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Appendix Al. Organigram MAASTRO CLINIC 

Figuur A l .Organisatiestruct1111r van MAASTRO CLINIC. 

Rud van Toezkht 

Raad van Bestuur CliCntemnd HooQleraar-dlrecteur .. . Mo<!S<h Weiensd\a""""l<e Si.I + 
Oirecteur bedrijfsvoering Ondemamingstaad 

I 

Klinisch Fysische ~p Para- en Pcrimedi~che Groep 
SCafgtoop 

Rlldloehcrapeutcngrocp Leiding: Ditee1eur 
Leiding: hoog6erur'-dfrea.ur L..,.,,., _,. KFG Leiding: Men-ver lnnov.tte Bedrijfsvooring 

(~en ondersteuning t.b.v. 

gel .... ~··> 

H Secret:ar~KFG I ~ s--·- I Researctmedewerkers 

H Beleidsmede'wefker 

I Pnoklijk-- Communica* -
Rod-"""""'9onen Kinische Fysica Radiott.etapeut.isch laboran1en 

AGIO"s / AGl'IO"a 
Fhanciele administratie - T ed'riSche lnnOoifalie & Quality Adlrirristrolie-m onde!S:euning 

""""" (TIOc) Personeel & Orgarfsalie 

lCT Oala Cente< MM$TRO (DCM) 

Fadl<yM-

Maa!Schappolljk -
Oi"ec::tl&secr'Qi.o:Klaa! 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management 3 



Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Appendix A2. Stroomschema kwaliteitscontroles MAASTRO CLINIC 

Fig1111r A2. Stroomschema kwa/iteitscontro/es bij MAA S TRO CLINIC . 
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Appendix A3. Kwaliteitswet zorginstellingen 

Jn de:::.e appendix staan de relevante artikelen uit de "kwaliteitswet :::.orginstellingen " beschreven 
[www. over he id nl}. 

Artikel 1 
I. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. zorg: zorg als omschreven bij of krachtens de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten, met uitzondering van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zorg; 

b. instelling: het organisatorisch verband <lat strekt tot de verlening van zorg; 
c. zorgaanbieder: 

1°. de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die een instelling in stand houdt; 
2°. de natuurlijke personen ofrechtspersonen, die gezamenlijk een instelling vormen; 

d. Onze minister: Onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bevordering van de kwaliteit van zorg <lit 
vereist, een vorm van hulp worden aangewezen als zorg in de zin van deze wet. 

3. Niet als instelling wordt beschouwd het organisatorisch verband waarbinnen in het kader van de binnen een 
antler organisatorisch verband verleende zorg, een deel van die zorg wordt verleend. 

4. Indien het betreft een zorgaanbieder als bedoeld in het eerste lid, onder c, 2°, richten de uit deze wet 
voortvloeiende verplichtingen zich tot ieder van de in <lat onderdeel bedoelde personen. 

Artikel 2 
De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan . Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, 
die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patientgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reele 
behoefte van de patient. 

Artikel 3 
De zorgaanbieder organiseert de zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als 
kwantitatief zodanig van personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige 
verantwoordelijkheidstoedeling, <lat een en antler leidt of redelijkerwijs moet lei den tot een verantwoorde zorg. 
Hierbij betrekt hij de resultaten van overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 
patienten/consumentenorganisaties. Voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de patient of client in 
de instelling gedurende tenminste het etmaal met zich brengt, draagt de zorgaanbieder er tevens zorg voor dat in 
de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is, die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of 
levensovertuiging van de patienten of clienten. 

Artikel 4 
1. Het uitvoeren van artikel 3 omvat mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de 

kwaliteit van zorg. 

2. Ter uitvoering van het eerste lid draagt de zorgaanbieder, afgestemd op de aard en omvang van de instelling, 
zorg voor: 

a. het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de 
zorg; 

b. het aan de hand van de gegevens, bedoeld onder a, op systematische wijze toetsen in hoeverre de 
wijze van uitvoering van artikel 3 leidt tot een verantwoorde zorgverlening; 

c. het op basis van de uitkomst van de toetsing, bedoeld onder b, zonodig veranderen van de wijze 
waarop artikel 3 wordt uitgevoerd . 

Artikel 5 
I. De zorgaanbieder legt jaarlijks voor 1 juni per instelling een verslag ter openbare inzage, waarin hij 

verantwoording atlegt van het beleid <lat hij in het afgelopen kalenderjaar heeft gevoerd ter uitvoering van 
de artikelen 2, 3 en 4 en van de kwaliteit van de zorg die hij in <lat jaar heeft verleend. 

2. In <lat verslag geeft de zorgaanbieder daartoe onder meer aan: 
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a. of en, zo ja, op welke wijze hij patienten of consumenten bij zijn kwaliteitsbeleid heeft betrokken; 
b. de frequentie waarmee en de wijze waarop binnen de instelling kwaliteitsbeoordeling plaatsvond en 

het resultaat daarvan; 
c. welk gevolg hij heeft gegeven aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende zorg. 

3. De zorgaanbieder zendt een afschrift van het verslag aan Onze Minister en aan de regionale inspecteur van 
het staatstoezicht op de volksgezondheid, alsmede aan de organisatie die in de regio de belangen van de 
patienten in algemene zin behartigt. 

Artikel 6 
I. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, indien het niveau van de zorg, verleend in een bij de maatregel 

aangewezen categorie van instellingen, dit vereist, regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering 
van de artikelen 3 en 4. 

2. Indien uitvoering van de artikelen 3 en 4 overeenkomstig de op grond van het eerste lid gestelde regels niet 
blijkt te Ieiden tot verantwoorde zorg, kunnen bij algemene maatregel van bestuur tevens nadere regels 
worden gesteld met betrekking tot artikel 2. 

Artikel 7 
1. lndien Onze Minister van oordeel is dat de artikelen 2, 3, 4 of 5 niet of in onvoldoende mate of op onjuiste 

wijze worden nageleefd, kan hij de zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven. 

2. In de aanwijzing geeft Onze Minister met redenen omkleed aan op welke punten de artikelen 2, 3, 4 of5 niet 
of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze worden nageleefd, alsmede de in verband daarmee te nemen 
maatregelen. 

3. Een aanwijzing bevat de termijn waarbinnen de zorgaanbieder er aan moet voldoen. 

4. Indien het nemen van maatregelen in verband met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid redelijkerwijs 
geen uitstel kan lijden, kan de ingevolge artikel 8 met het toezicht belastende ambtenaar een schriftelijk 
bevel geven. Het bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen, welke door Onze Minister kan worden 
verlengd. 

5. De zorgaanbieder is verplicht binnen de daarbij gestelde termijn aan de aanwijzing onderscheidenlijk 
onmiddellijk aan het bevel te voldoen. 

Artikel 8 
I. Met het toezicht op de naleving van de bij de artikelen 2, 3, 4 en 5 gestelde eisen onderscheidenlijk de 

krachtens artikel 7 gegeven aanwijzingen of bevelen zijn belast de hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de 
onder hun bevelen werkzame ambtenaren van het staatstoezicht op de volksgezondheid. 

2. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een 
woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner, voor zover de woning deel uitmaakt van een 
instelling. 

Artikel 14 
Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de uit een krachtens artikel 7, 
eerste ofvierde lid, gegeven aanwijzing onderscheidenlijk bevel voortvloeiende verplichtingen. 
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Appendix A4. PRISMA methode 

Jn de=e appendix staat de werking van de medische versie van de PRJSMA methode beschreven (A4. l). Jn 
appendix A4.2 staat de Access PRJSMA database van MAASTRO CLINIC beschreven. 

A4.1 PRISMA medische methode 

TU/e 
technische universiteit eindhoven 

Dr. T.W. van der Schaaf 
T. W.v.d.Schaaf@tm.tue.nl 
040-2474380 

September 2005 

PRISMA methode 
medische versie 

Een korte omschrijving 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Technologie Management I HPM 

Patientveiligheidssystemen 

Jr. M.M.P. Habraken 
M.M.P.Habraken@tm.tue.nl 
040-2473701 
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A4.1.1 Algemene informatie 
PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. De methode is 
ontwikkeld door van der Schaaf van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland. De methode is 
oorspronkelijk ontwikkeld voar menselijk falen in de chemische procesindustrie, maar wordt momenteel ook 
toegepast in de staalindustrie, de transportsector en de gezondheidszarg. Het belangrijkste doel van de PRISMA 
methode is het opbouwen van een kwantitatieve database van incidenten en procesafwijkingen, waaruit 
conclusies kunnen warden getrokken ten aanzien van optimale verbetermaatregelen [van Vuuren et al., 1997]. 
"Prevention" wijst op het proactieve uitgangspunt: tijdig leren van (vele kleine) incidenten, zoals fouten en 
bijna-ongevallen, om latere echte ongevallen te voorkomen. Hiervoor is niet alleen inzicht nodig in de 
faalfactoren , maar ook in de zogenaamde herstelfactoren ("Recovery"). " Information System" geeft de 
kwantitatieve en communicatieve inslag aan PRISMA. Hierbij gaat het uitdrukkelijk niet om steeds weer op 
basis van een enkel (emstig) incident ad hoc maatregelen te nemen; PRISMA bouwt een database van oorzaken 
op van vele (vaak kleine) incidenten en bijna-ongevallen zodat de structurele, steeds weer terugkerende patronen 
van oorzaken zichtbaar worden. Uiteindelijk leidt dit tot een continu inzicht met betrekking tot de twee 
hoofddoelen van risicomanagement: de mate waarin oorzaken van reeds bekende problemen succesvol beheerst 
warden door de organisatie ("Monitoring"); en tijdige signalering van mogelijke nieuwe problemen, door alert 
eventuele trends in oorzaken van relatief onbekende of onverwachte incidenten te volgen ("Analysis") [van der 
Schaaf, 1997]. 

De PRISMA methode is gebaseerd op de zogenaamde "system approach" van het probleem van menselijk falen . 
De system approach veronderstelt dat mensen feilbaar zijn en dat fouten in iedere organisatie voorkomen. De 
system approach concentreert zich daarom op de omstandigheden waaronder individuen werken en probeert 
barrieres te vormen om fouten te vermijden of de effecten van fouten te verminderen. In de system approach 
worden twee typen faalfactoren onderscheiden die een bijdrage leveren aan het ontstaan van incidenten: actief 
falen en latente condities. Bijna alle incidenten worden veroorzaakt door een combinatie van deze twee typen 
faalfactoren. Actieve fouten zijn de onveilige handelingen die uitgevoerd worden door personen die in direct 
contact staan met de patient of het systeem (bv. vergissingen, misstappen en procedurele overtredingen). Deze 
actieve fouten hebben een direct en meestal kortdurend effect op de barrieres. Latente condities daarentegen, zijn 
de onvermijdbare "resident pathogens" in het systeem die ontstaan door beslissingen van ontwerpers, bouwers, 
opstellers van procedures en top level management. Latente condities hebben twee effecten: enerzijds kunnen zij 
leiden tot omstandigheden die fouten uitlokken binnen de lokale werkomgeving (bv. tijdsdruk, onderbezetting, 
ondeugdelijke hulpmiddelen, vermoeidheid en gebrek aan ervaring) en anderzijds kunnen zij leiden tot zwakke 
punten in de barrieres (onbetrouwbare alarmen en indicatoren, niet werkzame procedures, gebreken in ontwerpen 
en constructies, etc.). Latente condities kunnenjaren onzichtbaar in het systeem aanwezig zijn, voordat zij samen 
met actieve fouten en lokale triggers een mogelijkheid voor een incident creeren [Reason, 1990; Reason 2000]. 

De PRISMA methode bestaat uit drie belangrijke componenten, te weten: 
1. Incidentbeschrijving 
2. Oorzakenclassificatie 
3. Vertaalslag naar structurele maatregelen. 

Incidenten worden eerst beschreven in de vorm van "oarzakenbomen"; vervolgens worden de "basisoarzaken", 
die per incident door middel van de bijbehorende oorzakenboom zijn gei"dentificeerd, stuk voor stuk 
geclassificeerd via een theoretisch model van technische, organisatorische en menselijke faaloorzaken; ten slotte 
wordt periodiek een aantal incidenten integraal gei"nterpreteerd in termen van de meest effectieve 
verbetermaatregelen met behulp van een zogenaamde Classificatie/ Actie Matrix [van der Schaaf, 1997]. 
Hieronder worden de verschillende stappen van de PRISMA methode nader toegelicht. 

A4.1.2 Incidentbeschrijving 
lncidenten worden beschreven met behulp van oorzakenbomen. Oorzakenbomen vormen een visuele 
representatie van het incident en zijn daarom geschikt om de onderliggende factoren , omstandigheden en 
beslissingen die een bijdrage hebben geleverd aan het incident te achterhalen. Oorzakenbomen ondersteunen het 
feit dat bijna alle incidenten meer dan een oorzaak hebben en zij visualiseren de groepering en hierarchie van die 
oorzaken. Bovenaan de oorzakenboom staat het symptoom als zichtbare aanleiding voor de analyse: de 
zogenaamde topgebeurtenis. Onder de topgebeurtenis heeft de oorzakenboom twee zijden: de faalzijde en de 
herstelzijde. Onder de topgebeurtenis worden alle noodzakelijke directe oorzaken vermeld. Deze directe 
oorzaken worden weergegeven in zowel logische als chronologische volgorde. Deze directe oorzaken hebben 
vaak hun eigen oorzaken. Door steeds de "waarom vraag" te stellen, worden alle oorzaken gevonden. Vanboven 
naar onder vertakt zich zodoende een oorzaak-gevolg structuur, totdat onderaan de oorzakenboom de 
zogenaamde basisoorzaken gevonden worden. Wanneer de basisoorzaken gevonden zijn, kan er een realistisch 
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beeld verkregen worden van de werking van het systeem en kunnen er effectieve en permanente oplossingen 
worden gevonden [MERS TM, 2001; van der Schaaf, 1997; van Vuuren et al., 1997]. Er gelden twee 
"stopregels" voor het construeren van oorzakenbomen [van der Schaaf, 1997]: 

I. Bouw de oorzakenboom niet verder naar beneden uit als er geen objectieve feiten meer aan te voeren 
zijn, maar slechts meningen of gissingen. 

2. Stop met oorzaken achter oorzaken te zoeken wanneer de systeemgrens overschreden wordt, dat wil 
zeggen wanneer de bijbehorende maatregelen buiten de invloedssfeer van de organisatie vallen. 

In Figuur A3 wordt de structuur van een oorzakenboom weergegeven. 

Fig1111r AJ. Struct1111r van een oor=akenboom [van der SchaaO. 

r···· """"'\ r•••• """"'\ 
: Mogelijke : : Mogelijke : 
: basisoorzaak : : basisoorzaak : 
: .......... : : .......... : 

Mogelijke 
indirecte 
oorzaak 

Etc . 

Incident 

Basisoorz aak 
Mogelijk 

gemaakt door 

Mogefijk 
gemaakt door 

Etc. Etc. 

Zoals uit Figuur A3 blijkt, bestaat een oorzakenboom uit en- en of-poorten. De en-poorten laten zien wat er 
werkelijk gebeurd is. Alie (basis)oorzaken die direct verbonden zijn met een en-poort zijn noodzakelijk om de 
oorzaak die een laag hoger genoemd wordt te laten plaatsvinden. Het verwijderen van een van de 
(basis)oorzaken die verbonden is met een en-poort is daarom voldoende om de oorzaak die een laag hoger 
genoemd wordt te voorkomen. De of-poorten geven aan welke (basis)oorzaken een bijdrage =ouden hebben 
kunnen geleverd aan het incident. Deze verbanden zijn echter niet bewezen (vanwege een gebrek aan 
informatie); zij zijn aannemelijk. Yoor de registratie van incidenten in de database is het echter van belang dat 
alleen die oorzaken ge"identificeerd en geclassificeerd worden die daadwerkelijk een bijdrage geleverd hebben 
aan het incident. Zaken die wellicht een verband kunnen hebben met het incident of dingen die onduidelijk zijn 
gebleven mogen derhalve niet in de database geregistreerd worden. Of-poorten dienen dus uitsluitend gebruikt te 
worden om een volledig beeld te krijgen van het ontstaan van het incident en alleen de basisoorzaken die 
gekoppeld zijn aan en-poorten dienen te worden geclassificeerd ten behoeve van registratie in de database. 

A4.1.3 Oorzakenclassificatie 
De in stap 1 gevonden basisoorzaken worden stuk voor stuk geclassificeerd door ze toe te wijzen aan een van de 
categorieen van het Eindhoven Classificatie Model (ECM). De speciaal voor de (medische) zorgsector 
ontwikkelde versie is in Figuur A4 afgebeeld. 
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Figimr A4. Medische versie van her Eindhoven C/assificatie Model (van Vuuren et al. . 19971. 

Start 

Technische 
factor? 

Nee 

Organ i sa to
rische factor? 

Nee 

Menselijke 
factor? 

Nee 

Patient 
gerelateerd? 

Nee 

Niette 
classificeren = 

x 

Nee 
Extern? 

Ja 

Ja 

Nee Nee 
Ontwerp? Constructie? Materialen? 

Nee 
Redeneren? 

Nee Nee 
Coordinatie? Verificatie? 

Nee Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Het Eindhoven Classificatie Model is ontstaan door de integratie van specifieke faalmodellen met betrekking tot 
de techniek, de organisatie en menselijk gedrag. De pijlen volgend in Figuur A4 wordt eerst nagegaan of de 
materiele omgeving volledig in orde was; vervolgens of de organisatie en het management optimaal waren, om 
dan pas eventueel te besluiten dat deze ene basisoorzaak van zuiver menselijke aard was. Deze bias in de 
volgorde van te stellen vragen is in de praktijk nodig gebleken, omdat te snel vergeten wordt dat veel 
zogenaamde menselijke fouten eigenlijk uitgelokt zijn door slechte werkomstandigheden of een management dat 
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wel "safety first" roept, maar er niet naar handelt. Door eerst naar de latente condities te kijken, wordt de kans 
grater dat alle oorzaken die ten grondslag liggen aan het incident word en gevonden [MERS TM, 2001; van der 
Schaaf, 1997; van Vuuren et al. , 1997]. 

In het Eindhoven Classificatie Model zijn zowel actieve fouten als latente condities opgenomen. Het gedeelte 
van het Eindhoven Classificatie Model dat betrekking heeft op menselijk falen (i.e. actieve fouten) is gebaseerd 
op het SRK-model van Rasmussen [1976]. Rasmussen heeft een model ontwikkeld dat gebaseerd is op drie 
levels van menselijk gedrag [MERS TM, 2001; Rasmussen, 1976; van der Schaaf, 1992; van Vuuren et al., 
1997): 

I. 

2. 

3. 

Ski ll-based gedrag: gedrag dat betrekking heeft op "automatische taken" die weinig of geen bewuste 
aandacht vragen tijdens de uitvoering. 
Rule-based gedrag: gedrag dat betrekking heeft op de toepassing van bestaande regels of procedures bij 
het handelen in I het managen van bekende situaties. 
Knowledge-based gedrag: gedrag dat betrekking heeft op de bewuste toepassing van bestaande kennis 
bij het handelen in I het managen van nieuwe situaties. 

