie situatie naar een mono-locatie situatie te Maastricht. Daarnaast treedt er een verandering op in 
het primaire proces, de behandeling door middel van radiotherapie. Op 18 juli 2005 is in Maastricht gestart met 
bestralingsapparatuur van de fabrikant Siemens. Voorheen was MAASTRO CLIN IC alleen voorzien van Electa
bestralingstoestellen. Deze veranderingen hebben een grote impact op de organisatie. Samengevat vindt er een 
transitie plaats op drie niveaus: 

• Fysieke verhuizing: 
verplaatsing van apparatuur en kantoorbenodigdheden van Heerlen naar Maastricht. 

• Transitie van fabrikant: 
overgang van Electa-bestralingstoestellen naar Siemens bestralingstoestellen. 

• Transitie naar ander soort primair proces: 
door transitie naar een andere fabrikant verandert ook het gehele primaire proces. 

Veiligheid speelt in dit transitieproces een belangrijke rol. MAASTRO CLINIC is dan ook ge'interesseerd in de 
vraag in hoeverre het mogelijk is om inzicht te krijgen in de risico's voor, tijdens en na de transitie fase op elk, 
bovenstaand genoemd, niveau. 

1.5 Begrippenkader patientveiligheid 
Omdat een belangrijk onderwerp van dit onderzoek het voorspellen en registreren van incidenten is, is het 
noodzakelijk dat de term incident, met enkele gerelateerde begrippen, wordt uitgelegd. Om meer inzicht te 
krijgen in het ontstaan van incidenten en de gerelateerde begrippen wordt gebruik gemaakt van onderstaand 
model [Van der Schaaf, 1992]. 

dangerous 
situation 

8 
Het model geeft aan dat technisch, menselijk of organisatorisch falen, of een combinatie hiervan, leiden tot een 
gevaarlijke situatie. Indien er een gevaarlijke situatie is ontstaan zal , via hiervoor in de organisatie aanwezige en 

Jeroen Rutteman ; Faculteit Technologie Management 2 



Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

ingebouwde adequate beveiligingen of verdedigingsmechanismen, vaak terug worden gekeerd naar de normale 
status. Wanneer er geen adequate beveiligingen of verdedigingsmechanismen zijn, zal er een incident 
plaatsvinden. Of <lit incident zich ontwikkeld tot een ongeval (accident) is afhankelijk van de tlexibiliteit, 
ervaring en intu'itie van meestal de medewerker om het incident te herstellen (recovery). Als <lit herstel succesvol 
is, wordt gesproken van een bijna ongeval oftewel near miss. Vindt er geen adequaat herstel plaats, dan doet zich 
een ongeval voor. 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van patientveiligheid in de gezondheidszorg, is er 
een algemeen begrippenkader opgesteld [Wagner et al ., 2005; van Everdingen et al., 2006]. De voor <lit 
onderzoek relevante begrippen zijn incident, near miss en adverse event. De definities van deze begrippen 
volgens het begrippenkader patientveiligheid zijn: 

Incident (= event): een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patient heeft 
geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

Near miss: een onbedoelde gebeurtenis die a. voor de patient geen nadelen oplevert omdat de gevolgen 
ervan op tijd zijn onderkend en gecorrigeerd (near miss), of b. waarvan de gevolgen niet van invloed zijn 
op het fysiek, psychisch of sociaal functioneren van de patient. 

Adverse event: een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of 
door het zorgsysteem met schade voor de patient, zodanig ernstig <lat er sprake is van tijdelijke of 
permanente beperking, verlenging ofverzwaring van de behandeling dan we! overlijden van de patient. 

Kort samengevat wordt er dus gesteld <lat een incident een onbedoelde gebeurtenis is die al dan niet leidt tot een 
onbedoelde uitkomst, <lat wil zeggen gezondheidsschade aan de patient. Als het incident niet leidt tot 
gezondheidsschade, is er sprake van een near miss. Bij een adverse event is altijd sprake van schade aan de 
patient [Wagner et al ., 2005]. 

Tussen de begrippen uit het begrippenkader en die uit het model van figuur I. I zit slechts een belangrijk 
verschil. Het begrip accident wordt in het begrippenkader adverse event genoemd. De betekenissen van deze 
begrippen komen echter we! overeen. In het vervolg van <lit verslag zal de term adverse event worden gebruikt. 

1.5.1 Symptoom, oorzaak en basisoorzaak 
Bij het analyseren en voorspellen van incidenten is het ook belangrijk om onderscheid te maken tussen de termen 
symptoom, oorzaak en basisoorzaak. De term symptoom wordt gebruikt om aan te geven wat het resultaat is 
geweest van een aantal gebeurtenissen. Het symptoom is de "top gebeurtenis", en staat boven aan de 
oorzakenboom. De basisoorzaken staan aan de onderkant van de oorzakenboom. Alie fouten die worden 
gemaakt door een basisoorzaak, die leiden tot een incident, worden oorzaken genoemd [van Vuuren, 1998]. 

Figuur 1.2. Voorbee/d van een oor=akenboom van een incident [MERS TM. 20017. 
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In figuur 1.2 staat een voorbeeld van een oorzakenboom van een incident gegeven. De bovenste gebeurtenis is de 
"top gebeurtenis'', met daaronder de oorzaken met onder iedere oorzaak de bijbehorende basisoorzaken. In deze 
oorzakenboom is sprake van een faalzijde en een herstelzijde. Dit geeft aan <lat het hier om een incident gaat <lat 
op tijd hersteld is, een near miss. 

1.6 Opbouw van bet verslag 
Het doe! van <lit onderzoek is het ontwikkelen van wetenschappelijk inzicht, om <lit vervolgens als verworven 
kennis in te zetten bij het oplossen van de genoemde problematiek. De regulatieve cyclus [Van Strien, 1975) 
wordt hier als onderzoeksmethode gebruikt. 
In tabel 1.1 staan de stappen van de regulatieve cyclus weergegeven, met een korte omschrijving van iedere stap. 
Verder staat in de tabel aangegeven in welke hoofdstukken deze stappen staan beschreven. 

Tabet I I De ref!1iiatieve eve/us met hoofdstuk indelim! 

Regulatieve cyclus Omschrijving Hoofdstuk 
Probleemkeuze Probleemstellino, orientatie, formuleren onderzoeksvraao , plan van aanoak 1, 2, 3 

Diagnose 
Literatuurstudie , diepte onderzoek, genereren van oplossingen , selecteren 4, 5, 6, 7 
van oplossino 

Plan Uitwerkino van de oekozen oolossino 8 
Realisatie lmolementatie 9 
Evaluatie 

In hoofdstuk 10 staan de conclusies en aanbevelingen beschreven. 
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2. De huidige situatie bij MAASTRO CLINIC 

Onderdeel van MAASTRO is MAASTRO CLINIC, waar <lit afstudeerproject plaatsvindt. Om bekend te raken 
met de organisatie en de context waar het afstudeerproject plaatsvindt, staat in <lit hoofdstuk met name de 
organisatie en het kwaliteitsbeleid van deze organisatie beschreven. 

2.1 De organisatie 
MAASTRO [www.maastro.nl] is de naam voor de gezamenlijke activiteiten op het gebied van radiotherapie in 
Maastricht van het voormalige Radiotherapeutisch Instituut Limburg (RTJL), de afdeling radiotherapie van het 
academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de capaciteitsgroep radiotherapie van de Universiteit Maastricht. 
Maastro bestaat uit 5 takken, te weten: 

• MAASTRO CLIN IC (nieuwe naam van het Radiotherapeutisch lnstituut Limburg, RTJL); 
• MAASTRO physics (adviezen en aanwijzingen over technische en fysische aspecten van 

bestralingsbehandelingen); 
• MAASTRO trials (klinisch onderzoek); 
• MAASTRO lab (laboratorium voor 'molecular radiation biology '); 
• MAASTRO school (opleidingen) . 

De stichting MAASTRO CLINIC, de nieuwe naam van het RTIL, is in 1977 opgericht te Heerlen. De stichting 
heeft ten doe] zorg te verlenen aan oncologische patienten in de ruimste zin van het woord en meer in het 
bijzonder door middel van radiotherapie, ten behoeve van de bevolking van Midden- en Zuid-Limburg. 
Radiotherapie wordt toegepast voor de behandeling van kanker door middel van straling. Er zijn verschillende 
soorten straling. Voor radiotherapie wordt meestal gebruik gemaakt van straling die vergelijkbaar is met 
rontgenstraling, maar dan met een veel hogere energetische waarde. Ook wordt elektronenstraling gebruikt en in 
bepaalde gevallen wordt gebruik gemaakt van een radioactieve bron die in of dichtbij de tumor wordt 
aangebracht, de zogenaamde brachytherapie. Voor alle genoemde soorten straling geldt <lat zij onzichtbaar, niet 
te ruiken en niet voelbaar zijn . 
Bij de oprichting werd door het Ministerie als voorwaarde gesteld, <lat een goede samenwerking tussen 
MAASTRO CLINIC en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht tot stand zou warden 
gebracht. In <lat kader is de huidige dependance van MAASTRO CLINIC in 2004 gebouwd naast het academisch 
ziekenhuis Maastricht en de Faculteit der Geneeskunde, waarin het vierde en vijfde bestralingstoestel van 
MAASTRO CLINIC is geplaatst. Op het startmoment van <lit onderzoek beschikte MAASTRO CLINIC dus over 
vijfbestralingstoestellen, waarvan er drie in Heerlen staan en twee in Maastricht. 
Al geruime tijd is er een toenemende behoefte aan behandelcapaciteit, waardoor de wachttijden dreigen op te 
]open. Met name in het geval van kanker zijn lange wachttijden onacceptabel. Tot nu toe hebben 
organisatorische maatregelen, zoals bedrijfstijdverlenging bijvoorbeeld, de stijging van de wachttijd nog 
enigszins kunnen beperken. Echter, het aantal patienten met kanker neemt gestaag toe, zeker gezien de 
vergrijzing. Dit was voor MAASTRO CLINIC de aanleiding om in 1998 een verzoek tot uitbreiding van de 
behandelcapaciteit en de totale verplaatsing daarvan naar Maastricht, annex het azM, in te dienen bij het 
Ministerie. Dit verzoek sluit overigens goed aan op de hoognodige " inhaalslag radiotherapie" met betrekking tot 
huisvesting, apparatuur en personeel, die in 2000 door voormalig minister van VWS, mevrouw E. Borst, in gang 
is gezet. 

Patienten die in aanmerking komen voor radiotherapie warden door de ziekenhuizen St. Jans Gasthuis Weert, 
Laurentius Ziekenhuis Roermond, Maasland Ziekenhuis Sittard/Geleen, Atrium Medisch Centrum 
Heerlen/Brunssum/Kerkrade en Academisch Ziekenhuis Maastricht verwezen naar MAASTRO CLINIC. Jaarlijks 
komen er ongeveer 3100 patienten (zowel nieuwe als herhalingspatienten; 2004). MAASTRO CLINIC kent een 
tweekoppig bestuur en telt verder 176 medewerkers (2004) die verdeeld zijn over vier groepen (voor organigram 
zie appendix A 1 ): 

• Radiotherapeuten Groep. 
• Para- en perimedische Groep. 
• Klinisch Fysische Groep. 
• Staf Groep. 

MAASTRO CLINIC is ingedeeld naar drie werkeenheden. ledere werkeenheid is verantwoordelijk voor de 
complete bestralingen van een bepaald dee] van het lichaam. Werkeenheid I is vooral gericht op het bestralen 
van mensen met kanker in het buik/bekken gebied. Werkeenheid 2 concentreert zich op het bestralen van mensen 
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waarbij de tumor zich boven het diafragma (borststreek) bevindt. En werkeenheid 3, die zich in Maastricht 
bevindt, richt zich voornamelijk op het bestralen van mensen met kanker bij de hats en in het hoofd. 

2.2 Personeel 
MAASTRO CLfNIC heeft de beschikking over voldoende deskundig opgeleide vakmensen (radiotherapeut
oncologen, klinisch fysici en radiotherapeutisch laboranten). De medische staf bestond, bij de start van dit 
onderzoek, uit 14 radiotherapeut-oncologen en 5 klinisch fysici. Veruit de grootste groep wordt gevormd door de 
radiotherapeutisch laboranten (ongeveer 75) die zich bezighoudt met de directe patientenzorg. Daarnaast zijn in 
MAASTRO CLfNIC ook functies zoals doktersassistenten, (medisch) secretaresses, administratief, fysisch en 
technisch medewerkers. 
De grotere behandelcapaciteit waarover MAASTRO CLINIC na de bouw kan beschikken, vraagt uiteraard om 
extra, hoog opgeleid personeel. MAASTRO CLfN IC kent structurele stageplaatsen voor de studenten van de 
MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken). Bovendien is MAASTRO CLINIC een 
erkend opleidingsinstituut voor: 

• De opleiding van artsen tot radiotherapeut-oncoloog. 
• De opleiding van fysici tot klinisch fysicus in de radiotherapie. 

2.3 Apparatuur 
Voor de bestralingsbehandeling maakt MAASTRO CLIN IC gebruik van moderne en hoogwaardige apparatuur. 
De lokalisatie van het te bestralen gebied vindt plaats met behulp van zogenaamde simulatie, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van CT-scanners. Daarnaast heeft MAASTRO CLfN IC de beschikking over een CT-PET-scanner. 
Hiermee is MAASTRO CLfN IC het eerste instituut ter wereld dat deze CT-PET-scanner gaat gebruiken voor 
simulatiedoeleinden. De beelden die met behulp van deze apparatuur worden gegenereerd, warden vervolgens 
middels 3D-planningsapparatuur omgezet naar een individueel behandelplan per patient. 
Na voltooiing van de nieuwbouw heeft MAASTRO CLfNIC de beschikking over 8 bestralingsbunkers waarin 
vooralsnog 7 bestralingsunits, ook wel lineaire versnellers genaamd, worden geplaatst. De achtste bunker wordt 
in reserve gehouden tot het moment dat de behandelcapaciteit nog verder uitgebreid dient te warden. 

2.4 Kwaliteitsbeleid 
Wat het interne beleid betreft, kunnen voor MAASTRO CLINIC een groot aantal activiteiten vermeld warden op 
het gebied van kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering. Deze zijn onder andere de protocolontwikkeling ten 
behoeve van de behandeling van patienten, de intercollegiale toetsing in de dagelijkse patientenbespreking, de 
Meldingscommissie die meldingen over fouten en bijna-fouten behandelt, de Toetsingscommissie die 
retrospectief het proces van indicatiestelling tot en met bestralingsbehandeling toetst aan de hand van 
dossiervorming, de Stralenveiligheid Commissie die de gang van zaken random de bestraling op het gebied van 
stralenveiligheid voor patient, medewerker en omgeving toetst en de Medisch-Ethische Commissie, die 
onderzoeksprotocollen toetst op medisch-ethische aspecten. Het interne- en externe kwaliteitsbeleid warden 
verduidelijkt in het "stroomschema kwaliteitscontroles", te vinden in appendix A2. 

2.4.1 Risico & veiligheid 
Een apart onderdeel van het kwaliteitsbeleid binnen MAASTRO CLfNIC is Risico & Veiligheid. Dit 
aandachtsgebied richt zich onder andere op het inventariseren, analyseren en beheersen van onveiligheden 
voordat deze optreden; de zogenaamde predictieve risicoanalyse. Hierbij worden behandelprocessen en 
apparatuur systematisch onderzocht door middel van een methodiek, genaamd Healthcare Failure Mode and 
Effect Analysis (HFMEA). Deze methodiek is gericht op het inschatten van potentiele risico's. HFMEA 
signaleert aanwijsbare oorzaken en gevolgen voordat deze optreden, door een inschatting te maken van de 
kansdichtheid. Omdat uiteindelijk doel het beheersen van de processen is, wordt binnen MAASTRO CLINIC de 
procesgerichte variant van HFMEA gebruikt. In 2003 is MAASTRO CLfNIC als eerste radiotherapeutisch 
instituut in Nederland gestart met de toepassing van HFMEA. 

Meldingscommissie 
Op grond van artikel 4, lid l van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (appendix A3) dient men in elke instelling 
voor gezondheidszorg de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken. Een van de instrumenten om op 
systematische wijze gegevens te verzamelen en te registreren over die zorg is de Meldingscommissie. Binnen 
MAASTRO functioneert vanaf 1988 een Meldingscommissie, conform het bepaalde in de erkenningeisen voor 
ziekenhuizen. 
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De doelstelling van de Meldingscommissie is de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de patientenzorg 
voor zover <lit betrekking heeft op gebeurtenissen (al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen ofnalaten) 
bij onderzoek, behandeling, verpleging of verzorging van de patienten, welke tot een schadelijk gevolg voor de 
patient(en) ofmedewerker(s) heeft geleid , dan wel naar algemene ervaringsregels tot schadelijk gevolg voor de 
patient of medewerker had kunnen leiden, indien <lit niet voorkomen was door een toevallige gebeurtenis of door 
een tevoren niet ingepland ingrijpen. 
Om aan bovenstaande doelstelling te voldoen heeft de Meldingscommissie een tweetal taken, te weten: 

I. Het toetsen van de zorgkwaliteit in de organisatie aan de hand van het analyseren van incidenten in de 
(individuele) patientenzorg. 

2. Het doen van aanbevelingen tot preventie aan de daarvoor verantwoordelijken. 

Onderstaand wordt de werkwijze van de Meldingscommissie beschreven. Incidenten dienen te worden 
beschreven op een daarvoor bestemd meldingsformulier (digitaal of hardcopy). De namen van de melder en het 
identificatienummer van de betrokken patient worden apart vermeld. De behandelende radiotherapeut wordt 
gei'nformeerd indien het incident van invloed is op de behandeling van de patient. Ook wordt de behandelende 
radiotherapeut op de hoogte gesteld van het feit of de patient op de hoogte is van het incident. Tweemaal per 
maand worden de verzamelde meldingen besproken, en wordt van iedere melding bepaald of deze uitsluitend via 
PRISMA (zie verder deze pagina) geanalyseerd wordt of dat de melding in aanmerking komt voor een tweede 
communicatietraject. De selectie van <lit tweede comrnunicatietraject wordt gebaseerd op de volgende risico
items: 

• Ernst; het effect ofhet potentieel effect <lat het incident heeft op patient- organisatieniveau. 
• Frequentie; wetende <lat zeldzame incidenten "onzichtbaar" zijn in de data-analyses wordt rekening 

gehouden met <lit gegeven en is <lit item mede bepalend voor de afuandeling van de melding. 
• Detectie; incidenten die wegens hun slechte detecteerbaarheid opvallen. 

Er wordt binnen de Meldingscommissie overleg gevoerd over de lijn van verantwoordelijkheid betreffende het 
incident. Het desbetreffende management wordt middels een brief op de hoogte gesteld van het incident, waarbij 
ook een kopie naar het Directie Overleg (DO) volgt. Indien de directe lijn niet bekend is of moeilijk te 
constateren valt, dan ontvangt het DO alleen de brief. De Meldingscommissie houdt bij welke acties/reacties zijn 
verricht en registreert de terrnijn van uitvoering. Deze inforrnatie wordt in een kwartaaloverzicht gezet. 
Bij onduidelijkheden wordt contact opgenomen met de melder. Voor de analyse van PRISMA wordt uitsluitend 
een anonieme beschrijving van de melding gebruikt. 

De Meldingscomrnissie bestaat uit acht medewerkers, afkomstig uit vier verschillende groepen uit de organisatie, 
te weten: 

• Radiotherapeuten groep. 
• Klinisch-fysische groep. 
• Perimedische afdeling. 
• Paramedische groep. 

In figuur 2.1, op de volgende pagina, staat schematisch de informatie voorziening, met betrekking tot 
binnengekomen meldingen, door de Meldingscommissie weergegeven. 

PRJSMA 
In januari 2003 is MAASTRO CUNIC gestart met het verwerken van de meldingen volgens de PRISMA 
systematiek. Dit systeem is in november/december 2002 aan de leden van de Meldingscomrnissie aangeboden in 
de vorm van een scholing. PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and 
Analysis. Door meer diepgaande analyse van oorzaken ontstaat een beter inzicht in mogelijke incidenten, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Tevens wordt een compleet en genuanceerd inzicht gegeven in organisatorische, 
technische en menselijke basisoorzaken. Medewerkers worden actief betrokken bij de analyse van voorvallen . 
Dit vergroot het inzicht in de incidenten en tegelijkertijd neemt de alertheid van medewerkers toe ten aanzien 
van de dagelijkse risico's. PRISMA maakt het mogelijk, door middel van een classificatiesysteem, om 
conclusies te trekken uit een hele verzameling incidenten, in plaats van uit een enkel geval afzonderlijk. De 
relatie tussen bepaalde basisoorzaak en de bijbehorende tegenmaatregel is gebaseerd op een theorie en niet op 
een vermoeden. PRISMA vat onderzochte voorvallen zeer duidelijk beknopt samen en geeft de samenhang 
tussen contextvariabelen en oorzaken overzichtelijk weer op een pagina. De organisatie kan continu op de 
hoogte zijn van de mate waarin men de reeds bekende risico ' s weet te beheersen. Met behulp van het systeem 
kan informatie worden teruggekoppeld naar het management, de rest van de organisatie en de clientenraad. 
PRISMA kan zo zorgen voor een positieve cultuurverandering ten aanzien van het melden en het accepteren van 
fouten. Met behulp van het systeem kunnen continue verbeteringen worden bereikt ten aanzien van de kwaliteit 
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van vele aspecten in de organisatie. Een beschrijving van de PRISMA medische methode [van der Schaaf en 
Habraken, 2005], evenals een uitleg van de Access PRISMA database van MAASTRO CLIN IC, staat gegeven in 
appendix A4. 

Fig1111r 2.1. Werkwij=e Me/dingscommissie. 

PRISMA : analyse en 
database invoer 

Periodieke analyses: 
document agenderen voor 
werkoverleg door !eden 
van de 
meldingscommissie 

Acties hieruit volgend 
registreren in 
meldingscommissie 

Melding incident bij 
meldingscommissie 

Jaarverslag documentatie 

Selectie door 
meldingscommissie: 
emst, frequentie en 
detecteerbaarheid 

Communicatie met 
lijnverantwoordelijk 
middels brief(cc: DO) 

Acties hieruit volgend 
registreren in 
meldingscommissie 

Pub I icatie op weetnet, 
Actieve Bron 

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, moet ook MAASTRO CLINIC per I januari 2008 over een 
veiligheidsmanagementsysteem beschikken. Het gebruik van de twee risicoanalysesystemen, HFMEA en 
PRISMA, zouden daarvoor een goede basis kunnen vormen. In het vervolg van <lit onderzoek wordt getracht hier 
een antwoord op te geven. 
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3. Probleemstelling, onderzoeksvraag en plan van aanpak 

In dit hoofdstuk staat de initiele probleemstelling van MAASTRO CLINIC beschreven. Vervolgens is deze 
probleemstelling vertaald naar een concrete onderzoeksvraag met enkele subvragen. Tot slot is er een plan van 
aanpak opgesteld voor het verdere onderzoek. 

3.1 Probleemstelling 
Op dit moment is er sprake van een complexe situatie, namelijk dat MAASTRO CLINIC midden in een grote 
transitie zit. Deze transitie vindt plaats op drie niveaus, te weten: 
1. Fysieke verhui::ing: 

verplaatsing van apparatuur en kantoorbenodigdheden van Heerlen naar Maastricht. 
2. Transitie vanfabrikant: 

overgang van Electa-bestralingstoestellen naar Siemens bestralingstoestellen. 
3. Transitie naar ander soort primair proces: 

door transitie naar een andere fabrikant verandert ook het gehele primaire proces. 

Gedurende deze fase van transitie speelt het in acht houden van de (patient)veiligheid een belangrijke rol. De 
centrale probleemstelling van MAASTRO CLINIC luidt dan ook als volgt: 

Op dit moment is er niet voldoende in::icht in de risico 's voor, tijdens en na de Jase van transitie. 

3.2 Onderzoeksvraag 
Zoals in hoofdstuk 2 staat te lezen, maakt MAASTRO CLINIC gebruik van twee risicoanalyse methoden namelijk 
de PRISMA methode en de HFMEA methode. Met HFMEA kunnen vooraf bepaalde faalwijzen met 
bijbehorende oorzaken worden ge"identificeerd, terwijl met PRISMA achteraf de faalwijzen worden geregistreerd 
en geanalyseerd . 
Het blijkt dat in de praktijk deze methoden langs elkaar worden gebruikt, terwijl het aannemelijk is dat deze 
methoden complementair zijn, en gezamenlijk kunnen zorgen voor een reductie van het aantal risico's. Ook met 
het oog op het in de inleiding genoemde veiligheidsmanagementsysteem is het van belang dat beide methoden 
elkaar aanvullen. 
Omdat het qua omvang te veel werk is om de transities op elk niveau te analyseren, moet het onderzoeksgebied 
worden afgebakend. Met de transitie op het fysieke niveau zijn dusdanig veel aspecten gemoeid, dat dit niveau 
afvalt vanwege de beperkt beschikbare tijd. Ook heeft dit niveau niet direct met het patientenproces te maken. 
Een wisseling van fabrikant heeft betrekking op een andere service en samenwerking. Ook dit staat verder van 
het patientenproces af. Een verandering van fabrikant gaat meestal ook gepaard met een verandering van het 
proces . Voor de gezondheidszorg is het dan ook aantrekkelijker om te analyseren op het niveau van het primaire 
proces. Dit, omdat een wisseling van apparatuur, en dus ook verandering van primair proces, met behoud van 
dezelfde mensen, in de praktijk vaker voorkomt dan een fysieke transitie. Mede ook omdat de HFMEA methode 
procesgericht is, maakt dat er gekozen wordt voor het analyseren van een transitie op het niveau van primair 
proces. 