In Tabel A 1 warden de verschillende categorieen van het Eindhoven Classificatie Model nader toegelicht. 

Tabet A I Catel!oriei!n van de medische versie van het Eindhoven Classificatie Model fMERS TM 200/· van V1111ren et al 19971 

Code Cateeorie Definitie 
Technisch T-EX Extern Technische fouten buiten de controle en de 

verantwoordelijkheid van de onderzoekende 
organisatie. 

TD On twerp Fouten als gevolg van slecht ontwerp van 
materialen, hulpmiddelen, software, labels 
ofvormen. 

TC Constructie Een correct ontwerp dat niet goed 
geconstrueerd of ingesteld is. 

TM Materiaal Materiaal defecten die niet onder de 
categorieen TD of TC vallen. 

Organisatorisch 0-EX Extern Fouten op een organisatorisch niveau buiten 
de controle en de verantwoordelijkheid van 
de onderzoekende organisatie. 

OK Kennisoverdracht Fouten als gevolg van onvoldoende 
maatregelen om te garanderen dat alle 
situatie- ofdomeingebonden kennis of 
informatie wordt overgedragen aan alle 
nieuwe of onervaren medewerkers. 

OP Protocollen Fouten met betrekking tot de kwaliteit en 
beschikbaarheid van protocollen (te 
ingewikkeld, onnauwkeurig, onvolledig, 
onrealistisch, afWezig of slecht 
gepresenteerd). 

OM Management prioriteiten lnterne management beslissingen waarbij 
vei ligheid een lagere prioriteit heeft 
gekregen als gevolg van contlicterende 
vraag of doelstellingen. Dit is een conflict 
tussen productie behoeften en veiligheid. 
Een voorbeeld van deze categorie zijn 
beslissingen over de hoeveelheid personeel. 

oc Cultuur Fouten als gevolg van een gezamenlijk 
gedeeld gedachtegoed, respectievelijk 
gedragspatroon, dat risico's bagatelliseert, 
onderschat, dan wel negeert. 

Menselijk H-EX Extern Menselijke fouten buiten de controle en de 
verantwoordelijkheid van de onderzoekende 
organisatie. 

Knowledge- HKK Redeneren Fouten veroorzaakt door in nieuwe situaties, 
based gedrag beschikbare kennis niet of verkeerd toe te 

passen. Voorbeeld: een getrainde technoloog 
die niet in staat is een complex antistof 
identificatie probleem op te lossen. 
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Rule-based HRQ Kwalificaties Er is een niet toegestaan verschil tussen de 
gedrag kwalificaties, training of opleiding van een 

individu en de uit te voeren taak. Voorbeeld: 
van een teohnicus verwachten dat hij 
dezelfde ingewikkelde problemen oplost als 
een technoloog. 

HRC Coordinatie Fouten als gevolg van een gebrek aan 
afstemming en coordinatie tussen 
verschillende medewerkers bij het uitvoeren 
van een taak. Voorbeeld: een essentiele taak 
wordt niet uitgevoerd, omdat iedereen dacht 
dat iemand anders de taak zou uitvoeren. 

HRV Verificatie De correcte en complete beoordeling van 
een situatie inclusief de voorwaarden voor 
de patient en de benodigde materialen en 
hulpmiddelen voordat men met de 
uitvoering van de taak van start gaat. 
Voorbeeld: het niet goed identificeren van 
een patient door de polsband te controleren. 

HRI Interventie Fouten als gevolg van een verkeerde 
planning ofuitvoering van een taak. 
Voorbeeld : rode bloedcellen volgens 
hetzelfde protocol behandelen als 
bloedplaatjes. 

HRM Bewaken Fouten tijdens het bewaken van de staat van 
het proces of de patient tijdens of na het 
uitvoeren van de taak. Een getrainde 
technoloog die zich niet realiseert dat een 
pipet verstopt is. 

Skill-based HSS Fijne motoriek Fouten met betrekking tot de fijne motoriek. 
gedrag Voorbeeld: een typefout. 

HST Grove motoriek Fouten met betrekking tot de grove 
motoriek. Voorbeeld: vallen of iets 
omstoten. 

Overige factoren PRF Patient gerelateerde factor Fouten die gerelateerd zijn aan de 
kenmerkende eigenschappen van de patient, 
die buiten de controle van de medewerkers 
lie:e:en en die de behandeling bei:nvloeden. 

x Overig Fouten die niet geclassificeerd kunnen 
worden in een van de andere categorieen. 

In geval van bijna-incidenten (near misses) kunnen er ook herstelfactoren ge"identificeerd worden. De volgende 
classificatiecodes kunnen gebruikt worden voor de classificatie van herstelfactoren: 

Tabel A 7 Classificatie van herste/factoren -· 
Gepland Niet eepland 

Menseliik P-H NP-H 
Technisch P-T NP-T 
Oreanisatorisch P-0 NP-0 
Patient 2erelateerd (P-PRF) NP-PRF 
Overi!!: NP-X 

A4.l.4 Vertaalslag naar structurele maatregelen 
De geclassificeerde basisoorzaken worden opgeslagen in een database, zodat na verloop van tijd, over een groot 
aantal incidenten heen, de meest frequente (combinaties van) basisoorzaken zichtbaar worden in een zogenaamd 
PRISMA profiel. Een PRISMA profiel is een grafische weergave van de geregistreerde basisoorzaken van alle 
incidenten of van een bepaald type incident. Dit zijn dus basisoorzaken die in steeds verschillende 
"vermommingen" keer op keer bijdragen aan het ontstaan van incidenten. De structurele aanpak hiervan zal 
waarschijnlijk dus een veel gunstiger kostenbaten verhouding hebben dan ad-hoc "oplossingen" na ieder 
(ernstig) incident afzonderlijk. De zogenaamde Classificatie/Actie Matrix biedt per oorzaakcategorie 
ondersteuning voor het formuleren van de meest effectieve verbetermaatregelen (zie Tabel A3) [van der Schaaf, 
1997]. De volgende acties worden onderscheiden: 
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• Techniek: herontwerpen van hardware, software of interfaces van het manrnachine systeem. 
• Procedures: completeren ofverbeteren van formele en informele procedures. 
• Informatie en communicatie: completeren of verbeteren van beschikbare informatiebronnen en 

comm uni ca ti estructuren. 
• Training: verbeteren van (her)training programma's voor de benodigde vaardigheden. 
• Motivatie: vergroten van de mate van de vrijwillige opvolging van geaccepteerde regels door de 

principes van positieve gedragsverandering toe te passen. 
• Escalatie: omgaan met de problemen op een hoger organisatorisch niveau. 
• Reflectie: evalueren van de huidige gedragspatronen met betrekking tot veiligheid. 

Tabel AJ C/assificatie!Actie Matrix 

Classificatie Techniek Procedures lnformatie en Training Motivatie Escalatie Reflectie 
code communicatie 

T-EX x 
TD x 
TC x 
TM x 
0-EX x 
OK x 
OP x 
OM x 
oc x 
H-EX x 
HKK x NEE 
HRO x 
HRC x 
HRV x 
HRI x 
HRM x 
HSS x NEE 
HST x NEE 
PRF' 
x 

... ... 
Als bepaalde patient gerelateerde factoren (zoals taalproblemen) die met door de pat1enten zelf voorkomen kunnen worden 

zich blijken te herhalen, dan dienen deze problemen op organisatorisch niveau te worden opgelost (i .e. escalatie). 

In de kolom "motivatie" is drie keer "NEE" geplaatst, omdat het een veel voorkomende fout van het management 
is om medewerkers te motiveren (ofte straffen) om knowledge-based en skill-based fouten te voorkomen. 

De Classificatie/ Actie Matrix dient niet (altijd) letterlijk gevo lgd te worden. Welke maatregelen noodzakelijk 
zijn, is natuurlijk volledig afhankelijk van de organisatie en de aard van de incidenten. Daarom is het belangrijk 
om ook contextvariabelen in de database te registreren. Deze contextvariabelen geven het antwoord op vragen 
als: wie?, wat?, waar? en wanneer?. Het management dient de uiteindelijke beslissing te nemen met betrekking 
tot de te nemen maatregelen. 

Zoals hierboven beschreven biedt de PRJSMA methode het analytisch instrumentarium om te komen tot een 
volledig systeem voor het leren van incidenten: de maatregelen, genomen na de vorige PRJSMA analyse, kunnen 
qua effect beoordeeld worden door de feitelijke veranderingen in de daaropvolgende PRJSMA profielen te 
toetsen aan de voorspelde veranderingen [van der Schaaf, 1997]. 
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A4.2 Acces PRISMA database bij MAASTRO CLINIC 

MAASTRO CLINIC is in januari 2003 gestart met het verwerken van incident meldingen volgens de PRIS MA 
systematiek. Om een indruk te geven van hoe de Access PRISMA database is opgebouwd, en hoe de meldingen 
worden gemaakt en verwerkt, staat dit hieronder uitgelegd. 

A4.2.l Maken van een melding 
lndien men een melding wilt maken, gaat men naar de locatie van de PRISMA database op de g-schijf 
(g:\Tijdelijke presentaties\Meldingscie) . 

Figuur A5. !coon waarmee PRJSMA database kan warden geopend. 

~ 
!PRTS.MAOZFfE! 
l ............ :.111.~.~ .......... J 

Door dubbel te klikken op het icoon, verschijnt het onderstaande venster. Dit is een schakelformulier, waarmee 
de melder een nieuw meldingsformulier kan openen. 

u verschijnt het onderstaande meldingsformulier. Op het meldingsformulier vult de melder de huidige datum 
in, zijn I haar naam, de werkeenheid waar het voorval plaats heeft gevonden, de functie van de melder, het 
behandelprotocol, de datum en het tijdstip van het voorval, het patisnummer (patient identificatie nummer) en 
een beschrijving van het voorval. Het meldingsrecord wordt automatisch aan de melding gegeven. Dit gebeurt in 
oplopende volgorde. 
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Figuur A 7. Me/dingsformulier PRJSMA database. 

Door op het kruisje rechtsboven te klikken wordt de Acces database afgesloten, en wordt de melding 
automatisch opgeslagen. Het is ook mogelijk om een melding te maken, door een papieren versie van het 
meldingsformulier in te vullen. Deze papieren versie ziet er als volgt uit: 

Figuur A 7. Me/dingsformulier PRJSMA database. 

Naam melder: 

Datum melding :ll 

Patisnummer: ~ 
Werkplek: 

D planning 

D simulator 

OCT 

0 mouldroom 

D onderzoekkamer 

0 brachy-ok 

0 brachy-voorbereiding 

0 instrumentmakerij 

0 Linac_bediening 0 elektronisch -lab 

D Linac bi nnen 0 fysisch- lab 

0 inplanning O elders 

Behandelingsurgentie: 

D n.v.t 0 3A Curat ief 

D S1 Spoed D 38 Curatief 

0 52 Bijna Spoed 0 3C Radicaat 

0 53 Semi Spoed D 4 Overig 

0 2 Pa lliatief 0 6 Uitzonderingen 

Werkeenheid : D WE1 0WE2 0WE3 Dn.v.t. 
Functie: 
Behandelprotocol : 

lnitialen betrokkenen : 
Datum voorval: ~ 

Tijdstip voorval :~ 

Beschrijvingvoorval: 

Aantal afwijkende fracties: 
Totaal aantal fracties : 

T -classificatie: 

On.v.t. 

0T1 

0T2 

0T3 

Radiothera eut: Geinformeerd:D Ja D Nee 
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Zoals te zien, bevat deze papieren versie meer gegevens dan de digitale versie. Extra zijn werkplek, 
behandelingsurgentie, T-classificatie en informatie over het aantal (afwijkende) fracties . De T- classificatie heeft 
te maken met de complexiteit van de behandeling. Tl wil zeggen een lage complexiteit en T4 een hoge 
complexiteit. 
Deze papieren versie wordt vervolgens, na besproken te zijn in het overleg van de meldingscommissie, door een 
lid van de meldingscommissie in de Acces PRISMA database ingevoerd. 

A4.2.2 Opbouw van de Access PRISMA database 
In de Acces PRISMA database worden de meldingen, automatisch ofhandmatig, ingevoerd en opgeslagen door 
gebruik te maken van contextvariabelen. Met behulp van deze contextvariabelen wordt meer inzicht verkregen in 
de aard van de melding. De belangrijkst gebruikte contextvariabelen zijn: 

Figuur AB. Contextvariabe/en. 

B h d I e an e ml{: Or~anisarie: Werkplek: Techniek: 
urgentie werkeenheid werkpleknaam leeftijd apparatuur 

n.v.t. n.v.t. 

S1 Spoed WE1 Brach y-voorbe re iding 

S2 Bijna Spoed 1wt2 CT 

83 Semi Spoed 1Wt3 CT-PET 

2 Pall iatief doktersassistente soort fabricaat 
3A Curatief omstandlgheld elektronisch-lab eigen fabricaat 

38 Curatief bereikbaartieidsdienst epid extern aangeschaft --
3C Radicaal n .v.t. epidos n.v.t. 

4 Overig overdracht fysisch-lab 

5 Planbaar bestra len storing apparatuur inplanning/afspraakbureau 

6 Uitzonderingen te laat aangeleverde gegevens instrumentmakerij Personee/-
'Nisseling personeel Linac_bediening Percentage Klinlsch werk 

T ~lassificatie 'Nisseling versneller Unac_binnen 0-25% 

T1 zaterdag mouldroom 25 - 50% 

T2 onderzoekkamer/poli 50 - 75% 

T3 planning 75-100% 
T4 simulator 

Stereotactie werkervaring 
soort werkwijze stagiair 

n.v.t. < 1 jaar in dienst 

niet beschreven werk'Nijze 1 - 5 jaar in dienst 

pilot protocol/richtlijn > 5 jaar in dienst 

nieuw protocollrichtlijn n.v.t . 

< 1 jaar bestaand protocollrichtl ijn 

routine protocol/richtl ijn (>1 jaar) 

Ook staat bij de tabel 'meldings_gegevensl' aangegeven of de melding inmiddels volgens de PRISMA 
methodiek is geanalyseerd. Indien dit het geval is kan door op het kruisje te klikken voor het meldingsrecord, de 
bijbehorende basisoorzaken worden gevonden (zie figuur A9). 
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Figuur A9. Tabe/ 'me/dings gegevens/ '. 
~ M1c1osofl Access lmeldmgs_gegevensl Table ) RrJ El 

meldln co datum naam melder werlceenhald 
36 __1:€2005 Man~ _WE1 - 53--

12·2·2005. Vivian .. _WE1 
57 27-1 -2005 Kee _WE1 
58 i7:_l-2005Pijls Rene WE1 
59 25-1-2005 Pijls Re_ne .y.IE1 
62· 1-2-2005 Wouters . \NE1 
63 ·1)-2C05\vaute;5· · WE1 
76 21-2·2005 Carol Gubbels WE1 
n .. 21-2-2005 Carol Gubbels WE1 
80 22-2-2005-:fo~e Coelen WE1 
83 21-2:2005 K<iri n Borg_hans \NE1 

war lek funcde 
illbora.!'!_ 
_Labo.r•.nt ... 

'. Laborant 
~abor;nt -

' Laborant 
Tabora;t
~Laboranl 

'. Laborant 
Laborant 
Laboranl 

behendel 
Voorbereidin i 
~QTt~;ring t~lr---
~itvoeringJ_el 

REP 
R_l;_P 

JI.'... 
NS, NI 
CG 
CG 
JC/RV/MvUCG 
KB 

-.Jl5 - 28-_£_2005 Kelly I(~ .Wf1 
: L.aborant 
~ L~b~r~L 

.. y~_orber~ ! din 
Vo_orbere(~in 

Uitvoe.ri ng_t_el. 
Uitvoe ri ng tel 
Voorbere idin 
VoQ~ere idin 

Ui~l!ring_!!L_ 

V~g-~ere i d_in 
_Uitvoe_ring~[ . 
Uitvoeri ng_ t~ 

Uitvoering tel 
Voo!bereidin 
Voorbereidin 

KK 
RP/Q!>.derste_l'.ni 
KK 

87 23-2: 2005 f!.~ne . Pijls_ ~1 ~---
89 2·3-2005 Kelly Kee WE1 
96 7·3-_2005_Marlies Lendfer WE1 
97 8-3-2005 Kell WE1 

basisoorzaok beachri n basisoorzaak 

34Q q -aanvraag niet vooraf gelezen 
341-stond ~eon op CT :.a;,:,,.~ag .;,·,;;;old 
34?, ~iet g~contro lee~d of contrast is gedronken 
343 ~tond niet in RA_? _verm~ 
344 protocol emd niet gevolgd 

oNumber 

· ~p_o_rant _____ ., 
Laboranl 

..... er ... 
CT 
CT . 
CT_ 
CT 

MLNB 

claalficatie T1: a T2: a 
HRI n.v.t. 
HRC n.v.t 
HRV n.v.t. 

,.HRI. __ n.v.t. 

OP n.v.t. 

J_OO ... 9-.J:l!J.?S_J_o.."!.f.~~ l~D-- 'M:'L --#borant___ _ ___ Uitvo~ng t_el__ __Jc;fR_~.f.J~~ 
101 9-3-2005 Jan ri~k e 80.ven• WEl_ Laborant Pa~ient_en At. JS 

.102 9-3-2005 Janneke Boven• WE1 ·-·~_L•b!Jr!_nL .. _ _Patli!nten At. _,18 
103 9-3-2005 Janneke Boved·.~C- ~L<i.borant _ _ __ __JJ.itvoering t~I--:- . JB 
104 . 9-3-2005 .Jann.eke 8ovem WE1 Laboranl Uitvoering tel .1.. ·-·Js· 
1Q5 9-3-2005 Janneke Boven• WE1 ... .:.J~Lab.<>~~'1L • U~vo~rL~g_ tel ~JS 
100 10-3-2005 van Gi1s - WEi··-··· radiotherape• brachy pros! Uitvoeri ng b" MW ' ~. 

Re<~d: .!!Lil~ '==''=' =''=·~l~d:...::58~7 ______ .:::'::::'.::::'.::::'.::::'.::::'.::::'.==~--------- ~ 
~y;;;---·- -- r:-::r:-:-1.r=r:-r-::11 

In figuur A I 0 staat een overzicht van alle aanwezige tabellen in de Access PRISM A database. 

Figuur AIO. Over=icht label/en in PRISMA database. 
~ M1cro:mtt Acee~~ (Copy of PAISMAOZRC Databate) l!!lr;) Ef 

'iiQpen w: ll.e>i!J> \;;!low I x. I • • :,. ~ rm 
@] Create table n Desi<;on view 

@ Create table by usno """d 
~ Create table by erterliQ dot• 

liiil bos;soorzol<ent 

liiil dossfkaties 

liiil dosslkat;es_old 

liill commissiele<len 

[fill ~ocessen 

liiil functles 

liiil~-atw
liiD herstefoctoren 

liiil herstelfactoren·Rjst 

liiD herstell<ost:en--mcxlel 

liiil Jnst;tW; 

• • *' liiil omstardctieden 

liiB Paste Errors 

liill percentaoe klin werk 

liiB p.otocolen 

liiil radiotherapeut:en 

liiil relevante processen 

liill soorten fabrlcaat 

liiil soorten werkwijze 

liiil soort_ervarinQen 

liiil T·dasstlcabe 

liil1 uroent:les 

!fill werlc.eerneden 

liiil we•kpield<en 
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A4.2.3 Maken van analyses 
Door het maken van queries, is het mogelijk om bepaalde gegevens uit de database te halen. Belangrijke 
voorwaarde is <lat de gegevens in de database eenduidig warden ingevoerd en dus betrouwbaar zijn. Dit bleek 
niet het geval. De weergave van de datum waarop een melding werd gedaan, bleek niet altijd goed weergegeven 
te warden. Zo kwam het meerdere malen voor <lat bijvoorbeeld 2-1-2005 weergegeven werd als 2-1-2005. Dit 
had te maken met de lokale instellingen van de computer waarop de melding werd gemaakt. Inmiddels is dit 
voor alle meldingen gecontroleerd, en is de database weer volledig gemaakt. Ook is er voor gezorgd, <lat 
wanneer iemand het meldingsformulier opent, de datum automatisch door de Access PRISMA database wordt 
ingevuld zodat deze fout niet meer kan ontstaan. 
Voor de analyses die door MAASTRO CLINIC warden uitgevoerd, zijn al queries gemaakt. Echter, de manier van 
invullen blijkt niet te kloppen. Bij het selecteren van gegevens over een bepaalde maand, wordt iedere keer de 
eerste en de laatste dag van de maand niet meegenomen. lnmiddels wordt dit we! goed gedaan. 
Met de gemaakte queries kunnen onder andere de volgende gegevens uit de database warden gehaald: 

Verde/ing van basisoor::.aken over een bepaa/de periode: 
open object query: aantal per classificatie 
vanaf datum: bijv. 31-12-2004 
tot datum: bijv. 1-2-2005 
werkeenheid: bijv. we3 

De SOL-querv ziet er als vol!rt uit: 
SELECT basisoorzaken 1.classificatie, Count(basisoorzaken l .classificatie) AS CountOfclassificatie 
FROM meldings_gegevensl INNER JOIN basisoorzaken 1 ON meldings_gegevensl.meldingsrecord = 
basisoorzaken 1.meldingsrecord 
WHERE (((meldings_gegevensl .datum)>[vanaf datum] And (meldings_gegevensl.datum)<[tot datum])) 
GROUP BY basisoorzaken l .classificatie, meldings _gegevens 1. werkeenheid 
HA YING (((meldings_gegevens l .werkeenheid)=[Werkeenheid?])) 
ORDER BY Count(basisoorzakenl.classificatie) DESC; 

Nu wordt de verdeling van de basisoorzaken gegeven van de maandjanuari 2005 in werkeenheid 3. 

Verdeling van het aantal basisoor::.aken tussen verschillende groepen: 
open object query: aantal per werkeenheid 
vanaf datum: bijv. 31-12-2004 
tot datum: bijv. 1-2-2005 

De SOL-query ziet er als volgt uit: 
SELECT meldings _gegevens l .werkeenheid, Count(meldings _gegevens l .werkeenheid) AS 
CountOfwerkeenheid 
FROM meldings_gegevensl 
WHERE ( ( ( meldings _gegevens I .datum)>[ vanaf datum] And ( meldings _gegevens I .datum)<[tot datum])) 
GROUP BY meldings_gegevensl.werkeenheid 
ORDER BY Count(meldings_gegevensl.werkeenheid) DESC; 
Nu wordt voor werkeenheid I, 2 en 3 het aantal basisoorzaken in de maand januari 2005 weergeven. 

Zo staan er nog enkele andere queries in de Acces PRISMA database waarmee op dezelfde wijze informatie uit 
de database kan warden gehaald. 

A4.2.4 Maken van rapporten 
Het is ook mogelijk om rapporten te genereren. Ga hiervoor naar Objects en klik op Reports (zie figuur Al 1). 
Bijvoorbeeld kan het volgende rapport warden gemaakt: 

Basisoor::.aken per periode: 
open object reports: basisoorzaken per periode 
werkeenheid: bijv. we3 
classificatiecode I : bijv. T-EX 
classificatiecode 2 : bijv. TD 
classificatiecode 3 : bijv. TC 
classificatiecode 4: bijv. TM 
classificatiecode 5 : bijv. 0-EX 
vanaf datum : bijv. 31-12-2004 
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tot datum: bijv. 1-2-2005 
Nu wordt er een rapport weergegeven met alle basisoorzaken die de classificatiecodes T-EX, TD, TC, TM en 0-
EX hebben, en in de maand januari 2005 in werkeenheid 3 hebben plaatsgevonden. 

Figuur A 11. Genereren van rapporten. 
~ M1crnsoll Accesi; {Copy of PRISMAOZRC Oalab.u:e) .. f.]EJ 

~e-- ~- ll!!OW I>< I .. :,- f§ r11 
@J Create report: n Deslgl WM 

~ Create report: by using wizard 

• 614QHRHH§M§ 
• brachy 

• dassilicaties 

• meldi'l9S9eQS'<lens per p-oces 

• OZRC2005(1)basisoonaken 

• omten molcinol 

1111111-1 

Voor een overzicht van de PRISMA classificatiecodes, kan het rapport classificaties warden geopend. 
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Appendix A6. Handleiding Healthcare Failure Mode and Effect Analysis 
(HFMEA) 

Handleiding 

Healthcare Failure Mode and Effect Analysis 

Versie I ( 17 oktober 2005) 

I I 

TU/ 

e 
un-vers11tallr Medisch Centrum 

Utr-echt 
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A6.1 Healthcare Failure Mode and Effect Analysis 

Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) is een methode voor proactieve risicoanalyse, waarbij 
een 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 we! het effect ervan 
kunnen beperken. HFMEA wordt multidisciplinair uitgevoerd. 

A6.2 Belangrijke definities 

Faalwijze: 

Oorzaak: 

verschillende manieren waarop een proces of subproces kan falen in het bereiken van het 
verwachte resultaat (wat kan er /out gaan). 

verschillende redenen waarom een proces of subproces kan falen in het bereiken van het 
verwachte resultaat (waarom kan hetfout gaan). 

A6.3 HFMEA stappen 
Hieronder worden alle stappen besproken die moeten worden doorlopen tijdens de HFMEA bijeenkomsten. 

A6.3.1 ST AP 1 Definieer bet HFMEA onderwerp 
Selecteer het proces <lat je wilt onderzoeken. Definieer het te onderzoeken proces ondubbelzinnig en met helder 
afgebakende grenzen (zie Figuur 1 ). 

A6.3.2 ST AP 2 Stel de werkgroep samen 
De werkgroep moet multidisciplinair zijn en een voorzitter, een inhoudsdeskundige (iemand met kennis van het 
te onderzoeken proces ), (indien mogelijk) een patient en een adviseur bevatten (zie Figuur 1 ). 

A6.3.3 ST AP 3 Breng bet proces scbematiscb in beeld 
A. Maak een stroomdiagram (<lit is een proces vs. chronologisch diagram). 

B. Nummer de opeenvolgende stappen die in het stroomdiagram benoemd staan. 

C. Kies een onderdeel waarop je gaat focussen indien het proces complex is (bewaak de haalbaarheid!). 

D. Identificeer alle subprocessen onder elk blok van het stroomdiagram en geef deze opeenvolgende letters 
(bijvoorbeeld: la, lb ... lf, enz.). 

E. Maak een stroomdiagram van deze subprocessen. 

NB: het is essentieel data/le processen en subprocessen benoemd =iJn voordatje verder gaat. 

A6.3.4 STAP 4 Verricbt een risico analyse 
A. Maak een lijst van alle potentiele faalwijzen per subproces zoals die in HFMEA stap 3 zijn benoemd. 

Geef deze faalwijzen opeenvolgende nummers (bijvoorbeeld: la(l), la(2) ... 3e( 4), enz.). Noteer de 
faalwijzen op het HFMEA werkblad in kolom 2 (zie Figuur 2). 

B. Schat de ernst van het gevolg en de kans op optreden van de potentiele faalwijze en noteer die in kolom 
4 en 5 van het HFMEA werkblad. Bepaal de risico score aan de hand van de risico inventarisatie matrix 
en noteer deze in kolom 6 van het HFMEA werkblad (zie Figuren 3, 4 en 5). 

C. Ga naar de HFMEA beslisboom. Gebruik de beslisboom om te bepalen of de faalwijze het ondernemen 
van actie noodzakelijk maakt. Noteer de beslissingen van de beslisboom in kolom 7 en de actie GA 
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DOOR of STOP in kolom 8 van het HFMEA werkblad. Als de actie STOP is, ga dan verder met de 
volgende faalwijze. 

NB: documenteer de argumenten op het HFMEA wekblad als de beslissing STOP is. 

D. Benoem alle potentiele oorzaken voor iedere faalwijze waarbij de beslissing GA DOOR is and noteer 
deze in kolom 3 van het HFMEA werkblad. 

E. Verricht stap 48 en 4C voor alle benoemde potentiele oorzaken en noteer de resultaten in kolom 4, 5, 6, 
7 en 8 van het HFMEA werkblad. 

NB: eenfaalwiJ=e is een gebeurtenis die voork6mt dat een subproces goed ver/oopt. EenfaahviJ=e kan 
meerdere oor=aken hebben en een oor=aak kan meerdere faalwiJ=en veroor=aken. Bijvoorbeeld, als het 
in/oggen op een computer het subproces is, dan =iJn moge/ijke faahviJ=en het niet kunnen in/oggen of 
een vertraagd in/oggen. Mogelijke oor=aken =iJn een stroomstoring, het vergeten van het wachtwoord, 
een kapot toetsenboord en=. 

A6.3.5 ST AP 5 Acties and uitkomstmaten 
A. Bepaal ofje de oorzaak wil "elimineren", "controleren" of"accepteren". Noteer deze beslissing in 

kolom 9 van het HFMEA werkblad. 

B. Geef een beschrijving van de actie voor elke oorzaak die je wilt elimineren of controleren en noteer deze 
in kolom 10 van het HFMEA werkblad. 

Tips: plaats de controle maatregelen =o dicht mogelijk bi) het begin van een proces. Een enkel risico 
kan met meerdere maatregelen warden bestreden. Een bepaa/de maatregel kan oak op meerdere 
momenten in een proces warden gei"mp/ementeerd Vraag om input vanuit de "eigenaren " van het 
proces indien de=e niet in de werkgroep =itten. Streef ernaar om het gevo/g van een maatregel le 
simuleren a/vorens de=e grootschalig in te =etten. 

C. Benoem uitkomstrnaten waarmee het proces na herontwerp kan worden geanalyseerd en beoordeeld. 
Noteer deze in kolom 11 van het HFMEA werkblad. 

D. Benoem een persoon die ervoor verantwoordelijk is <lat de actie wordt afgehandeld en noteer zijn/haar 
naam en functie in kolom 12 van het HFMEA werkblad. 

E. Geef aan of er overeenstemrning is met het management team van de divisie voor de te nemen actie en 
noteer <lit in kolom 13 van het HFMEA werkblad. 

NB: eventueel kan er een tijdsindicatie aan een te nemen actie warden gekoppe/d 
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A6.4 Figuren 

Fi1?1111r 1 HFMEA stao 1 en2 

Stap 1. Selecteer het proces datje wilt onder::.oeken. Definieer het te onder::.oeken proces ondubbel::.innig en met 
helder afgebakende gren::.en. 

Deze HFMEA is gericht op: 

Stap 2. Ste/ de werkgroep samen 

FMEA nummer: 

Startdatum: 
Einddatum: 

Leden werkgroep: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Yoorzitter werkgroep: 

Zijn alle betrokken afdelingen vertegenwoordigd?* JA NEE 

Zijn verschillende soorten kennis vertegenwoordigd in de werkgroep?* JA NEE 

Notulist: 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Fi1?m1r ? HFMEA werkb/ad -· 
STAP4 STAPS 

Score Beslisboom 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Proccs- Potenticle Potenticle Ernst Kans Risico Kritiek moment Doorgaan? Elimineren, Beschrijving Uitkomst- Verantwoorde- Management 
slap faalwijze oorzaken score I controleerbaar- controleren of van actie maat lij ke persoon akkoord? 

heid accepteren? 
I detecteerbaar-
heid 

--+ 

--+ 

--+ 

--+ 
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Fifmur 3 Ernst van f!evol f! 

Catastrofaal 

Patient: Overlijden of emstig blijvend verlies van 
functie (sensorisch, motorisch, fysiologisch of 
psychisch), zelfmoord, verkrachting, hemolytische 
transfusie reactie, chirurgische ingreep I procedure op 
verkeerde patient of verkeerd lichaamsdeel, 
ontvoering van kind of ontslag van kind naar de 
verkeerde familie 
Bezoeker: Overlijden of opname van 3 of meer 
bezoekers 
Medewerker: Overlijden of opname van 3 ofmeer 
medewerkers 
Gebouw en materialen: Schade van 
€ 250.000 ofmeer 
Brand: Elke brand die groter is dan een prullenbak 

Matig 

Patient: Toegenomen opnameduur oftoegenomen 
zorgintensiteit voor 1 of 2 patienten 
Bezoeker: Evaluatie en behandeling van 1 of2 
bezoekers (minder dan opname) 
Medewerker: Medische uitgaven, verwondingen of 
ziekten voor l of 2 medewerkers waardoor zij hun 
werk niet of slechts beperkt kunnen doen 
Gebouw en materialen: Schade van meer dan € 
10.000, maar minder dan € 100.000 
Brand: In een vroeg stadium of minder 
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.. Groot 

Patient: Blijvende vermindering van functie 
(sensorisch, motorisch, fysiologisch of psychisch), 
misvorming, chirurgische ingreep noodzakelijk, 
toegenomen opnameduur voor 3 of meer patienten, 
toegenomen zorgintensiteit voor 3 ofmeer patienten 
Bezoeker: Opname van 1 of 2 bezoekers 
Medewerker: Op name van I of 2 medewerkers of 3 
of meer medewerkers die verwondingen of ziekten 
hebben opgelopen waardoor zij hun werk niet of 
slechts beperkt kunnen doen 
Gebouw en materialen: Schade van 
€ 100.000 ofmeer 
Brand: Niet van toepassing - Zie Matig en 
Catastrofaal 

Klein 

Patient: Geen schade, geen toegenomen 
opnameduur, geen toegenomen zorgintensiteit 
Bezoeker: Geevalueerd en geen behandeling 
noodzakelijk of geweigerde behandeling 
Medewerker: Eerste hulp behandeling zonder 
verwondingen of ziekten die leiden tot het niet of 
slechts beperkt kunnen werken 
Gebouw en materialen: Schade van minder dan € 
10.000 ofverlies van een voorziening zonder 
schadelijke gevolgen voor de patient (bijvoorbeeld 
stroom, gas, electriciteit, water, communicatie, 
transport, verwarming, air conditioning) 
Brand: Niet van toepassing - Zie Matig en 
Catastrofaal 
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Figuur 4 Kans op optreden 

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

Soms - Het is waarschijnlijk <lat het zal gebeuren (kan enkele malen per 1 a 2 jaar gebeuren) 

Zelden - Het is mogelijk <lat het zal gebeuren (kan ergens binnen 2 tot 5 jaar gebeuren) 

Sporadisch - Het is onwaarschijnlijk <lat het zal gebeuren (kan ergens binnen 5 tot 30 jaar gebeuren) 

Fir!llur 5 Risico inventarisatie matrix 

Ernst van !!:evoh! 

Catastrofaal Groot Ma ti!!: Klein 

c. = Regelmatig 16 12 8 4 
o~ So ms 

~· 

12 9 6 3 
"' Q; - ... Zelden 8 6 4 2 --~ c. 
~ 0 Sooradisch 4 3 2 I 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur 6. HFMEA beslisboom 

/ 
START 

(Faalwijze of 
oorzaak van 
worksheet) 

Zij n de kans dat dit gevaar optreedt en de 
emst van de gevolgen ervan dermate dat 

nadere evaluatie noodzakelijk iS? 
(Bijvoorbeeld: risico score van 8 of hoger) 

NEE 

JA ,, 
Is dit een zwakke schakel in het proces? 

(Bijvoorbeeld: leidt een storing in dit deel tot 
verstoring van het gehele systeem of tot 

een incident) 
(Kritiek moment) 

JA ,, 
Bestaat er een effectieve maatregel voor dit 

gevaar? 
(Controleerbaarheid) 

NEE 

Is het gevaar dermate opvallend en 
waameembaar dat een beschermende 

maatregel overbodig is? 
(Detecteerbaarheid) 

/ 

NEE 

GA DOOR naar 
HFMEA stap 5 
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NEE 

, 
JA 

/ 

STOP 

' 

JA 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Appendix A 7. Orienterende interviews 

In de=e appendix staat het resultaat van de gehouden interviews samengevat. 