Op basis hiervan is de volgende definitieve onderzoeksvraag geformuleerd: 

Wat zijn de mogelijkheden om de risico 's te voorspellen en te monitoren bij een wisseling van apparatuur, 
door gebruik te maken van de HFMEA en de PRISMA methodiek? 

Enkele subvragen hierbij zijn: 
I. Hoe kunnen de resultaten van een HFMEA achteraf vergeleken worden met de gegevens uit de PRISMA 

database? 
2. Wat is dan de feitelijke voorspelbaarheid van de risico ' s bij een wisseling van apparatuur, door gebruik te 

maken van de HFMEA en de PRISMA methodiek? 
3. Wat is de meerwaarde van de PRISMA en de HFMEA methodiek voor MAASTRO CLINIC, met betrekking 

tot het inzicht in het ontstaan van incidenten bij een wisseling van apparatuur? 
4. Hoe kan de relatie tussen voorspelbaarheid en analyse van incidenten gebruikt worden om een volgende stap 

te zetten naar een veiligheidsmanagementsysteem binnen MAASTRO CLINIC? 
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Het doe! van <lit onderzoek is om antwoord te geven op de in <lit hoofdstuk geformuleerde onderzoeksvraag. 
Desalniettemin is er een bepaalde verwachting van het resultaat van het onderzoek. Een stelling waar dan ook 
zeker een reactie op moet worden gegeven is: 

Omdat HFMEA word/ uitgevoerd als voorspellende methode en niet als verbeterende methode, kan PRJSMA 
achteraf gebruikt warden om de vo//edigheid en de effectiviteit van HFMEA le controleren. 

3.3 Plan van aanpak 
Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, is er een plan van aanpak opgesteld. Hieronder staan de 
stappen uitgebreid omschreven. Het is niet zo <lat <lit rapport volgens <lit stappenplan is opgebouwd. Dit 
stappenplan is gebruikt als hulpmiddel voor de praktische uitvoering van het onderzoek. 

Stap I: onderbouwing en ajbakening van het onder=oek 
• Door middel van orienterende interviews inzicht krijgen in de ontstane risico ' s en problemen. 
• Door middel van een analyse van de PRJSMA database inzicht krijgen in de ontstane risico's en 

problemen. 
• Beschrijven van de methoden HFMEA en PRJSMA, die gebruikt worden voor de analyse. 
• Kiezen van het te analyseren proces en perioden ter vergelijking van HFMEA met PRJSMA 

(afbakening van het onderzoek). 
• Formuleren van hypothese voor het onderzoek. 

Stap 2: predictieve risicoanalyse (HFMEA) 
• Maken van een procesbeschrijving. 
• Zorgen dat HFMEA aan PRISMA kan worden gekoppeld. 
• Samenstelling van het projectteam. 
• Uitvoeren van HFMEA . 
• Opstellen van een rapport m.b.t. de uitgevoerde HFMEA. 
• Onderzoeken wat de meerwaarde van HFMEA voor MAASTRO CLINIC is. 

Stap 3: retrospectieve risicoanalyse (PRJSMA) 
• Door middel van interrater reliability tests aangeven of de analyses van incidenten, en de classificatie 

van basisoorzaken in de PRJSMA database, betrouwbaar zijn. 
• Validatie van de PRJSMA data van het geanalyseerde proces. 
• Onderzoeken wat de meerwaarde van PRJSMA voor MAASTRO CLIN IC is. 
• Opstellen van PRISMA profielen ter vergelijking met HFMEA. 

Stap 4: vergelijken van beide analyses 
• Koppelen van de predictieve en de retrospectieve analyses. 
• Aangeven wat de feite lijke voorspelbaarheid is van de risico's bij een wisseling van apparatuur. 
• Een antwoord geven op de in stap I geformuleerde hypothese. 

Stap 5: conc/usies en aanbevelingen met betrekking tot de analyses 
• Formuleren van conclusies met betrekking tot de uitvoering van de analyses en de vergelijking daarvan. 
• Opstellen van aanbevelingen door aan te geven hoe de HFMEA en de PRJSMA analyses eventueel 

beter zouden kunnen worden uitgevoerd. 

Stap 6: opstel/en van implementatieplan 
• Aan de hand van een eerder uitgevoerde literatuurstudie naar veiligheidsmanagementsystemen ter 

voorbereiding op <lit onderzoek, een aanzet geven tot een veiligheidsmanagementsysteem. 
• Aangeven hoe de relatie tussen voorspelbaarheid en analyse gebruikt kan worden om een volgende stap 

te zetten naar een veiligheidsmanagementsysteem binnen MAASTRO CLIN IC. 

Stap 7: conclusies en aanbevelingen 
• Trekken van conclusies met betrekking tot de onderzoeksvraag en subvragen. 
• Opstellen van aanbevelingen voor de toekomst en voor verder onderzoek. 

In appendix A5 staat het tijdschema van het afstudeerproject gegeven. 
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4. Predictieve en retrospectieve risicoanalyse methoden 

Het ligt voor de hand <lat er gebruik wordt gemaakt van de predictieve HFMEA methode en de retrospectieve 
PRISMA methode, omdat MAASTRO CLINIC hier al een aantal jaren gebruik van maakt. Maar wat zijn nu 
eigenlijk de vereisten voor een predictieve en een retrospectieve analysemethode? In <lit hoofdstuk staat 
verduidelijkt waarom deze methoden geschikt zijn om te worden toegepast in de gezondheidszorg. 

4.1 Predictieve risicoanalyse methoden 
Buiten de gezondheidszorg worden verschillende predictieve risicoanalyse methoden gebruikt [Reijnders, 2003]. 
Uit het onderzoek van Reijnders [2003] blijkt <lat alleen de FMEA methode, afkomstig van de NASA 1, is 
vertaald naar de gezondheidszorg. In 1994 is er een FMEA uitgevoerd op de OK en de Hemodialyseafdeling van 
het Catharina ziekenhuis in Eindhoven [van der Hoeff, 1995 en 2003]. Het bleek <lat FMEA goed bruikbaar is 
om risico's te voorspellen bij wijzigingen in de processen of bij het ontwerpen van nieuwe processen op een 
afdeling. In 2001 heeft het Amerikaanse "National Center for Patient Safety" (NCPS), de Healthcare Failure 
Mode and Effect Analysis (HFMEA) ontwikkeld. Om het overdraagbaar te maken hebben zij naast een training 
ook een toolkit ontwikkeld, bestaand uit een handzame ringband met gelamineerde instructievelletjes en een 
instructievideo. HFMEA wordt sindsdien gebruikt in de 160 gezondheidsorganisaties van het Amerikaanse 
Department of Veterans Affairs. Een voorbeeld hiervan is het volgende. Er is er een FMEA uitgevoerd op een 
Iaboratorium waar verschillende medische testen worden gedaan. Als blijkt <lat de uitslag van zo'n test kritiek, 
dan wel levensbedreigend is, wordt er een procedure gevolgd om er voor te zorgen <lat de patient directe zorg 
krijgt. Het resultaat van deze FMEA was <lat het proces veranderde van een hoog- naar een laag risicovol proces 
[Saxena et al., 2005]. 
In Nederland wordt HFMEA toegepast bij MAASTRO CLINIC en het UMC Utrecht [Wagner et al , 2005]. Het 
lijkt bruikbaar voor de Nederlandse situatie. Het ontbreekt echter aan een generaliseerbare Nederlandstalige 
instructie ter ondersteuning van het verantwoord en efficient toepassen van HFMEA voor de Nederlandse 
zorgsector. Daarom werken op <lit moment deze twee gezondheidszorg organisaties samen met de Patient Safety 
Systems groep van de Technische Universiteit Eindhoven. Een medewerker van de TU Eindhoven doet 
momenteel in beide organisaties ervaring op met het Iokale gebruik van HFMEA. Getracht wordt om de 
Amerikaanse toolkit te vertalen naar de Nederlandse taal en de Nederlandse situatie. De HFMEA handleiding 
zoals die, ook in <lit onderzoek, gebruikt wordt staat in appendix A6. 

Er is in de literatuur niet terug te vinden aan welke eisen een predictieve risicoanalyse methode moet voldoen om 
toepasbaar te zijn in de gezondheidszorg, maar bovenstaande geeft aan <lat er voldoende ervaring is opgedaan, 
om aan te nemen <lat HFMEA een bruikbare methode is. 

4.2 Retrospectieve risicoanalyse methoden 
Retrospectieve risicoanalyses worden gedaan aan de hand van meldingen van incidenten binnen een organisatie. 
Het is dus van belang <lat deze meldingen worden geregistreerd in een systeem, een zogenaamd meldsysteem. De 
meest effectieve meldsystemen werken op basis van het vrijwillig melden van incidenten [Cohen, 2000]. Omdat 
het melden van incidenten bij MAASTRO CLINIC op vrijwillige basis is, moet er rekening gehouden worden met 
onderrapportage. Met onderrapportage wordt bedoeld, het niet melden van een incident. Algemene redenen voor 
onderrapportage zijn [van der Schaaf en Kanse, 2004]: 
• Angst voor maatregelen van het management of angst voor andermans oordeel (schaamte). 
• Acceptatie van het risico: de fouten worden gezien als onderdeel van het werk. 
• Geen vertrouwen in <lat water met de melding wordt gedaan . 
• Melden kost te veel tijd en/of moeite. 

Om deze redenen zoveel mogelijk tegen te gaan moet een organisatie zich aan vijf belangrijke regels houden 
[Reason, 1997]: 
• Het melden moet blame-free zijn. 
• Er moet vertrouwelijk met de meldingen worden omgegaan. 
• De meldcoordinator moet gescheiden zijn van het management. 
• Er moet snelle, toegankelijke en bruikbare feedback naar de melders zijn. 
• Een melding moet snel en gemakkelijk te maken zijn . 

1 NASA is de afkorting voor de National Aeronautics and Space Administration en is een federale organisatie in de 
Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma[http://nl.wikipedia.org]. 
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Omdat binnen MAASTRO CLINIC deze regels van toepassing zijn, wordt er van uit gegaan dat veruit de meeste 
incidenten ook daadwerkelijk worden gemeld. Als dit het geval is, kunnen de incidenten geanalyseerd worden en 
kan er een uitspraak worden gedaan over de hele set van incidenten. 
Een goede methode voor het analyseren van incidenten moet minimaal voldoen aan de volgende criteria [Wright, 
2002]: 
• Moet gebaseerd zijn op een theorie van menselijk gedrag. 
• Moet onderscheid maken tussen technische, organisatorische en menselijke oorzaken. 
• Moet betrouwbaar zijn, wat wil zeggen dat verschillende onafhankelijke gebruikers dezelfde conclusies 

trekken. 
• Moet breed toepasbaar zijn (moet kunnen omgaan met adverse events, schade en near misses en moet tevens 

onderscheid maken tussen falen en herstel). 
• Moet kwantitatief zijn, er moeten analyses mee kunnen worden gedaan zodat er een uitspraak gedaan kan 

worden over een hele reeks van incidenten. 
• Moet met aanbevelingen komen om de gei"dentificeerde basisoorzaken te bestrijden. 
• Moet een goed overzicht geven, onderscheid maken tussen een gebeurtenis en de onderliggende oorzaken. 

De PRISMA medische methode, in het vervolg van dit rapport aangeduid met PRISMA methode, scoort zeer 
goed op deze criteria. Het voordeel van de PRISMA methode is dat deze gebruik maakt van een wijze om de 
ge"identificeerde basisoorzaken in categorieen te groeperen en deze vervolgens op te slaan in een database. De 
redenen waarom in dit onderzoek gebruik gemaakt wordt van de PRISMA methode zijn: 
• De PRISMA methode is speciaal gericht op de gezondheidszorg. 
• De PRISMA methode wordt in meerdere gezondheidszorginstellingen gebruikt [Wagner et al. , 2005]. 
• De lnspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebruikt de PRJSMA methode om incidenten in de 

gezondheidszorg in Nederland te analyseren [Habraken, 2005; Pronk, 2004] . 
• Bij MAASTRO CLINIC heeft men al een aantal jaren ervaring met de PRISMA methode en men weet dat er 

interessante en relevante analyses mee gedaan kunnen worden. 
• De PRISMA methode is als standaard opgevoerd in het boek 'Patient Safety: Achieving a new standard for 

care' (2004] dat onlangs door het Institute Of Medicine is uitgebracht. 
• De PRISMA methode scoort zeer goed op de criteria zoals die door Wright (2002] zijn opgesteld voor een 

goede incidenten analyse methode. 

Een beschrijving van de PRJSMA medische methode staat in appendix A4. l. 
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5. Onderbouwing en afbakening van bet onderzoek 

Yoordat begonnen is met de werkelijke opdrachtuitvoering, is er gekeken of de door MAASTRO CLINIC gestelde 
probleemstelling ook daadwerkelijk speelt binnen MAASTRO CLINIC . Zo is door middel van orienterende 
interviews inzicht verschaft in de problematiek rondom de verhuizing. Ook is gekeken naar het aantal meldingen 
en de verdeling van de basisoorzaken gedurende de transitieperiode. Verder staat in dit hoofdstuk de keuze van 
het te analyseren proces beschreven en is gekeken ofwerkeenheid 2 en werkeenheid 3 met elkaar mogen worden 
vergeleken. Tevens is er verantwoording afgelegd voor de onderzoeksopzet, en de betrouwbaarheid en validiteit 
van het onderzoek. 

5.1 Orienterende interviews 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, is MAASTRO CLINIC ingedeeld naar 3 werkeenheden. Werkeenheid 3 
(WE3), die sinds 1996 in Maastricht zit, heeft inmiddels in juli 2005 een nieuw Siemens bestralingstoestel in 
gebruik genomen, welke is geplaatst in een van de nieuwe bunkers. De andere twee werkeenheden kunnen dus 
leren van de opgedane ervaringen in WE3 gedurende deze transitie. 
Om een beter beeld te krijgen omtrent de problemen die zich voor hebben gedaan tijdens de eerste transitie en 
om inzicht te krijgen in hoe werknemers dit ervaren hebben, zijn een aantal orienterende interviews gehouden. 
Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen is met mensen van diverse afdelingen gesproken. Met de volgende 
mensen is gesproken: 

• Manager innovatie. 
• Manager radiation technologist van WE3 . 
• Radiotherapeutisch laborant en lid van de meldingscommissie. 
• Klinisch fysicus. 
• Medewerker van Technische lnnovatie en Quality control (TIQc). 
• Facility manager. 

De uitwerking van deze interviews staat in appendix A 7. Wat opvalt aan deze interviews, is dater voornamelijk 
technische en organisatorische problemen zijn genoemd. Interessant is of <lit ook uit de PRISMA data en later 
ook uit de HFMEA volgt. Opvallend is dat men vooraf dacht dat het verstandig was om in de vakantieperiode te 
verhuizen. Dan zouden zo weinig mogelijk mensen elkaar voor de voeten lopen. Dit bleek uiteindelijk geen 
goede keuze, omdat er te weinig mensen beschikbaar waren . Belangrijk om te vermelden is, dat er zich geen 
adverse events hebben voorgedaan tijdens de behandeling van patienten. 
Verder zijn naast deze orienterende interviews een aantal bijeenkomsten van de meldingscommissie bijgewoond. 
Tijdens dit overleg worden de gemelde incidenten besproken en wordt bekeken of er een bepaalde actie moet 
worden ondernomen, om ervoor te zorgen dat het voorval niet meer plaatsvindt. 

5.2 Analyse van de PRISMA database 
lets wat duidelijk uit de orienterende gesprekken naar voren is gekomen, is dat men het gevoel heeft dat het 
aantal near misses is toegenomen. Wat ook blijkt uit de orienterende gesprekken is dat near misses door WE3 
niet gemeld zijn door de drukte, stress etc., die de transitie met zich meebrengt. Dit geeft aanleiding om de 
PR!SMA database nader te analyseren. Er is gekeken naar de verschillen in aantal meldingen tussen de drie 
werkeenheden en hoe de PRISMA hoofdcategorieen van de drie werkeenheden zich ten opzichte van elkaar 
verhouden. 

Ten eerste is gekeken naar het aantal meldingen per werkeenheid per maand (figuur 5.1). Uit deze analyse blijkt 
dat er bij alle drie de werkeenheden veel pieken en dalen zijn wat betreft het aantal meldingen. Opvallend is dat 
het aantal meldingen bij WE3, tot mei 2005, een stijgende trend vertoont. De meldingsbereidheid neemt toe. 
Hierna is er een periode waarin minder is gemeld. Dit kan onder andere te maken hebben met het feit dat het 
nieuwe Siemens bestralingstoestel zijn intrede heeft gedaan. Op 18 juli 2005 is hij officieel voor de behandeling 
van patienten in gebruik genomen . Vanwege de drukte die dit met zich meebrengt, kan het zijn dater gedurende 
deze aanloopperiode (mei t/m juni 2005) minder meldingen zijn gemaakt, en dat er dus sprake is van 
onderrapportage. Na ingebruikname van het nieuwe bestralingstoestel (augustus 2005), is er weer een piek te 
zien wat betreft het aantal meldingen in WE3. 
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Figuur 5. 1. Aantal meldingen per WE per maand bij een gelijk aantal FTE1 per patient en een gelijke bedrijfstijd per WE. 
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Ten tweede is gekeken naar hoe de basisoorzaken per faalcategorie zich tot elkaar verhouden binnen WEI , WE2 
en WE3 over het jaar 2005. Dit staat weergegeven in figuur 5.2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
organisatorisch falen (0), technisch falen (T) en menselijk falen (H). 
Patient gerelateerd falen (PRF) en de niet classificeerbare basisoorzaken (X) komen in verhouding niet vaak voor 
en zijn daarom niet opgenomen in figuur 5.2. Opvallend is <lat de meeste basisoorzaken van menselijke aard zijn, 
gevolgd door organisatorisch respectievelijk technisch falen. Er zijn twee opvallende punten te zien. Het eerste is 
in het tweede kwartaal. Bij WEI en WE2 is er een piek wat betreft de organisatorische en menselijke 
basisoorzaken. Dit is wellicht te verklaren door het feit <lat in deze periode bij WE I en WE2 een nieuwe 
procedure, virtueel simuleren, is ingevoerd. Het tweede punt is in het derde kwartaal. Hier zit een significant 
verschil tussen de technische basisoorzaken van WE3 enerzijds en die van WEI en WE2 anderzijds uaarverslag 
2005 meldingscommissie MAASTRO CLINIC]. Terugzoeken in de PRISMA database leverde op <lat deze 
technische basisoorzaken voomamelijk zijn te herleiden naar meldingen met betrekking tot het nieuwe 
bestral ingstoestel. 

Figuur 5.2. Verhouding van de PRJSMA hoo(dcategoriei!n tussen WE I. WE2 en WE3 Uaarvers/ag 2005 meldingscommissie MAASTRO 
CL/Niel. 

-+- HWE3 

-+- OWE3 

-+-TWE3 

- HWE2 

- OWE2 

- TWE2 

-.- HWE1 

-.- oWE1 

-.-TWE1 

Tot slot is gekeken naar hoe de basisoorzaken per PRISMA faalcategorie zich tot elkaar verhouden binnen WE3 
over de jaren 2004 en 2005. Om de duidelijkheid te verbeteren is deze figuur opgenomen in appendix AS. Als 
gekeken wordt naar het moment van ingebruikname van de nieuwe apparatuur blijkt <lat de verhouding tussen 

2 FTE is de afkorting voor de Engelse uitdrukking Full Time Equivalent, het aantal werknemers omgerekend naar 
werknemers die een volledige werkweek werken [http://nl.wikipedia.org]. 
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organisatorisch falen, technisch falen en menselijk falen in augustus 2005 vrijwel gelijk is. Dit is te verklaren 
door het feit dat er in augustus 2005 veel is gemeld. In de andere maanden is minder gemeld, waardoor het kan 
komen dater meer spreiding in de basisoorzaken is. 
Uit bovenstaande analyses blijkt dat tijdens de transitiefase bij MAASTRO CLINIC het aantal meldingen, near 
misses, toeneemt. Door de drukte van de transitie zijn lang niet alle near misses gemeld. Het aantal incidenten 
komt in werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger uit voor WE3 . Dit geeft aan dat bij MAASTRO CLINIC bij een 
dergelijke transitie de risico's aanzienlijk toenemen. 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat er waarschijnlijk een !age drempel is voor het melden van een 
incident, omdat het om nieuwe apparatuur gaat. Dit omdat de schuldvraag een ondergeschikte rol speelt, en juist 
de implementatie van de nieuwe apparatuur erg belangrijk is. 

5.3 Keuze van bet te analyseren proces 
Om de HFMEA en de PRISMA methoden toe te passen, moet er een keuze worden gemaakt welk proces onder 
de loep wordt genomen. De belangrijkste criteria hierbij zijn de voorkeur van MAASTRO CLINIC, en dat het 
moet passen binnen de beschikbare tijd van het afstudeerproject. 
MAASTRO CLINIC wil graag een analyse van het uitvoeringsproces van de behandelingen op het nieuwe 
bestralingstoestel van Siemens. Dit omdat hier de grootste verandering plaatsvindt en men verwacht dat hier de 
grootste risico ' s zullen ontstaan. In appendix A9 is de tijdsplanning van de installatie van de medische 
apparatuur gegeven. In deze appendix is te zien dat per 8 mei 2006 alle werkeenheden gebruik gaan maken van 
de nieuwe bestralingstoestellen in Maastricht. Vandaar dat met mensen van WE2 een HFMEA analyse is gedaan 
op het behandelproces van het nieuwe Siemens bestralingstoestel. Dit omdat zij nog geen enkele ervaring hebben 
met het nieuwe bestralingstoestel en het bijbehorende proces. Een probleem is het vergelijken van het resultaat 
van de HFMEA analyse met de meldingen uit de PRISMA database. Er komt pas informatie uit de PRISMA 
database vrij, na ingebruikname van het nieuwe bestralingstoestel bij WE2. Het einde van het afstudeerproject 
staat injuni 2006 gepland (zie appendix A5) . Daarom is besloten om de HFMEA van WE2 te vergelijken met de 
meldingen van WE3 uit de PRISMA database. WE3 maakt sinds 18 juli 2005 gebruik van het nieuwe Siemens 
bestralingstoestel. In figuur 5.3 staat een situatieschets van het onderzoek gegeven. WE2 werkt nog op de Electa 
bestralingstoestellen en WE3 op het Siemens bestralingstoestel. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt 
aangegeven wat de verschillen zijn en of de werkeenheden met elkaar te vergelijken zijn. 