20 september 2005 

Manager radiation technologist 

Intercom te zacht 
Videosysteem hakkerige beelden 
Aandacht naar nieuwe apparatuur, minder aandacht voor randzaken 
Wennen aan apparatuur, dan pas aandacht voor intercom 
Goede taakverdeling 
Testperiode: training + scholing 
Verschillende Ieveranciers (uitbestedingen) 
Wat wilden we en wat is gebeurt? 
Overgangsperiode van 4 weken ( 18 juli - 15 aug.) 
In vakantieperiode 
Alles is anders inclusiefplan en bestraling zelf 
Aantal near misses zijn toegenomen 
Systeemfalen is niet gemeten (TIQC werkt niet) 
3 niveau's: fysieke verhuizing I transitie van fabrikant I ander soort primaire processen 

21 september 2005 

Radiotherapeutisch Iaborant, meldingscomrnissie Maastricht 

Intake gesprek arts 
Electronisch medisch dossier 
Inplannen afspraken 
CT of CT Pet 
Diverse controles plannen door laborant 
Fysica controleert plan 
Arts 
Controle voorbereiding gegevens naar Digitrans, naar Lantis 
Digitrans: database 
Lantis: database waar bestralingstoestel gebruik van maakt 
Start behandeling 
Meeste fouten tijdens uitvoering behandeling: verschuivingen 
I week gezamenlijk inwerken (slechte ervaring, kan veel beter) 
Vakantieperiode (weinig wisselend), apparaat niet goed functioneert 
Echte meldingen: niet alles wordt gemeld door drukte, paniek 
Bijna verkeerd plan bestraalt, verkeerd in Lantis, toevallig planmaakster tijdens bestraling aanwezig welke 
de fout ontdekte 
Basisapparatuur werkte goed 
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06 oktober 2005 

~linisch Fysicus (KFG) 

MAASTRO verdeeld in 4 groepen: een daarvan is KFG 
KFG is verdeeld in 2 grote divisies. KF + TIQC + I CT( apart) 
TICQ zorgt voor medische apparatuur I versnellers (HTS'ers) 
KF zijn natuurkundigen en doen metingen 
JCT netwerk beheer (outsource)+ kantoor software 
KF natuurkundigen: verantwoordelijk voor apparatuur samen met TIQC en controleren elk plan 
Arts bepaalt waar de dosis straling moet komen, KF bepaalt hoeveelheid 
KF zorgt voor introductie nieuwe apparatuur en nieuwe technieken 
Plaatsen van apparatuur tijdens bouw 
Ander merk versnellers, geen ervaring technici 
Fysieke verhuizing 
Vroeg met plannen begonnen 
Aanwijzen wie verantwoordelijk voor wat 
2 versnellers 
Commissioning: metingen na aanschaf. lnvoeren in plansysteem. Daarna controle 
4 subprojecten: 1) versneller 1, 2) versneller 2, 3) koppelingen (op elkaar afstemmen), 4) invoeren 
plansysteem 
Andere ploegen: verschillende mensen moeten hetzelfde opbouwen. Meerdere meetploegen, reductie kans 
op fouten 
Verificatie (dosis in= dosis uit) 
Tot 15 aug. 
Nog 4 versnellers 
Een eind oktober 
Begin volgend jaar nieuwe CT Uanuari) 
2 versnellers ( 4 en 5) in maart 
Medio 2006 CT Heerlen naar Maastricht 
Maart 2006 CT PET uit AZM naar MAASTRO Maastricht 
Plansysteem verhuizen 
15 aug. Eerste patient, dit werd 16 aug. (positief) 
Siemens fout met plansettings 
Prisma niet altijd gemeld. Wei fouten , maar niet klinisch. Pas na klinisch gaan meldingen 
Uren wachten patienten 
Heel veel storingen (nieuw, weinig kennis, Siemens ver weg voor service mensen) Electa dichter bij en 
uitgebreidere service 
Machine storingen niet in Prisma gemeld 
Digitaal gegeven naar versnellers. Geen tussenpersonen meer 
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12 oktober 2005 

Medewerker Technische Innovatie en Quality control (T!Qc) 

8 personen 
2 groepen: Technisch Fysici, 4 versneller technici 
borg voor kwaliteit + kwantiteit apparatuur 
programma opgesteld (protocollen I afwijkingen) 
storingen + bedienfouten: niet direct gevolgen voor patient 
ook beeldvormingsysteem naast scanners/versnellers 
iedere medewerker eigen aandachtsgebied 
advies m.b.t. nieuwe apparatuur: manier van werken 
afspeuren van de markt (internet I Estro) 
nieuwe apparatuur: dingen die je anders wilt 
metingen (routine) + onderhoud 
80% kleine foutjes (door iedereen op te lossen) 
versneller: behandelplan in de war, is dus het belangrijkst 
software voor foto ' s etc. 
scholing + voorlichting aan bedieners 
50150 storingen/onderhoud 
nieuwe versnellers: nog te vroeg om uitspraken over te doen (analyses) 
beveiliging m.b.t. raken patient ontbreekt 
logboek bij versnellers: nu softwarepakket op komst (topdesk) 
storingen telefonisch gemeld 

14 oktober 2005 

Facility manager 

5 taakgebieden: inkoop ( contracten: afuemen diensten ziekenhuis), facilitaire diensten, projectleiding 
installatie medische apparatuur, aanspreekpunt coordinator nieuwbouw, verhuisprojecten, ondersteuning 
hoofd KF ((stralings)veiligheid) 
verhuizing: opnieuw huisvesten medewerkers, installatie apparatuur, nieuwe contracten 
inmiddels l werkeenheid verhuisd: lange voorbereiding, onzekerheid bij mensen blijft, moeite om voor te 
stellen hoe het wordt. 
Bouw, plaatsing apparatuur, verder met bouw. In vervolg niet meer: eerst bouw af, dan plaatsen apparatuur 
Netwerk moet eerder op orde zijn (Citrix: kritiek om mee te werken) 
Niet meer verhuizen in vakantieperiode (weinig mensen). Kan ook positiefzijn, mensen lopen niet voor je 
voeten 
Vanafnu mensen bij verhuizing (extra mankracht, draai vinden) 
Communicatie heel belangrijk, mensen op werkvloer niet op de hoogte, brengt onzekerheid (veel dezelfde 
vragen) 
Problemen met afsluiten gebouw 
Op tweede verdieping komt de apparatuur, deze moet dus af 
CT open heeft grotere opening dan huidige CT's. Mensen kunnen in zelfde houding op apparaat (info over 
dichtheden Iongen etc.). CT wordt ook wel Iokalisator genoemd. In computer strafing simuleren. 
8 bunkers op begane grond (luchtbehandeling niet gereed, dus problemen met versnellers temp./vochtigheid 
Bouw eind maart klaar (alles ge"installeerd: versnellers+CT) 
Nieuw netwerk (server) 
Nieuw telefonie netwerk 
Begane grond versnellers, eerste verdieping poli/onderzoek, tweede verdieping mouldroom, 
instrumentmakerij , planning, CT 
Verandermanagement ( weerstand tegen verandering) 
CT Pet + CT Heerlen blijven 
Nu extra versnellers, capaciteit niet nodig, geen tijdsdruk 
Gefaseerd patienten op apparaat, niet direct hele dag volplannen 
Apparatuur wordt wel mechanisch gecontroleerd 
Digitaliseren = elektronische dataoverdracht (geen menselijke handelingen meer) 
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Appendix AS. Verhouding PRISMA faalcategorieen per maand in WE3 
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Appendix A9. Tijdsplanning installatie medische apparatuur 
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Appendix AlO. Procesbeschrijvingen van WE2 en WE3 

In de=e appendix staan de procesbeschrijvingen van werkeenheid 2 en werkeenheid 3 gegeven. De 
procesbeschrijving van werkeenheid 3 is gebruikt gedurende de HFMEA bijeenkomsten. 

Al0.1 Procesbeschrijving LINAC van WE2 
Als eerste is de procesindeling gegeven, waarna ieder subproces schematisch staat weergegeven. 

Al 0.1.1 Proces indeling 
IA. Plan met MLC en DRR's. 
18. Plan met blokken en DRR's . 
2. 8innenroepen van patient en oproepen van gegevens. 
3. Positioneren van de patient op bestralingstoestel. 
4A. 8estralen van de patient. 
48. Uitvoeren van dosimetrie opname. 
4C. Uitvoeren EPI opnames. 

datum: maandag 12 december 2005 
Jeroen Rutteman 
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Al0.1.2 Subproces lA. Plan met MLC en DRR's 

lA. l. DRR's versturen vanuit lA.9. Kaart maken voor 
~ 

het plan naar Magic View .... toestel 

i i 
lA.2. Data export m.b.v. lA.10. Kaart samenvoegen 
RTP link met leave gegevens 

i i 
lA.3. Leaves uitprinten lA.11. Kaart printen 

i i 
lA.4. 05 bepalen in epidos 1 A.12. Plausibi liteitstest 
enXiO (kaartscan) 

i i 
lA .5. MagicView verwerken lA.13. Afvinken items 
van ORR stralenkaart 

i i 
lA.6. Digital field lA.14. Eventueel kaart 
programrna aangeven en inactief maken 
verwerken van veldvorrnen 
die doorgestuurd worden naar 
TNT 

i 
lA.7 . Leaves aanmaken MLP 

i 
lA.8 . Aanrnaken van de 
nieuwe patient en 
binnenhalen van DRR's in 
TNT 

I 
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Al0.1.3 Subproces lB. Plan met blokken en DRR's 

lA. l. Blokken versturen IA.9. Kaart maken voor 
~ 

vanuit het plan naar ~ toestel 
blokprogramma mouldroom, 
en naar Digital fie ld i i I A. I 0. Kaart printen 

lA.2. DRR's versturen vanuit 
het plan naar Magivc View i 

i I A. I I . Plausibiliteitstest 
(kaartscan) 

lA.3. Data export m.b.v. 

i RTP link 

i lA.12. Afvinken items 
stralenkaart 

IA.4. D5 bepalen in epidos 

i enXiO 

i lA.13. Eventueel Kaart 
inactief maken 

lA.5. MagicView verwerken 
van DRR 

i 
lA.6. Digital field 
programma aangeven en 
verwerken van veldvormen 
die doorgestuurd worden naar 
TNT 

i 
lA.7. Blokprogramma 
invullen 

i 
lA.8. Aanmaken van de 
nieuwe patient en 
binnenhalen van DRR' s in 
TNT 

I 
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Al0.1.4 Subproces 2. Binnenroepen van patient en oproepen van gegevens 

2.1. In RAS kijken 
welke patient aan de 
beurt is 

,, 
2.2. Binnenroepen van 
patient 

,, 
2.3. Stralenkaart uit 
rek pakken 

,, 
2.4. Met patisnr. 
bestralingsgegevens 
oproepen op 
bedieningsconsole van 
bestralingstoestel 
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Al0.1.5 Subproces 3. Positioneren van de patient op bestralingstoestel 

3. 7. Bewegen van 
patient 

3.1. Patient uit 
kleedkamer halen 

3.2. Hulpmiddelen 
klaarleggen 

3.3. Patient ID 
controleren geb. 
Datum en dig foto 

3.4. Geven van 
voorlichting aan de 
patient 

3.5. Eventueel 
Bijtekenen van de 
lijnen op patient 

3.6 . Positioneren van 
de patient 

3.8. Bewegen van de 
tafel 

3.10. ASU via HHC 

3.11. Behandelruimte 
vrijgeven 
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3.9. Eventueel 
Uitvoeren van 
correctie 
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AI0.1.6 Subproces 4A. Bestralen van de patient 

4A. I. Observeren van 
patient via monitor 

i 
4A.2. Bestralen van 
patient 

i 
4A.3. Data verwerken 
(kaart printen, 
volgende velden) + 
controle 
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Al0.1.7 Subproces 4B. Uitvoeren van dosimetrie opname 

48.1 . Dosimetrie 
opname 

48.2. Uitwerken van 
dosimetrie opnamen 
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Al0.1.8 Subproces 4C. Uitvoeren EPI opnames 

4C. l. Opstarten van 
TNT 

4C.2. Kiezen van 
patient ID 

4C.3. Invullen van 
fractienummer 

4C.4. Kiezen van de 
bundel 

4C.5 . Aguire 

4C.6. Save 

4C. 7. Matchen 

4C.8. Jn protocol 
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Al0.2 Procesbeschrijving LINAC van WE3 
Ats eerste is de procesindeling gegeven, waarna ieder subproces schematisch staat weergegeven. 

AI0.2.1 Proces indeling 
I. Voorbereiding bestraling 
2. Binnenroepen van patient en oproepen van gegevens. 
3. Positioneren van de patient op bestralingstoestel. 
4A. Bestralen van de patient. 
48. Uitvoeren van dosimetrie opname. 
4C. Uitvoeren EPI opnames. 

datum: woensdag 28 december 2005 
J eroen Rutteman 
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Al0.2.2 Subproces 1. Voorbereiding bestraling 

1.1. Doorsturen gegevens ... 1.10. Invoer epidos I IYO-
naar Oscitome indien ~ form invullen 
blokken meegepland 

i i 
1.11. Invoer patient gegevens 

1.2. Registratie opdracht voor in Lantis 
mouldroom indien blokken 
meegepland i i 1.12. Importeren van het plan 

1.3 . Paraaf op plan door 
in Lantis 

laborant die controle plan i uitvoert ( controle 1) 

i 1.13. Toevoegen parameters 
t.b.v. Lantis 

1.4. Tafelhoogte opmeten in 
plan indien CT gebruikt is i 

i 1.14. Dosimetry kiezen in 
Lantis 

1.5. Plan opslaan als Dicom 

i bestand in XiO (controle 2) 

i 1.15. Plan zo nodig "hidden" 
in Lantis 

1.6. DRR' s doorsturen vanuit 
XiO naar DIGITrans i 

i 1.16. Eventueel volgend dee! 
op bord schrijven 

1.7. Uitvoeren van 
DIGITrans i 

i 1.17. Gele mappen aanrnaken 
en relevante formulieren 

1.8. Aanrnerken en bewerken bijvoegen 

TNT-gegevens I shift i invoeren bij a-priori I indien 
nieuw isocentrum TNT-
protocol restarten 1.18. Controleren of 

gegevens kloppen die 

i ingevoerd zijn bij controle 2 

i 1.9. 05 I Dmax bepalen 

1.19. Alles naar versneller 
brengen 
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Note bij 1. 13.: Denk aan -
tafelparameters (vertcaal, 
lateraal) 
- shift (grate letters) 
- bolus 
- hulpmiddelen 
- EPJD aanvinken, SID= 150 
- opmerkingen 
- pasfoto I instelfoto 's 
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Al 0.2.3 Subp roces 2. Binnenroepen van patient en oproepen van gegevens 

2.1. In RAS kijken 
welke patient aan de 
beurt is 

u 

2.2. Binnenroepen van 
patient 

u 

2.3. Gele map uit rek 
pakken 

u 

2.4. Inloggen in 
coherence met eigen 
initialen (bij eerste 
keer) 

u 

2.5. Met patisnr. + 
pasfoto + geb. datum 
bestral ingsgegevens 
oproepen op 
bedieningsconsole van 
bestral ingstoestel 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management 45 



Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

AI0.2.4 Subproces 3. Positioneren van de patient op bestralingstoestel 

3.7. Bewegen van 
patient 

3.1. Patient uit 
kleedkamer halen 

3.2. Hulpmiddelen 
klaarleggen 

3.3. Patient ID 
controleren geb. 
Datum en dig foto op 
Tx delivery 

3.4. Geven van 
voorlichting aan de 
patient 

3.5. Eventueel 
Bijtekenen van de 
lijnen op patient 

3.6. Positioneren van 
de patient 

3.8. Bewegen van de 
tafel 

3.10. Autosequence in 
geval KNO. Mamma's 
niet, tenzij 
aanvullende velden 

3.11. Behandelruimte 
vrijgeven 
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3.9. Mogelijkheid tot 
nullen van de tafel en 
eventueel uitvoeren 
van correctie 
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Al 0.2.5 Subproces 4A. Bestralen van de patient 

4A. l. Observeren van 
patient via monitor 

4A.2. Bestralen van 
patient 

4A.3 . Data verwerken 
t.b.v. TNT formu lieren 
en aanbieden voor 
controle, volgende 
velden oproepen 
indien geen 
autosequence 

4A.4. Wekelijkse 
controle van de 
bestral ingsgegevens 
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Al0.2.6 Subproces 4B. Uitvoeren van dosimetrie opname 

Nog niet relevant. Programma hiervoor wordt nog geschreven. 

4B. l. Dosimetrie 
op name 

4B.2. Uitwerken van 
dosimetrie opnamen 
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Al0.2. 7 Subproces 4C. Uitvoeren EPI opnames 

4C. l. Patient oproepen 
(identiek aan 
subproces 2) 

4C.2. Activeren van 
op name 

4C.3. Kiezen manier 
van fotograferen (port 
during, treat and port) 
+ afstand flat panel tot 
patient (135 - 150) 

4C.4. Laden van de 
bundel 

4C.5. Opname starten 

4C.6. Foto's worden 
automatisch 
weggeschreven naar 
TNT 

4C.7. Matchen 

4C.8. Verwerken in 
protocol 
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Appendix All. Chi-kwadraat toets 

Omdat het bi} de=e toets gaat om twee onajhankelijke groepen (WE2 en WE3) op nominaal niveau, kan er 
gebruik gemaakt warden van een kruistabel. De algemene methode en de uitwerking van de=e toe ts, ook we! Chi
kwadraat toets genoemd, staan in de=e appendix beschreven. 

All.1 Algemene uitleg Chi-kwadraat toets 
Stap 1: Zet de waarnemingen in een r x c kruistabel. 
In onderstaande tabel staat een voorbeeld van een kruistabel gegeven. 

Tabe/ A4 Kruistabe/ 

Kruistabel 1 2 ...... . 

1 n11 n12 

Rijvariabele 2 n21 n22 

i ni1 ni2 

Kolomtota len n.1 n.2 

Stap 2: Bereken de rijtotalen en de kolomtotalen . 

Stap 3: Bereken wat de verwachting is bij alle combinaties. 
De formule die hierbij gebruikt wordt is: 

n 

j 

n1i 

n2i 

n ij 

n i 

Rijtota len 

n1. 

n2. 

ni. 

n 

(1) 

Voorwaarde hierbij is <lat alle EiJ 2: 1 en bij tenminste 80 % van het aantal cellen de verwachte waarde 

EiJ 2: 5 zijn . 

Stap 4: Bereken de Chi-Kwadraat toetsingsgrootheid. 
Deze kan berekend worden met de formule: 

Stap 5: Gebruik de berekende toetsingsgrootheid om de nulhypothese van onafhankelijkheid te toetsen. 

All.2 Toepassing Chi-Kwadraat toets 
Ten eerste is onderstaande kruistabel ingevuld. 

Tabe/ A5 Kruistabel van de verde!in f! van het aanta/ basisoor-aken in WE2 en WEJ -
# T 0 H Totaal 

WE2 63 119 284 466 

WE3 75 91 173 339 

(2) 

Vervolgens is met behulp van de formule (1) uit de bijlage de verwachting berekend. Deze verwachting van de 
verdeling van de basisoorzaken in WE2 en WE3 staat in tabel A6. 
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Tabet A6 Kruistabet van de verwachtinf! van het aantat basisoor-aken in WE2 en WEJ -

Verwachting T 0 H Totaal 

WE2 79,89 121 ,57 264,55 466 

WE3 58,11 88,43 192,45 339 

Totaal 138 210 457 805 

Als laatste is met de formule (2) uit deze bijlage de Chi-kwadraat toetsingsgrootheid berekend . Dit staat in tabel 
A7. 

Tabet A 7 De Chi-kwadraat toetsinf!sf!roorheid 

x2 T 0 H Totaal 

WE2 3,57 0,05 1,43 5,05 

WE3 4,91 0,07 1,97 6,95 

x2 12,00 

Om een antwoord te geven op de vraag of de nulhypothese verworpen moet worden moet deze 
toetsingsgrootheid vergeleken worden met de kritieke waarde uit de literatuur. Hiervoor is het aantal 
vrijheidsgraden benodigd. Het aantal vrijheidsgraden is het aantal rijen min een vermenigvuldigd met het aantal 
kolommen min een. Het aantal vrijheidsgraden is hier gelijk aan 2. Er wordt met een betrouwbaarheid van 95% 
(a = 0,05) getoetst. Nu kan de kritieke waarde worden opgezocht [Montgomery and Runger, 2003], deze 
bedraagt 5,99. De kritieke waarde is lager dan de berekende waarde. De nulhypothese moet daarom verworpen 
worden. Er kan met 95 % betrouwbaarheid gesteld worden <lat er verschil zit in de verdeling van de 
basisoorzaken over de drie PRJSMA faalcategorieen tussen WE2 en WE3. 