Fig1111r 5.3. Situatieschets van het onder::oek. 
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5.3.1 WE2 versus WE3 
Zoals in hoofdstuk 2 staat beschreven, is MAASTRO CLINIC ingedeeld naar 3 werkeenheden. Iedere 
werkeenheid is verantwoordelijk voor de complete bestralingen van een bepaald dee! van het lichaam. 
Werkeenheid I is vooral gericht op het bestralen van mensen met kanker in het buik/bekken gebied. Deze 
werkeenheid wordt verder buiten beschouwing gelaten omdat deze niet relevant is voor het onderzoek. 
Werkeenheid 2 concentreert zich op het bestralen van mensen waarbij de tumor zich boven het diafragma 
(borststreek) bevindt. En werkeenheid 3, die zich in Maastricht bevindt, richt zich op het bestralen van mensen 
met kanker bij de hals en in het hoofd . 
Voordat een patient daadwerkelijk bestraald wordt, wordt er een heel traject van voorbereiding doorlopen. Onder 
andere het lokaliseren van het te bestralen gebied en het opstellen van een behandelplan maken dee! uit van dit 
traject. In dit onderzoek ligt de focus op het Iaatste gedeelte van het gehele proces, namelijk de controle en 
invoer van de bestralingsgegevens en de uitvoering van de bestraling. 
In eerste instantie was het de bedoeling om alleen naar het uitvoerend dee! van de bestraling te kijken en niet 
naar de controle en invoering van de bestralingsgegevens. Maar na overleg met de hoofdlaborant van WE3 werd 
duidelijk dat juist de grootste verandering zit in het invoeren van de bestralingsgegevens in een software 
programma, Lantis genaamd, welke de gegevens automatisch naar het bestralingstoestel stuurt. Vandaar dat 
besloten is ook deze processtap mee te nemen in het onderzoek. Ter verduidelijking staat dit in figuur 5.4 
weergegeven. Het startpunt is dus de controle en invoering van de bestralingsgegevens in Lantis, nadat het 
bestralingsplan gemaakt is . 
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Fig1111r 5.4. A(bakening van het onder=oek. 
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Zoals in bovenstaande figuur staat aangeven is het gedeelte controle en invoering van de bestralingsgegevens in 
Lantis ondergebracht onder de locatie ' planning' binnen de organisatie en daarmee ook als contextvariabele in de 
PRISMA database. De uitvoering van de bestraling is ondergebracht in de locaties ' linac_binnen ' en 
'linac _ bediening' . Om te onderzoeken of de stelling, <lat de grootste verandering bij de controle en invoer van de 
bestralingsgegevens in Lantis zit klopt, is gekeken naar de verhouding van het aantal basisoorzaken in WE3 bij 
' planning ' en 'linac_binnen I linac_bediening'. 
In de periode van I januari 2004 tlm april 2005, dus voor invoering van het nieuwe bestralingstoestel, lagen er in 
totaal 360 basisoorzaken bij de genoemde locaties. Hiervan lagen er 126 (35%) bij ' planning' en 234 (65%) bij 
' linac_binnen I linac_bediening' . In de periode augustus 2005 tlm november 2005, dus na ingebruikname van het 
nieuwe bestralingstoestel, lagen er in totaal 189 basisoorzaken bij de genoemde locaties. Hiervan lagen er 48 
(25,4%) bij 'planning' en 141 (74,6%) bij 'linac_binnen I linac_bediening'. 
Hieruit blijkt dus niet, <lat waar verwacht wordt <lat de grootste verandering is, ook vaker iets fout gaat. Het is 
zelfs zo <lat in context variabele 'planning' niet alleen Lantis gerelateerde problemen zitten, en dus de 
verhouding nog groter is. Echter, omdat de controle en de invoering van de gegevens in Lantis een dusdanig 
belangrijk proces is, wordt <lit proces toch meegenomen in het onderzoek. 
Een belangrijke slotvraag aan het eind van <lit onderzoek is dan ook: hoe waardevol is het, om een moeilijk 
beoordeelbaar proces (Lantis e.g . de gehele planning) naast PRISMA en HFMEA te leggen? Dit mede omdat het 
gehele systeem, zowel technisch inhoudelijk als lay-out technisch, is veranderd . Het antwoord hierop staat in 
hoofdstuk 8. 

Kwalitatieve vergelijking 
Beide werkeenheden maken of gaan gebruik maken van hetzelfde type bestralingstoestel. In de bediening van 
beide apparaten zitten dus geen verschillen. In appendix AIO is van zowel werkeenheid 2 als werkeenheid 3 een 
procesbeschrijving gegeven. De procesbeschrijving van werkeenheid 3 is de beschrijving van het proces zoals 
die nu is, dus de nieuwe situatie voor werkeenheid 2. Aan de procesbeschrijvingen is te zien <lat in beide 
processen grotendeels dezelfde stappen worden doorlopen. Dit betekent <lat het referentiekader, wat betreft het 
inzicht in het ontstaan van incidenten, van de deelnemers aan de HFMEA (WE2) gerechtvaardigd is. Dit is een 
reden waarom de HFMEA van WE2 vergeleken mag worden met de PRISMA data van WE3. 
In tabel 5.1 staat een overzicht uit 2004 gegeven van de kenmerken van WE2 en WE3. Fracties zijn het aantal 
keer <lat een patient komt voor een bestraling. Per fractie worden de patienten op een aantal plaatsen op het 
lichaam bestraald. Dit zijn de zogenaamde velden. Echt grote verschillen zitten hier niet in. Het belangrijkste is 
<lat indien er gekeken wordt op procesmatig en technisch niveau er geen verschillen zijn tussen de beiden 
werkeenheden. Het gaat in <lit onderzoek dan ook om het bedrijfsproces en niet zo zeer om het medisch 
inhoudelijke proces. 

Tabe/ 5.1. Vergelijking WE2 en WE3 in 2004 op medisch gebied. 

WE2 WE3 Eenheid 

• Heerlen • Maastricht lo ca tie . borst . hals I hoofd bestraling op lichaam . 5 . 4 arisen . 1 . 1 hoofdlaborant . 18 . 22 laboranten . 706 . 498 patienten . 8419 . 9997 totaal aantal fracties . 22533 . 29167 totaal aantal velden . 11 ,92 . 20,07 gem. aantal fracties I patient . 31 ,92 . 58,57 gem. aantal velden I patient . 2,68 • 2,92 gem. aantal velden I patient I fraclie 

• 3,35 . 1,99 behandelings uren per patient 
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Kwantitatieve vergelijking 
Kwantitatiefzijn WE2 en WE3 op de volgende twee manieren met elkaar vergeleken: 
• het aantal meldingen in beide werkeenheden. 
• de PRISMA profielen 3 van beide werkeenheden. 

Wat betreft het aantal meldingen is gekeken naar het gehele jaar 2005 . Uit het taartdiagram in figuur 5.5 blijkt 
dat 36 % van het totaal aantal meldingen in 2005 in werkeenheid 2 zijn gemeld en dat 29 % van deze meldingen 
in werkeenheid 3 zijn gemeld. De verdeling van het aantal meldingen over de drie werkeenheden is ongeveer 1/3 
en dus ongeveer gelijk verdeeld. N.V.T. zijn meldingen die niet werkeenheid gerelateerd zijn. KFG zijn 
meldingen die betrekking hebben op de Klinisch Fysische Groep en dus ook niet werkeenheid gerelateerd zijn. 

Figuur 5.5. Verdeling van de meldingen over de werkeenheden in 2005[/aarvers/ag 2005 meldingscommissie MAASTRO CL/Niel. 
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Verder is met de informatie uit de PRISMA database getoetst of er verschillen bestaan tussen werkeenheid 2 en 
werkeenheid 3 wat betreft de verdeling van de basisoorzaken in de PRISMA faalcategorieen. In figuur 5.6 staan 
de PRISMA profielen van WE2 en WE3 tegen elkaar uitgezet. Deze PRISMA profielen zijn opgesteld op basis 
van de gegevens uit de PRISMA database over een periode van I januari 2004 t I m april 2005. Voor deze 
periode is gekozen omdat er tot en met april 2005 geen invloed is geweest van de transitie. De vergelijking is 
opgesteld op basis van de verdeling van het aantal basisoorzaken die zijn gerelateerd aan de processen 
"planning" en "linac_bediening I linac_binnen" van beide werkeenheden zoals ze in de PRISMA database zijn 
beschreven. Dus alleen de basisoorzaken die betrekking hebben op het te analyseren proces zijn hier 
meegenomen. 

Figuur 5.6. Vergeliiking PRJSMA profielen op subcategorie niveau van WE2 en WEJ. 
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Uit de PRISMA profielen valt op dat de menselijke faalfactoren HRI en HRV in verhouding veel voorkomen, 
gevolgd door de organisatorische faalfactoren OP en OM en de technische faalfactor TD. Om een statistische 
toets uit te voeren is de volgende hypothese opgesteld: 

H0: er is geen verschil in de verdeling van de basisoorzaken over de PRISMA categorieen tussen WE2 en WE3. 
H1: er is verschil in de verdeling van de basisoorzaken over de PRISMA categorieen tussen WE2 en WE3 . 

3 Een PRJSMA profiel is een grafi sche weergave van de geregistreerde basisoorzaken van alle incidenten of van een bepaald 
type incident [van der Schaaf, 1997] 
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Omdat het bij deze toets gaat om twee onafhankelijke groepen (WE2 en WE3) op nominaal niveau, kan er 
gebruik gemaakt worden van een kruistabel. De algemene methode en de uitwerking van deze toets, ook wel 
Chi-kwadraat toets genoemd, staat beschreven in appendix A 11 . 
Het is echter niet mogelijk om de Chi-kwadraat toets uit te voeren op subcategorie niveau, omdat een aantal 
categorieen te weinig basisoorzaken bevat. Daarom is de Chi-kwadraat toets op hoofdcategorie niveau 
uitgevoerd. Echter <lit bleek ook niet mogelijk vanwege te weinig basisoorzaken in de PRF en X classificatie. 
Daarom zijn vervolgens de PRF en X classificaties samengenomen, maar ook <lit leverde niet genoeg 
basisoorzaken op. Uiteindelijk is er getoetst of er verschillen bestaan tussen de verdeling van de basisoorzaken 
tussen de technische (T), organisatorische (0), en menselijke (H) faalcategorieen bij de twee werkeenheden en 
zijn de PRF en X geclassificeerde basisoorzaken niet meegenomen. In figuur 5.7 staan de PRISMA profielen op 
hoofdcategorie niveau van WE2 en WE3 tegen elkaar uitgezet. 

Fig1111r 5. 7. Vergeliiking PR!SMA profiel op hoo(dcaregorie niveau van WE2 en WE3. 
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Zoals uit appendix A 11 volgt, moet de nulhypothese worden venvorpen. Er zit dus een significant verschil in de 
verdeling van de basisoorzaken over de drie PRlSMA faalcategorieen tussen WE2 en WE3. Indien men een Chi
kwadraat toets met grote aantallen uitvoert, kan <lit al snel kan leiden tot een niet significante uitkomst 
[Montgomery and Runger, 2003; Cohen, 1988]. Daarom is de bijbehorende associatiemaat berekend. Met 
associatiematen kan de sterkte van de samenhang tussen twee variabelen worden uitgedrukt. De associatiemaat 
Cramers V is hi er berekend (zie appendix A I 1.3). Omdat V=O, 122 zegt <lit <lat er een zeer geringe associatie is 
tussen werkeenheid en de verdeling van de basisoorzaken over de drie PRlSMA faalcategorieen. 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is <lat er een significant verschil zit in de verdeling van de 
basisoorzaken over de drie PRISMA faalcategorieen, maar <lat de associatie tussen werkeenheid en faalcategorie 
erg zwak is. Concreet betekent <lit <lat beide werkeenheden van elkaar verschillen wat betreft de verdeling van de 
basisoorzaken aan de PRISMA hoofdcategorieen, maar <lat <lit verschil maar weinig zegt en dus waarschijnlijk 
heel klein is. Op grond hiervan wordt de aanname gedaan <lat beide werkeenheden vergelijkbaar met elkaar zijn. 

Als slotconclusie kan warden geste/d dat op =owe/ kwalitatieve (tabe/ 5.1) a/s kwantitatieve gronden, beide 
werkeenheden met e/kaar verge/eken kunnen warden. 

5.4 Bepaling van perioden ter vergelijking van HFMEA met PRISMA 
Om het resultaat van de HFMEA met de gegevens uit de PRISMA database te kunnen vergelijken, moeten er 
basisoorzaken uit de PRISMA database worden geselecteerd. Deze selectie, van basisoorzaken uit de PRlSMA 
database, kan worden gedaan door ze uit een bepaalde tijdsperiode te selecteren. In figuur 5.8 zijn de 
mogelijkheden hiervoor gegeven. De twee vergelijkingen die gedurende <lit onderzoek gedaan worden zijn : 
1. Het PRlSMA profiel van WE3 vergelijken met de HFMEA van WE2 vlak na de start met het werken met de 

nieuwe apparatuur, met inachtneming van eventuele interventies die vlak na de start worden doorgevoerd. 
2. De HFMEA van WE2 vergelijken met het PRISMA profiel van WE3 na een periode van 6 maanden, zodat 

het proces redelijk stabiel is na de transitie (Let op: de effecten, oftewel de eerste aanloopproblemen, van de 
transitie worden buiten beschouwing gelaten). 

Voor andere mogelijke vergelijkingen wordt verwezen naar hoofdstuk IO waar suggesties voor vervolg 
onderzoek staan gegeven. Daar staat een compleet overzicht van alle mogelijke vergelijkingen. 
De twee hierboven genoemde vergelijkingen geven echter voldoende informatie om het onderzoek hierop te 
baseren. Dit omdat HFMEA wordt vergeleken met een nieuw proces en met een redelijk stabiel proces. Op deze 
manier kunnen de opgestelde onderzoeksvragen toch worden beantwoord. Het enige nadeel is dat de HFMEA 
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van WE3 vergeleken moet worden met de PRISMA data van WE2. Voor een meer zuivere vergelijking zou het 
beter zijn om de HFMEA van WE2 ook te vergelijken met de PRlSMA data van WE2. Helaas is daar de tijd niet 
voor binnen <lit onderzoek. 

Figuur 5.8. De verge/ijkingen van HFMEA met PR!SMA die gedurende dir onder=oek warden gedaan. 
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5.5 Betrouwbaarheid en validiteit 
Door validiteit en betrouwbaarheid wordt de objectiviteit van <lit onderzoek bepaald. Getracht is om een 
beschrijving te geven van hoe de validiteit en betrouwbaarheid van <lit onderzoek wordt bevorderd. Als leidraad 
is gebruik gemaakt van het collegedictaat Bedrijfskundige Methodologie [van Aken et al, 2001]. 

5.5.1 Betrouwbaarheid 
In het algemeen noemen we iets onbetrouwbaar als je er niet op kunt rekenen, er niet op kunt bouwen en 
vertrouwen. Betrouwbaarheid kan als volgt gedefinieerd worden: een onderzoeksresultaat is betrouwbaar als een 
(eventuele) herhaling met een ander meetinstrument, andere respondenten, een andere onderzoeker of in een 
andere situatie, waarvan het gewenst is, en naar huidig inzicht ook te verwachten, <lat <lit dezelfde resultaten zou 
opleveren, inderdaad dezelfde resultaten opleveren. 
De betrouwbaarheid ten aanzien van respondenten kan ingeschat worden door de vraag te stellen in welke mate 

. de respondenten een representatieve afspiegeling zijn van de personen waar het onderzoek betrekking op heeft. 
In <lit onderzoek hebben orienterende gesprekken plaatsgevonden met personen van verschillende afdelingen en 
met verschillende functies . Hierdoor is een hoge mate van betrouwbaarheid van de ingewonnen informatie 
bereikt. Ook voor de uitvoering van het onderzoek worden voor de HFMEA sessies de personen zo gekozen <lat 
deze een representatieve afspiegeling zijn voor het te onderzoeken proces. 
Om de betrouwbaarheid ten aanzien van instrumenten te verhogen, zijn naast de orienterende gesprekken 
bijeenkomsten van de meldingscommissie bijgewoond. Hier is gekeken welke meldingen er feite lijk zijn 
gemaakt, en of de punten die tijdens de orienterende gesprekken naar voren zijn gekomen ook daadwerkelijk 
gemeld zijn. Dus om de betrouwbaarheid ten aanzien van het instrument te verhogen is gebruik gemaakt van 
meerdere instrumenten. Voor de uitvoering van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van twee risicoanalyse 
methoden. Deze methoden worden in de praktijk toegepast, de uitkomsten die met deze methoden worden 
bereikt hebben een hoge mate van betrouwbaarheid. Dit omdat men bij MAASTRO CLIN IC nog altijd contacten 
onderhoud met de ontwikkelaar van de PRISMA methode, en er regelmatig (minimaal twee keer per j aar) 
terugkoppeling plaatsvindt. Voor wat betreft de data in de PRISMA database, zijn in hoofdstuk 6 interrater 
reliability tests gedaan om de betrouwbaarheid hiervan te controleren. De HFMEA methode is in Nederland nog 
niet uitontwikkeld, maar in Amerika wordt hij al een aantal jaren in de praktijk toegepast. 
Een andere bron van onbetrouwbaarheid kan gelegen liggen in verschillen tussen de situaties waarin een meting 
kan worden uitgevoerd . Zo kan iemand 's ochtends vroeg in een andere stemming zijn dan 's middags en daarom 
andere antwoorden geven in een interview. Ook hierbij is de betrouwbaarheid verhoogd door de antwoorden van 
de verschillende geYnterviewde personen met elkaar te vergelijken en te kijken naar de punten waar 
overeenstemming is bereikt. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt aan het begin van de HFMEA sessies 
teruggekeken naar de vorige sessie. Er is dan nog mogelijkheid voor een toevoeging of aanpassing, die tijdens de 
vorige sessie door de groep over het hoofd is gezien. 
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Ook de onder::.oeker die het onderzoek uitvoert kan de resultaten van het onderzoek ongewenst bei'nvloeden. Hoe 
kleiner de mogelijke invloed van de onderzoeker, des te objectiever is het onderzoek. Doordat tijdens de 
HFMEA sessies de onderzoeker de rol van voorzitter vertolkt zonder enige voorkennis, zou iedere onderzoeker 
wat betreft deze stap in het onderzoek dezelfde resultaten moeten krijgen . Ook de multidisciplinaire 
samenstelling van de HFMEA groep zorgt voor een betrouwbare uitkomst. 
Een laatste punt omtrent de betrouwbaarheid is in hoeverre sprake is van onderrapportage van 
incidentmeldingen, zoals genoemd in hoofdstuk 4. Bij MAASTRO CLIN IC is veiligheid al een aantal jaren een 
belangrijk onderwerp. Er kan worden aangenomen <lat er bij MAASTRO CLINIC sprake is van een toenemende 
meldingsbereidheid. Dit wordt bevestigd in paragraaf 7.1 . 

5.5.2 Validiteit 
Validiteit verwijst naar de relatie tussen een uitspraak over de werkelijkheid en de manier waarop die uitspraak 
tot stand is gekomen. Er wordt gesproken van valide resultaten als de uitspraak gerechtvaardigd is door de 
manier waarop die tot stand is gekomen. Betrouwbaar verkregen resultaten hoeven niet noodzakelijkerwijs 
valide resultaten te zijn. Er zijn verschillende vormen van validiteit. Hier zijn begripsvaliditeit, inteme validiteit 
en exteme validiteit de belangrijkste. 
Begripsvaliditeit houdt zich bezig met de vraag of de begrippen die men in het onderzoek hanteert een goede 
representatie vormen van de empirische verschijnselen die men ermee beoogt aan te duiden. Door de gebruikte 
begrippen in <lit onderzoek eenduidig te definieren, moet er een hoge begripsvaliditeit worden bereikt. 
De interne va/iditeit heeft te maken met het vaststellen van oorzakelijke verbanden tussen verschijnselen die 
waargenomen worden. De interne validiteit is in <lit onderzoek groot. Door middel van HFMEA worden 
mogelijke problemen met hun oorzaken vastgelegd. Vervolgens wordt er een link gelegd naar PRISMA om te 
kijken of deze problemen inderdaad zijn opgetreden. 
De externe validiteit heeft te maken met het afbakenen van het domein waarop de bevindingen van het 
onderzoek betrekking hebben. Externe validiteit verwijst naar de mate waarin bepaalde conclusies kunnen 
worden gegeneraliseerd naar andere personen, organisaties, situaties en tijdstippen. De methode van het 
onderzoek, dus de analyses met HFMEA en PRISMA, kunnen gebruikt worden in elke willekeurige andere 
organisatie. De resultaten, de gei'dentificeerde problemen met basisoorzaken, van het onderzoek zijn niet zomaar 
generaliseerbaar voor vergelijkbare situaties, omdat deze procesathankelijk zijn. De uiteindelijke koppeling 
tussen HFMEA en PRISMA zal uiteindelijk wel een gegeneraliseerd systeem zijn, net zoals het advies omtrent 
een volgende stap naar een veiligheidsmanagementsysteem. 
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6. Predictieve risicoanalyse (HFMEA) 

In hoofdstuk vier staat beschreven waarom gekozen is voor een HFMEA als predictieve risicoanalyse methode. 
Ook is in hoofdstuk vier verwezen naar appendix A6, de handleiding van de HFMEA methodiek. In <lit 
hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op de uitvoering van de HFMEA. Zaken zoals de voorbereiding, het verloop 
van de bijeenkomsten en het uiteindeiijke resuitaat staan in <lit hoofdstuk beschreven. Het resultaat van de 
HFMEA, de voorgestelde verbeteracties, zijn vervolgens vergeleken met een eerder uitgevoerde HFMEA en met 
de daadwerkelijk doorgevoerde veranderingen na ingebruikname van de nieuwe apparatuur. 

6.1 DeHFMEA 
De Healthcare Failure Mode and Effect Analysis is een methode voor predictieve risicoanalyse in de 
gezondheidszorg, waarbij een bepaald proces geheel in kaart gebracht wordt. Systematisch worden alle manieren 
waarop het proces kan falen (de zogenaamde faalwijzen) benoemd en beoordeeld op hun potentiele effect en 
kansdichtheid. Vervolgens worden maatregelen bedacht, die de kans op het ontstaan van deze faalwijzen kunnen 
verkleinen dan wel het effect ervan kunnen beperken. In het vervolg van deze paragraaf worden al le HFMEA 
stappen die doorlopen zijn behandeld. 

6.1.1Stap1: definieer bet HFMEA onderwerp 
In het vorige hoofdstuk staat beschreven op welk proces <lit onderzoek zich richt. In overleg met MAASTRO 
CUNJC, de Technische Universiteit Eindhoven en de afstudeerder is besloten de HFMEA uit te voeren op het 
proces vanaf het moment <lat een bestralingsplan van een patient is goedgekeurd tot en met de bestraling van die 
patient. 

6.1.2 Stap 2: stet de werkgroep samen 
Zoals ook in het vorige hoofdstuk staat beschreven is de HFMEA uitgevoerd door een multidisciplinair team van 
laboranten uit werkeenheid 2. Dit omdat alleen zij nog geen kennis en ervaring hebben met het te analyseren 
proces, en zodoende een zuiver vergelijk met de PRISMA data mogelijk is. De samenstelling van het team ziet 
er als volgt uit: 
• Een laborant met veel algemene kennis over het proces. 
• Een laborant met veel kennis van het EPI proces. 
• Een laborant die lid is van de meldingscomrnissie. 
• De manager patientveiligheid. 
• De afstudeerder in de rol van voorzitter. 

6.1.3 Stap 3: breng bet proces scbematiscb in beeld 
Door middel van een stroomschema is het te analyseren proces schematisch in beeld gebracht. Het 
stroomschema van WE3 uit bijlage IO is gebruikt voor de analyse. Door een aantal dagen met laboranten te 
hebben meegekeken en daardoor het proces eigen te maken, is het stroomschema gemaakt. Dit stroomschema is 
grondig door de laboranten gecontroleerd, en bevat dan ook alle stappen uit het proces. Verder zijn alle 
subprocessen voorzien van een nummer, wat de herleidbaarheid van de analyse vergemakkelijkt. 

6.1.4 Stap 4: verricbt een risicoanalyse 
In deze stap is niet geheel volgens de handleiding gewerkt. Dit, omdat MAASTRO CUNIC graag wil <lat alle 
mogelijke risico ' s worden gei"dentificeerd. Volgens de HFMEA methode worden voor een proces allereerst alle 
mogelijke faalwijzen benoemd. Vervolgens wordt voor alle faalwijzen een risicoscore bepaald. Dit is echter niet 
gedaan. Nadat een faalwijze is benoemd, is meteen gekeken welke basisoorzaken daaraan ten grondslag zouden 
kunnen liggen. Daarna is voor de faalwijze, de ernst bepaald en voor de basisoorzaak, de kans op optreden. Zo 
heeft iedere basisoorzaak een risicoscore gekregen. 

6.1.5 Stap 5: acties en uitkomstmaten 
Voor de basisoorzaken met een risicoscore van 8 of hoger is zeker een actie opgesteld. Indien de risicoscore 
lager is, maar het gevaar niet detecteerbaar is, is er ook een actie opgesteld. Dit omdat <lit gevaar dan toch kan 
leiden tot een systeemfout. Om te bepalen of een gevaar detecteerbaar is, is de beslisboom uit de HFMEA 
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handleiding gebruikt. Deze beslisboom is dus niet geheel volgens de regels nagelopen. Bijvoorbeeld, indien een 
gevaar geen kritiek moment is, maar toch niet controleerbaar en detecteerbaar, dan is er toch een actie opgesteld. 
Als uitkomstmaat is bepalend in hoeverre de actie bij menselijk handelen blijft. Bij technische verbeteringen 
zoals bijvoorbeeld een automatische koppeling ligt de uitkomstmaat op 100% goed. lndien er menselijk handelen 
bij komt kijken is het streefgetal 99%. Dit slechts om aan te geven dat door menselijk handelen altijd iets mis 
kan gaan. Het aanwijzen van de verantwoordelijke persoon is niet in detail uitgewerkt. Er is slechts verwezen 
naar de verantwoordelijke groep binnen MAASTRO CLINIC. 

Opgemerkt moet worden dat de HFMEA alleen met laboranten is uitgevoerd. Hierdoor zijn acties opgesteld die 
misschien in een HFMEA met andere deskundigen, zoals Klinisch Fysici en ICT'ers, niet als reeel beoordeeld 
zouden worden, en uiteindelijk niet in de actielijst zouden zijn opgenomen. Dat zal duidelijk worden wanneer 
onder andere met de Klinisch Fysici en de ICT'ers geprobeerd wordt om de opgestelde acties door te voeren. 