All.3 Cramers V 
Om een uitspraak te doen over de sterkte van het verband is de waarde van de associatiemaat Cramers V 
berekend: 

~ 
V=v~= 

12,00 = 0122 
805(2 -1) ' 

(3) 

Waarin N het totaal aantal waarnemingen is en L het minimum van het aantal rijen en kolommen in de 
kruistabel. 
Cramers V kan op de volgende manier worden gei'nterpreteerd: 

Tabet AB lntervretarie van Cramers V 

I Cramers VI lnterpretatie I 
0,00 geen samenhang 

0,25 zwak verband 

0,50 matig sterk verband 

0,75 sterk verband 

1,00 volledige samenhang 

Ter controle is deze uitkomst vergeleken met de uitkomst van het statistische pakket SPSS. Het resultaat hiervan 
staat hieronder gegeven: 
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Ch"-S T I ;qua re es ts 

Asymp. Sig. 
Value df (2-sided) 

Pearson Chj;.§g1,1_<3f~ 112 .. 000(~J '2 = roo2 

Likelihood Ratio 11 ,901 2 ,003 
Linear-by-Linear 

11 ,544 1 ,001 
Association 
N of Valid Cases 

805 

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 58, 11. 

Symmetric Measures 

Asymp. 
Std . 

Value Error( a) 
Nominal by Phi ,122 
Nominal Cramer's _\il ,122 

Contingency Coefficient '121 
Interval by Interval Pearson's R -, 120 ,035 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -, 114 ,035 
N of Valid Cases 805 

a Not assuming the null hypothesis. 
b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c Based on normal approximation . 
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Approx. 
T(b) 

-3,420 

-3,266 

Aoorox. Sig. 

,002 

.,004 
,002 

,001(c) 

,001(c) 
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Appendix A12. Ingevulde HFMEA werkblad 

In de::.e appendix staat he/ ingevu/de HFMEA werkblad gegeven. Er is een ko/om met P R!SMA code toegevoegd. 
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A12.1 HFMEA Linac subproces 1: "Voorbereiding bestraling" 

Kritiek moment I Elimineren, 

Processtap 
Potcnticle Potentiele PRISMA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarhcid Ooorgaan 
controlcrcn Bcschrijving 

Uitkomstmaat 
Vcrantwoordclijk Management 

faa lwijzc oor7.aken code score 
I detccteerbaarheid 

of van actie persoon akkoord? 
accentercn 

I I . Doorsturen I.LI . I.II.A. 
gegevens naar gegevens technische 

pop-up 

Oscitome indien kunnen niet storing 
melding met: 

blokken worden (software I TM mat ig zelden 4 ja I nee I nee ja controleren geen 99% KFG 

meegepland doorgestuur hardware I (netwerk) 

d netwerk) 
verbinding 

1.1 .2. 1.1.2.A. automatische 
verkeerde selectie 

HRV zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 
koppeling I 

100% KFG 
gegevens verkeerde 

groot 
mlc 

doorgestuur plan vervangi ng 
d 1.1.2.B. 

selectie 
verkeerde 

HRV groot zelden 6 ja I nee I ja nee 

oatient 
1.1.2.C. 
wij zigingen 

reminder I 
aan plan HRJ groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 

pop-up scherm 
99% KFG 

niet 
oogeslagen 
1.1.2.D. 
Blokken 
word en 
apart van automatische 
plan koppel ing I 
verstuurd OP groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren mlc 100% KFG 
en later vervanging 
handmatig ( idem I 1.2.A) 
weer 
gekoppeld 
aan bundel 

1.2. Registratie 1.2.1. 1.2.1.A. automatische 
opdracht voor verkeerde geen koppeling 
mouldroom patient automatisch (denk aan 
indien blokken gegevens e koppeling TD groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren elektronen) I 100% KFG 
meegepland ingegeven mlc 

vervanging 
(idem 1.1.2.A) 
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Kritiek moment I 
Elimincren, 

Processtap 
Potenticle Potenticle PRISMA 

Ernst Kans 
Risico 

controlccrbaarheid Doorgaan 
controlercn Besch rijving 

Uitkomstmaat 
Vcrantwoordelijk Management 

faahvijzc oonaken code score 
I detcctccrbaarheid 

of van actie pcrsoon akkoord? 
acccptcrcn 

1.2. 1.B aulomalische 
hoeveelheid koppeling I 
aan le OM grool zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren mlc 100 % KFG 
registreren vervanging 
gegevens (idem I 1.2.A) 
1.2.1.C. 
slorende 

herinrichten 
factoren in OM groot zelden 6 ja I nee I nee ja eli mineren 

werkomgeving 
99% management 

werkomgev 
ing 

1.2.2. l .2.2A automalische 
ingeven geen koppeling 
van automatisch (denk aan 
gegevens e koppeling TD malig ze lden 4 ja I nee I nee ja elimineren elektronen) I 100% KFG 
vergelen mlc 

vervanging 
(idem 1 1.2.A) 

1.2.2.B. 
hoeveelheid 
aan le OM matig zelden 4 ja I nee I ja nee 
registreren 
gegevens 
1.2.2.C. 
storende 
fac loren in 
werkomgev 

OM matig so ms 6 ja I nee I ja nee 

ing 

1.3. 1.3. I 1.3. l A 
Paraaf op plan paraaf storende 

reg el 
door laborant die vergeten te factoren in OM klein 4 nee I ja I ja nee 
controle plan zetlen werkomgev 

matig 

ui tvoert ing 
1.3.2. l .3.2A 
controle storende 

herinrichlen van plan factoren in OM matig 
reg el 

8 ja I ja I ja ja elimineren werkomgeving 99% 
vergeten werkomgev matig 

management 

uil te ing 
(aparte ruimte) 

voeren 
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Elimineren, 
. 

Kritiek moment I 
Processtap 

Potentiele Potenticle PRISMA 
Ernst Kans 

Risico 
controleerbaarheid Doorgaan 

controlcren Bcschr ijving 
Uitkomstmaat 

Vcrantwoordelijk Management 
faahvijze oorzaken code sco re 

I detecteerbaarheid 
of van actic persoon akkoord? 

accepteren 
1.3.2.B. 
heron twerp 
(verantwoo OM matig 

re gel 
8 ja I nee I nee ja elimineren 

and ere 
99% management 

rdelij ke matig werkwijze 
co ll ega 
afwezig) 
1.3.2.C. 
tijdens 
bereikbaarh twee 

eidsdienst OP matig 
re gel 

8 ja I nee I nee ja elimineren 
labora nten 

99% management 
geen matig dienst laten 

controlepro draaien 

cedure 

1.4. 1.4.1. 1.4. IA 
Tafelhoogte verkeerde verkeerde 

HSS matig zelden 4 ja I nee I ja 
opmeten in tafelhoogte geta llen 

nee 

plan indien CT opgemeten afgelezen 
gebruikt is 1.4.1.B. 

verkeerde 
HRV matig zelden 4 ja I nee I ja nee 

ct-coupe 
gebruikt 
1.4.1.C. 
plaats 
isocentrum HRC matig zelden 4 ja I nee I ja nee 
niet 
duidelii k 
1.4.1.D. 
plaats van 
tafelblad HRC matig so ms 6 ja I nee I ja nee 
niet 
duidelij k 

1.4.2. l .4.2A 
meetpunten plaats van 
niet goed tafelblad HRC matig so ms 6 ja I nee I ja nee 
geplaatst niet 

duideliik 
1.4.2.B. 
plaats van 
isocentrum HRC matig zelden 4 ja I nee I ja nee 
niet 
duidelijk 
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Kritiek moment I Elimineren, 

Processtap 
PotcntiCle Potentiele PRISMA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarheid Doorgaan 
controleren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faalwijze oorzaken code score I detecteerbaarheid 
of van actie persoon akkoord? 

accepteren 
1.4.3. 1.4.3A 

contro le 
vergeten geen 

OP matig 
re gel 

8 ja I ja I ja ja controleren procedure 99% management 
tafelhoogte unifonne matig 
op te meten procedure 

opstarten 

1.4.3.B. 
technische TM matig zelden 4 ja I ja I ja nee 
storing 

1.5. Plan opslaan 1.5.1. plan ISIA 
als Dicom vergeten op storende 

re gel herinrichten 
bestand in XiO te slaan als factoren in OM matig 

mati g 
8 ja I nee I ja ja e limineren 

werkomgeving 
99% management 

Di com werkomgev 
bestand ing 

1.5.LB . 
onbekendhe 

HKK matig 
reg el 

8 ja I nee I ja ja controleren 
maken van 

99% management 
id nieuwe matig toets 
procedure 
!S I C. 

autornatische 
geen 

re gel extensie 
automatisch TD matig 

matig 
8 ja I nee I ja ja elimineren 

opgave I pop-
100% KFG 

e extensie 
op gave 

up 

1.5.2. 1.5.2A 
gegevens technische 

pop-up 

kunnen niet storing 
melding met: 

doorgestuur (software I TM matig zelden 4 ja I nee I nee ja controleren geen 99% KFG 

d worden hardware I 
(netwerk) 

netwerk) 
verbinding 

1.5.3. 153A 
verkeerde naamgevin 
dee! plan g 

re gel duidelijke 
als Dicom verschill en OP groot matig 12 ja I nee I nee ja elimineren 

naamgeving 
99% KFG 

opgeslagen de plannen 
vrijwel 
identiek 
1.5.3.B. 
storende 

herinrichten 
factoren in OM groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 

werkomgev ing 
99% management 

werkomgev 
ing 
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K ritick moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potent iele Potentiele PRISM A 

Ernst Kans 
Risico 

co nt roleerbaarheid Doorgaan 
con t rolcrcn Besch rijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelij k Management 

faahv ijze oorzaken code score I detecteerbaarheid 
of van actie persoon a kkoord ? 

accepteren 
1.5.3.C. 
w ijzigingen 

re gel reminder I aan plan HRI groot 12 ja I nee I nee ja elimineren 99% KFG 
niet matig pop-up scherm 

opgeslagen 

1.6 . DRR's 1.6.1 1.6. IA 
doorsturen vergeten geen 
vanuit XiO DRR' s automatisch 
naar Dl GIT rans door le e koppeling 

sturen (aanwezigh 
TD matig 

re gel 
8 j a I nee I j a ja elimineren 

automatische 
100 % KFG 

e id matig koppeling 
verschillen 
de 
fabrikanten 
in proces) 

1.6.2. l .6.2A 
verkeerde selectie 

HRV matig 
re gel 

8 j a I nee I j a j a elimineren 
automatische 

100 % KFG 
DRR' s verkeerde matig koppe ling 
doorgestuur plan 
d 1.6.2.B. 

selectie 
HRV matig zelden 4 ja I nee I ja 

verkeerde 
nee 

patient 
1.6.2.C. 
wijz igingen 

reminder I 
aan plan HRJ matig so ms 6 ja I nee I nee ja elimi neren 

pop-up scherm 
99% KFG 

niet 
opgeslagen 

1.6.3. l .6.3A 
Gegevens technische 

pop-up 
melding met: 

kunnen niet storing 
TD matig zelden 4 ja I nee I nee Ja controleren 99 % KFG 

doorgestuur (software I 
geen 

d worden hardware I 
(netwerk) 

netwerk) 
verbinding 
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Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
PotentiCle Potcnticlc PRJSMA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarheid Doorgaan 
controleren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Venrntwoordelijk Management 

faalwijze oonaken code score 
I detectccrbaarheid 

of va n actie persoon akkoord'! 
accepteren 

1.7. Uitvoeren 1.7. l . 1.7. l A 
van DIGlTrans programma technische 

kan niet storing 
TM matig 6 ja / nee I ja 

geopend (software I 
so ms nee 

worden I hardware I 
niet goed netwerk) 
uitgevoerd 1.7. l. B. 

bug in 
systeem is TC matig zelden 4 ja I nee I nee ja accepteren 
niet 
zichtbaar 

1.8. 1.8. l. 1.8. l A 
Aanmerken en gegevens geen 
bewerken verkeerd automatisch TD groot zelden 6 ja I ja I ja nee 
TNT-gegevens overgenom e koppeling 
I shift invoeren en 
bij a-priori I 1.8.2. l .8.2A 
indien nieuw gegevens organisatie 

OM matig zelden 4 ja I ja I ja isocentrum niet inrichting 
nee 

TNT-protocol ingevoerd 
restarten 1.8.3. 1.8.3.A 

protocol geen 
scholing voor 

niet routine en OK groot 
re gel 

12 ja I nee I nee ja elimineren 
implementatie 

99% management 
gerestart nieuwe 

matig I procedure 

procedure 
invoeren 

1.9. 05 I Omax 1.9. l . 1.9. l A 
OP matig 6 ja I nee I nee ja elimineren 

automatische 
100% KFG 

bepalen 05 / Dmax veel items 
so ms 

koooeling 
verkeerd 1.9. l .B. 

automatische bepaa ld handmatige OM matig so ms 6 ja I nee I nee ja elimineren 
koppeling 

100% KFG 
registratie 
1.9. l.C. 
geen logica 

OK matig 6 ja I nee I nee ja elimineren 
automatische 

100% KFG 
in 

so ms 
koppeling 

registratie 
1.9. l.O. 
selectie automatische 
verkeerde HR! matig zelden 4 ja I nee I nee ja elimineren 

koppeli ng 
100 % KFG 

plan 

1.9. l .E. 
selectie 

HR! matig 
spora 

2 ja I nee I ja 
verkeerde disch 

nee 

patient 
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Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potenticle Potcnticle PRJSMA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarheid Doorgaan 
controlcrcn Bcschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faalwijze oonaken code score 
I detectcerbaarheid 

of va n actie persoon akkoord? 
accepteren 

1.9.1. F. automatische 
wijzigingen koppeling of 
aan plan HRI matig so ms 6 ja I nee I nee ja elimineren reminder pop- 100% KFG 
niel up zie 1.1.2.C 
ooges lagen en 1.5.3.C 

LI 0. lnvoer I 10.1. 1.10.IA 
epidos I IYO- fout ief veel items OP groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 

automatische 
100% KFG 

form invullen ingevoerd koppeling 

LI O.LB. 
handmatige 
invoer I TD groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 

aulomatische 
100% KFG geen koppeling 

automatisch 
e koppeling 

I I 0.2 . 1.10.2A 
epidos software I TM matig zelden 4 ja I nee I ja nee 
uitgeva llen hardwa re 
I.I OJ. niet I IOJA 
ingevoerd beschikbaar OM matig zelden 4 ja I nee I ja 

he id 
nee 

svsteem 
LI0.3. B. OM matig 6 ja I nee/ nee Ja elimineren 

andere 
99% heron twerp so ms 

werkwiize 
management 

LIOJ.C. 
geen TD matig zelden 4 ja I nee I ja nee 
aulomatisch 
e koppeling 

LI I . lnvoer LI 1.1.verk I.ILIA 
patientgegevens eerde geen 
in Lanti s invoer van automatisch TD groot zelden 6 ja I nee/ nee Ja elimineren 

aulomatische 
100% KFG 

gegevens in e koppeling koppeling 

Lantis 

Ll 2. Ll2. l.verk Ll2.IA 
Importeren van eerd plan geen TD groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 

automatische 
100 % KFG 

het plan in gelmporteer automatisch koppeling 
Lantis din Lantis e koppeling 
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Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potenticle Potenticle PRJSMA 

Ernst Kans 
Risico 

cont roleerbaarheid Doorgaan 
contro leren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faa hvijze oorzaken code score 
I detecteerbaarheid 

of van actie persoon akkoord? 
acceoteren 

1.1 2.1.B. 
veel op 
elkaar 

OP zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 
duidelijke 

100% KFG 
lijkende 

groot 
naamgeving 

plannumme 
rs 
1.12.1.C. 
voor een 
patient zijn 

OP groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 
duidelij ke 

99% KFG 
meerdere naamgeving 
plannen 
beschikbaar 

1.12.2. plan 1.12.2A 
kan niet technische 
opgehaald storing 

TM matig zelden 4 ja I nee I ja nee 
warden (software I 

hardware I 
netwerk) 

l.1 3. l.1 3. 1. 11 3.IA 
Toevoegen verkeerde geen zo veel 
parameters parameters automatisch 

TD groat 9 ja I ja I ja ja elimineren 
mogelijk 

100% KFG 
t.b.v. Lantis toegevoegd e koppel ing 

so ms 
automatische 

(b v EMD/ koppelingen 
XiO) 
1 13 .1.B. 
gegevens 
van 
verschill ede 

OP groot zelden 6 ja I ja I nee 
formulieren 

nee 

halen I evt 
uit andere 
patientmap 
1.13 .1.C. 
gegevens 

HR! groot zelden 6 ja I jaf ja nee 
afwezig I 
kwiit 

1 14. 1 14.1 1.14.l A 
Dosimetry vergeten geen 

TD matig so ms 6 ja I nee I ja nee 
kiezen in Lantis dosimetrie automatisch 

te kiezen e trigger 
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Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potentiele Potentiele PRISMA 

Ernst Kans 
Risko 

controleerbaarheid Doorgaan 
con troleren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faalwijze oorzaken code score 
I detecteerbaarheid 

of van act ie persoon akkoord '! 
accepteren 

1.15 . Plan zo 1.15 .1. 1 15. 1.A. 
nodig "hidden" vergeten te storende 

herinrichten 
in Lantis hidden facto ren in OM groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 

werkomgeving 
99% management 

werkomgev 
ing 
1.15.1.B. 

opnemen in 
overdracht 
tussen 

HRC groot so ms 9 ja I ja I nee ja contro leren controleproced 99% management 

coll ega ' s 
ure 

1.15 .2. I 15 .2A 
hidden storende 
terwijl dat factoren in OM matig 

spora 
2 ja I ja I ja nee 

niet moet werkomgev di sch 

ing 

LI 5.2.B. 
overdracht 

HRC matig 
spora 

2 ja I ja I ja 
tussen disch 

nee 

collega's 
1.16. Eventueel 11 6. 1. 116.IA 
volgend deel op vergeten op geen 

OP matig so ms 6 ja I nee I ja nee 
bord schrijven bord te standaardpr 

schrij ven ocedure 
1.16. 1.B. 
storende 
factoren in OM matig zelden 4 ja I nee I ja nee 
werkomgev 
ing 

1.17. Gele 1.17.1. 1.17.IA 
map pen vergeten storende 
aanmaken en map aan te fac toren in OM matig zelden 4 ja I ja I ja nee 
relevante ma ken werkomgev 
formu lieren ing 
bij voegen I 17.1.B. 

geen 
automatisch TD matig zelden 4 ja I ja I ja nee 
e koppeling 
(b.v. foto ' s) 
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Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potcntiele Potentiele PRIS MA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarheid Doorgaan 
controlcren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faalwijze oorzaken code score 
I detectcerbaarhcid 

of van actic persoon akkoord? 
acceptercn 

l.17 .2. map I 17.2.A. 
onvolledig hoeveelheid 
aangemaakt aan OP matig zelden 4 ja I ja I ja 
(formuliere verschillen 

nee 

n vergeten) de 
fonnulieren 

1 18. I 18. l. fo ut I 18. l. A. zoveel 
Controleren of ingevoerde menselijke HRV groat so ms 9 ja I ja I ja ja controleren mogelijk 99% KFG I management 
gegevens gegevens controle automatiseren 
kloppen die niet gezien 1. 18. 1.B. 
ingevoerd zijn hoeveelheid zoveel 
bij controle 2 te OM groat zelden 6 ja I nee I ja ja elimineren mogelijk 99% KFG I management 

controleren automatiseren 
gegevens 

1.l 8.l.C. 
storende 

herinrichten 
factoren in OM groat zelden 6 ja I nee I nee Ja elimineren 

werkomgeving 
99% management 

werkomgev 
ing 

1.l 8.2. 1.18.2.A. 
vergeten te storende 

herinrichten 
contro leren factoren in OM groat zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 

werkomgev ing 
99% management 

werkomgev 
ing 

1.1 9. Alles naar 1.1 9. 1. niet 1.19. 1.A. 
dag van te 

versneller alles naar storende 
brengen versneller factoren in OM matig zelden 4 ja I nee I nee ja controleren 

voeren kijken 
99% management 

gebracht I werkomgev 
of spullen er 

vergeten ing zijn . 