6.2 Resultaat en discussie 
De analyse is verricht in 8 bijeenkomsten van ieder I 1/ 2 uur. Het proces is opgedeeld in de volgende substappen: 
I. Voorbereiding bestraling. 
2. Binnenroepen van patient en oproepen van gegevens. 
3. Positioneren van de patient op bestralingstoestel. 
4A. Bestralen van de patient. 
4B. Uitvoeren van dosimetrie opname. 
4C. Uitvoeren van EPI opnames. 
Subproces 4B. 'Uitvoeren van dosimetrie opname' is niet geanalyseerd, omdat hier op het moment van de 
HFMEA nog een programma voor moest worden geschreven. Er zijn 70 potentiele faalwijzen benoemd, die alien 
van potentiele basisoorzaken zijn voorzien. In totaal zijn 141 potentiele basisoorzaken benoemd. Het team doet 
86 aanbevelingen om het proces veiliger te maken. Zie appendix A12 voor het volledig ingevulde HFMEA 
werkblad en appendix A 13 voor het volledige verslag van de HFMEA. In onderstaande tabel staan voor ieder 
subproces het aantal faalwijzen die benoemd zijn met het aantal bijbehorende basisoorzaken en het aantal 
opgestelde acties. 

Tabe/ 6 I Resu/taat HFMEA 

# # # acties I # verschillende 
Processtap faalwijzen basisoorzaken aanbevelingen 

actles I 
aanbevellngen 

1. Voorbereiding bestraling 37 77 44 24 

2. Binnenroepen patient en oproepen van 
6 13 6 5 

gegevens 
3. Positioneren van patient op 

12 23 15 9 
bestralinastoestel 

4A. Bestralen van de patient 6 8 4 1 

48 . Uitvoeren van dosimetrie opname nvt nvt nvt nvt 

4C. Uitvoeren van EPI opnames 9 20 17 7 

Totaal # 70 141 86 46 

Omdat het tijdens de HFMEA meerdere malen is voorgekomen dater binnen een processtap dezelfde acties zijn 
opgesteld, is er in tabel 6.1 een kolom toegevoegd met het aantal verschillende acties I aanbevelingen per 
processtap. Er zijn dus in totaal 46 verschillende acties I aanbevelingen opgesteld. 

6.2.1 Meerwaarde van HFMEA voor MAASTRO CLINIC 
Nu het resultaat van de HFMEA bekend is, en er acties c.q. aanbevelingen zijn opgesteld om het proces veiliger 
te maken, kan er een vergelijking met WE3 gemaakt worden met betrekking tot de werkelijk in de praktijk 
doorgevoerde verbeteringen. Dus verbeteringen die vlak voor of vlak na de invoering van de nieuwe apparatuur 
zijn doorgevoerd. Voor deze vergelijking wordt de Classificatie/Actie Matrix uit de PRISMA methode gebruikt. 
Er zijn vier zaken die met elkaar kunnen worden vergeleken, te weten: 

I . HFMEA light versie 
Voorafgaand aan de verandering van apparatuur en daarmee het gehele werkproces, is door de manager 
patientveiligheid een HFMEA uitgevoerd op het nieuwe proces. In appendix A 14 staat deze HFMEA gegeven. 
Door omstandigheden moest deze HFMEA kort voor ingebruikname van de nieuwe apparatuur plaatsvinden. 
Omdat er weinig tijd voor een formele HFMEA was, is de HFMEA globaal uitgevoerd . De focus van deze 
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HFMEA lag op het technisch en organisatorisch falen. Het menselijk handelen is tijdens deze HFMEA 
onderbelicht gebleven. De HFMEA is dan ook meer gebruikt als design FMEA, zoals die in de industriesector 
wordt gebruikt. Als ezelsbruggetje zijn bij iedere processtap de zes M's nagelopen (mens, machine, methode, 
materiaal, meting en milieu). Het doe! was om de grootste risico's in een kort tijdsbestek te identificeren. De 
HFMEA is uitgevoerd met twee laboranten die op <lat moment scholing in de nieuwe techniek hadden gehad. 
Door de drukte in deze periode was het niet mogelijk om mensen van andere disciplines erbij te betrekken. Wei 
is er regelmatig terugkoppeling geweest met andere groepen binnen de organisatie om te kijken of bepaalde 
acties konden worden doorgevoerd. Met de twee laboranten is een grove procesindeling gemaakt, omdat er op 
<lat moment nog weinig details bekend waren. Ervaringen uit de oude situatie zijn gebruikt om bepaalde risico ' s 
in te schatten. Omdat men de frequentie op <lat moment niet kon inschatten is gewerkt met kleurcodes. De rode 
en gele risico's hadden de meeste aandacht, terwijl de groene risico's zijn geaccepteerd. Zoals in tabel 6.2 is te 
zien, zijn er in totaal 15 verbetervoorstellen gedaan. Deze zijn allemaal ingevoerd voordat is begonnen met 
werken in de nieuwe situatie. Het betrof vier technische acties, acht procedurele acties, een informatie en 
communicatie actie, een actie voor training en een actie om escalatie te voorkomen. Achteraf is men tevreden 
geweest met het resultaat van deze beperkt uitgevoerde HFMEA. 

2. Praktijk 
Om er achter te komen of er na ingebruikname van de nieuwe apparatuur acties zijn doorgevoerd, is contact 
opgenomen met het lid van de meldingscommissie van WE3. Het bleek <lat na ingebruikname van de nieuwe 
apparatuur nog acht acties zijn doorgevoerd, in de periode van 18 juli 2005 t/m februari 2006. Dit waren ad-hoc 
genomen acties, gebaseerd op ervaringen met het nieuwe proces . In totaal zijn er acht acties doorgevoerd. Een 
daarvan heeft betrekking heeft op de verbetering van de techniek, vier daarvan zijn procedurele acties en drie 
zijn acties ter verbetering van informatie en communicatie. 

3. Basisoor=aken HFMEA 
De in <lit onderzoek uitgevoerde HFMEA heeft 46 verschillende acties c.q. aanbevelingen opgeleverd. De 
basisoorzaken waaraan deze acties zijn gekoppeld, zijn vertaald naar acties uit de Classificatie/ Actie Matrix. Bij 
de meeste basisoorzaken is de actie gericht op voorkoming van escalatie en op verbetering van de techniek, 
gevolgd door het geven van training en het veranderen of invoeren van procedures. 

4. Acties HFMEA 
De beschreven acties van de HFMEA zijn vertaald naar acties uit de Classificatie/Actie Matrix. Dit zijn dus de 
eerder genoemde 46 verschillende acties. Veruit de meeste beschrijvingen van deze acties zijn gericht op 
verbetering van de techniek en het veranderen of invoeren van procedures. 

Tabet 6 2 Verla/inf! van acties naar Classificatie/Actie Matrix 

# - lnformatie en .. -- .. - - -
- communicatie -

HFMEA li1iht versie 4 9 1 1 0 3 0 18 

Praktiik 1 4 3 0 0 0 0 8 

'Basisoorzaken HFMEA 13 8 1 11 0 13 0 46 

Acties HFMEA 24 13 2 4 0 3 0 46 

Het blijkt dus <lat met de HFMEA light versie niet alle risico's zijn geidentificeerd, omdat er later nog acht acties 
zijn doorgevoerd. Drie van deze acht acties die in de praktijk zijn doorgevoerd zijn tijdens de, in <lit onderzoek 
uitgevoerde, HFMEA als actie opgesteld. De overige vijf acties zijn wel besproken tijdens de, in <lit onderzoek 
uitgevoerde, HFMEA en hebben een andere actie opgeleverd. Wei is het zo <lat er slechts vijf acties uit de 
HFMEA light ook in de, tijdens <lit onderzoek uitgevoerde, HFMEA aan het licht zijn gekomen. Dit kan 
misschien te maken hebben met het feit <lat de twee laboranten die hebben deelgenomen aan de HFMEA light, al 
scholing in het gebruik van de nieuwe apparatuur hadden gehad. Verder is er tijdens de HFMEA light regelmatig 
contact geweest met andere disciplines binnen MAASTRO CLINIC, waardoor extra inzichten zijn ontstaan. 

Om meer inzicht te krijgen in wat nu de meerwaarde van de HFMEA voor MAASTRO CLINIC is, zijn de acties 
van de verschillende analyses met elkaar vergeleken. In figuur 6.1 is te zien <lat in de HFMEA light versie en in 
de praktijk in verhouding veel minder technische acties zijn doorgevoerd, ten opzichte van de voor <lit onderzoek 
uitgevoerde HFMEA. En <lat terwijl de HFMEA light juist gericht was op de technische en organisatorische 
faalwijzen. In de HFMEA light versie en in de praktijk ligt het accent meer op procedurele veranderingen. Wat 
ook opvalt is <lat de classificatie van basisoorzaken, uit de in <lit onderzoek uitgevoerde HFMEA, anders worden 
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vertaald naar de Classificatie/Actie Matrix. De geclassificeerde basisoorzaken worden voornamelijk vertaald 
naar acties ter voorkoming van escalatie, ter verbetering van de techniek en gericht op het geven van training. De 
bijbehorende beschreven acties worden juist vertaald naar technische verbeteringen en procedurele 
veranderingen. 
Men zou zich nu kunnen afvragen of er een consistentie probleem zit in de HFMEA methode voor wat betreft 
het noemen van oorzaken en het naar aanleiding daarvan formuleren van acties en aanbevelingen. Dit zou in een 
vervolg onderzoek onderzocht kunnen worden. 

Fig1111r 6.1. Verdeling van de aeries van de verschillende analvse methoden. 
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Wat betreft de meerwaarde van HFMEA voor MAASTRO CLINIC kan geconcludeerd worden <lat deze 
gestructureerde analysemethode tot veel meer acties en aanbevelingen komt dan in de praktijk zijn doorgevoerd . 
Ook met de HFMEA light versie zijn tang niet alle risico ' s geYdentificeerd, we! zijn de grootste risico ' s ontdekt 
en zijn er voor invoering van de nieuwe apparatuur belangrijke veranderingen doorgevoerd. De in <lit onderzoek 
uitgevoerde HFMEA heeft geleid tot veel technische acties. Waarschijnlijk leidt het invoeren van automatische 
koppelingen en daarmee een verbetering van de ICT omgeving, tot een veiliger proces. Door automatische 
koppelingen kunnen mensen ook zo weinig mogelijk fouten maken. 

6.3 Vertaling naar PRISMA 
Om in het vervolg van <lit onderzoek de HFMEA met de gegevens uit de PRISMA database te kunnen 
vergelijken, dient er een vertaalslag van de HFMEA naar PR:ISMA te worden gemaakt. De PRISMA analyse is 
een methode waarbij begonnen wordt bij het gevolg en waarbij vervolgens systematisch de hoofdoorzaken, de 
oorzaken en uiteindelijk de basisoorzaken worden bepaald. De HFMEA methode is echter een aanpak waarbij 
begonnen wordt bij de mogelijke procesafwijkingen (de zogenaamde "faalwijzen" van het proces), daarbij de 
mogelijke gevolgen bepaalt en uiteindelijk de mogelijke oorzaken die leiden tot die bepaalde faalwijzen en 
gevolgen. De technieken verschillen er dus vooral in <lat [van der Hoeff, 1995] : 
• PRISMA geent is op een inventarisatie van werkelijke incidenten en dus een frequentieverdeling oplevert 

die wat zegt over de frequentie waarmee werkelijke basisoorzaken optreden en <lat 
• de HFMEA daarentegen gebaseerd is op een voorspelling van mogelijke faalwijzen met mogelijke gevolgen 

en mogelijke oorzaken. 

Een reden waarom de resultaten van de HFMEA bewerkt moeten worden, is <lat de PRISMA analyses leiden tot 
specifieke gedetailleerde basisoorzaken, terwijl de HFMEA leidt tot voorspelde risico's met wat vagere oorzaken 
[van der Hoeff, 1995]. Dit is gedaan door de basisoorzaken die afkomstig van de HFMEA zijn , te coderen met 
behulp van het Eindhoven Classificatie Model (ECM) <lat een onderdeel is van de PRISMA methode. De 
classificatie is zonder overleg met elkaar gedaan door de manager patientveiligheid, een lid van de 
meldingscommissie en de onderzoeker, waarna er consensus over de coderingen is bereikt (zie paragraaf 7.2. l 
interrater reliability test 2). Deze coderingen zijn opgenomen in het HFMEA werkblad (appendix A 12). 

Voor de geclassificeerde oorzaken uit de HFMEA zal onderzocht moeten worden, of deze gecorrigeerd moeten 
worden voor de bijbehorende frequentie met behulp van een weegfactor. Tijdens de HFMEA zijn de ernst en 
frequentie van de geYdentificeerde oorzaken bepaald. De frequentie is gedefinieerd als het aantal keer <lat men 
verwacht dat deze oorzaak in een bepaalde periode zal voorkomen. Dus omdat de ene oorzaak waarschijnlijk 
vaker optreedt dan de ander, lijkt het logisch om aan de oorzaken een weegfactor mee te geven. Door het gebruik 
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van weegfactoren ontstaat dan een frequentieverdeling van aantallen classificaties per classificatiecategorie over 
een bepaalde periode. Deze frequentieverdeling kan dan vergeleken worden met de frequentieverdeling van de 
PRISMA basisoorzaken over een bepaalde periode. Belangrijk om te weten is of het gebruik van weegfactoren 
invloed heeft op deze frequentieverdeling. 
Om de frequentie van de oorzaken atkomstig uit de HFMEA te kunnen vertalen naar een bepaalde periode zijn 
na de uitvoering van de HFMEA, de definities van kans op optreden (figuur 4 uit appendix A6) aangepast 
[MAASTRO CUNIC; TU Eindhoven; UMC Utrecht, 2006]. Dit is in goed overleg met de deelnemers van de 
HFMEA gedaan. In tabel 6.3 staat deze verandering weergegeven. 

Tabe/ 6 3 Veranderinf! van definities "kans oo ootreden " 

Oorspronkelijke definitie Nieuwe definltie 

Regelmatig - Het is hoogst waarschijnlijk dat het 
direct of binnen afzienbare tijd zal gebeuren (kan Wekelijks 
meerdere keren per jaar Qebeuren) 
$oms - Het is waarschijnlijk dat het zal gebeuren 

Maandelijks 
1'kan enkele malen per 1 a 2 jaar Qebeuren) 
iZelden - Het is mogelijk dat het zal gebeuren (kan 

Jaarlijks 
eraens binnen 2 tot 5 iaar aebeuren\ 
$poradisch - Het is onwaarschijnlijk dat het zal 

Minder dan een keer per jaar 
gebeuren (kan ergens binnen 5 tot 30 jaar gebeuren) 

Nu is het mogelijk om weegfactoren over een bepaalde periode te bepalen. Wil men bijvoorbeeld het PRISMA 
profiel uit de PRISMA database over een periode van 9 maanden vergelijken met het PRISMA profiel van de 
HFMEA, dan kunnen aan de frequentiecategorieen van de oorzaken uit de HFMEA de volgende weegfactoren 
worden gegeven: 

Tabel 6 4 Weerdactoren voor iedere freauentie waarmee de c/assificatieresu/taten warden vermeni1?V11ldif!d 

Frequentiecategorle Weegfactoren Weegfactoren 
lintuilief aekozenl lvertaald naar oerlode van 9 maandenl 

Wekelijks 4 36(=9x4) 

Maandelijks 3 9 (= 9 x 1) 

Jaarlijks 2 0,75 (= 9 x 1/12) 

Minder dan een keer per jaar 1 0, 1 (= gekozen) 

In tabel 6.4 staat ook nog een kolom met weegfactoren die inturtief zijn opgesteld. De gegevens uit de PRISMA 
database zullen dan ook met drie HFMEA profielen worden vergeleken. Namelijk zonder weegfactoren en met 
de twee manieren van wegen. 

6.4 De geclassificeerde resultaten 
Door het corrigeren van het aantal geclassificeerde basisoorzaken van de HFMEA naar een bepaalde periode, is 
getracht om te komen tot de optimale weegfactoren. Omdat de definities van "kans op optreden", in de HFMEA 
handleiding pas na de HFMEA analyse zijn aangepast, worden de resultaten zowel zonder als met de inturtief 
gekozen weegfactoren, weergegeven. 
In figuur 6.2 staat het taartdiagram voor de vijf hoofd PRISMA classificatiecategorieen gegeven, met in figuur 
6.3 de bijbehorende gedetailleerde frequentieverdeling over de PRISMA classificatiecategorieen. In deze twee 
figuren zijn geen weegfactoren meegenomen. Het totaal aantal geclassificeerde oorzaken is n = 141. 
Ditzelfde is gedaan in de figuren 6.4 en 6.5 , maar dan met gebruik van de weegfactoren 1, 2, 3 en 4. Het totaal 
aantal geclassificeerde oorzaken komt nu op n = 379. Ter illustratie is in de figuren 6.6 en 6.7 ditzelfde gedaan 
voor de vertaling naar de periode van negen maanden uit tabel 6.4. Het totaal aantal geclassificeerde oorzaken 
komt nu op n = 1330. 
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Fig1111r 6. 2. Frequentieverdeling van de gec/assificeerde oor=aken per PRISMA hoofdclassificatiecategorie van de HFMEA waarbij de 
frequentie van de oor=aken niet verdisconteerd is door middel van weeefactoren: n = 141. 
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Fig1111r 6.3. Frequentieverdeling van de gec/assificeerde oor=aken per PRISMA c/assifica tiecategorie van de HFMEA waarbij de frequentie 
van de oor=aken niet verdisconteerd is door midde/ van weeefactoren: n = 141. 
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Figuur 6.4.Frequentieverdeling van de gec/assificeerde oor=aken per PRISMA hoo(dc/assificatiecategorie van de HFMEA waarbij de 
frequentie van de oor=aken verdisconteerd is door middel van weeefactoren (/ 2 3 en 4): n = 379. 
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Figuur 6.5. Frequentieverdeling van de gec/assificeerde oor=aken per PRISMA c/assificatiecategorie van de HFMEA waarbij de (requentie 
van de oor=aken verdisconteerd is door midde/ van weeg(actoren 0. 2. 3 en 4): n = 379. 
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Figuur 6.6.Frequentieverdeling van de gec/assificeerde oor=aken per PRISMA hoo@c/assificatiecategorie van de HFMEA waarbij de 
frequentie van de oor=aken verdisconteerd is door midde/ van weeg(actoren over een periode van 9 maanden (0. 1. 0. 75. 9 en 361: n = 1330. 
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Figuur 6. 7. Frequentieverdeling van de gec/assificeerde oor=aken per PRIS MA c/assificatiecategorie van de HFMEA waarbij de f[equentie 
van de oor=aken verdisconteerd is door midde/ van weeg{actoren over een periode van 9 maanden CO. I . 0. 75. 9 en 36): n = 1330. 
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6.4.1 Conclusie 
Wat opvalt is dat het gebruik van de gekozen weegfactoren I, 2, 3 en 4 slechts een geringe invloed heeft op de 
verdeling van de technische, organisatorische en menselijke basisoorzaken. Ook indien men op 
subcategorieniveau naar de aantallen kijkt, blijken de verhoudingen van de aantallen basisoorzaken met gebruik 
van genoemde weegfactoren tussen de subcategorieen vrijwel gelijk te blijven. Dit geldt ook voor de vertaling 
naar de periode van negen maanden. Echter, uit de taartdiagrammen volgt dat in het geval van de vertaling naar 
negen maanden er in verhouding vaker organisatorisch falen voor zal komen en dat menselijk falen minder voor 
zal komen. 
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7. Retrospectieve risicoanalyse (PRISMA) 

In het vorige hoofdstuk staat het voorspellen van de mogelijke risico ' s bij een verandering van proces en 
apparatuur, met behulp van de HFMEA methode, beschreven. Uit voorgaande hoofdstukken is ook duidelijk 
geworden hoe de PRJSMA methode werkt, hoe de analyses worden gedaan en hoe ze worden opgeslagen. In <lit 
hoofdstuk staat iets over detectie en meldingsbereidheid beschreven. Verder is <lit hoofdstuk gericht op het 
bepalen van de betrouwbaarheid van de gegevens in de PRJSMA database. Tot slot is in <lit hoofdstuk 
verantwoording afgelegd voor de perioden die met de HFMEA worden vergeleken en zijn voor deze perioden de 
PRJSMA profielen opgesteld. 

7.1 Detectie en meldingsbereidheid 
Het aantal gemelde incidenten is een indicatie voor het ' Detection Sensitivity Level' (DSL) van een organisatie. 
Het DSL staat voor de mate van detectie en meldingsbereidheid van incidenten [Kaplan et al. , 1998] . Een hoge 
DSL duidt op een relatief groot aantal gemelde incidenten, terwijl een !age DSL duidt op een relatief klein aantal 
gemelde incidenten. 
De ernst van de gemelde incidenten is een indicatie voor het werkelijke ofpotentiele risiconiveau voor patienten, 
het zogenaamde ' Event Severity Level ' (ESL) [MERS TM, 2001]. Een hoog ESL duidt op fatale ofzeer ernstige 
incidenten. Een laag ESL geeft aan <lat er sprake is van incidenten met weinig of geen schade aan de patient. 
Het doe! van een organisatie moet dan ook zijn om een zo hoog mogelijke DSL te bereiken, door het verbeteren 
van de detectie van incidenten en het melden hiervan . Tevens moet een organisatie er voor zorgen <lat het ESL 
op den duur wordt verlaagd. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het uitvoeren en het implementeren van 
de HFMEA en de PRJSMA methodiek binnen de organisatie. 

In het jaar 2005 hebben zich bij MAASTRO CLINIC 59 adverse events voorgedaan. Dit ten opzichte van de 660 
totale incident meldingen. Om een uitspraak te kunnen doen over de hoogte van de meldingsbereidheid bij 
MAASTRO CLINIC moet <lit aantal vergeleken worden met andere radiotherapie- of 
gezondheidszorginstellingen. Rekening moet dan worden gehouden met zaken als de grootte van de organisatie, 
het proces etc .. Dit zou in een vervolg onderzoek onderzocht kunnen worden. 
Om toch iets over de meldingsbereidheid binnen MAASTRO CLINIC te kunnen zeggen is gebruik gemaakt van 
figuur 7.1. In deze figuur is te zien wat onder andere de invloed van PRISMA is op het aantal gemelde 
incidenten. Ook heeft PRJSMA invloed op het terugdringen van het aantal misses (adverse events). Natuurlijk is 
<lit niet alleen aan PRISMA te danken maar ook aan de opkomende aandacht voor patientveiligheid binnen 
MAASTRO CLINIC. Het aantal meldingen per jaar is stijgende. Dit geeft aan <lat er een toenemende 
meldingsbereidheid is binnen MAASTRO CLINIC. 

Voor <lit onderzoek moeten er voldoende meldingen zijn . Het aantal binnengekomen meldingen is behoorlijk 
groot, maar toch is getracht om te sturen op extra meldingen. Tijdens het meekijken op de bestralingstoestellen is 
er door middel van informele gesprekken met laboranten gesproken over hun meldgedrag en over <lit onderzoek. 
Door aan te geven water met hun meldingen wordt gedaan, zijn de laboranten gestimuleerd om zo veel mogelijk 
meldingen te maken. 

Fig1111r 7. 1. Trend van het aanta/ meldingen fiaarvers/ag 2005 meldingscommissie MAASTRO CUN/C l. 
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7.2 Interrater reliability 
Het beoordelen van incidenten met behulp van de PRISMA methode gebeurt door het maken van 
oorzakenbomen en door aan de ge"identificeerde basisoorzaken, gebruikmakend van het ECM, de PRISMA 
classificatie codes toe te wijzen. In principe zou het niet uit mogen maken door welke beoordelaar <lit wordt 
gedaan. Ook het coderen van de oorzaken uit de HFMEA moet op een consistente manier worden gedaan. In 
deze paragraafwordt de zogenoemde interrater reliability onderzocht. 
Twee termen die veelvuldig in de literatuur worden gebruikt zijn interrater reliability en interrater agreement. 
Reliability wordt vaak beschouwd als een index voor consistentheid; het verwijst naar de proportionele 
consistentheid van de verschillen tussen beoordelaars [Tooth et al. , 2004]. In tegenstelling hiervan verwijst 
agreement naar de uitwisselbaarheid van de beoordelaars; het verwijst naar de mate waarin beoordelaars tot 
dezelfde uitkomst komen [Tooth et al. , 2004]. In <lit onderzoek ligt de nadruk zowel op de term agreement als op 
de term reliability. Dit omdat er gebruik wordt gemaakt van data op nominaal niveau wat verwijst naar de term 
agreement [Hripcsak et al., 2002], en omdat er in <lit onderzoek gebruik gemaakt wordt van een objectieve 
standaard. Het vergelijken van de beoordelaars met een objectieve standaard verwijst namelijk weer naar de term 
reliability [Davies et al., 2003]. In het vervolg van <lit onderzoek zal dan ook de term reliability worden gebruikt. 
Om de interbeoordelaarovereenstemming, oftewel de interrater reliability, te bepalen is in <lit onderzoek gebruik 
gemaakt van de proportieovereenstemming en Cohen's Kappa maat. 

Proportieovereenstemming 

De proportieovereenstemrning P0 is gedefinieerd als de verhouding van het aantal overeenstemrnende oordelen 

en het totale aantal oordelen: 

i=I 

n 

met: 

X ; = 0 indien de beoordelaars het niet eens zijn over object i. 