1.19.2. naar 1.l 9.2.A. 
verkeerde uitwisseli ng 
versnell er van 
gebracht patienten OM matig so ms 6 ja I nee I ja nee 

op 
bestralingst 
oestel 
1 19.2.B. 
verkeerd I 
niet 

HR! matig 6 ja I nee I ja so ms nee 
aangegeven 
op 
formulier 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

A12.2 HFMEA Linac subproces 2: "Binnenroepen van patient en oproepen van gegevens" 

Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potenticle Potenticle PIUSMA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarheid Doorgaan 
controleren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faalwijze oorzaken code score I detecteerbaarheid 
of van actie persoon akkoord? 

acce11teren 
2. 1. In RAS Treden pas 
kijken welke bij slap 2.2. 
patient aan de op! 
beurt is 
2.2. Gele map 2.2.1. 2.2.IA 
uit rek pakken verkeerde geselecteer OP matig zelden 4 ja I nee I ja nee 

map gepakt d op naam 
2.2.1.B. ja, men wil andere 
inrichting OM matig so ms 6 ja I nee I ja er iets aan elimineren inrichting van 99% management 
rek doen rek 

2.2.2. gele 2.2 .2.A. 
map niet patienten 

liefs t I toestel, 
aanwezig worden op 

re gel maximaal 2 
verschi llen OM matig 

matig 
8 ja / nee I nee ja elimineren 

toestellen per 
99% management 

de 
toestellen 

patient 

behandeld 
23 . 23. 1. 2.3. IA 
Binnenroepen verkeerde patient 

PRF matig 
re gel 

8 ja I nee I ja ja accepteren 
patient patient hoort naam matig 

verkeerd 
2.3.1.B. 
laborant 
noemt HRJ matig zelden 4 ja I nee I ja nee 
verkeerde 
naam 
23.1.C. 
verschillen 
de 
patient en 
met PRF matig so ms 6 ja I nee I ja nee 
dezelfde 
naamin 
wachtkame 
r 
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Bij lagen : Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

Kritiek moment I 
Elimineren, 

Proccsstap 
Potcnticlc Potcntielc PRIS MA 

Ernst Kans 
Risico 

controleer baarheid Doorgaan 
controlcren Bcschr ijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelij k Management 

faalwijzc oorzakcn code score I detecteerbaarheid 
of van actic persoon akkoord? 
acccpteren 

2.3.1 .D. 
meerder 
toestellen 
hebben OM matig so ms 6 ja I nee I ja nee 
dezelfde 
wachtkame 
r 

2.3.1.E. liefst I toestel, 
wisseling 

OM matig 
re gel 

8 Ja I nee I nee ja elimineren 
maximaa l 2 

99% management 
van toestel matig toestellen per 

patient 
2.3.1.F. 

re gel 
laborant haa l 

intercom TD matig 8 ja I nee I ja ja elimineren patient uit 99% management 
onduidelijk 

matig 
wachtkamer 

2.4 . Inloggen in 2.4. 1 niet 2.4. IA 
coherence met inloggen niet houden 

TD klein 
re gel 

4 nee I nee I ja 
eigen initialen onder eigen matig 

nee 
aan 

(bij eerste keer) naam procedure 
2.5. Met naam 2.5.1 2.5. IA biometrie 
bestralingsgege verkeerde selecteren koppeling of 
vens selecteren patient op naam koppeli ng met 
en controleren oproepen patienten 
op afspraak 
bedieningscons OP groot so ms 9 ja I nee I ja ja elimineren systeem, zodat 100% KFG I management 
ole van a lleen deze 
bestraling pat1enten 

beschikbaar 
zijn in het 
sys teem 

2.5.1 .B. koppeling met 
groot patienten 
patienten afspraak 
be stand systeem, zodat 

TD groot so ms 9 ja I nee I ja ja elimineren a lleen deze 100% KFG 
patienten 

bes ch i k baar 
zijn in het 
sys teem 

2.5.2. 2.5.2A 
gegevens netwerk 

TM matig 6 ja I nee I ja 
niet kunnen storing 

sorns nee 

oproepen 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Al2.3 HFMEA Linac subproces 3: "Positioneren van de patient op bestralingstoestel" 

Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potenticle PotentiCle PRIS MA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarheid Doorgaan 
controleren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faalwijze oorzaken code score of van actic pcrsoon akkoord? 
I detecteerbaarheid 

acceuteren 
3.1. Patient uit geen 
kleedkamer 
halen 
3.2. 3.2.1. 3.2. I A 
Hulpmiddelen Verkeerde fout in 

HRl matig 6 ja I ja I ja 
klaarleggen hul pmiddel 

so ms nee 
gegevcns 

en computer 
3.2.1.B. 
verkeerde 
patient HRV matig zelden 4 ja I ja I ja nee 
geladcn in 
comouter 
3.2. 1 c tweede 
niet goed HRV matig zelden 4 ja I nee I nee ja controleren laborant laten 99% management 
gelezen controleren 

3.2.2. 3.2.2A 
niet 

hulpmiddel wisseling 
willekeurig 

en niet van 
aanwezig patienten 

OM matig so ms 6 ja I nee I nee ja elimineren wisselen van 99% management 
patienten op 

op 
toestell en 

toestell en 
3.2.2.B. 
niet 

lx per week 
aanvullen 

OP matig 
re gel 

8 ja I nee I ja ja controleren 
laborant 

99% management van 
matig verantwoordel 

toestellen 
(handdoekj 

ij k maken 

e etc.) 
3.2.2.C. 
voor I' 
bestraling 
individuele 

HRI matig zelden 4 ja I ja I ja 
hulpmiddel 

nee 

en niet naar 
toes tel 
gebracht 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potenticle Potenticlc PRIS MA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarheid Doorgaan 
controleren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Vcnrntwoordclijk Management 

faalwijze oor.taken code sco re 
I detecteerbaarheid 

of van actie persoon akkoord? 
accenteren 

3.3. Patient ID 3.3. 1. 3.3.IA 
controleren vergeten te wisseling 
geb. datum en contro leren van 

re gel 
arspraak over 

dig. foto op Tx laboranten OM groot 
mat ig 

12 ja I nee I nee ja controleren contro le door 99% management 
delivery (aflossen I aflos 

taakwisseli 
ng) 

3.4. Geven van 3.4. 1. 3.4.1 A 
voorlichting vergeten niet bekend 
aan de patient voorl ichtin dat het de 

sporadi 
g te geven eerste HRM klein I nee I nee I ja nee 

bestraling 
sch 

voor patient 
is 

3.5. Eventueel 3.5 .1. 3 .5. IA 
bijtekenen van verkeerde lij nen TM groot zelden 6 ja I nee I ja 
de lijnen op lijnen hebben 

nee 

patient bijgetekend afgegeven 
3.5.1 .B. 

scholing in 
onduidel ij k 
e digitale 

TD groot so ms 9 ja I nee I ja ja controleren maken van 99% management 

foto 's 
dig. foto ' s 

3.5.2. 3.5.2A tijdens 
vergeten niet weten bestra ling 
lijnen bij te dat patient 

HRM groot so ms 9 ja I nee I nee ja controleren 
vragen of 

99% management 
tekenen een aantal patient 

dagen niet morgen weer 
komt komt 

3.6 3.6-8. 3.6-8A 
Pos itioneren verkeerd onduidel ijk 
van de patient positionere e digitale 
3.7. n foto ' s 
Bewegen van TD groot zelden 6 ja I nee I ja nee 
de patient 
3.8. 
Bewegen van 
de tare! 
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Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Kritiek moment I Elimincrcn, 

Process tap 
Potcntielc Potentiele PRIS MA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarheid Doorgaan 
controlcren Beschr ij\'ing 

lJ itkomstmaat 
Vcrantwoordclij k Management 

faa lwijze oorzaken code score I detecteerbaarheid 
of \'an actic persoon akkoord? 
acceptcren 

3.6-8.B. 
te veel 
lijnen op de 

overbodige 
patient HRV groot so ms 9 ja I nee I ja ja elimineren lijnen direct 99% management 
(verkeerde 

verwijderen 
lijnen 
aangehoude 
n) 
3.6-8.C. 

controleren 
tweede 

hulpmiddel HRJ groot zelden 6 ja I nee I nee ja 
(zie 3.2.1.C.) 

laborant laten 99 % management 
en vergeten contro leren 

3.9. 3.9.1. 3.9.IA 
Mogelijkheid vergeten onbekende HRQ groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren scholing 99 % management 
tot nullen van tafel te procedure 
de tafel en nu ll en 
eventueel 3.9.2. 3.9.2A 

automati sche uitvoeren van correctie geen 
TD 

re gel 
12 ja I nee/ nee ja elimineren koppeling 100 % KFG correctie vergeten uit automatisch 

groot 
matig 

te voeren e koooeling 
maken 

3.9.2.B. automatische 
staat HRI groot so ms 9 ja I nee I nee ja elimineren koppeling 100 % KFG 
nergens 

maken 
genoteerd 
3.9.2.C. 
correctie automatische 
niet HRI groot so ms 9 ja I nee I nee ja elimineren koppeling 100% KFG 
uitgeprint maken 
uitTNT 

3.9.3. 3.9.3A 
automatische 

correctie geen 
TD groot 9 ja I nee I nee ja elimineren koppeli ng 100% KFG 

verkeerd automatisch 
so ms 

uitgevoerd e koooeling ma ken 

3.9.3. B. automatische 
+ en- HSS groot so ms 9 ja I nee I nee ja elimineren koppeling 100% KFG 
verwisseld maken 

Jeroen Rutteman; Facul teit Technologie Management 68 



Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potentiele Potentiele PRIS MA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarlleid Doorgaan 
controleren Beschrijving 

Uitkomslmaat 
Verantwoordelijk Management 

faa lwijze oorzaken code sco re I detecteerbaarheid 
of van actic persoon akkoord? 
acceptcrcn 

3.9.3.C. 
verkeerde automatische 

waarde HRI groot so ms 9 ja I nee I nee ja elimineren koppeling 100% KFG 

geschoven maken 

3.10. 3.10. 1. 3.10.1.A. 
Autosequence vergeten onbekende 
in geva l KNO. autosequen procedure 
Mamma' s niet, ce aan te OK klein so ms 3 nee I nee I ja nee 
tenzij vinken 
aanvullende 
velden 
3.11. 3.11.1. 3.11.l .A. 
Behandelruimte vergeten storende 
vrijgeven vrij te factoren in OM matig so ms 6 nee I nee I ja nee 

geven werkomgev 
ing 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

A12.4 HFMEA Linac subproces 4A: "Bestralen van de patient" 

Kritiek moment I 
Elimineren, 

Processtap 
Potentiele Potcnticle PRIS MA 

Ernst Kans 
Risico 

controleerbaarhcid Doorgaan 
controlercn Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faalwijze oorzaken code score 
I detcctecrbaarheid 

of van actic 11ersoon akkoortl? 
accepteren 

4A.l 4A. l I. niet 4A.l.lA 
Observeren van (voldoende) storende 
patient via observeren factoren in OM groot sorns 9 ja / nee I ja ja accepteren 
monitor werkorngev 

in _g 
4A.2. 4A.2.1. 4A.2. lA 
Bestralen van apparaat techn ische TM rnatig sorns 6 ja / nee I ja nee 
patient straalt ni et storing 
4A.3 . 4A.3 .I. 4A.3.l.A. 
Data verwerken vergeten storende automatische 
t.b.v. TNT fonnu lier in fac toren in OM groot so ms 9 ja I nee / nee ja elimineren 

koppeling 
100% KFG 

form ul ieren en te vullen werkomgev 
aanbieden voor ing 
controle, 4A.3 .2. niet 4A .3.2A 
volgende aangeboden storende 

automatische velden voor factoren in OM groot so ms 9 ja I nee / nee ja elimineren 
koppeling 

100% KFG 
oproepen controle werkomgev 
indien geen ing 
autosequence 4A.3 .3. 4A.3.3.A. 

vergeten storende 
automatische 

volgende factoren in OM groot zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 
koppeling 

100% KFG 
velden op werkomgev 
te roepen ing 

4A.3.3.B. 
niet 
duidelijk 

automatische 
hoeveel HRM groot so ms 9 ja I nee I nee ja elimineren 

koppeling 
100% KFG 

velden de 
patient 
hee ft 

4A.4. 4A.4. l . 4A.4. l A 
Wekelijkse vergeten le storende 
controle van de controleren facto ren in OM klein zelden 2 nee I nee I ja nee 
bestral ingsgege werkomgev 
vens ing 

4A.4. l .B. 
geen 
duidelijke 

OM klein so ms 3 nee I nee I ja nee 
taakornschr 
ijving 
(wie?) 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

A12.5 HFMEA Linac subproces 4B: "Uitvoeren van dosimetrie opname" 

Van dit subproces is nog geen procedure bekend en kan op dit moment dus niet geanalyseerd worden. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

A12.6 HFMEA Linac subproces 4C: "Uitvoeren van EPI opnames" 

Kritiek moment I Elimineren, 

Processtap 
Potenticle Potenticle PRIS MA 

Ernst Kans 
Risko 

controleerbaarheid Doorgaan 
controleren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faalwijze oorzaken code score I detecteerbaarheid 
of van actie persoon akkoord? 
accepteren 

4C. I. Patient z ie 
oproepen subproces 
( identiek aan 2.5. 
subproces 2) 4C.l.I. 4C.l .IA 

vergeten niet 
epi kaan op duidelijk automatische 
te roepen dater 

HRM groot 9 ja I nee I nee ja elimineren 
koppeling aan 

100 % KFG so ms 
patienten opnames 

gemaakt agenda 
moeten 
worden 
4C. 1.l .B. 

automatische 
storende 

koppeling aan 
factoren in OM groot so ms 9 ja I nee I ja ja e limineren 100% KFG 
werkomgev 

patienten 

ing 
agenda 

4C.2.Activeren 4C.2 .1 4C.2. IA 
automatische 

van opname vergeten te storende 
koppeling aan 

act iveren factoren in OM groot so ms 9 ja I nee I ja ja elimineren 100% KFG 
werkomgev 

patienten 

ing agenda 

4C.2. J.B. automatische 
onbekende 

OK groot 9 ja I nee I ja ja elimineren 
koppeling aan 

100 % KFG 
procedure 

so ms 
patienten 
agenda 

4C.3. Kiezen 4C.3 .1. 4C.3.IA 
automatische 

manier van verkeerde storende 
fotograferen manier van fac toren in OM groot so ms 9 ja I nee I ja ja elimineren 

koppeling aan 
100% KFG 

(port during, fotografere werkomgev 
patienten 

treat and n gekozen ing 
agenda 

pon)+afstand 4C.3 .1.B. automatische 
Oat panel tot onbekende 

OK zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 
koppeling aan 

100 % KFG patient ( 135- procedure groot 
patienten 

150) agenda 

4C.3. l.C. automatische 
geen TD groot so ms 9 ja I nee I nee ja elimineren 

koppeling aan 
100 % KFG 

automatisch patienten 
e koppeling agenda 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

Kritiek moment I 
Elimineren, 

Proccsstap 
Potcntielc Potenticlc PRIS MA 

Ernst Kans 
Risico 

controleer baarheid Doorgaan 
controleren Bcschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordclijk Managemen t 

faa lwijze oo rzaken code score 
I detecteerbaarheid 

of van actie persoon akkoord? 
accepteren 

4C.3.2. 4C.3.2A 
verkeerde geen 

TD groot 9 ja I nee I nee ja elimineren 
automatische 

100% KFG 
afstand automatisch 

so ms 
koppeling 

gekozen e koppeling 
4C.3 .2.B. 
storende 

automatische 
factoren in OM groot so ms 9 ja I nee I ja ja elimineren 

koppeling 
100% KFG 

werkomgev 
ing 
4C.3.2.C. 

automatische 
onbekende OK groat zelden 6 ja I nee I nee ja elimineren 

koppeling 
100% KFG 

procedure 
4C.4. Laden 4C.4. l. 4C.4.IA 
van de bundel verkeerde geen 

TD matig 6 ja I nee I nee 
bundel automatisch 

so ms nee 

geladen e koppeling 
4C.4. I .B. 
storende 
factoren in OM matig so ms 6 ja I nee I ja nee 
werkomgev 
ing 

4C.5 . Opname 4C.5 . l 4C.5. I A 
automatische 

starten vergeten te technische TM groat so ms 9 ja I nee I nee ja elimineren 
koppeling 

100% KFG 
starten storing 

4C.51.B. 
storende 

automatische 
factoren in OM groat so ms 9 ja I nee I ja ja e limineren 

koppeling 
100% KFG 

werkomgev 
ing 
4C.51 C. 
geen 

TD groot 9 ja I nee I nee ja elimineren 
automatische 

100% KFG 
automatisch 

so ms 
koppeling 

e koppeli ng 
4C.6. Foto ' s 4C.6 . l . niet 4C.6.IA pop-up 
word en automatisch netwerk melding met: 
automatisch weggeschre storing 

TM groot 9 ja I nee I nee ja controleren 
geen 

99% KFG 
weggeschreven 

so ms 
(netwerk) ven 

naarTNT verbinding 
met TNT 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management 73 



Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Kritiek moment I 
Eliminercn, 

Proccsstap 
Potentielc Potcnticle PRISMA 

Ernst Kans 
Risico 

cont rolccr baarheid Doorgaan 
controleren Beschrijving 

Uitkomstmaat 
Verantwoordelijk Management 

faa lwijze oorzaken code score 
I dctcctccrbaarheid 

of van actic pcrsoon akkoord? 
acccptcrcn 

4C. 7. Matchen 4C.7. l. niet 4C. 7.1A 
I verkeerd onduidelijk TC groot so ms 9 ja I nee I ja ja accepteren 
matchen e plaatjes 

4C.7. l. B. zorgen voor 
storende goede 
factoren in 

OM 9 ja I nee I ja ja controleren 
werkomgeving 

99% werkomgev 
groot so ms 

door frequent 
management 

ing onder de loep 
le nemen 

4C.8. 4C.8. l. 4C.8. 1A automatische 
Verwerken in vergeten te storende pop-up met 
protocol verwerken factoren in OM groot so ms 9 ja I nee I ja ja contro leren vraag: 99% KFG 

in protoco l werkomgev invoeren in 
ing protocol? 
4C.8. l .B. automatische 
geen pop-up met 
automatisch TD groot so ms 9 ja I nee I nee ja controleren vraag: 99% KFG 
e koppeling invoeren in 

protocol? 
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Appendix Al3. HFMEA Linac verslag 

In de::.e appendix staat het resultaat van de uitgevoerde HFMEA beschreven. 

Al3.l Inhoudsopgave 
I . Samenvatting 
2. Aanleiding 
3. Methode 
4. Bevindingen en aanbevelingen 
5. Conclusies 
6. Suggesties voor vervolg 
7. Bijlagen 

A13.2 Samenvatting 
Het proces vanaf het moment <lat een bestralingsplan van de patient is goedgekeurd tot en met de bestraling van 
die patient, bij MAASTRO CLINIC, is geanalyseerd. Er is in kaart gebracht welke processtappen een verhoogd 
risico gaan vormen en er zijn maatregelen voorgesteld om deze risico's te beperken. De analyse is uitgevoerd 
door een multidisciplinair team van laboranten die nauw betrokken zullen zijn met de dagelijkse praktijk van het 
benoemde proces. 

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. 
48. Uitvoeren van dosimetrie opname. 
4C. Uitvoeren van EPI opnames. 
Subproces 48. '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. Dit omdat deze 
potentiele basisoorzaken zeer risicovol zijn en/of omdat het toekomstige systeem onvoldoende bescherming 
biedt tegen deze faalwijzen. Het team doet 86 aanbevelingen om het proces veiliger te maken. 

A13.3 Aanleiding 
De HFMEA Linac heeft plaatsgevonden binnen het project "Een Nederlandstalige Healthcare Failure Mode and 
Effect Analysis". In <lit project, <lat gesubsidieerd wordt door ZonMw, werken MAASTRO CLINIC Heerlen en 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht samen met de Patient Safety Systems Group van de Technische 
Universiteit Eindhoven. In de MAASTRO CLINIC en het UMC Utrecht zal tijdens <lit project ervaring worden 
opgedaan met de uitvoering van HFMEA, waama de Amerikaanse toolkit zal worden vertaald naar de 
Nederlandse taal en de Nederlandse situatie. 
Verder is het zo <lat deze HFMEA is uitgevoerd in het kader van een afstudeeronderzoek ter voltooiing van de 
studie Technische 8edrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Momenteel zit MAASTRO CLINIC midden in een grote transitie. Ze gaan verhuizen van een bi-locatie situatie 
Heerlen I Maastricht naar een mono-locatie te Maastricht. Verder treedt er een verandering op in het primaire 
proces, de behandeling van mensen met kanker. Er komen nieuwe bestralingstoestellen, waardoor ook het gehele 
voorbereidingsproces veranderd. Deze HFMEA is mede uitgevoerd om de potentiele risico ' s bij zo 'n 
verandering vooraf in te schatten. In eerste instantie was het de bedoeling om alleen naar het uitvoerend deel van 
de bestraling te kijken en niet naar de controle en invoering van de bestralingsgegevens op de afdeling 
'planning'. Het bleek <lat juist de grootste verandering zit in het invoeren van de bestralingsgegevens in Lantis, 
welke de gegevens automatisch naar het bestralingstoestel stuurt. Vandaar <lat besloten is ook deze processtap 
mee te nemen in het onderzoek. Uit wetenschappelijk oogpunt is besloten de HFMEA zo zuiver mogelijk uit te 
voeren. Dit wil zeggen <lat geen van de deelnemers kennis en ervaring mochten hebben van het te analyseren 
proces. Daarom was het noodzakelijk om alleen met laboranten te werken . Om het toch multidisciplinair op te 
zetten is gekozen voor een EPI deskundige, een lid van de meldingscommissie en een allround deskundige 
laborant. 
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A13.4 Methode 
Voor de analyse is gebruik gemaakt van Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA). Dit 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 . Yervolgens worden maatregelen bedacht die 
de kans op het ontstaan van deze faalwijzen kunnen verkleinen dan wel het effect ervan kunnen beperken. Zie 
Bijlage l voor een nadere beschrijving van HFMEA. 

Er is voor deze analyse een team samengesteld bestaande uit laboranten. Het team werd begeleid door een 
afstudeerder van de Technische Universiteit Eindhoven en een enkele keer bijgewoond door de manager 
patientveiligheid van MAASTRO CLINIC (zie Bijlage 2 voor de exacte samenstelling van het team). Het team is 
in een periode van 2,5 maanden acht keer anderhalfuur bijeen geweest. 

Al3.5 Bevindingen en aanbevelingen 
Voorbereiding bestraling kan worden opgedeeld in 19 substappen; binnenroepen van patient en oproepen van 
gegevens kan worden opgedeeld in 5 substappen; positioneren van de patient op bestralingstoestel kan worden 
opgedeeld in 11 substappen; bestralen van de patient kan worden opgedeeld in 4 substappen; uitvoeren van 
dosimetrie opname is niet geanalyseerd; uitvoeren van EPJ opnames kan worden opgedeeld in 8 substappen. Zie 
Bijlage 3 voor de volledige (schematische) procesbeschrijving. 

Gebruik HFMEA handleiding 
Er is niet geheel volgens de handleiding gewerkt. Dit omdat MAASTRO CLINIC graag wil dat alle mogelijke 
risico's worden gei"dentificeerd. Yolgens de HFMEA methode worden voor een proces allereerst alle mogelijke 
faalwijzen benoemd. Yervolgens 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. Zo heeft iedere 
basisoorzaak een risicoscore gekregen. Voor de basisoorzaken met een risicoscore van 8 of hoger wordt zeker 
een actie opgesteld. Indien de risicoscore lager is, maar het gevaar niet detecteerbaar is wordt er ook 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. Indien 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 . 

Een belangrijke opmerking is 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. 

Voorbereiding bestraling 
Er zijn 37 faalwijzen benoemd met 77 bijbehorende basisoorzaken. Voor 44 van de 77 benoemde basisoorzaken 
zijn acties, oftewel verbetervoorstellen, geformuleerd. Dit omdat deze faalwijzen met bijbehorende oorzaken 
zeer risicovol zijn en/of omdat het huidige systeem onvoldoende bescherming biedt tegen deze faalwijzen met 
bijbehorende oorzaken. 
Hieronder volgt een schematische weergave van de voorgestelde aanbevelingen (zie appendix 4 voor volledige 
HFMEA werkblad): 

Tabe/ A9 Aanbevelineen voor 'voorbereidinl! bestraline ' 

Aanbeveling Potentiele Actie Uitkomstmaat Verantwoordelijke 
oorzaak persoon 

I LI I .A. pop-up melding met: geen (netwerk) verbinding 99% KFG 

2 1.1.2.A. automatische koppeling I mlc vervanging 100% KFG 

3 1.1.2.C. reminder I pop-up scherm 99% KFG 

4 1.1.2.D. automatische koppeling I mlc vervanging (idem 100% KFG 
I 1.2.A) 

5 1.2.1.A. automati sche koppeling (denk aan elektronen) I 100% KFG 
mlc vervanging (idem I . I .2.A) 
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~ Potentiele Actie Uitk 
oorzaak p ... __ _ 

p 1.2.1.8 . automatische koppeling I mlc vervanging (idem 100% KFG 
1 1.2.A) 

7 1.2.1.C. herinrichten werkomgeving 99% management 

8 1.2.2.A. automatische koppeling (denk aan elektronen) I 100% KFG 
mlc vervanging (idem 1.1.2.A) 

~ 1.3 .2.A herinrichten werkomgeving (aparte ruimte) 99% management 

10 1.3.2.8. andere werkwijze 99% management 

11 1.3.2.C. twee laboranten dienst laten draaien 99% management 

12 1.4.3.A. controle procedure opstarten 99% management 

13 1.5.1.A. herinrichten werkomgeving 99% management 

14 1.5.1.8. maken van toets 99% management 

15 1.5 .1.C. automatische extensie opgave I pop-up 100% KFG 

16 1.5.2.A. pop-up melding met: geen (netwerk) verbinding 99% KFG 

17 1.5.3 .A. duidelijke naamgeving 99% KFG 

18 1.5 .3.8 . herinrichten werkomgeving 99% management 

19 1.5 .3.C. reminder I pop-up scherrn 99% KFG 

~o 1.6.1.A. automatische koppeling 100% KFG 

~1 1.6.2.A. automati sche koppeling 100% KFG 

~2 1.6.2.C. reminder I pop-up scherrn 99% KFG 

~3 1.6.3.A. pop-up melding met: geen (netwerk) verbinding 99% KFG 

~4 1.8.3.A. scholing voor implementatie I procedure invoeren 99% management 

~5 1.9.1.A. automati sche koppeli ng 100% KFG 

~6 1.9.1.B. automatische koppeling 100% KFG 

~7 1.9.1.C. automati sche koppeling 100% KFG 

28 1.9.1.D. automati sche koppel ing 100% KFG 

29 1.9.1.F. automatische koppeling of reminder pop-up zie 100% KFG 
1.1.2 .C en 1.5.3.C 

30 1.10.1.A. automatische koppeling 100% KFG 

31 1.10.1.B. automatische koppel ing 100% KFG 

32 1.1 0.3.8. andere werkwijze 99% management 

33 1. 11. 1.A. automatische koppeling 100% KFG 

34 1.12. 1.A. automatische koppeling 100% KFG 

35 1. 12. 1.8 . duidelijke naamgeving 100% KFG 

36 1.12.1.C. du id el ijke naamgeving 99% KFG 

37 1.13.1.A. zo veel mogelijk automatische koppelingen 100% KFG 

38 1. 15.1.A. herinrichten werkomgeving 99% management 

39 1.15.1.8. opnemen in controleprocedure 99% management 

40 1.18.1.A. zoveel mogelijk automatiseren 99% KFG I management 

41 1.18.1.8. zoveel mogelijk automatiseren 99% KFG I management 

42 1.1 8.1.C. herinrichten werkomgeving 99% management 

43 1.1 8.2.A. herinrichten werkomgeving 99% management 

44 1.19.1.A. dag van te voeren kijken of spull en er zijn . 99% management 

Binnenroepen van patient en oproepen van gegevens 
Er zij n 6 faalwij zen benoemd met 13 bij behorende basisoorzaken. Voor 6 van de 13 benoemde basisoorzaken 
zijn acties, oftewel verbetervoorstellen, geformuleerd. Dit omdat deze faalwijzen met bijbehorende oorzaken 
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zeer risicovol zijn en/of omdat het huidige systeem onvoldoende bescherming biedt tegen deze faalwijzen met 
bijbehorende oorzaken. 
Hieronder volgt een schematische weergave van de voorgestelde aanbevelingen: 

Tabet A I 0 Aanbeve/inl!en voor 'binnenroeven van vatient en ovroeven van l!el!evens ' 

Aanbeveling Potentiele Actie Uitkomstmaat Verantwoordelijke 
oorzaak persoon 

1 2.2.1.B. andere inrichting van rek 99% management 

2 2.2 .2.A. liefst I toestel, maximaal 2 toestellen per patient 99% management 

3 2.3. 1.E. liefst I toestel, maximaal 2 toestellen per patient 99% management 

ri 2.3 .1.F. laborant haalt patient uit wachtkamer 99% management 

5 2.5.1.A. biometrie koppeling of koppeling met patienten 100% KFG I management 
afspraak systeem, zodat alleen deze patienten 
beschikbaar zijn in het systeem 

kJ 2.5. 1.B. koppeling met patienten afspraak systeem, zodat 100% KFG 
all een deze patienten beschikbaar zijn in het 
sys teem 

Positioneren van de patient op bestra/ingstoeste/ 
Er zijn 12 faalwijzen benoemd met 23 bijbehorende basisoorzaken. Voor 15 van de 23 benoemde basisoorzaken 
zijn acties, oftewel verbetervoorstellen, geformuleerd. Dit omdat deze faalwijzen met bijbehorende oorzaken 
zeer risicovol zijn en/of omdat het huidige systeem onvoldoende bescherming biedt tegen deze faalwijzen met 
bijbehorende oorzaken. 
Hieronder volgt een schematische weergave van de voorgestelde aanbevelingen: 

Tabet A I I Aanbevelinl!en voor 'vositioneren van de vatient ov bestralinl!stoestel · 

IAanbeveling Potentiele Actie Uitkomstmaat Verantwoordelijke 
oorzaak persoon 

1 3.2.1.C. tweede laborant laten controleren 99% management 

~ 3.2.2.A. niet willekeurig wisselen van patienten op toestell en 99% management 

G 3.2.2.B. 1 x per week laborant verantwoordelijk maken 99% management 

~ 3.3.1.A. afspraak over controle door aflos 99% management 

5 3.5 .1.B. scholing in maken van dig. foto's 99% management 

kJ 3.5.2.A. tijdens bestral ing vragen of patient morgen weer 99% management 
komt 

7 3.6-8.B. overbodige lijnen direct verwijderen 99% management 

8 3.6-8.C. tweede laborant laten controleren 99% management 

~ 3.9.1.A. schol ing 99% management 

10 3.9.2.A. automatische koppeling maken 100% KFG 

11 3.9.2.B. automatische koppeling maken 100% KFG 

12 3.9.2.C. automatische koppeling maken 100% KFG 

13 3.9.3.A. automatische koppeling maken 100% KFG 

14 3.9.3 .B. automatische koppeling maken !00% KFG 

15 3.9.3.C. automatische koppeling maken !00% KFG 

Bestra/en van de patient 
Er zijn 6 faalwijzen benoemd met 8 bijbehorende basisoorzaken. Voor 4 van de 8 benoemde basisoorzaken zijn 
acties, oftewel verbetervoorstellen, geformuleerd. Dit omdat deze faalwijzen met bijbehorende oorzaken zeer 
risicovol zijn en/of omdat het huidige systeem onvoldoende bescherming biedt tegen deze faalwijzen met 
bijbehorende oorzaken. 
Hieronder volgt een schematische weergave van de voorgestelde aanbevelingen: 
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Tabet At 2 Aanbevelim!en voor 'bestraten van de oatii!nt ' 

A.an beveling Potentiele Actie Uitkomstmaat VerantwoordeUjke 
oorzaak persoon 

1 4A.3.l.A. automati sche koppeling 100% KFG 

2 4A.3.2.A. automatische koppeling 100% KFG 

3 4A.3 .3.A. automatische koppeling 100% KFG 

4 4A.3 .3.B. automatische koppeling 100% KFG 

Uitvoeren EPJ opnames 
Er zijn 9 faalwijzen benoemd met 20 bijbehorende basisoorzaken. Voor 17 van de 20 benoemde basisoorzaken 
zijn acties, oftewel verbetervoorstellen, geformuleerd. Dit omdat deze faalwijzen met bijbehorende oorzaken 
zeer risicovol zijn en/of omdat het huidige systeem onvoldoende bescherming biedt tegen deze faalwijzen met 
bijbehorende oorzaken. 
Hieronder volgt een schematische weergave van de voorgestelde aanbevelingen: 

Tabet At 3 Aanbeve!inf!en voor 'uitvoeren EPI oonames' 

Aanbeveling Potentiele Actie Uitkomstmaat Verantwoordelijke 
oorzaak persoon 

1 4C.l.l.A. automatische koppeling aan patienten agenda 100% KFG 

~ 4C.l.l.B. automatische koppeling aan patienten agenda 100% KFG 

l3 4C.2.l.A. automatische koppeling aan patienten agenda 100% KFG 

~ 4C.2.l.B. automatische koppeling aan patienten agenda 100% KFG 

5 4C.3. l.A. automatische koppeling aan patienten agenda 100% KFG 

ki 4C.3 . l.B. automatische koppel ing aan patienten agenda 100% KFG 

7 4C.3 .l.C. automatische koppel ing aan patienten agenda 100% KFG 

8 4C.3.2.A. automatische koppeling 100% KFG 

~ 4C.3.2.B. automatische koppeling 100% KFG 

10 4C.3.2.C. automatische koppeling 100% KFG 

11 4C.5.l.A. automatische koppeling 100% KFG 

12 4C.5.l.B . automati sche koppeling 100% KFG 

13 4C.5 .l.C. automati sche koppeling 100% KFG 

14 4C.6.l.A. pop-up melding met: geen (netwerk) verbinding 99% KFG 
met TNT 

15 4C.7.l.B. zorgen voor goede werkomgeving door frequent 99% management 
onder de loep te nemen 

16 4C.8.l .A. automati sche pop-up met vraag: invoeren in 99% KFG 
protocol? 

17 4C.8.l.B. automati sche pop-up met vraag: invoeren in 99% KFG 
protocol? 

Al3.6 Conclusies 
Ten aanzien van het gehele proces is veel verbetering realiseerbaar door het invoeren van automatische 
koppelingen. Het gaat om een hoog technologisch proces, waar ook menselijk handelen een grote rol speelt. 
Door het gehele proces zoveel mogelijk te automatiseren is er veel verbetering realiseerbaar. Een andere 
conclusie is <lat op de planningsruimte veel verbetering realiseerbaar is door een goede inrichting van de 
werkomgeving. Door niet te veel medewerkers in dezelfde ruimte te laten werken en de werkplekken voldoende 
afte bakenen wordt het werkproces verbeterd. 

Uit de evaluatie blijkt <lat het team de uitvoering van de HFMEA als zinvol heeft ervaren, omdat het proces 
vanuit een hele andere invalshoek wordt bekeken. Men is zich bewust geworden van de gevolgen van het 
verkeerd I niet uitvoeren van een bepaalde handeling. Gedurende de sessies was iedereen dan ook erg enthousiast 
en kritisch. Zie Bijlage 5 voor de volledige evaluatie. 
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Al3. 7 Suggesties voor vervolg 
Omdat het subproces uitvoeren van dosimetrie opname tijdens deze HFMEA niet is geanalyseerd, moet dit in 
een later stadium nog worden gedaan. Dit kan pas worden gedaan als de procedure hiervoor bekend is. 
Zorg ervoor dat bij wijzigingen in het proces opnieuw met de HFMEA methode de potentiele risico ' s in kaart 
worden gebracht. 

Al3.8 Bijlagen 
I . Samenstelling team 
2. Evaluatie HFMEA Linac 
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Al3.8.1 Bijlage 1. Samenstelling team 

Naam Functie Organisatie 

Cindy Duisters Laborant (Allround) MAASTRO CLINIC 

Bianca Hanbeukers Laborant (EPI deskundig) MAASTRO CLIN IC 

Sandra Dautzenberg Laborant (Meldingscommissie) MAASTRO CLINIC 

Petra Reijnders Manager Patientveiligheid MAASTRO CLIN IC 

J eroen Rutteman Afstudeerder TU/e 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management 81 



Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

Al3.8.2 Bijlage 2. Evaluatie HFMEA Linac 

Hieronder volgen de geaggregeerde resultaten van de vragenlijst die na afloop van de HFMEA door de 
deelnemers is ingevuld. 

Vraag: Gaf de handleidingje voldoende informatie over het uitvoeren van een HFMEA ? 

Ja Nee Niet ingevuld / N.v.t. 

3 

• Ja, ik heb totaal geen ervaring met HFMEA en wist er dan ook niets van af. M.b.v. de handleiding was 
ik we! in staat om vrijwel meteen al mijn steentje bij te dragen . 

• Ja, stond duidelijk beschreven wat de bedoeling was. 