X; = 1 indien de beoordelaars het wel eens zijn over object i. 

n = aantal objecten <lat door de beoordelaars wordt beoordeeld. 

Het nadeel van deze methode is <lat er geen rekening wordt gehouden met toevalsovereenstemming. Onder 
toevalsovereenstemming wordt verstaan de proportieovereenstemrnende oordelen die men op basis van toeval 
mag verwachten. Omdat Cohen's Kappa maat hier wel rekening mee houdt, is ook deze berekend. 

Cohen 's Kappa maat (K) 
Om de interrater reliability te bepalen heeft Cohen de Kappa maat ontwikkeld [Cohen, 1960]. Deze Kappa maat 
past een correctie toe, zodat er met toevalsovereenstemming rekening wordt gehouden. Omdat deze methode 
alleen geschikt is in geval van twee beoordelaars, is de Kappa maat toepasbaar gemaakt voor de situatie met 
meerdere beoordelaars [Pleiss, 1971; Shoukri, 2004] . Voor een gedetailleerde beschrijving en voorbeeld wordt 
verwezen naar appendix A15. 
lndien er totale overeenstemming tussen de beoordelaars is bedraagt de waarde van Kappa 1, als er geen 
overeenstemming tussen de beoordelaars is (overeenstemming gelijk aan kans niveau) bedraagt de waarde van 
Kappa 0. Kappa is gelijk aan -1 indien er totaal geen overeenstemming tussen de beoordelaars is. Een positieve 
Kappa wil dus zeggen <lat de beoordelaars overeenstemmen, meer dan door toeval verwacht mag warden. Een 
negatieve Kappa wil zeggen <lat de beoordelaars minder overeenstemmen dan op basis van toeval verwacht mag 
warden. Voor de interpretatie van de berekende Kappa waarden wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabel: 

Tabe/ 7 I !ntervre/alie van de Kavva maat {Landis et al 19771 ., 

I Ka~~a maat {Kl I lnte~retatle van de Ka~~ maat I 
< 0.00 Poor 

0.00-0.20 Slioht 
0.21 - 0.40 Fair 
0.41-0.60 Moderate 
0.61 - 0.80 Substantial 
0.81 - 1.00 Almost Perfect 
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7.2.1 Opzet en uitvoering 
De doelen voor het bepalen van de lnterrater Reliability in dit onderzoek zijn: 
I. Het aantonen van de betrouwbaarheid van de data in de PR! SMA database en daarmee, 
2. het meten van de vaardigheid in het analyseren en classificeren van de beoordelaars van de 

meldingscommissie. 

Om de betrouwbaarheid te bepalen moeten de beoordelaars vergeleken worden met een gouden standaard of 
expert. De gouden standaard is de waarde waarvan we zeker weten dat deze de gewenste uitkomst geeft. Het is 
niet vanzelfsprekend om een juiste gouden standaard te vinden . In <lit onderzoek is getracht een zo goed 
mogelijke gouden standaard (expert) te creeren. 

Verder is in <lit onderzoek: 
I = beoordelaar 1 van werkeenheid 1 
2 = beoordelaar 2 van werkeenheid 2 
3 = beoordelaar 3 van werkeenheid 3 
E = Expert oftewel de gouden standaard 

De analyses zijn gedaan op 3 niveaus te weten: 
• Subcategorie niveau (alle coderingen uit het ECM). 
• Subcategorie exclusief onderscheid binnen SRK. Hierin zijn de menselijke faalfactoren samengevoegd in 

drie groepen, te weten: HS (HSS en HST), HR (HRQ, HRC, HRY, HRl en HRM) en HK (HKK). Dit is 
zinvol omdat er dan gekeken kan worden of de beoordelaars moeite hebben met het onderscheid tussen deze 
classificatiecodes ofjuist niet. 

• Hoofdcategorie niveau (Technisch (T), Organisatorisch (0), Menselijk (H), PRF, X). 

Jnterrater reliability test 1: classificeren van 50 basisoor::.aken 
Voor de eerste test hebben de drie beoordelaars, uit de meldingscommissie van MAASTRO CLI NIC, een lijst met 
50 basisoorzaken geclassificeerd volgens het ECM. Getracht is ervoor te zorgen <lat deze 50 basisoorzaken een 
representatieve selectie uit de PRlSMA database zijn en <lat alle classificatiecategorieen gebruikt kunnen 
worden. In appendix A 15 .2.4 is deze representativiteit van de steekproef aangetoond. Het doe! van deze test is 
het meten van de mate van overeenstemming met betrekking tot het classificeren van basisoorzaken volgens het 
ECM, en daarmee de betrouwbaarheid van de geclassificeerde basisoorzaken in de gehele PRISMA database. 
Bijkomend doe! is <lat er wellicht iets gezegd kan worden over de vaardigheid van het classificeren van de 
verschillende beoordelaars. De gouden standaard (E) is tot stand gekomen doordat de onderzoeker en de 
manager patientveiligheid ze, zonder met elkaar te overleggen, hebben geclassificeerd en vervolgens een 
consensus bespreking hebben gehouden. 
Het resultaat van deze test staat in tabel 7.2. Zowel de proportieovereenstemming als de Kappa maat zijn 
bepaald. Yoor een gedetailleerde beschrijving zie appendix A 15 .2. 

Tabe/ 7 2 Resu/taat interrater re/iabilitv test I . . 

Nlveau Beoordelaars Aantal Proportle Coifficlent 

~I overeenstemmlna kanna 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,26 0,537 Moderate 
1&2&3 3 0,32 0,466 Moderate 
1&E 2 0,68 0,650 Substantial 
2&E 2 0,52 0,471 Moderate 
3&E 2 0,72 0,696 Substantial 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,44 0,623 Substantial 
exclusief 1&2&3 3 0,50 0,580 Moderate 
onderscheid 1 & E 2 0,76 0,719 Substantial 
binnen SRK 2&E 2 0,62 0,542 Moderate 

3&E 2 0,76 0,724 Substantial 
Hoofdcategorie 1&2&3&E 4 0,78 0,824 Almost Perfect 

1&2&3 3 0,82 0,813 Almost oerfect 
1&E 2 0,92 0,885 Almost Perfect 
2&E 2 0,82 0,731 Substantial 
3&E 2 0,92 0,885 Almost Perfect 

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen drie niveaus te weten : subcategorie, subcategorie exclusief onderscheid 
binnen SRK en hoofdcategorie. Hoofdcategorie wil zeggen de mate waarin de beoordelaars overeenstemmen bij 
het classificeren van een basisoorzaak in de technische-, organisatorische-, menselijke-, PRF- of X 
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classificatiecategorie. Er is in dit geval sprake van slechts vijf categorieen, waardoor een hogere mate van 
overeenstemming wordt bereikt in vergelijking tot de overeenstemming van classificatie in de 20 subcategorieen. 
Aan de interpretatie van Kappa valt af te leiden dat het classificeren in de hoofdcategorieen geen problemen 
oplevert. Echter, de interrater reliability op het niveau van subcategorie kan verbeterd worden. Op subcategorie 
niveau blijkt dat beoordelaar l en beoordelaar 3 het classificeren in voldoende mate beheersen (beiden in 
vergelijking met E, een kappa waarde boven de 0,60) . Beoordelaar 2 heeft hier iets meer moeite mee. Een reden 
hiervoor kan zijn, is dat beoordelaar 2 als laatste PRISMA scholing heeft gehad. Ze heeft een stuk minder 
ervaring dan beoordelaar 1 en beoordelaar 3. Verder is het zo dat beoordelaar 1 en beoordelaar 3 scholing 
hebben gehad van Dhr. van der Schaaf, die de PRISMA methode ontwikkeld heeft. Beoordelaar 2 is begeleid 
door beoordelaar 1, beoordelaar 3 en de manager patientveiligheid. 
Op de andere niveaus blijkt dat de kappa waarde hoger wordt. Zoals gezegd is dat logisch omdat er minder 
classificatiecategorieen overblijven. Toch kan opgemerkt worden dat het indelen in de SRK categorieen effect 
heeft, en dus dat er verschillen bestaan in het classificeren van de menselijke basisoorzaken. 

Om aan te geven waar de problemen zich voordoen, is de zogenaamde Kappa specifiek berekend en zijn er 
scatterplots gemaakt (zie appendix A 15.2.1 en A 15.2.2). De Kappa specifiek bepaalt per classificatiecode hoe 
goed men is in het classificeren van een bepaalde classificatiecode. Het blijkt dat alle drie de beoordelaars 
moeite hebben met het toewijzen van de classificatiecodes HRV en HR!. 

!nterrater reliability test 2: classificeren van 141 basisoor::aken uit de HFMEA 
Uit de, in dit onderzoek uitgevoerde, HFMEA (zie hoofdstuk 6) zijn 141 basisoorzaken atkomstig. De gouden 
standaard (E) is tot stand gekomen doordat de onderzoeker, de manager patientveiligheid en beoordelaar 1 ze 
eerst, zonder met elkaar te overleggen, hebben geclassificeerd en vervolgens een consensus bespreking hebben 
gehouden. Het resultaat staat in tabel 7.3 en meer gedetailleerd in appendix Al5.3. 
Wat direct opvalt is dat de kappa waarden lager uitvallen dan bij de 50 basisoorzaken. Het blijkt zo te zijn dat het 
classificeren van basisoorzaken, afkomstig van een HFMEA, meer problemen oplevert dan het classificeren van 
basisoorzaken afkomstig uit een oorzakenboom. Een reden hiervoor is dat de PRISMA analyses leiden tot 
specifieke gedetailleerde basisoorzaken, terwijl de HFMEA leidt tot voorspelde risico' s met wat summier 
beschreven oorzaken. 
Ook is te zien dat beoordelaar 1 en beoordelaar 3 vrij aardig scoren ten opzichte van de gouden standaard (E), en 
dat beoordelaar 2 weer iets minder goed scoort. Ook hier geldt dat beoordelaar 2 als laatste PRISMA scholing 
heeft gehad, en dus een stuk minder ervaring heeft. 

Tabel 7 3 Resu/taat interrater reliabilitv test 2 

Nlveau Beoordelaars Aantal Proportle Coifflclint lnterpretatie van kappa overeenstemmlng kanoa 
Subcategorie 1&2&3&E 4 0,26 0,465 Moderate 

1&2&3 3 0,26 0,364 Fair 
1&E 2 0,68 0,640 Substantial 
2&E 2 0,55 0,468 Moderate 
3&E 2 0,64 0,574 Moderate 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,31 0,518 Moderate 
exclusief 1&2&3 3 0,32 0,422 Moderate 
onderscheid binnen 1&E 2 0,72 0,662 Substantial 
SRK 2&E 2 0,67 0,580 Moderate 

3&E 2 0,66 0,587 Moderate 
Hoofdcategorie 1&2&3&E 4 0,71 0,751 Substantial 

1&2&3 3 0,72 0,698 Substantial 
1&E 2 0,94 0,915 Almost Perfect 
2&E 2 0,83 0,746 Substantial 
3&E 2 0,84 0,744 Substantial 

Wederom zijn de specifieke Kappa's berekend, en zijn de resultaten tussen de beoordelaars onderling en tussen 
de beoordelaars en de gouden standaard (E) weergegeven in de vorm van scatterplots (appendix A 15 .3.1 en 
A 15 .3.2). Op deze manier is te zien waar de verschillen liggen. Het is echter wel zo dat een aantal basisoorzaken 
meerdere malen voorkomen. Dit verklaart het aantal van 25 in het eerste scatterplot in appendix A15.3.2. Toch 
hebben de beoordelaars niet iedere keer dezelfde classificatiecode aan dezelfde basisoorzaak gegeven, omdat dit 
afhankelijk was van de potentiele faalwijze. Het blijkt dat beoordelaar 1 voornamelijk problemen heeft met de 
classificatiecodes OC I OM en HRI I HRC. Beoordelaar 3 heeft problemen met OP I OM, OP I HRC en HSS I 
HRV. Yoor beoordelaar 2 geldt dater veel incidentele verschillen zijn ten opzichte van de expert. Verder heeft 
beoordelaar 2 problemen met TD I TM, HKK I OK en HRI I HRV. Uit de berekening van Kappa specifiek volgt 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management 32 



Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

<lat in het algemeen slecht beoordeeld worden OP, HKK (dus ook HK), HRC, HRV, HRM, HSS en HS. Verder 
worden OK, OM en HRI niet voldoende beoordeeld, maar wel met een kappa waarde groter dan 0,50. TD, TM, 
HR, T, 0, H en PRF leveren weinig problemen op bij het beoordelen. 

Jnterrater reliability test 3: opstellen van oor::akenbomen en classificeren van de basisoor::aken 
Om de betrouwbaarheid van de data van het in <lit onderzoek geanalyseerde proces te valideren, is deze laatste 
test opgezet. Deze data betreft de PRlSMA analyses van werkeenheid 3, die van beoordelaar 3. Het is dus van 
belang <lat in ieder geval de score van beoordelaar 3 voldoende is. 
Voor deze test zijn vijf meldingen van incidenten uit werkeenheid 3 door de drie beoordelaars geanalyseerd. 
Deze incidenten hebben betrekking op het deel van het proces waarop de HFMEA is uitgevoerd en waarmee de 
informatie uit de PRISMA database wordt vergeleken. Het betreft echte incidenten die iets zijn aangevuld met 
realistische elementen die ook vaker voorkomen. Getracht is om de incidenten zo representatief mogelijk ten 
opzichte van de PRISMA database te laten zijn. In appendix A 15.4.4 is deze representativiteit aangetoond. In 
een dagdeel hebben de drie beoordelaars de incidenten geanalyseerd. 
Dit analyseren hield in dat de beoordelaars aan de hand van de gekregen beschrijvingen oorzakenbomen hebben 
opgesteld, en deze vervolgens hebben geclassificeerd met behulp van het ECM. Daarna heeft er een consensus 
bespreking plaatsgevonden waarbij er een definitieve oorzakenboom met bijbehorende basisoorzaken is 
opgesteld, de zogenaamde gouden standaard. Deze gouden standaard of expert analyses zijn vervolgens middels 
een interrater reliability test met de drie beoordelaars vergeleken. Het resultaat hiervan staat in tabel 7.4 en in 
appendix Al5.4. 

Tabet 7 4 Resultaat interrater re/iabilitv test 3 

Niveau Beoordelaars Aantal Proportle Coifflciint lnterpretatle van kappa overeenstemmlng kanoa 
Subcategorie 1&2&3&E 4 0,22 0,432 Moderate 

1&2&3 3 0,22 0,286 Fair 
1 & E 2 0,61 0,550 Moderate 
2&E 2 0,48 0,402 Moderate 
3&E 2 0,78 0,747 Substantial 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,26 0,429 Moderate 
exclusief 1&2&3 3 0,26 0,289 Fair 
onderscheid binnen 1 & E 2 0,61 0,521 Moderate 
SRK 2&E 2 0,52 0,427 Moderate 

3&E 2 0,78 0,732 Substantial 
Hoofdcategorie 1&2&3&E 4 0,26 0,422 Moderate 

1&2&3 3 0,26 0,280 Fair 
1 & E 2 0,61 0,492 Moderate 
2&E 2 0,52 0,419 Moderate 
3&E 2 0,80 0,753 Substantial 

Om de analyses van de drie beoordelaars van de incidentmeldingen zo reeel mogelijk met elkaar te kunnen 
vergelijken, heeft ook beoordelaar 3 (werkeenheid 3) zich alleen tot de tekst van het incident beperkt en heeft zij 
geen gebruik gemaakt van haar kennis en ervaring uit haar eigen werkomgeving. De incidenten waren nog niet 
eerder door beoordelaar 3 geanalyseerd. 
Tijdens de consensusbespreking bleek <lat beoordelaar I en beoordelaar 3 de meest uitgebreide oorzakenbomen 
hadden gemaakt. Beoordelaar 2 had wel overeenstemmende basisoorzaken, maar zij had de oorzakenbomen niet 
diep genoeg uitgewerkt, waardoor zij niet alle basisoorzaken had ge'ldentificeerd. Beoordelaar 1 had bij een 
aantal beschrijvingen toch moeite, omdat hij zich het proces moeilijk kon voorstellen. Dit probleem had 
beoordelaar 3 natuurlijk niet, waardoor haar analyses in grote lijnen de gouden standaard hebben bepaald. 
Beoordelaar I had wel een aantal goede aanvullingen. 

Op de volgende manier is deze interrater reliability test uitgevoerd: 
• lndien de gouden standaard een basisoorzaak niet heeft benoemd terwijl een andere beoordelaar deze wel 

heeft benoemd, dan heeft de beoordelaar niet gelijk. 
• lndien een beoordelaar een basisoorzaak heeft benoemd die niet door de gouden standaard is benoemd, dan 

hebben alle anderen die hem niet hebben genoemd gelijk. 
• Indien twee beoordelaars een basisoorzaak niet hebben benoemd maar de gouden standaard wel, dan zijn de 

twee beoordelaars alsof ze van mening verschillen met elkaar vergeleken. 

Op deze manier is uitgegaan van een onderschatting van Kappa. Op deze manier is de meest negatieve Kappa 
berekend. 
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Ook van deze analyse zijn scatterplots geconstrueerd, en zijn de specifieke Kappa's berekend (zie appendix 
Al5.4.l en Al5.4.2). Hier is "NO" toegevoegd, wat staat voor "niet opgenomen". Hiermee wordt bedoeld dat 
een beoordelaar een betreffende basisoorzaak niet in zijn oorzakenboom heeft opgenomen terwijl de ander die 
basisoorzaakjuist wel heeft benoemd. 
Uit de scatterplots blijkt dat beoordelaar 2 te weinig basisoorzaken heeft gei"dentificeerd. Verder valt op dat 
beoordelaar 1 en beoordelaar 3 hier geen problemen met HRJ I HRV hebben. Dit blijkt overigens ook uit de 
berekening van de specifieke Kappa. 

Bovenstaand is kappa toegepast op een wijze waar hij eigenlijk niet voor bedoeld is. Dit omdat niet alleen 
getracht is om het classificeren te meten, maar ook om te meten in hoeverre alle beoordelaars dezelfde 
basisoorzaken hebben gevonden. 

Een tweede manier waarop de interrater reliability is onderzocht binnen deze derde test, is door alleen te kijken 
naar de basisoorzaken die in de gouden standaard zijn opgenomen. Er is dus alleen uitgegaan van de gouden 
standaard. Nu zijn basisoorzaken die extra zijn gevonden door de beoordelaars niet meegenomen. Het resultaat 
hiervan staat in tabel 7.5 en in appendix AIS.4.3. 
Voor de interpretatie van kappa blijkt dit weinig verschil te maken. Alleen de groen gekleurde interpretaties zijn 
gewijzigd. De bovenste is beter geworden, dit is de vergelijking van beoordelaar 1 met de gouden standaard. Wat 
opmerkelijk is, is dat kappa minder is geworden daar waar beoordelaar 2 met de gouden standaard (E) wordt 
vergeleken. Dit is te verklaren door het feit dat beoordelaar 2 veel minder basisoorzaken heeft gei"dentificeerd in 
vergelijking met het aantal ge"identificeerde basisoorzaken die in de gouden standaard staan. 

Tabe/ 7 5 Resultaat interrater reliabilitv test 3 met beoerkinfT tot basisoor·aken in de 1?011den standaard . . -
Nlveau Beoordelaars Aantal Proportle Coifficl6nt lnterpretatle van kappa overeenstemmina kaDDa 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,31 0,426 Moderate 
1&2&3 3 0,31 0,297 Fair 
1&E 2 0,69 0,636 ~ 2&E 2 0,38 0,250 
3&E 2 0,75 0,709 Substantial 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,38 0,415 Moderate 
exclusief onderscheid 1&2&3 3 0,38 0,301 Fair 
binnen SRK 1&E 2 0,69 0,584 Moderate 

2&E 2 0,44 0,269 -3&E 2 0,75 0,675 Substantial 
Hoofdcategorie 1&2&3&E 4 0,38 0,410 Moderate 

1&2&3 3 0,38 0,301 Fair 
1 &E 2 0,69 0,559 Moderate 
2&E 2 0,44 0,246 -3&E 2 0,78 0,701 Substantial 

7.2.2 Conclusie 
Om bovenstaande resultaten nog eens overzichtelijk weer te geven is tabel 7.6 op de volgende pagina gemaakt. 
Deze tabel geeft een overzicht van de drie uitgevoerde tests en het resultaat daarvan . 

Het eerste doel was het aantonen van de betrouwbaarheid van de data in de acces PRISMA database. Dit is in 
alle drie de testen gedaan. Een onderzoeksresultaat is betrouwbaar als een (eventuele) herhaling met een ander 
meetinstrument, andere respondenten, een andere onderzoeker of in een andere situatie, waarvan het gewenst is, 
en naar huidig inzicht ook te verwachten, dat dit dezelfde resultaten zou opleveren, inderdaad dezelfde resultaten 
opleveren [van Aken et al., 2001] . In dit geval moeten de beoordelaars met elkaar warden vergeleken. Het blijkt 
dat de Kappa waarden van beoordelaar I en beoordelaar 3 het hoogst zijn. Ook zijn de waarden van Kappa het 
hoogst als beiden met de gouden standaard warden vergeleken. Het is dus zo dat zij het beste presteren. Omdat 
de analyses van beoordelaar 3 warden gebruikt in dit onderzoek, kan warden gesteld dat de data, die voor dit 
onderzoek wordt gebruikt, in de Access PRISMA database betrouwbaar is. 
Het tweede doel was het meten van de vaardigheid in het analyseren en classificeren van de drie beoordelaars 
van de meldingscommissie. Het antwoord hierop is dat beoordelaar I en beoordelaar 3 het analyseren en 
classificeren behoorlijk onder de knie hebben. Beoordelaar 2 blijft wat achter, maar hier zijn verklaarbare reden 
voor. Minder ervaring en een andere scholing hebben blijkbaar invloed op de prestaties van beoordelaar 2. 
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Tabel 7 6 Resultaat van de drie interrater re/iabilitv tests 

lnterrater 
Reliability 

test 

2 

Beschrijving Resultaat 

Classificeren van 50 • Het classificeren in de PRISMA hoofdcategorieen lever! geen problemer 
basisoorzaken, geselecteerd uit de op. 
Access PRISMA database, met •Het classificeren op he! niveau van subcategorie lever! voor beoordelaar 1 
behulp van het ECM. en beoordelaar 3 weinig problemen op. Beoordelaar 2 scoort hier moderate 

(=matig). 

Classificeren van 141 

• lndeling naar SRK categorieen heeft effect, er zijn verschillen in he 
classificeren van de menselijke basisoorzaken. 

•Veel verwisseld worden de codes HRVen HRI. 
•Classificatiecateaorieen die oroblemen ooleveren ziin HRV, HRI en HKK. 
•De Kappa waarden liggen lager dan bij test 1. Blijkbaar is het lastiger orr 

basisoorzaken, afkomstig van de de basisoorzaken van een HFMEA te classificeren. 
HFMEA, met behulp van het ECM. •Het classificeren in de PRISMA hoofdcategorieen lever! geen problemer 

op. 
• Het classificeren op het niveau van subcategorie lever! voor beoordelaar 1 

en beoordelaar 3 geen problemen op. Beoordelaar 2 heeft hier echter we 
problemen mee. 

• lndeling naar SRK categorieen heeft effect, er zijn verschillen in he 
classificeren van de menselijke basisoorzaken. 

•Slecht beoordeeld worden de codes OP, HKK (dus ook HK), HRC, HRV 
HRM, HSS en HS. 

•OK, OM en HRI worden ook niet voldoende beoordeeld , maar hebben we 
een Kappa waarde groter dan 0,50. 

•TD, TM, HR, T, 0 , Hen PRF leveren weinig problemen op. 
3 Opstellen van oorzakenbomen en •Op alle niveaus is de Kappa waarde voor beoordelaar 1 en beoordelaar • 

classificeren van de basisoorzaken te laag . Beoordelaar 3 (werkeenheid 3) scoort goed. 
met behulp van het ECM. • Beoordelaar 1 en beoordelaar 3 hebben de meest uitgebreide 

oorzakenbomen gemaakt. Beoordelaar 2 heeft de oorzakenbomen nie 
"diep" genoeg gemaakt. 

• Beoordelaar 1 en beoordelaar 3 hebben in dit geval geen problemen me 
HRVen HRI. 

7.3 Meerwaarde van PRISMA voor MAASTRO CLINIC 
Is er door het gebruik van de PRJSMA methode sprake van meer inzicht, dan <lat de methode niet zou zijn 
gebruikt? Om hier een antwoord op te kunnen geven is er een vergelijking gemaakt tussen <lat wat de mensen 
verwachten <lat mis zal gaan in de nieuwe situatie, en <lat wat werkelijk mis is gegaan. 

7.3.1 Opzet, resultaat en discussie 
Aan acht laboranten van WE2 is gevraagd een top drie op te stellen van zaken waarvan zij denken dat die in de 
nieuwe situatie het meest mis zullen gaan. De deelnemers aan de HFMEA zijn niet naar een top drie gevraagd, 
omdat zij al extra inzicht hadden in het nieuwe proces . Het resultaat hiervan staat in appendix A 16. Zij hebben 
<lit individueel gedaan, zonder met elkaar te overleggen. De laboranten van WE2 zijn de enigen die nog geen 
kennis en ervaring met het nieuwe proces hebben . Zij zijn dus niet beinvloed. Met iedere laborant is gesproken 
over hun top drie, en deze is in goed overleg met de onderzoeker voorzien van een PRISMA classificatiecode. 
Daarna hebben de laboranten nog eens honderd punten over hun top drie verdeeld, zodat er een duidelijke rang 
in hun top drie is ontstaan. Nu kan hier een PRJSMA profiel van worden opgesteld, waaruit een beeld ontstaat 
van de perceptie die men heeft van het ontstaan van incidenten in de nieuwe situatie. Door deze perceptie te 
vergelijken met het werkelijke PRJSMA profiel, moet een beeld ontstaan van de meerwaarde en het extra inzicht 
<lat is ontstaan door het gebruik van de PRISMA methode. Het werkelijke PRJSMA profiel is opgesteld met de 
gegevens van WE3 uit de PRISMA database over een periode van negen maanden na ingebruikname van de 
nieuwe apparatuur. 
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Figuur 7. 2. Vergelijking werke/i jke incidenten met ve1111achte incidenten. 
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In figuur 7.2 is te zien <lat men verwacht <lat de HRI en OM faalwijzen het meest zullen voorkomen. In 
werkelijkheid komen de faalwijzen OP, HRI en TD het meest voor. Grote verschillen zijn er ook bij de 
faalwijzen OK, HRC en HRV . Hieronder worden deze verschillen nader toegelicht: 

HRI: men verwacht <lat de meeste faalwijzen ontstaan als gevolg van een verkeerde planning en uitvoering van 
de taak. In werkelijkheid is <lit ook een van de belangrijkste faalwijzen. Opmerkelijk is <lat de laboranten de 
faalwijzen wijten aan hun eigen handelen , en in mindere mate aan organisatorisch handelen en in nog veel 
mindere mate aan de apparatuur oftewel de techniek. Ondanks de uitleg van de PRISMA faalcategorieen denken 
ze <lat ze zelf de meeste fouten maken. Menselijk handelen speelt in hun werkproces blijkbaar een hele 
belangrijke rol en wordt gezien als de grootste faaloorzaak . 

OM: men verwacht <lat er veel fout zal gaan door besluiten van het management waarbij veiligheid op een 
ondergeschikte positie wordt gesteld. Om inhoudelijk te gaan: men verwacht veel problemen met het wisselen 
van patienten over verschillende bestralingstoestellen. In werkelijkheid blijkt <lit mee te vallen, en is de faalwijze 
OM geen hele belangrijke faalfactor. 

OP, HRI en TD: deze faalwijzen komen in werkelijkheid het meeste voor. Opvallend is <lat <lit zowel 
organisatorische, technische als menselijke faalwijzen zijn. Een dergelijke transitie brengt blijkbaar op deze drie 
niveaus risico ' s met zich mee. 

OK, HRC en HRV: men verwacht, in tegenstelling tot de werkelijkheid, redelijk wat faalwijzen in de OK en 
HRC faalcategorieen . OK, omdat men verwacht <lat het werken in een nieuwe situatie problemen oplevert als er 
onvoldoende maatregelen zijn genomen om te verzekeren <lat specifieke kennis of informatie aan onervaren 
personeel wordt overgebracht. In werkelijkheid blijkt <lat men <lit overschat heeft, en het dus mee is gevallen. Dit 
geldt ook voor de faalwijze HRC, fouten veroorzaakt door geen of gebrekkige coordinatie met betrekking tot de 
taak binnen een team. 
HRY blijkt in de werkelijkheid juist wel veel voor te komen, terwijl men <lat helemaal niet verwacht. Fouten 
ontstaan door een verkeerde beoordeling van de relevante voorwaarden en gebruikte materialen voordat met de 
taak wordt begonnen worden we! degelijk gemaakt. Waarschijnlijk heeft men door de drukte van de verhuizing 
en de vernieuwing van het proces zaken over het hoofd gezien of is men iets vergeten te controleren, waardoor 
fouten zijn ontstaan. 

Uit de onderzoeken van van Raaij , Habraken en Meuwissen is naar voren gekomen <lat bij incidentanalyse de 
organisatorische en technische factoren vaak over het hoofd worden gezien en de menselijke factoren meestal 
oververtegenwoordigd zijn [van Raaij , 2006; Habraken, 2005; Meuwissen, 2004]. In <lit geval blijkt dat, 
voornamelijk door de classificatiecode HRI, inderdaad de menselijke factoren oververtegenwoordigd zijn in de 
top 3. Ook in werkelijkheid zijn er veel meer menselijke basisoorzaken dan organisatorische en technische 
basisoorzaken. De resultaten van <lit onderzoek komen dus overeen met die van de eerder genoemde 
onderzoeken. 

De top drie van classificatiecodes van de in <lit onderzoek uitgevoerde HFMEA (zonder weegfactoren) is OM, 
TD en HRI. Opmerkelijk is <lat HRI en OM ook in de gevraagde top drie bovenaan staan en <lat ook TD is 
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genoemd. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de laboranten die de top drie hebben opgesteld ook 
daadwerkelijk een voorspelling hebben gedaan, en zich waarschijnlijk niet hebben gebaseerd op ervaringen uit 
het verleden. Dit is ook op te maken uit de beschrijvingen in de top drie van de laboranten, waar zij het ook 
daadwerkelijk hebben over de nieuwe situatie (appendix A 16). 

Zoals gezegd is het opvallend dat de laboranten veelvuldig de classificatiecode HRJ hebben benoemd. Hieruit 
kan gesteld worden dat, ondanks de uitleg in de andere classificatiecategorieen, de laboranten voornamelijk 
menselijk falen als de grootste faaloorzaak zien. Hun kennis over de achterliggende theorie van patientveiligheid 
is wellicht nog niet genoeg ontwikkeld. Dit vermoeden is gebaseerd op figuur 7.2, waar laboranten van 
MAASTRO CLINIC een top drie hebben opgesteld. Dit zou nader onderzocht kunnen worden door middel van 
een cultuurmeting binnen MAASTRO CLINIC. Methoden voor cultuurmeting zijn onder andere het Engelse 
'Manchester Patient Safety Framework' (MaPSaF) [www.npsa.nhs.uk] en de Amerikaanse handleiding 'Hospital 
Survey on Patient Safety Culture' van het Agency for Healthcare Research and Quality [www.ahrq.gov]. 
Ook bij de leden van de meldingscommissie, die de incidenten analyseren met behulp van PRISMA, is te zien 
dat zij in het begin veel classificeerden in menselijke basisoorzaken. In figuur 7.3 is namelijk te zien dat het 
percentage menselijke basisoorzaken door de jaren heen daalt en dat er langzaam, een voor de hele organisatie 
stabiele verdeling tussen menselijke, technische en organisatorische faaloorzaken, ontstaat. Het jaar 2003 wijkt 
iets af, omdat in dat jaar PRJSMA bij MAASTRO CLIN IC is ge'implementeerd. Er is sprake van een leercurve, 
een verruiming van kennis en inzicht, voor wat betreft het analyseren met behulp van PRISMA. Men moet 
omschakelen naar het systeemdenken en verder redeneren, in plaats van te stoppen bij menselijke oorzaken. 

Figz1ur 7.3. Verdeling van basisoor=aken bij MAASTRO CLINIC fiaarvers/ag 2005 meldingscommissie MAA STRO CLIN!Cl. 
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Een antler interessant onderzoek zou zijn om het resultaat uit de figuren 7.2 en 7.3 te vergelijken met andere 
organisaties, om zo te kijken of dit een generiek beeld is binnen de gezondheidszorg. Het is juist belangrijk om 
verder te kijken dan alleen het menselijk falen. Natuurlijk zijn er in een werkproces barrieres ingebouwd om 
incidenten te voorkomen. Toch is dit geen garantie dater geen incidenten plaatsvinden. Ook de barrieres kunnen 
falen . Het Zwitserse kaas model in figuur 7.4 laat zien hoe, ondanks verschillende barrieres, toch een incident 
kan ontstaan. 

Figz111r 7. 4. Het Zwitserse kaas model [Reason. 1990/. 
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7.3.2 Beperkingen van de opzet 
Doordat de laboranten zijn gevraagd om een top drie te geven, is het niet zinvol om beide PRISMA profielen, uit 
figuur 7.2, statistisch met elkaar te vergelijken. Het is namelijk niet bekend wat de laboranten aan faalwijzen 
verwachten buiten de top drie. PRJSMA bestaat uit twintig faalcategorieen, terwijl er nu aan iedere laborant 
maar drie gevraagd zijn. Beter zou het zijn geweest indien de laboranten was gevraagd om iedere PRJSMA 
faalcategorie te voorzien van een aantal punten. Omdat de laboranten niet bekend zijn met deze faalcategorieen , 
was <lit hier niet mogelijk. 

7.4 PRISMA profielen ter vergelijking met HFMEA 
In paragraaf 5.4 is aangegeven over welke perioden HFMEA met PRJSMA kan worden vergeleken. In het 
vervolg van deze paragraaf zijn de verschillende perioden nader toegelicht en zijn de bijbehorende PRISMA 
profielen opgesteld. Tevens is voor deze profielen onderzocht ofze een stabiel profiel zijn. Als er in deze situatie 
sprake is van een stabiel profiel van basisoorzaken, wordt verondersteld <lat het werkproces zich redelijk 
gestabiliseerd heeft na ingebruikname van de nieuwe apparatuur. Het is namelijk zo <lat indien er sprake is van 
een stabiel profiel van basisoorzaken, het toevoegen van meer basisoorzaken aan de reeds verzamelde set van 
basisoorzaken geen effect meer heeft, omdat de relatieve verhoudingen tussen het stabiele profiel van 
basisoorzaken niet meer veranderen in de tijd. Door aan te tonen <lat er sprake is van een stabiel profiel van 
basisoorzaken, is het gerechtvaardigd er van uit te gaan <lat het aantal basisoorzaken voldoende groot is om er 
uitspraken over te doen, en om er van uit te gaan <lat het proces zich redelijk heeft gestabiliseerd na de transitie. 
Hiermee wordt bedoeld <lat de inwerkperiode voorbij is en dat alle procedures beschreven c.q. aangepast zijn . 
Een manier hiervoor is om te toetsen of de gevonden basisoorzaken van de eerste helft van de geselecteerde 
periode in de PRJSMA database overeenkomen met de basisoorzaken van de laatste helft van de geselecteerde 
periode in de PRJSMA database. Hiervoor kan wederom de Chi-kwadraat toets worden gebruikt. De uitleg van 
deze toets staat in appendix Al I. Voor het vierde PRISMA profiel is <lit in deze paragraaf wat uitgebreider 
beschreven, omdat daar verwacht wordt <lat er een stabiel profiel van basisoorzaken is. 

7.4.1 Eerste PRISMA profieI 
Als eerste wordt de HFMEA van WE2 vergeleken met de PRISMA data van WE3 over de eerste drie maanden 
(1-3) na ingebruikname van de nieuwe apparatuur. Dit is de periode van 18 juli 2005 t/m 18 oktober 2005 . In 
deze periode vinden nog veel veranderingen plaats als gevolg van de ontstane aanloopproblemen. Het is in deze 
periode niet noodzakelijk om een stabiel profiel van basisoorzaken uit PRJSMA te hebben, omdat op deze 
manier de risico's van de transitie zo goed mogelijk worden meegenomen. In deze situatie is er dan ook geen 
stabiel profiel van basisoorzaken in de PRJSMA hoofdcategorieen. Wei moet het aantal basisoorzaken uit 
PRJSMA niet te weinig zijn om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken. Het aantal basisoorzaken uit 
PRJSMA over deze periode is 165. Uit voorgaande onderzoeken is gebleken <lat <lit aantal in principe voldoende 
is om te gebruiken bij een vergelijking [Habraken, 2005; van Raaij , 2006). Daarbij komt <lat het onderzochte 
proces relatief klein is, waarmee met <lit aantal basisoorzaken wordt verwacht <lat het gehele proces wordt 
afgedekt. In het onderzoek van Habraken [2006] gaat het om medicatiefouten, wat een veel omvangrijker en 
gevarieerder patroon van incidenten kent. Het uiteindelijke PRJSMA profiel staat gegeven in figuur 7.5. 

Figuur 7. 5. PRISMA protiel over de eersle drie maanden na ingebruikname van de nieuwe aeearatuur {/-3 ). 
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7.4.2 Tweede PRISMA profiel 
Ten tweede wordt de HFMEA van WE2 vergeleken met de PRISMA data van WE3 over drie maanden, na de in 
paragraaf 7.4.1 genoemde periode. Dus over de vierde, vijfde en zesde maand na ingebruikname van de nieuwe 
apparatuur ( 4-6). Dit is de periode van 18 oktober 2005 t/m 18 januari 2006. In deze periode zijn de grootste 
aanloopproblemen achter de rug, en zal het proces naar een redelijke stabiele toestand moeten gaan. Er is hier 
dan ook sprake van een stabiel profiel van basisoorzaken in de PRISMA hoofdcategorieen. Het aantal 
basisoorzaken uit PRJSMA over deze periode is 85. Dit is bijna een halvering van het aantal basisoorzaken ten 
opzichte van de eerste drie maanden. Het PRISMA profiel staat gegeven in figuur 7.6. 

Figuur 7.6. PR!SMA profiel over de vierde. vij{de en =esde maand na ingebruikname van de nieuwe apparalllur (4-6/. 
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7.4.3 Derde PRISMA profiel 
Ten derde wordt de HFMEA van WE2 vergeleken met de PRISMA data van WE3 over de eerste zes maanden 
na ingebruikname van de nieuwe apparatuur (1-6). Dit zijn dus de perioden van het eerste en het tweede 
PRISMA profiel samen. Dit omdat er nu een analyse kan worden gedaan waarbij het aantal basisoorzaken groot 
is. Dit maakt de uitkomst betrouwbaarder. Deze periode loopt van 18 juli 2005 t/m 18 januari 2006. Het aantal 
basisoorzaken uit PRISMA over deze periode is 250. Er is hier echter geen sprake van een stabiel profiel van 
basisoorzaken in de PRISMA hoofdcategorieen. Blijkbaar heeft de periode van de eerste drie maanden na 
ingebruikname van de nieuwe apparatuur veel invloed op het PRISMA profiel. Het PRISMA profiel staat 
gegeven in figuur 7.7. 

Figuur 7. 7. PR!SMA pro(ie/ over de eerste =es maanden na ingebruikname van de nieuwe apparatuur {l-6/. 
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7.4.4 Vierde PRISMA profiel 
Tot slot wordt de HFMEA van WE2 vergeleken met de PRISMA data van WE3 over een periode van drie 
maanden, maar vanaf de zesde maand na ingebruikname van de nieuwe apparatuur (7-9). Dit is de periode van 
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18 januari 2006 tlm I 8 april 2006. Het aantal basisoorzaken uit PRISMA over deze periode is I 07. Het PRISMA 
profiel staat gegeven in figuur 7.8. 

Figuur 7.8. PR!SMA profiel over drie maanden maar vana(de =esde maand na ingebruikname van de nieuwe apparalllur (7-9/. 
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In deze periode wordt verondersteld dat het werkproces gestabiliseerd is en dater geen invloed meer is van de 
transitie. Om te kijken of dit ook werkelijk zo is, is ook hier onderzocht of er in deze periode sprake is van een 
stabiel profiel van basisoorzaken. Het is echter niet mogelijk om de Chi-kwadraat toets uit te voeren op 
subcategorie niveau, omdat een aantal categorieen te weinig basisoorzaken bevat. Daarom is de Chi-kwadraat 
toets op hoofdcategorie niveau uitgevoerd. In tabel 7.7 staan de frequenties van de faalfactoren per 
hoofdcategorie. De PRISMA classificatie categorieen PRF en X zijn niet meegenomen in deze toets. Dit zijn 5 
basisoorzaken die niet zijn meegenomen. 

Tobe/ 7 7 Kruistabe! van de (reouenties van de (oa/(actoren ver hoo(dcatef!orie 

# Technisch (T) Organisatorisch (0) Menselljk (H) Totaal 

Eerste helft 10 30 31 71 

Tweede helft 7 12 12 31 

Uit de toets blijkt dater geen significant verschil zit in de verdeling van de basisoorzaken over de drie PRISMA 
faalcategorieen tussen de eerste halve periode in de database en de tweede halve periode in de database. Op basis 
hiervan mag worden aangenomen dat het gerechtvaardigd is om er van uit te gaan dat het aantal basisoorzaken 
voldoende groot is om er uitspraken over te doen, en dat het proces zich redelijk heeft gestabi li seerd na de 
transitie. 

7.4.5 Conclusie 
In de eerste periode na de transitie, dus het eerste PRISMA profiel, ligt het aantal basisoorzaken hoger dan in de 
andere daaropvolgende perioden. De top vier van faalcategorieen waarin de basisoorzaken zijn geclassificeerd is 
in deze periode TD, OP, HRI en HRV. Opvallend is dat deze top vier in de andere perioden vrijwel hetzelfde 
blijft, maar dat ze wel veranderen van positie binnen de top vier. Vooral in de eerste drie maanden na de transitie 
is de technische faalfactor TD dominant ten opzichte van de andere faalfactoren, terwijl deze in de daarop 
volgende perioden niet op de eerste plaats komt. Ook de stijging van de OM basisoorzaken in het tweede 
PRISMA profiel is opmerkelijk. 
Hieruit blijkt dus dat direct na de transitie veel technische basisoorzaken optreden. Ook de organisatorische 
basisoorzaken zijn ruimschoots aanwezig. Dit is in strijd met het eerder beschreven beeld van de medewerkers, 
dat juist de menselijke basisoorzaken in het algemeen overheersen. Dit geeft aan dat de transitie we! degelijk 
extra risico's met zich mee heeft gebracht. Er vindt een verschuiving plaats van menselijke naar technische en 
organisatorische basisoorzaken. 

Een belangrijke vraag is nu wanneer de HFMEA het beste met PRISMA te vergelijken is. De HFMEA kan met 
de PRISMA data over de periode vlak na ingebruikname van de nieuwe apparatuur worden vergeleken, maar 
misschien komt het resultaat van de HFMEAjuist meer overeen met het PRISMA profiel van een redelijk stabiel 
proces. 
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De top vier van faalcategorieen van de HFMEA (zonder weegfactoren) is OM, TD, HRJ en OP. Dit geeft aan <lat 
de top vier van faalcategorieen van de HFMEA zowel overeenkomsten heeft met de top vier van faalcategorieen 
van het PRISMA profiel, vlak na ingebruikname van de nieuwe apparatuur, als met de top vier van 
faalcategorieen van het PRISMA profiel van een redelijk stabiel proces. 
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8. Vergelijking resultaten HFMEA - PRISMA 

Nu in de vorige twee hoofdstukken de werkelijke risico ' s zijn ge"identificeerd en een voorspelling is gemaakt van 
de mogelijke risico's, zijn deze twee in <lit hoofdstuk met elkaar vergeleken. Vervolgens is er een antwoord 
gegeven op de vraag wat de feitelijke voorspelbaarheid is van de risico's bij een wisseling van apparatuur. 

8.1 Opzet van de vergelijking 
In het vorige hoofdstuk zijn vier PRJSMA profielen uit de werkelijkheid opgesteld. Deze vier profielen worden 
vergeleken met de PRJSMA profielen van de relatieve frequentieverdelingen van de HFMEA uit hoofdstuk 6. In 
tabel 8.1 staan alle vergelijkingen schematisch weergegeven. Het zijn er twaalf. De periode geeft aan over welke 
maanden na ingebruikname van de nieuwe apparatuur de vergelijking is gemaakt. De onderste twee rijen met 
weegfactoren zijn gebaseerd op de lengte van de perioden. Dus drie keer over drie maanden (vergelijkingen 3, 6 
en 12) en een keer over zes maanden (vergelijking 9). 

Tabet 8 I Ver!!eliikimzen HFMEA PRISMA -

Periode na ingebrulkname van de nleuwe 
Vergelijkingen aDoaratuur (maanden) 

1 . 3 4-6 1-6 7.9 

geen 1 4 7 10 

c 
! 1, 2, 3,4 2 5 8 11 g 
u 
J! 
a> 0.05, 0.25, 3, 12 3 6 nvt 12 G) 

; 
0.075, 0.50, 6, 24 nvt nvt 9 nvt 

Voor al deze vergelijkingen is getoetst of de frequentieverdeling van de HFMEA en die van PRISMA tot 
dezelfde verdeling behoren, dus ofze overeenkomen. 

8.2 Resultaten en discussie 
Met de Chi-kwadraat toets is voor de frequentieverdelingen, behorend bij de vergelijkingen, getoetst of de 
frequentieverdelingen van de HFMEA hetzelfde zijn als die van PRJSMA. Het is alleen mogelijk om deze 
toetsen uit te voeren op hoofdcategorie niveau, omdat er te weinig waarnemingen in bepaalde subcategorieen 
zitten. Het resultaat van deze toetsen is in tabel 8.1 weergegeven. In geen enkele vergelijking blijkt de 
frequentieverdeling uit de HFMEA gelijk te zijn aan die van PRJSMA, en moet de nulhypothese verworpen 
worden <lat de verdelingen hetzelfde zijn . Echter uit de berekening van de associatiemaat Cramers V, blijkt <lat 
de verschillen niet echt betekenisvol zijn . Er is sprake van een erg zwakke associatie tussen de faalcategorieen en 
HFMEA enerzijds en tussen de faalcategorieen en PRISMA anderzijds. In vergelijking 10 blijkt de 
frequentieverdeling van de HFMEA die van PRISMA het "beste" te volgen. Dit is de situatie waarin het 
werkproces zich redelijk gestabiliseerd heeft, en men redelijk gewend is aan de nieuwe situatie. Het gebruik van 
weegfactoren heeft in <lit geval een negatief effect op de vergelijkingen. Het is dan ook de vraag of het 
verstandig is om in de toekomst gebruik te maken van weegfactoren. In figuur 8.1 is deze vergelijking grafisch 
weergegeven. De overige vergelijkingen staan in appendix A 17 grafisch weergegeven. 

Als alternatief zijn per vergelijking de subcategorieen, die zowel bij de HFMEA als bij PRJSMA voldoende 
waarnemingen bevatten om de Chi-Kwadraat toets uit te voeren, statistisch met elkaar vergeleken. Echter van 
alle vergelijkingen moest de nulhypothese worden verworpen <lat de resultaten van HFMEA en PRJSMA 
hetzelfde zijn (appendix A 17). 
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Tabel 8 I Resultaat van de HFMEA - PRISMA ver f!e liikinf! 

Vergelljklng 
PRISMA Waarde Chi-

p-waarde (SPSS) nPRISMA nHFMEA cate11orlein kwadraat 

1 162 139 T,O, H 12,478 0,002 

2 165 379 T, O, H, PRF/X 22,260 0,000 

3 165 443 T, O, H,PRF/X 41,182 0,000 

4 85 141 T,O,H,PRF/X 15,113 0,002 

5 85 379 T, O,H,PRF/X 23 ,227 0,000 

6 85 443 T,O,H,PRF/X 26,985 0,000 

7 250 141 T, 0, H, PRF IX 13,604 0,003 

8 250 379 T, 0 , H, PRF IX 26,776 0,000 

9 250 887 T,O, H, PRF/X 58,382 0,000 

10 102 139 T, 0, H 7,012 0,030 

11 107 379 T, 0, H, PRF IX 14,455 0,002 

12 107 443 T, 0, H, PRF IX 21 , 199 0,000 

Figuur 8. 1. Verge/ijking I 0. 
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PRISMA categorie 

Assoclatle Cramers V Conclusle 

0,204 HO verwerpen 

0,202 HO verwerpen 

0,260 HO verwerpen 

0,259 HO verwerpen 

0,224 HO verwerpen 

0,226 HO verwerpen 

0,187 HO verwerpen 

0,206 HO verwerpen 

0,227 HO verwerpen 

0, 171 HO verwerpen 

0,172 HO verwerpen 

0,196 HO verwerpen 

De top drie van faalfactoren van de HFMEA is OM, TD, HRI in het geval zonder weegfactoren. In het geval met 
weegfactoren is deze top drie OM, TD, OP. Dit betekent <lat men de kans op optreden van de OP faalfactoren 
hoger inschat dan de kans op optreden van de HRI faalfactoren . 
De top drie van faalfactoren van PRISMA bij een redelijk stabiel proces (7e, ge en 9e maand na ingebruikname 
nieuwe apparatuur) is OP, HRI, TD. In de 4e, 5e en 6e maand na ingebruikname van de nieuwe apparatuur is deze 
top drie HRI , OP, OM. In de eerste drie maanden en in de eerste zes maanden is deze top drie TD, OP, HRI. Dit 
geeft aan <lat in de eerste drie maanden de faalfactor TD erg dominant is. 
Zowel de HFMEA als de PRISMA methode wijzen de faalfactoren TD, OM, OP en HRI aan waar het grootste 
deel van de basisoorzaken in zijn geclassificeerd. Dit komt ongeveer overeen met het onderzoek van van der 
Hoeff [1995], waarin een FMEA is vergeleken met de werkelijkheid door middel van Critical Incident 
Interviews (CII), de vroegere benaming van PRISMA. Het resultaat was <lat er een positief verband bestond 
tussen de resultaten van de FMEA en de Cll ' s, en <lat beide methoden OP, OM en HR5 (=HRI) aanwezen als de 
drie faalfactoren waar het merendeel van de basisoorzaken in waren geclassificeerd. Wei moet hierbij worden 
opgemerkt <lat <lit onderzoek niet in de radiotherapiesector heeft plaatsgevonden, maar op een OK afdeling van 
een ziekenhuis. Er heeft tijdens het onderzoek van van der Hoeff ook geen wisseling van apparatuur 
plaatsgevonden. 
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8.2.1 Conclusie 
In de vergelijkingen van HFMEA met PRISMA (tabel 8.1 en appendix A 17) blijkt de OM faalfactor bij de 
HFMEA in verhouding veel vaker te zijn ge"identificeerd, dan bij PRISMA. Afgezien van de eerste drie maanden 
na ingebruikname van de nieuwe apparatuur is de faalfactor TD, ten opzichte van PRISMA, bij HFMEA 
dominant. Daarentegen komen bij alle vergelijkingen de menselijke faalfactoren HRI en HRV vaker voor bij 
PRISMA. Hieruit kan geconcludeerd worden dat men voor ieder van de twee risicoanalyse methoden een eigen 
denkwijze hanteert. Zo is de HFMEA wellicht meer gericht op het verbeteren van het proces, en denkt men 
daardoor meer aan technische en organisatorische aspecten en zijn de menselijke aspecten minder dominant. 
Omdat menselijk handelen in de praktijk vaak de laatste barriere is, komt bij iedere incidentanalyse, dus ook bij 
PRISMA, de menselijke faalfactor bijna altijd voor. 
Het blijkt dat HFMEA een statische methode is, oftewel een momentopname. Er wordt een proces geanalyseerd, 
en vervolgens wordt er van uit gegaan dat de meeste potentiele risico ' s zijn ge"identificeerd. PRISMA is aan de 
andere kant een continue methode. Het is real-time en volgt het proces door de tijd heen. 
Op organisatorisch en technisch niveau is de HFMEA in het algemeen volledig geweest, echter op het 
menselijke niveau zijn niet alle faalfactoren ge"identificeerd. In de praktijk wil men de veiligheid verbeteren door 
aanpassingen op organisatorisch en technisch vlak, omdat alleen menselijke interventies nooit leiden tot 
afdoende verbeteringen ten aanzien van veiligheid. Het is echter wel belangrijk dat men weet op welke punten 
menselijk handelen te kort schiet. 
Wat betekent het eigenlijk als beide methoden elkaar overlappen (dezelfde resultaten hebben)? lndien de 
resultaten van HFMEA en PRISMA met elkaar overeenkomen, geeft dit aan dat de mate van voorspelbaarheid 
van de risico's groot is. HFMEA heeft dan veel toegevoegde waarde. 
En wat betekent het dan als de resultaten van elkaar verschillen? Wanneer ze verschillen wil dit niet direct 
zeggen dat dan met HFMEA de voorspelbaarheid van de risico ' s niet groot is. Voorwaarde hiervoor is wel dat 
HFMEA moet zijn uitgevoerd zonder enige voorkennis van het proces. De uitvoering van de HFMEA en de 
PRISMA methode wordt be"invloedt door verschillende factoren , waardoor de uitkomsten I resultaten mogelijk 
verschillend kunnen zijn. 
Bij PRISMA speelt de meldingsbereidheid een belangrijke rol. Zo kan onderrapportage de PRISMA resultaten 
vertekenen. Een manier om onderrapportage te voorkomen is om gedurende de te onderzoeken periode bovenop 
het proces te zitten en bij te houden wanneer en hoe vaak er een incident plaatsvindt. Hier wordt later bij de 
voorstellen voor verder onderzoek op ingegaan. Verder is men bij PRISMA athankelijk van de vaardigheid van 
de beoordelaars in het analyseren van incidenten. Zoals bekend, kan dit met interrater reliability tests worden 
gemeten. lndien de beoordelaars voldoende vaardig zijn in het analyseren van incidenten, kunnen zowel de 
menselijke, organisatorische als de technische faalwijzen worden ge"identificeerd. 
Zoals gezegd is ook de uitvoering van de HFMEA methode niet zuiver. De samenstelling van het team en de rol 
van de voorzitter spelen onder andere een belangrijke rol. Indien de samenstelling multidisciplinair is, zullen zo 
veel mogelijk potentiele faalwijzen worden ge"identificeerd. In dit onderzoek was de samenstelling maar 
gedeeltelijk multidisciplinair, waardoor er wellicht meer of andere potentiele faalwijzen hadden kunnen worden 
ge"identificeerd door invloed van andere disciplines binnen de organisatie. Ook de voorzitter kan de HFMEA, 
zowel positief als negatief, be"invloeden. Deze kan de groep, bewust of onbewust, sturen om bijvoorbeeld alleen 
te focussen op technisch falen. Dit kan ook een positiefpunt van HFMEA zijn. Er kan bijvoorbeeld voor worden 
gekozen, om de HFMEA te beperken tot technisch en organisatorisch falen of tot alleen technisch falen. Dit kan 
een optie zijn indien er niet voldoende tijd is voor een uitgebreide HFMEA. In dit onderzoek is tijdens de 
HFMEA gestuurd op technische, organisatorische en menselijke faalwijzen . Omdat in dit onderzoek de 
deelnemers geen kennis en ervaring van de nieuwe situatie hadden, kan er een andere mogelijke verklaring 
worden gegeven voor het feit dater uit de HFMEA voornamelijk technische en organisatorische oorzaken naar 
voren zijn gekomen. De deelnemers redeneren namelijk vanuit een bestaand proces naar een nieuw, geheel 
gewijzigd, proces en werksituatie en denken daarbij waarschijnlijk minder aan hun eigen functioneren en 
handelen in dit nieuwe proces. De focus is dan meer gericht op technische en organisatorische verbeteringen dan 
op menselijk handelen . 

Uit bovenstaande inzichten blijkt dat, in deze situatie, PRISMA en HFMEA complementair zijn, ze vullen elkaar 
aan. Door gebruik van beide methoden ontstaat er een breder inzicht in het ontstaan en optreden van bepaalde 
risico ' s. Samen kunnen ze zorgen voor een vrij complete set aan acties en aanbevelingen ter verbetering van het 
proces en daarmee de veiligheid. 

Om een antwoord te geven op de vraag wat de feitelijke voorspelbaarheid van de risico ' s is, bij een wisseling 
van apparatuur, is er voor gekozen om de PRISMA profielen van de eerste zes maanden ( 1-6) met elkaar te 
vergelijken. Dit vanwege het feit dat het aantal basisoorzaken uit de PRISMA database dan groot is (250) en 
omdat dan zowel de dominante technische basisoorzaken uit de eerste drie maanden ( 1-3) worden meegenomen 
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als de dominante organisatorische basisoorzaken uit de vierde, vijfde en zesde maand ( 4-6) na ingebruikname 
van de nieuwe apparatuur. 
Het blijkt dat met het gebruik van weegfactoren in de tijd (vergelijking 9), de verdelingen aan de technische 
faalfactoren voor HFMEA en PRISMA precies gelijk zijn . Ook uit de andere vergelijkingen blijkt dat in dit 
onderzoek de technische risico ' s goed te voorspellen zijn. De organisatorische risico ' s zijn in dit onderzoek ook 
goed voorspelbaar. Zoals eerder gezegd blijken de menselijke risico's minder goed voorspelbaar te zijn in deze 
situatie. 

8.3 Slotvraag 
Jn paragraaf 5.3.1 is gesproken over een belangrijke slotvraag. Deze slotvraag luidde: hoe waardevol is het, om 
een moeilijk beoordeelbaar proces (Lantis e.g. de gehele planning) naast PRISMA en HFMEA te leggen? Tot 
deze vraag is gekomen, doordat de perceptie bestond dat gedurende de HFMEA de laboranten zich makkelijker 
een voorstelling zouden kunnen maken van het uitvoerend gedeelte 'linac_binnen I linac_bediening', maar dat ze 
moeite zouden hebben om zich een voorstelling te maken van het proces op de afdeling ' planning' . Ook het feit 
<lat ze niet op basis van hun eigen ervaringskennis de consequenties kunnen inschatten, wekte het vermoeden dat 
de laboranten meer moeite met deze processtap zouden hebben. Het voorspellingsvermogen zou hier dan ook 
veel lager liggen dan op het uitvoerend proces. 
De praktijk heeft echter anders uitgewezen. Tijdens de HFMEA sessies bleek inderdaad dat het moeilijk was om 
een voorstelling te maken van hoe een bepaalde schermweergave eruit zou zien. Echter doordat er zo goed 
mogelijk is gebrainstormd, zijn toch heel veel mogelijke faalwijzen benoemd. Het zou eerder zo zijn geweest dat 
er minder faalwijzen en oorzaken zouden zijn benoemd, indien wel duidelijk was geweest hoe dit gedeelte van 
het proces eruit zou hebben gezien. In dit proces zitten in werkelijkheid (PRISMA) veel technische en 
menselijke basisoorzaken. De technische en menselijke oorzaken waren ook oververtegenwoordigd in de 
HFMEA in dit gedeelte van het proces. Vanwege deze constatering zijn bovenstaande vergelijkingen dan ook op 
het gehele proces gedaan. In dit geval blijkt dat HFMEA ook goed bruikbaar voor processen waarvan men 
verwacht dat die moeilijker te beoordelen zijn. 
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9. lmplementatie 

Het feit <lat in het vorige hoofdstuk is gebleken dat de relatieve frequentieverdeling van HFMEA niet precies de 
relatieve frequentieverdeling van PRISMA volgt, geeft aan dat het verstandig is om beide instrumenten te 
gebruiken. Seide methoden zijn immers niet perfect en zijn afhankelijk van wisselende invloeden zoals 
verschillende gebruikers, deelnemers, beoordelaars, processen etc .. Verder is het zo dat beide methoden hun 
eigen manier hebben om tot basisoorzaken te komen. Normaal gesproken blijft het melden van incidenten altijd 
bestaan en daarmee het gebruik van PRISMA om de meldingen te analyseren. De kernvraag is of het zinvol is, 
om een HFMEA uit te voeren indien men van te voren zou weten dat de voorspelbaarheid matig is. Het 
antwoord daarop is, is <lat een HFMEA altijd kan worden uitgevoerd om extra inzicht in de processen en 
bijbehorende risico's te krijgen. Er is bijna nooit sprake van een stabiele organisatie. Daarbij komt dat er altijd 
situaties zullen zijn waarbij men preventiefwilt werken. 
In dit onderzoek is gebleken dat men met de HFMEA methode bepaalde risico ' s heeft ge"ldentificeerd die niet uit 
PRISMA volgen, maar toch kunnen optreden. Het omgekeerde is eveneens het geval. Uit PRISMA volgen een 
aantal basisoorzaken, welke niet uit de HFMEA naar voren zijn gekomen. Duidelijk is dat beide systemen 
complementair zijn, elkaar aanvullen, en dat dit van twee kanten komt. Samen kunnen ze zorgen voor een vrij 
complete set aan acties en aanbevelingen ter verbetering van het proces en daarmee de veiligheid. In dit 
hoofdstuk staat dan ook een implementatieplan beschreven om de HFMEA en PRISMA methodiek binnen een 
gezondheidszorgorganisatie te implementeren. 

Het zorgveiligheidsmanagementsysteem (zvms) 
Zowel de veiligheid van de patient als die van de medewerker moet worden geborgd. Om <lit te kunnen bereiken 
is er een aanzet tot een veiligheidsmanagementsysteem in de zorg gegeven, het zogenaamde 
zorgveiligheidsmanagementsysteem (zvms). Dit systeem is gebaseerd op bevindingen die zijn opgedaan tijdens 
een literatuurstudie naar veiligheidsmanagementsystemen in industrie, transport en zorg [Rutteman, 2005] . Uit 
deze literatuurstudie is gebleken <lat in de zorgsector (nog) geen gebruik wordt gemaakt van 
veiligheidsmanagementsystemen. Wei worden verschillende risicoanalyse methoden gebruikt om veiligheid te 
beheersen. De industrie- en transportsector beschikken over zeer complete systemen welke ook zeker voor de 
zorgsector bruikbaar zijn, omdat deze alle noodzakelijke elementen bevatten om veiligheid binnen een 
organisatie te beheersen. Goede voorbeelden staan in de artikelen van Hale [2003] en Santos-Reyes [2002]. Naar 
aanleiding hiervan is in figuur 9.1 een aanzet geven tot een veiligheidsmanagementsysteem dat algemeen 
toepasbaar kan zijn in de gezondheidszorg, het zorgveiligheidsmanagementsysteem (zvms). Let we!, dit is 
slechts een aanzet. Wellicht geeft het gezondheidsorganisaties richting bij het implementeren van een dergelijk 
systeem in hun eigen omgeving. 

Fig1111r 9.1.Het =orgveiligheidsmanagemenrsvsteem (_-wns). 
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De groene elementen geven aan waar besluitvorming plaatsvindt en waar de verantwoordelijke personen zich 
bevinden, binnen het zvms. De blauwe elementen vormen de belangrijke overige bouwstenen van het zvms. 

Betrokkenheid personeel (commitment) 
Een hele belangrijke bouwsteen van het zvms is de betrokkenheid van het personeel, oftewel commitment en 
cultuur. Commitment bepaalt in zekere mate de effecten van het beleid van het management en de manier 
waarop de veiligheidsfunctionaris werkt. Tevens heeft commitment invloed op het vaststellen en halen van de 
periodieke doelstell ingen I verbeteringen. Om voor commitment te zorgen moet iedereen in de organisatie zich 
bewust zijn van: 
• Fouten gebeuren. 
• Fouten komen vaak voor. 
• Stop met de schuldvraag. 
• Leer van fouten. 
• Verzorg onderwijs in Human Factors (ergonomie: verhouding mens I machine). 

Door onder andere incidenten registratie, incidenten analyse (PRJSMA), voorspellen van de risico's (HFMEA), 
team training en de waarden, normen en overtuiging van een betrouwbare organisatie, wordt voor een goede 
veiligheidscultuur gezorgd. Het is dan ook de taak van het management om te zorgen voor commitment. 

Jvfa11agement 
Een taak van het management, is er voor zorgen <lat het voor de werknemers duidelijk is <lat men veel waarde 
hecht aan veiligheid. Het beleid van het management wordt beYnvloed door de resultaten afkomstig van de 
proces bewaking (monitoring, audit en feedback) , de geYdentificeerde risico 's, het personeel en de noodzakelijke 
(herstel) acties en I of training. Het management stelt zelf de periodieke doelstellingen en verbeteringen vast, en 
verder wordt er overleg gevoerd met de veiligheidsfunctionaris. Verder is het management verantwoordelijk 
voor het toewijzen van de predictieve risicoanalyse HFMEA (op welke processen, hoe vaak per jaar?). 

Periodieke doelstellingen I verbeteringen 
Hier zijn de vastgestelde (maandelijkse of jaarlijkse) doelen en verbeteringen vastgelegd, welke binnen de 
organisatie kenbaar zijn gemaakt. Aan het eind van een bepaalde periode wordt bekeken of deze doelstellingen 
en verbeteringen gerealiseerd zijn. Dit wordt gedaan door het management. 

~·eiligheidsfunctionaris 

De veiligheidsfunctionaris coordineert en faciliteert de uitvoering van de retrospectieve risicoanalyse (PRJSMA) 
en de predictieve risicoanalyse (HFMEA). Met het resultaat hiervan worden bepaalde (herstel) acties en I of 
training voorgesteld . Het is dan aan het management om te bepalen of en hoe deze voorstellen worden 
doorgevoerd . Ook het bewaken van de risicoanalysemethoden behoort tot de functie van de risico functionaris. 
Zo moet er getoetst worden of de methoden op een goede manier worden uitgevoerd (bijvoorbeeld meten van de 
interrater agreement). De veiligheidsfunctionaris zorgt er tevens voor <lat alle risico's worden geYdentificeerd, 
door de retrospectieve analyse en de predictieve analyse met elkaar te vergelijken. De meldingscommissie legt 
verantwoording af aan de veiligheidsfunctionaris. De vei ligheidsfunctionaris stelt samen met het management de 
periodieke doelstellingen en verbeteringen op. 

(Herstel) acties I training 
Via de veiligheidsfunctionaris worden naar aanleiding van de predictieve risicoanalyse en de retrospectieve 
risicoanalyse (inclusief meldingscommissie) voorstellen gedaan voor verbeteringen. Na goedkeuring door het 
management, worden vervolgens de (herstel) acties en I of training gerealiseerd. 

Retrospectieve risico analyse (meldingscommissie I PR!SMA) 
Hier worden alle incidenten en bijna incidenten verzameld en geanalyseerd. In het overleg van de 
meldingscommissie kunnen bepaalde acties worden opgesteld die aan de veiligheidsfunctionaris worden 
voorgelegd. 

Predictieve risico analyse (HFMEA) 
Hier worden de potentiele risico 's, verbonden aan het proces, geYdentificeerd. Dit door in te schatten wat er 
allemaal eventueel mis zou kunnen gaan. Hier volgen bepaalde acties uit die worden teruggekoppeld naar de 
veiligheidsfunctionaris en naar het management. 
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Vergelijken 
Door de resultaten van de retrospectieve risico analyse en de predictieve risico analyse met elkaar te vergelijken 
worden zoveel mogelijk risico ' s ge"identificeerd. Ook kan hier onderzocht worden in hoeverre men volledig is 
geweest met de predictieve risico analyse. Hier wordt een inventarisatie gemaakt van alle ge"identificeerde 
risico ' s. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de risico functionaris. 

Geidentificeerde risico 's 
Alie ge"identificeerde risico's worden teruggekoppeld naar het management. Zij controleren of de voorgestelde 
(herstel) acties I training voldoende toereikend zijn of dater meer actie ondemomen moet worden. 

Onbekende risico 's 
Het is aannemelijk dat nooit alle risico ' s worden ge"identificeerd. Daarom is het belangrijk dat het proces continu 
goed wordt bewaakt (monitoring, audit en feedback) . 

Proces bewaking (monitoring, audit en feedback) 
Omdat men altijd te maken heeft met onbekende risico ' s en men deze zoveel mogelijk wil identificeren is het 
belangrijk dat het zvms bewaakt wordt. Inteme audits en feedback loops zijn belangrijke middelen om het 
functioneren van het zvms te bewaken. 

Overige opmerkingen 
Belangrijk is dat het gehele zvms wordt gedocumenteerd. Dit kan gecombineerd warden met een uitgebreide 
beschrijving van het primaire zorgproces. Verder is het belangrijk dat autoriteiten, verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden warden vastgelegd. Ook moet er rekening worden gehouden met noodsituaties, hoe wordt 
hierop gereageerd? Om de efficiency, effectiviteit en betrouwbaarheid van het zvms te controleren, moet het 
zvms regelmatig worden gevalideerd. Dit kan warden gedaan door een inteme en I of externe audit. Een inteme 
audit kan bijvoorbeeld worden gedaan door inteme visitatie. Een exteme audit zou bijvoorbeeld om de paar jaar 
door een gecertificeerd bureau kunnen warden gedaan, welke het gehele zvms doorlicht. De individuele 
elementen van het zvms kunnen makkelijk warden ge"identificeerd en geevalueerd, maar er moet nog onderzoek 
verricht warden naar de onderlinge samenhang van procedures, regels en andere management tools om een goed 
functionerend zvms te vormen. 

lmplementeerbaarheid 
Op dit moment is men in Nederland nog niet zo ver dat het bovenstaande zvms direct ingevoerd kan warden. 
Men zit nog in de fase van het in gebruik nemen van methoden voor het voorspellen van mogelijke risico ' s. Met 
het invoeren van een methode van incidentanalyses is men in veel organisaties al een stukje verder. Echter, de 
ervaring hiermee is nog te gering. Om aan te geven wat men momenteel onder een 
veiligheidsmanagementsysteem in Nederland verstaat, wordt verwezen naar het ' Praktijkboek patientveiligheid' 
[van Everdingen et al. , 2006] . Duidelijk is dat er gebruik gemaakt moet warden van een predictieve en 
retrospectieve risicoanalysemethode, maar hoe deze twee moeten worden ondergebracht binnen een gehele 
organisatie is nog niet in detail uitgewerkt. 
Het advies is dan ook om veel ervaring op te doen met beide risicoanalysemethoden, en zodoende inzicht te 
krijgen in hoe deze het beste ge"implementeerd kunnen warden binnen de eigen organisatie. 
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10. Conclusies en aanbevelingen 

In <lit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het onderzoek. Er zijn conclusies getrokken met betrekking tot de 
probleemstelling, de onderzoeksvraag en de bijbehorende subvragen. Verder staat er iets verteld over de 
ervaringen met het gebruik van de twee risicoanalyse methoden. Naar aanleiding van de conclusies en de 
opgedane ervaringen gedurende het onderzoek, zijn een aantal aanbevelingen gedaan. 

10.1 Conclusies en aanbevelingen: de onderzoeksvraag 
De in paragraaf3 .2 geformuleerde onderzoeksvraag was als volgt omschreven: 

Wat zijn de mogelijkheden om de risico 's te monitoren en te voorspellen bi} een wisseling van apparatuur, 
door gebruik te maken van de HFMEA en de PRISMA methodiek? 

De bijbehorende subvragen die hebben geholpen om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn: 

1. Hoe kan de uitslag van een HFMEA achteraf vergeleken warden met de gegevens uit de PRIS MA database? 
2. Wat is dan de feitelijke voarspelbaarheid van de risico's bij een wisseling van apparatuur, door gebruik te 

maken van de HFMEA en de PRISMA methodiek? 
3. Wat is de meerwaarde van de PRISMA en de HFMEA methodiek voor MAASTRO CLINIC, met betrekking 

tot het inzicht in het ontstaan van incidenten bij een wisseling van apparatuur? 
4. Hoe kan de relatie tussen voorspelbaarheid en analyse gebruikt warden om een volgende stap te zetten naar 

een veiligheidsmanagementsysteem binnen MAASTRO CLINIC? 

Hieronder staan de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de subvragen beschreven. 

I. Hoe kan de uitslag van een HFMEA achteraf vergeleken warden met de gegevens uit de PRISMA database? 
De basisoorzaken, die het resultaat zijn van de PRISMA methode, zijn geclassificeerd met behulp van de 
coderingen uit het ECM. De potentiele oorzaken, als resultaat van de HFMEA, zijn ook met behulp van de 
coderingen uit het ECM geclassificeerd. Op basis hiervan kunnen de basisoarzaken uit PRISMA en HFMEA met 
elkaar warden vergeleken. 
Echter, de basisoorzaken uit de PRISMA database zijn geselecteerd over een bepaalde periode, waardoor er een 
frequentieverdeling ontstaat. De geclassificeerde oorzaken uit de HFMEA zijn daarom gecorrigeerd met behulp 
van een weegfactor, waardoor er ook voar de HFMEA oorzaken een frequentieverdeling is ontstaan. Om deze 
frequentie van oorzaken uit de HFMEA te vertalen naar een bepaalde periode zijn de definities van "kans op 
optreden" uit de HFMEA handleiding aangepast (zie tabel 5.2). Hierdoar is het mogelijk om de weegfactoren te 
bepalen over een bepaalde periode. 
Er kan geconcludeerd warden <lat de uitslag van een HFMEA achteraf vergeleken kan warden met de gegevens 
uit de PRIS MA database. Indien gewenst, kan <lit kwantitatief gedaan warden door de twee verkregen PRISMA 
profielen statistisch met elkaar te vergelijken, met behulp van de Chi-kwadraat toets (voor voorbeeld zie 
paragraaf 8.2). 

Aanbevelingen 
• De vergelijkingen zijn gemaakt zowel met als zonder het gebruik van weegfactaren. Het gebruik van 

weegfactoren heeft in <lit geval niet zoveel invloed gehad op de verschillende resultaten. Het is dus niet 
mogelijk om aan te geven wat nu het beste is. Gevoelsmatig is het gebruik van weegfactoren logisch, omdat 
er dan een vertaalslag naar een bepaalde periode kan warden gemaakt. Er zal in andere situaties moeten 
warden onderzocht ofhet gebruik van weegfactoren zinvol is. 

• Vertaal de definitie "kans op optreden" uit de HFMEA handleiding naar concretere definities. Zo 
verdwijnen de vagere definities, waardoor ook de HFMEA bijeenkomsten sneller verlopen. Er ontstaan dan 
geen discussies meer over wat wordt verstaan onder regelmatig, soms, zelden en sporadisch. De termen 
wekelijks, maandelijks, jaarlijks en minder dan een keer per jaar zijn voor iedereen duidelijk. 

2. Wat is dan de f eitelijke voorspelbaarheid van de risico 's bi} een wisseling van apparatuur, door gebruik te 
maken van de HFMEA en de PRJSMA methodiek? 

Om hier een antwoord op te geven zijn de profielen van de eerste zes maanden met elkaar vergeleken. Het blijkt 
<lat met het gebruik van weegfactoren in de tijd (vergelijking 9 in tabel 8.1 en appendix A 17), verdelingen aan de 
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technische faalfactoren voor HFMEA en PRJSMA precies gelijk zijn. Ook uit de andere vergelijkingen blijkt <lat 
de technische risico's in deze situatie goed te voorspellen zijn . De organisatorische risico's zijn ook redelijk goed 
te voorspellen in deze situatie. Zoals eerder gezegd blijken de menselijke risico's minder goed te voorspellen te 
zijn in deze situatie. 

Aanbevelingen 
• Met HFMEA zijn in <lit geval technische en organisatorische risico ' s goed te voorspellen. Menselijke 

risico's blijken in <lit geval minder voorspelbaar te zijn. Verder blijkt <lat HFMEA en PRJSMA twee aparte 
systemen zijn. Het blijkt <lat HFMEA een statische methode is, oftewel een momentopname. Er wordt een 
proces geanalyseerd, en vervolgens wordt er van uit gegaan <lat de meeste potentiele risico ' s zijn 
ge'identificeerd. PRISMA is aan de andere kant een continue methode. Het is real-time en volgt het proces 
door de tijd heen. Mede om deze reden is het van belang <lat zowel HFMEA als PRISMA in de praktijk 
worden gebruikt. Door middel van PRJSMA kunnen dan ad-hoc acties worden opgesteld met betrekking tot 
de menselijke risico's. Natuurlijk moet <lit ook op de overige, niet door HFMEA ge'identificeerde risico's, 
worden gedaan. 

• PRJSMA is ten alle tijden bruikbaar om het werkproces te monitoren en acties op te stellen naar aanleiding 
van een reeks van incidenten. Ga hier dus mee door. 

• Voor MAASTRO CLINIC is het van belang om regelmatig een HFMEA uit te voeren . Vooral omdat zij over 
hoogwaardige technologische apparatuur beschikken, die erg aan verandering onderhevig is. Er worden 
regelmatig verbeteringen doorgevoerd. HFMEA is goed bruikbaar om vooraf bepaalde risico ' s te 
voorspellen. Een HFMEA kan dan zowel voor de invoering van een nieuw proces worden gedaan, als op 
een bestaand proces . 

3. Wat is de meenvaarde van de PRJSMA en de HFMEA methodiek voor MAASTRO CL!NIC, met betrekking tot 
het in=icht in het ontstaan van incidenten bi} een wisseling van apparatuur? 

Wat betreft de meerwaarde van HFMEA voor MAASTRO CLINIC kan geconcludeerd worden <lat deze 
gestructureerde analysemethode tot veel meer acties en aanbevelingen komt dan uiteindelijk in de praktijk, na 
ingebruikname van de nieuwe apparatuur, zijn doorgevoerd. De in <lit onderzoek uitgevoerde HFMEA heeft 
geleid tot veel technische acties. Het blijkt <lat voornamelijk het invoeren van automatische koppelingen en 
daarmee een verbetering van de JCT omgeving, leidt tot een veiliger proces. 
Om de meerwaarde van PRJSMA voor MAASTRO CLINIC te bepalen, is een top drie PRISMA profiel opgesteld 
op basis van wat laboranten verwachten <lat het meest mis zal gaan, in hun nieuwe werksituatie. De laboranten 
hebben veelvuldig de classificatiecode HRJ benoemd. Hieruit kan gesteld worden <lat, ondanks de uitleg in de 
andere classificatiecategorieen, de laboranten voornamelijk menselijk falen als de belangrijkste faaloorzaak zien. 
Hun kennis over de achterliggende theorie van patientveiligheid is wellicht nog niet genoeg ontwikkeld. 

Aanbevelingen 
• Blijf gestructureerd gebruikmaken van de PRJSMA en de HFMEA methodiek. Deze leveren een belangrijke 

meerwaarde voor de organisatie. Zowel voor medewerker als voor patient kunnen de risico ' s aanzienlijk 
verminderd worden. 

• Een ander interessant onderzoek zou zijn om het resultaat van de PRJSMA top drie te vergelijken met 
andere organisaties, om te kijken of <lit een generiek beeld is binnen de gezondheidszorg. Zo ja, dan moeten 
niet alleen de werknemers bij MAASTRO CLINIC scholing krijgen in de achterliggende theorie van 
patientveiligheid, maar ook werknemers binnen andere gezondheidszorginstellingen. 

• Uit beide methoden ontstaat het inzicht <lat de omstandigheden ervoor zorgen <lat mensen fouten maken. 
MAASTRO CLINIC, en iedere andere organisatie, moet zo veel mogelijk zorgen voor een werkomgeving 
waarin mensen zo weinig mogelijk fouten kunnen maken. 

4. Hoe kan de re/atie tussen voorspe/baarheid en analyse van incidenten gebruikt warden om een volgende 
stap te =etten naar een veiligheidsmanagementsysteem binnen MAA STRO CL!NtC? 

Duidelijk is geworden <lat HFMEA en PRJSMA complementair zijn . Samen kunnen ze zorgen voor een vrij 
complete set aan acties en aanbevelingen ter verbetering van het proces en daarmee de veiligheid. Belangrijk is 
dus <lat de uitkomsten van beide risicoanalyse methoden met elkaar worden vergeleken. Alleen vergelijken en 
acties opstellen is echter niet genoeg. De methoden moeten worden ondergebracht in een 
veiligheidsmanagementsysteem. In figuur 9.1 is hiertoe een aanzet gedaan. Het helpt gezondheidszorg 
instellingen mogelijk met het invoeren van een dergelijk systeem. Op <lit moment gebruikt het overgrote dee! van 
deze instellingen nog geen methode voor het voorspellen van incidenten. Wei worden overal incidenten 
geregistreerd, maar ook hier worden nog niet overal analyses van gemaakt, bijvoorbeeld door middel van de 
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PRISMA methode. Men is bezig de methoden te gebruiken en te proberen. De fase van implementatie in een 
veiligheidsmanagementsysteem zoals in figuur 9.1 is voorlopig nog niet bereikt. 

Aanbevelingen 
• MAASTRO CLINIC heeft voldoende ervaring met HFMEA en PRISMA, om in de nabije toekomst een 

veiligheidsmanagementsysteem te implementeren. 

De in paragraaf3.2 geformuleerde stelling luidde: 
Omdat HFMEA wordt uilgevoerd als voorspellende methode en niet a/s verbeterende methode, kan PRJSMA 
achteraf gebruikt warden om de vol/edigheid en de effectivileil van HFMEA le contro/eren. 

Dit is inderdaad het geval gebleken. 

10.2 Conclusies en aanbevelingen: bet gebruik van HFMEA en PRISMA 
In deze paragraaf staan de ervaringen beschreven die zijn opgedaan tijdens het gebruik van de HFMEA en 
PRISMA methoden. 

HFMEA 
De HFMEA bijeenkomsten hebben een positief effect op de deelnemende laboranten gehad. Het bleek dat de 
laboranten zich meer bewust zijn geworden van dingen die mogelijk fout kunnen gaan in hun werkproces. Ze 
hebben hun werkproces eens van een geheel andere kant bekeken, en zijn tot extra inzichten gekomen met 
betrekking tot het aspect veiligheid . De HFMEA heeft dus blijkbaar ook invloed op het verbeteren van de 
veiligheidscultuur die er heerst binnen een organisatie. Het is dus aan te bevelen om zo veel mogelijk 
verschillende personen bij de HFMEA ' s te betrekken. 
Verder is gebleken dat HFMEA ook goed bruikbaar is om relatief moeilijk te beoordelen processen te 
analyseren. Dit omdat de methode gebruikt maakt van een brainstorm fase. Hierdoor is het misschien zelfs beter 
dat men zo weinig mogelijk kennis van het proces heeft, zodat zo veel mogelijk faalwijzen en oorzaken worden 
ge"identificeerd. 
Uit de evaluatieformulieren (appendix A13.8 .2) bleek dat alle deelnemers aan de HFMEA sessies niet extra 
bereid zijn geworden om incidenten te melden. Dit lijkt vreemd, maar op de vraag waarom niet, antwoordden zij 
alien dat zij daar altijd al zeer bereid toe waren. Dit geeft aan dat er een positieve cultuur is wat betreft het 
melden van incidenten. 

Voordelen: 
• Vooraf inschatten van risico's. Het is een systematische benadering om problemen in een product ofproces te 

identificeren en te voorkomen. 
• De deelnemers bekijken hun werkproces vanuit een andere invalshoek. Ze worden zich meer bewust van de 

dingen die mis kunnen gaan. 
• Het onderzochte proces wordt een stuk veiliger. 
• Vergroot wellicht de meldingsbereidheid binnen een organisatie. 

Nadelen: 
• Kost relatief veel tijd. Echter, wanneer een proces eenmaal is geanalyseerd kost het weinig tijd om bij kleine 

wijzigingen aan het proces de HFMEA nog eens uit te voeren. 
• Er moeten mensen van verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn in het team. Hierdoor kunnen de 

kosten van een HFMEA behoorlijk oplopen. 

PRJSMA 
Bij MAASTRO CLINIC is de meldingsbereidheid behoorlijk groot. Hierdoor was het mogelijk de data uit de 
PRISMA database te gebruiken zonder dat het nodig was om aan te sturen op meer meldingen. Door de 
informele gesprekken met laboranten, en het op de hoogte stellen van de medewerkers van MAASTRO CLINIC is 
toch getracht om te zorgen voor een nog hogere meldingsbereidheid gedurende dit onderzoek. 
Uit de interrater reliability tests en de representativiteit van de steekproeven blijkt dat de betrouwbaarheid van de 
data in de PRISMA database voldoende groot is. De Access PR!SMA database is vrij overzichtelijk, en analyses 
zijn er gemakkelijk mee te maken. Toch dient het aanbeveling om over te stappen op een ander systeem om 
incidenten te registreren en te analyseren. Dit omdat het aantal incidenten in de database steeds groter wordt, 
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waardoor er problemen ontstaan met Access, en omdat er steeds meer analyses mee gedaan gaan worden. Het 
plafond van de Access PRlSMA database is bereikt, en een volgende logische stap is een veiliger en tlexibeler 
systeem, waarin de HFMEA methode wellicht ook kan worden ondergebracht. Bij MAASTRO CLINIC is men 
hier inmiddels mee bezig. 

Voordelen: 
• Met behulp van PRISMA kunnen gericht maatregelen worden genomen. 
• Het is een dynamische methode, zodat er vrij snel acties opgesteld kunnen worden . 
• Naast faalfactoren kunnen ook herstelfactoren zichtbaar gemaakt worden, waardoor er preventief geplande 

herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 
• Er ontstaat een goed beeld van waar basisoorzaken ontstaan binnen een organisatie. 
• lndien de analisten goed zijn ingewerkt, is het een hele betrouwbare methode om te gebruiken voor data 

analyses. 

Nadelen: 
• Aan de PRJSMA methode zitten in principe geen nadelen. Het enige is dat ook deze methode tijd in beslag 

neemt, waardoor het geld kost. Het is echter aannemelijk dat deze kosten zich ruimschoots terugbetalen door 
de reductie van het aantal incidenten en zeker door de reductie van het aantal adverse events bij MAASTRO 
CLINIC (zie figuur 7.1 ). 

10.3 Voorstellen voor verder onderzoek 
Er zijn nog voldoende mogelijkheden voor vervolg onderzoek. Dit staat te zien in figuur I 0.1 . 

Figuur JO. I. De verge/ijkingen van HFMEA met PRISMA die gedurende dit ander=aek =iin gedaan en die nag kunnen warden gedaan. 
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I I I 
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~~'--~........--
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0 0(~, --:::> 
PRI SMA WE3 
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HFMEA W E2 

~--:::> 8 
PRI SMA WE2 

~-> 
PRISMA WE2 

De eerste twee vergelijkingen zijn in dit onderzoek gedaan. De andere drie vergelijkingen moeten nog worden 
gedaan. Deze drie vergelijkingen zijn: 
I . De HFMEA van WE2 vergelijken met de PRISMA profielen van WE2 in de eerste 6 maanden na de 

transitie. Let op: de interventies zijn hier al doorgevoerd (vergelijking 3 uit figuur I 0.1 ). 
2. Uitvoeren van een nieuwe HFMEA met WE2, 6 maanden na de transitie, en deze vergelijken met de 

PRISMA profielen van WE2 over deze periode. Tevens kan deze HFMEA dan vergeleken worden met de 
eerste HFMEA, en kan bekeken worden of de grootste risico ' s er uit zijn gehaald (vergelijking 4 uit figuur 
10.1). 

3. Vergelijken van het PRISMA profiel van WE3 (over eerste 6 maanden na eigen transitie) en die van WE2 
( ook over eerste 6 maanden na eigen transitie ). Onderzoeken of er een leereffect zichtbaar is (vergelijking 5 
uit figuur I 0.1 ). 
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Andere mogelijkheden voor onderzoek zijn: 
• Vergelijken van de PRJSMA profielen van de drie werkeenheden na de verhuizing (meten leereffect). 
• Onderzoeken of door de deelname aan de HFMEA het persoonlijke meldgedrag is veranderd . 
• Een onderzoek gericht op herstelgedrag4

• Dit wordt bij MAASTRO CLINIC onderbelicht. Naast onderscheid 
in faalfactoren maakt PRJSMA ook onderscheid in herstelfactoren (gepland en niet gepland). De locatie 
waar het incident is gesignaleerd en is hersteld kan in de PRJSMA database worden opgenomen, zodat er 
analyses kunnen worden gedaan. 

• Een onderzoek naar de mate en het effect van onderrapportage bij MAASTRO CUNIC . Dit kan bijvoorbeeld 
worden gedaan door ' bovenop' het proces te zitten en het aantal incidenten te tellen. Dit kan dan vergeleken 
worden met het werkelijke aantal gemelde incidenten. 

• Een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen MAASTRO CLINIC. Dit kan gedaan worden door een 
cultuurmeting te doen zoals ontwikkeld door het Engelse ' Manchester Patient Safety Framework' (MaPSaF) 
[www.npsa.nhs.uk] of door het toepassen van de Amerikaanse handleiding ' Hospital Survey on Patient 
Safety Culture' van het Agency for Healthcare Research and Quality [www.ahrq.gov]. 

4 Voor meer informatie over herstelgedrag wordt verwezen naar de onderzoeken van Kanse en van der Schaaf 
[van der Schaaf et al. , 2004; Kanse et al. , 200 I]. 
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Epiloog I Reflectie 

Dit dee! wil ik graag gebruiken om op mijn eigen ervaringen en bevindingen, die ik tijdens het onderzoek heb 
opgedaan, te retlecteren . Tot slot zal ik mijn opinie geven over hoe nu verder te gaan met risico en veiligheid 
binnen MAASTRO CLINIC. 

Toen ik in september 2005 bij MAASTRO CLINIC begon, had ik er nog geen idee van hoe het met 
patientveiligheid in het algemeen gesteld was. Het bleek <lat pas enkele jaren geleden <lit onderwerp veel 
belangstelling heeft gekregen. Gedurende mijn voorbereidende literatuurstudie werd duidelijk dat men in de 
gezondheidszorg nog Jang niet zo ver is als in de industrie- en transportsector. In deze sectoren zijn 
veiligheidsmanagementsystemen in de gehele organisatie geintegreerd. Afgelopen jaar is duidelijk geworden 
waaraan een veiligheidsmanagementsysteem in de zorg moet voldoen. In steeds meer 
gezondheidszorginstellingen worden zowel een predictieve- als een retrospectieve incidentenanalyse 
geYntroduceerd. Dit komt vooral door het verschijnen van het rapport van Shell directeur Rein Willems, waarin 
adviezen staan ter verbetering van de patientveiligheid in de gezondheidszorg. Naar aanleiding van <lit rapport is 
iedere gezondheidszorginstelling verplicht om vanaf l januari 2008 te beschikken over een 
veiligheidsmanagementsysteem <lat tenminste bestaat uit een risico-inventarisatie, een incidentenanalyse en een 
managementsysteem om verbeteracties te plannen en te monitoren. 
Ook mijn bezoek aan de openingsconferentie van de nationale week van de patientveiligheid in november 2005, 
heeft bijgedragen aan de snelle ontwikkeling over mijn kennis op het gebied van patientveiligheid. 

Bij MAASTRO CLIN IC maakt men sinds 2003 gebruik van een methode voor incidentenanalyse, PRISMA. De 
analyses die met PRISMA worden gedaan worden opgeslagen in een database. Met de gegevens uit deze 
database kunnen er uitspraken gedaan worden over een hele reeks van incidenten met bijbehorende 
basisoorzaken. Voor mijn onderzoek is deze database heel erg belangrijk geweest, omdat ik daar veel gegevens 
uit heb kunnen halen. Een probleem waarmee ik te maken heb gehad, was <lat de datums waarop de meldingen 
zijn gedaan niet altijd klopten. Dit had te maken met de locale instellingen van de computer waarop de melder de 
melding invulde. Na een aanpassing in de instelling van de centrale PRISMA Access database van MAASTRO 
CLINIC, leverde <lit vanaf <lat moment geen problemen meer op. De foutieve datums zijn handmatig aangepast. 
Verder maakt MAASTRO CLINIC dee! uit van een netwerk van onafhankelijke radiotherapeutische instituten in 
Nederland, het OZRC. MAASTRO CLINIC is een van de zes zelfstandige radiotherapeutische centra in 
Nederland. Om van elkaar te leren is men van plan om een centrale database aan te schaffen, waarin de analyses 
van incidenten van alle OZRC instituten worden opgeslagen. Zo is het mogelijk om van elkaar te leren, waardoor 
verschillende incidenten in de eigen instelling voorkomen kunnen worden . Bij MAASTRO CLINIC ben ik hier 
actief bij betrokken geweest en hebben we verschillende databases met elkaar vergeleken. Een definitieve keuze 
is echter nog niet gemaakt. 

Ook in 2003, is MAASTRO CLINIC als eerste radiotherapeutisch instituut in Nederland gestart met de toepassing 
van HFMEA. Dit is een predictieve risico-inventarisatie methode. Ook met deze methode heeft men dus al enige 
ervaring. Inmiddels maakt het UMC Utrecht ook gebruik van deze methode. Het lijkt bruikbaar voor de 
Nederlandse situatie. Het ontbreekt echter aan een generaliseerbare Nederlandstalige instructie ter ondersteuning 
van het verantwoord en efficient toepassen van HFMEA voor de Nederlandse zorgsector. Daarom werken op <lit 
moment deze twee gezondheidszorg organisaties samen met de Patient Safety Systems groep van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Een medewerker van de TU Eindhoven doet momenteel in beide organisaties ervaring 
opdoen met het lokale gebruik aldaar van HFMEA, en de Amerikaanse toolkit vertalen naar de Nederlandse taal 
en de Nederlandse situatie. Bij de meeste bijeenkomsten van <lit project ben ik aanwezig geweest. De door mij 
uitgevoerde HFMEA bij MAASTRO CLINIC is dan ook gebruikt voor <lit project. De HFMEA heeft een zeer 
positieve indruk achtergelaten op de deelnemers, en ook voor mij heeft het mijn inzicht in het ontstaan van 
fouten in een proces verruimd. 

Dat HFMEA en PRISMA beiden goed bruikbaar zijn bij MAASTRO CLINIC, is in <lit onderzoek aangetoond. 
Maar hoe nu verder? 
Door verder te gaan met incidentanalyses volgens PRISMA en risico-inventarisaties middels HFMEA, om zo 
veel mogelijk ervaring met beide analysemethoden op te doen . Uiteindelijk dient er een 
veiligheidsmanagementsysteem geimplementeerd te worden om zo de zorg en veiligheid voor de patienten en 
medewerkers te verbeteren en te beheersen. Hoe kan <lit worden bereikt: 

>- Commitment van het management is noodzakelijk om de randvoorwaarden voor de invoering van een 
veiligheidsmanagementsysteem te waarborgen. Dit kan door: 
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o Het beschikbaar stellen van geld en middelen om HFMEA en PRISMA analyses uit te voeren en 
om verder onderzoek te doen . Er is namelijk nog veel meer data uit de PRISMA database te halen. 

o Uitvoeren van de acties afkomstig uit de analyses. Het nalaten van het uitvoeren van acties dood 
het systeem en de meldingsbereidheid. 

o Maak de basisoorzaken bespreekbaar in plaats van de meldingen. Dit maakt de ruimte tot discussie 
groter, omdat er op deze manier geen angst is om verantwoordelijk voor het incident te worden 
gesteld. Het gaat uiteindelijk toch om de veiligheid van de patient en minder om die van de 
organisatie. 

o Het aanmoedigen van medewerkers om incidenten te blijven melden. 
o Het verzorgen van scholing voor medewerkers in risico en veiligheid, patientveiligheid en in de 

HFMEA en PRISMA methoden. 
o Zorg voor transparantie van de HFMEA en PR!SMA methodieken. Maak het uitrolbaar, zowel 

intern (commitment management) als extern (b.v. benchmark in de OZRC). 
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Lijst met afkortingen en definities 

Adverse event 

azM 

Basisoorzaken 

Cll 

DO 

Dosimetrie 

DSL 

ECM 

EPI 

ESL 

FTE 

IGZ 

Incident 

lnterrater reliability = interbeoordelaar 
betrouwbaarheid 

IOM 

MAASTRO 

MBRT 

NCPS 

Near miss 

NPSA 

OK 
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Een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet) 
handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem 
met schade voor de patient, zodanig emstig dat er sprake is 
van tijdelijke of permanente beperking, verlenging of 
verzwaring van de behandeling dan we! overlijden van de 
patient [Wagner et al., 2005; van Everdingen et al. , 2006] 

Academisch Ziekenhuis Maastricht 

De oorzaken die onder aan een oorzakenboom worden 
gevonden [van Vuuren, 1998] 

Critical Incident Interview 

Directie Overleg 

Meetmethode om de door ioniserende straling in materie 
teweeggebrachte grootheden zoals exposie, dosis of 
dosisequivalent te bepalen. 

Detection Sensitivity Level: de mate waarin incidenten 
gedetecteerd worden [MERS TM, 2001] 

Eindhoven Classificatie Model 

Electronic Portal Imaging 

Event Severity Level: de mate van emst van incidenten 
[MERS TM, 2001] 

Full Time Equivalent 

Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Gecombineerde set van ongelukken en near misses [van der 
Schaaf, 1992] 

De mate van overeenstemming tussen beoordelaars 

Institute of Medicine 

Maastricht Radiation Oncology 

Medi sch 
Technieken 

Beeldvormende en 

National Center for Patient Safety 

Radiotherapeutische 

Een situatie met potentiele veiligheidsgerelateerde effecten 
die uiteindelijk niet daadwerkelijk heeft geresulteerd in 
nadelige gevolgen, omdat er herstel heeft plaatsgevonden 
[van der Schaaf, 1992] 

National Patient Safety Agency 

Operatie Kamer 
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Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Onderrapportage Het niet melden van een incident 

Oorzaken Alie fouten die veroorzaakt zijn door een basisoorzaak 
(direct of indirect) en die leiden tot een incident [van 
Vuuren, 1998] 

Organisatorisch falen Falen van protocollen en procedures, kennisoverdracht, 
management prioriteiten en cultuur of de collectieve 
benadering van veiligheid en risico [MERS TM, 2001] 

OZRC Overleg Zelfstandige Radiotherapeutische Centra 

PRISMA PRJSMA 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 maatregelen [van der Schaaf, 1992; van 
Vuuren et al. , 1997] 

PRISMA profiel Een PRJSMA profiel is een grafische weergave van de 
geregistreerde basisoorzaken van alle incidenten of van een 
bepaald type incident [van der Schaaf, 1997] 

Reliability= betrouwbaarheid Consistentie of stabiliteit van een meting [Landy et al. , 
2004] 

RT/l Radiotherapeutisch Instituut Limburg (nu MAASTRO) 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

SRK Skill-based, Rule-based en Knowledge-based 

Symptoom Het te ontdekken resultaat van een reeks van gebeurtenissen 
[van Vuuren, 1998] 

Technisch falen Falen van fysieke items zoals hulpmiddelen, fysieke 
installaties, software, materialen, etiketten en vormen 
[MERS TM, 2001] 

TIQc Technische Innovatie en Quality control 

Validiteit De accuraatheid van conclusies die gemaakt worden op 
basis van test of prestatie gegevens; het heeft ook betrekking 
op de mate waarin een meting datgene wat de meting 
behoort te meten ook daadwerkelijk accuraat en compleet 
weergeeft [Landy et al. , 2004] 

VMS Veiligheidsmanagementsysteem 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WEI Werkeenheid 1 

WE2 Werkeenheid 2 

WE3 Werkeenheid 3 

ZVMS Zorgveiligheidsmanagementsysteem 
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