Vraag: Waren a/le re/evante disciplines vertegenwoordigd in het team? 

Ja Nee Nietingevuld / N.v.t. 

2 

• Ja, proces wordt uitgevoerd door deze personen. 
• Nee, indien mogelijk zou er een patient aanwezig moeten zijn. Dit was niet mogelijk. Naar mijn idee 

ook niet echt nodig. 

Vraag: Was er een patient vertegenwoordigd in het team? 

Ja Nee Niet ingevuld I N.v.t. 

3 

Zoja, vondje dit ::.invol? 

Ja Nee Niet ingevuld I N.v.t. 

3 

Zo nee, denkje dat dit ::.invol ::.ou ::.ijn geweest? 

Niet ingevuld I N.v.t. 

• Dit zijn niet patient gebonden factoren dus weinig zinvol. 

Vraag: Wat vondje van de duur van de bijeenkomsten? 

Precies goed Te Jang Te kort Niet ingevuld / N.v.t. 

3 

• Moeilijk in te schatten, ene sessie gaat sneller dan de andere sessie. 
• Bij langere bijeenkomsten is het moeilijk mijn aandacht erbij te houden. Als het goed gebeurd is het vrij 

intensief. 
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Vraag: Waren a/le bijeenkomsten nuttig voor Jou? 

Ja Nee Niet ingevuld / N.v.t. 

2 

• Ja, erg leerzaam. 
• Nee, ik heb ontdekt dat het belangrijk is wie je tegenover je hebt voor de beargumentering en uitdieping 

van een punt. Ik zat een bijeenkomst alleen met de voorzitter en ook een bijeenkomst zonder die 
belangrijke (tegen)persoon, wat uitdieping minder maakt. 

Vraag: Vondje de HFMEA =invo!? 

Ja Nee Niet ingevuld I N.v.t. 

3 

• Ja, je bekijkt het nu eens van een andere kant. Erg leerzaam. 
• Ja, het is nog afwachten wat de resultaten worden, maar het lijkt me zinvol. Het is belangrijk eventuele 

dingen die ' mis ' kunnen gaan van te voren te ontdekken. 

Vraag: Vetw achtje dat het onder=ochte proces veiliger wordt dank=ij de HFMEA? 

Ja Nee Niet ingevuld / N.v.t. 

3 

• Ja, er zijn toch veel duidelijke dingen naar voren gekomen die aangepast kunnen worden. 

Vraag: Heb j e dank=ij de HFMEA een ander in=icht gekregen inje eigen werkproces? 

Ja Nee Niet ingevuld / N.v.t. 

2 

• Ja, ik sta voortaan stil bij elke stap die ik in het proces zet. Ik ben me meer bewust van de dingen die 
' fout' kunnen gaan. 

• Nee, eigenlijk geenja en geen nee. Ligt een beetje aanje eigen werkwijze, benje kritisch ofniet. 

Vraag: Zouje het anderen aanraden om dee/ te nemen aan een HFMEA? 

Ja Nee Niet ingevuld I N.v.t. 

3 

• Ja, andere kijk op gevolgen van bepaalde handelingen die nu automatisch uitgevoerd worden. 
Misschien iets meer nadenken. 

• Ja, toch weer een bewustwording. Zo iets verwaterd waarschijnlijk in de loop der tijd wel weer. Daarom 
zou zelfs herhaling niet zo slecht zijn . 

Vraag: Benje sinds de uitvoering van de HFMEA meer bereid om incidenten te me/den? 

Ja Nee Niet ingevuld I N.v.t. 

3 
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• Nee, was ik al zeer bereid toe. 
• Nee, deed ik altijd al. 
• Nee, was altijd al erg bereid om te melden. 

Vraag: Wat ::.alje het meeste bijblijven van het uitvoeren van de HFMEA? 

• Het in detail uitpluizen van processen. 
• Samenwerking met team werkt positief. Andere manier van kijken naar werkzaamheden. 
• De discussies die je kunt voeren over een handeling in het proces, terwijl deze handeling op het eerste 

gezicht zo onschuldig lijkt. 

Vraag: Wat ::.ijn de problemen dieje ondervond bij het uitvoeren van de HFMEA ? 

• De uitvoer van HFMEA hangt en staat mij inziens op de personen die het uitvoeren. Het moeten naar 
mijn idee mensen zijn die alles uitdiepen en hun standpunt goed verdedigen. Er moet een discussie 
ontstaan om het beste resultaat te krijgen . Bij uitvoer met twee teamleden waarbij een het al snel goed 
vindt, krijgje volgens mij geen goed beeld. 

• Toch verschillende meningen, af en toe veel tijd om toch samen tot een eenduidig resultaat te komen. Er 
gaat veel tijd in zitten als je het goed wilt uitvoeren. 

• Af en toe moeilijk om verdere uitwerking vanaf ernst en frequentie op goede deel te betrekken : 
faalwijze of oorzaak. 

Overige op- of aanmerkingen 

• Was erg leuk om te doen. 
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Appendix A14. HFMEA light 

In de=e appendix staat het resultaat van de HFMEA light versie, die is uitgevoerd door de manager 
patientveiligheid voor ingebruikname van de nieuwe apparatuur. 
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Worksheet voor risicoinschattingen van proces: invoer in !antis van stralingsgegevens 

Proceselementen 
(verklaring: dit 
kunnen proces-stappen 
of onderdelen van 
apparatuur) 

Gegevens aanmaken 
invoer van patis/naam 
/geslachd 

lmporteren plan 

definieer de risicovolle 
foutenmogelijkheden en 
maak gebruik van 
onderstaande indeling 
»Mens 
»Machine 
»Meth ode 
»Materiaal 
»Meting 
»Milieu 

- ~~~~~~~~~-

- -:: -:::: ,, -:::: __, :::::_ _: ~ 

- een uniforme benamin 
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risicoinschatting 

lnterventie 

Te denken valt aan tools 
zoals redundancy/forced 
function 

TZT koppeling EMD 

- controle item 
( doorgestuurde gegevens) 

Ac ties 
Tijdsplanning 
verantwoordelijke 

Procedure uniforme 
invoer van 
lantisgegevens & 
includeren in 
controlelijst(Jeroen en 
Aniek), mbt 
naamnotatie : overleg 
met Jean/Jonathan 

en tevens aangeven van 
hide van files die niet of 
nog niet gebruikt 
hoeven te worden 
(Jeroen & Aniek) 
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Plan openen in !antis 
en aanvullen met 
hulpmiddelen en 
bijzonderheden 

Approven van 
plan/data 
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- controle item 
( doorgestuurde gegevens) 

Scholing/bewustword-ing 
autorisatiedoel 
- sleutelbeheer 

-Criteria voor 
autorisatietoeken
ningen (management) 
- sleutelbeheer 
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Worksheet voor risicoinschattingen van proces: bestralen/bediening linac 

Proceselementen 
(verklaring: dit 
kunnen proces
stappen of onderdelen 
van apparatuur) 

Oproepen van 
gegevens 

Activeren van 
EPID/EPIDOS 

definieer de risicovolle 
foutenmogelijkheden en 
maak gebruik van 
onderstaande indeling 
»Mens 
»Machine 
»Methode 
»Materiaal 
»Meting 
»Milieu 

-Verkeerde selectie patient 
-verkeerde file 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management 

risicoinschatting 

lnterventie 

Te denken valt aan tools 
zoals redundancy/forced 
function 

- gebruik van 
treatmentcalender 

- gebruik van 
treatmentcalender 

Acties 
Tijdsplanning 
verantwoordelijke 

- procedure 
treatmentcalender invoer 
en aanpassingen (incl. 
beperkingen) (Jeroen & 
Aniek 
- meenemen bij 
inwerkprocedure en 
gebruik 
treatmentcalender evt 
stimuleren door 
werkwijze voor 
linacbediening te 
protocolliseren ( Jeroen 
& Aniek) 
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Downloaden bundels 

Bestralen 

Bestralingseinde/ 
Einde serie 

Dokumentatie straling 

- - ----

/ / - ../ - -:: .,; '__, ~ • • -=- I :: ; '.:; 

-TTD wordt niet bereikt door verkeerde geacc. Dosis registratie 
- gegevens blijven beschikbaar en zijn oproe baar na niet bereiken van dosis, 
worden niet inactive 

- digitale dokumentatie niet aanwezig bij linaccontrole 
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- 2 visualisaties van 
bundelstate 

Blokkeren van tafelset-up 
uitvoer bij bediening ( 
customizen geen optie 
vlgs KFG) 

Beschikbaarheid !antis op 
PC's onderzoekkamers 

Jeroen & Aniek: 
Zoeken naar extra 
visualisatie herkenning 
van tafelverandering bij 
bediening ( evt 
kleurcodering of extra 
alert) . Tevens extra 
aandacht in handleiding 

Toevoegen aan 
wekelijkse controle van 
kaart en gegevens 
Actie: Jeroen en Aniek 
Rene, Jos de J: 
Voorlopige altenatief 
oplossing bijv Heerlense 
procedure van registratie 
RAS 
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Worksheet voor risicoinschattingen van proces: instellen patient incl. EPID 

Proceselementen 
(verklaring: dit 
kunnen proces-stappen 
of onderdelen van 
apparatuur) 

identificatie 

Positioneren pat. 

definieer de risicovolle 
foutenmogelijkheden en 
maak gebruik van 
onderstaande indeling 
»Mens 
»Machine 
»Meth ode 
»Materiaal 
»Meting 
»Milieu 
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risicoinschatting 

lnterventie 

Te denken valt aan tools 
zoals redundancy/forced 
function 

~ .......... ~ ........ _ ~- .. ::,,,, ... :,,.~ 
,..... ~ ~; .: ~ .. - .;., 

:· · .•• ·• ..: .. ::;io-· .. 

-~ ·. - - . --~, . 

- daar waar mogelijk 
touch gard-systeem 
- geen autosequence 
gebruik indien 
onzekerheid over collision 
gevaar 
- customizen van posities 
in Xio en linac 

Acties 
Tijdsplanning 
verantwoordelijke 

- procedure voor 
autosequence gebruik, 
procedure beschrijven 
wanneer en bij wie 
(Jeroen en Aniek) 
- uittesten van 
beperkingen en 
mogelijkheid tot 

ebruiken 
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EPID installatie 

Verschuiven van tafel 
vlgs protocol 
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- ------
.. .. ~ ~ ~ Blakkeren Yan tafelset Hfl 

HitY06f eij eeaiening 
Controle bij uitvoering 
door tweede instellab. 

Jeroen/Bas: 
Tabel mbt parameters
beperkingen en 
oplossingen maken en 
toevoegen aan 
planningsdokurnentatie 
zodat in een vroeg 
stadium de oplossing 
georganiseerd kan 
word en 

- bewust van controle 
functie van tweede lab. 
Bij instelling 
(inwerk rocedure) 
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Worksheet voor risicoinschattingen van proces: wijzigingen tijdens behandeling of bij uitval toestel 

Proceselementen 
(verklaring: dit 
kunnen proces-stappen 
of onderdelen van 
apparatuur) 

Uitval tijdens het 
stralen 

definieer de risicovolle 
foutenmogelijkheden en 
maak gebruik van 
onderstaande indeling 
»Mens 
»Machine 
»Methode 
»Materiaal 
»Meting 
»Milieu 

risicoinschatting 

- gegevens worden verkeerd opgeroepen 
- gegevens zijn verdwenen 
- verkeerd her ositioneren van atient door vastgestelde tafel set-u zoals bij 

lecta 

Registratie van bundel - verkeerde dosisregistratie door herstart { geacc. Dosis wijzigd} 

Aanpassen 
treatmentcalender 

Stralen op andere 
versneller 

- vergeten van aan assen van calender 

- bekendheid met mogelijkheden en onmogelijkheden (bijv. 
electronenuitwisseling) 
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lnterventie 

Te denken valt aan tools 
zoals redundancy/forced 
function 

Back-up systeem !antis 

Noodstroomvoorziening 
en effect op data 

Procedure en 
verantwoordelijkheden 
regelen 

Acties 
Tijdsplanning 
verantwoordelijke 

Procedure trainen bij 
inwerken 
Controle op parameters 
na stop inbouwen 
Jeroen: uittesten van 
herpositioneren van 
tafel en navragen van 
stroomuitval en 
bijbehorend mogelijk 
effect o data 
Jeroen & Aniek: 
In wekelijkse controle 
meenemen 
Jeroen en Aniek: 
Vastleggen procedure 
(vergelijking met 
RAS)en uitleg bij 
inwerken 
Tzt meenemen bij test 
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Worksheet voor risicoinschattingen van proces: slipzones of combinatie van meerdere delen 

Proceselementen 
(verklaring: dit 
kunnen proces-stappen 
of onderdelen van 
apparatuur) 

Per fractie andere 
fileselectie 

definieer de risicovolle 
foutenmogelijkheden en 
maak gebruik van 
onderstaande indeling 
»Mens 
»Machine 
»Methode 
»Materiaal 
»Meting 
»Milieu 

- verkeerde fi leselectie 
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risicoinschatting 

lnterventie 

Te denken valt aan tools 
zoals redundancy/forced 
function 

- plan splitsen in dee I I A, 
deel 18 etc 

Acties 
Tijdsplanning 
verantwoordelijke 

Jeroen & Aniek: 
procedure 
standaardiseren en 
dokumenteren 
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Worksheet voor risicoinschattingen van proces: controle van parameters conform wekelijkse check bi) Electa 

Proceselementen 
(verklaring: <lit 
kunnen proces-stappen 
of onderdelen van 
apparatuur) 

definieer de risicovolle 
foutenmogelijkheden en 
maak gebruik van 
onderstaande indeling 
»Mens 
»Machine 
»Methode 
»Materiaal 
»Meting 
»Milieu 

risicoinschatting 

Check van 
ME,TTD,geacc.dosis 
in lantis 

- verkeerde registratie van al deze ammeters 

Aantal fracties per - verkeerde inplanning 
week in calender en 
van uitvoerin 
EPID/EPID registratie - geen stralenkaart dokumentatie/ wat te doen met dokumentatie EPID/EPIDOS 
en controle 
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lnterventie 

Te denken valt aan tools 
zoals redundancy/forced 
function 

Tijdens 
implementatiefase: 
dagelijkse check daarna 
wekelijks 

Afspraak over 
verzameloptie en evt 
plaats 

Acties 
Tijdsplanning 
verantwoordelijke 

Jeroen en Aniek: 
Registratie en 
organisatie van 
dagelijkse data check 
Evt volgens checklist 
ivm parameter en 
variatiemo eli"kheden 
Organiseren van 
controle 

*' \. . . 

'. 

~ . ~ ·- ' .... · ~ . 
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Appendix AlS. De Kappa maat van Cohen 

Jn de=e appendix staat de algemene uitleg van Cohens Kappa maat beschreven. Verder staan de drie, in dit 
onder=oek uitgevoerde, interrater reliability tests uitgewerkt. 

AlS.1 Algemene uitleg 
Om de interbeoordelaarovereenstemming 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 een constant aantal beoordelaars n. Elk van de k items worden beoordeeld door n > 2 beoordelaars in 
een van de c onderling onafhankelijke en diepgaand nominale categorieen [Fleiss, 1971 ; Shoukri , 2004]. 

De kans gecorrigeerde maat voor totale overeenstemming, opgesteld door Fleiss is [Fleiss, 1971; Shoukri, 2004] : 

t.t.k:-kn{l+(n-l)t,pJ} 
K ., = kn(n-1)(1- t,p; J 

waarin 

k: items 
n : beoordelaars 
c : categorieen 

en p 1 , de proportie van alle toewijzingen aan de j" categorie is gegeven door: 

waarin 

kiJ : aantal beoordelaars die het ie item aan de j" categorie toewijzen 

(meti = 1,2,. .. ., ken} = 1,2,. ... ., c) 

(I) 

(2) 

Om te meten hoe de overeenstemming is bij het beoordelen van een bepaalde categorie (specific agreement 
[Hripcsak en Heitjan, 2002]) is de volgende maat door Fleiss opgesteld [Fleiss, 1971; Shoukri, 2004]: 

k 

L:ki -knp1 {1+(n-l)p;} 
i = I (3) 

waarin 

K
1 

: mate waarin men overeenstemt in het beoordelen van categoriej 

In feite is de maat K,,,c het gewogen gemiddelde van K 1 met de bijbehorende gewichten p 1(1-p1 ) in het 

geval <lat items worden beoordeeld door verschillende aantallen beoordelaars [Shoukri, 2004] . 
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Ter vergemakkelijking kan vergelijking (1) worden geschreven als [Shoukri, 2004]: 

K =Po - Pe 
me l -pe 

waarin 

i= l j = l 
Po=-~----

kn(n-l) 

staat voor de kans op totale overeenstemming 
en 

c 

Pe = LP~ 
j= l 

staat voor kans op totale overeenstemming dat door toeval kan worden verwacht 
waar 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Het is zo dat 1- p e staat voor de mate van overeenstemming waar met toeval geen rekening is gehouden. De 

mate van overeenstemming die werkelijk door toeval komt is p - Pe. Dus de beoordelaars overeenstemming 

met inachtneming van toeval is gelijk aan vergelijking (4). 

Al5.2 Interrater reliability test 1 
Voor de eerste test hebben drie beoordelaars een lijst met 50 basisoorzaken geclassificeerd volgens het ECM. Er 
is getracht ervoor te zorgen dat deze 50 basisoorzaken een representatieve selectie uit de PRISMA database zijn 
(A15.2.4) en dat alle classificatiecategorieen gebruikt kunnen worden. In tabel Al4 staat het aantal 
beoordelingen aan een classificatiecategorie, voor de 50 basisoorzaken gegeven. 
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Tabe/ A 14. lnterrater re/iabilitJl. test/: aantal beoordelingen aan elk van de classifJ.catie categorieen. 

PRISMA cateaorle m 
c 

Basis oorzaak (I) TEX TD TC TM OEX OK OP OM oc HEX HKK HRQ HRC HRV HRI HRM HSS HST PRF x Iki 
j=I 

4 16 
2 3 10 
3 4 16 
4 4 16 
5 4 16 
6 3 10 
7 3 1 10 
8 2 2 8 
9 2 2 8 
10 4 16 
11 3 10 
12 4 16 
13 3 10 
14 2 6 
15 4 16 
16 3 10 
17 3 10 
18 3 10 
19 2 2 8 
20 4 16 
21 3 10 
22 3 10 
23 3 10 
24 2 6 
25 3 10 
26 3 10 
27 3 10 
28 3 10 
29 3 10 
30 4 16 
31 2 6 
32 2 2 8 
33 2 6 
34 3 10 
35 4 16 
36 2 2 8 
37 3 10 
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PRISMA cateaorie m 
c 

Basis oorzaak (i) TEX TD TC TM OEX OK OP OM oc HEX HKK HRQ HRC HRV HRI HRM HSS HST PRF x L:ki 
j=I 

38 - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - 8 
39 - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - 16 
40 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 
41 - 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 
42 - - - - - - - - - - - - - 1 3 - - - - - 10 
43 - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 16 
44 - - - - - - - - - - 2 - - 1 - 1 - - - - 6 
45 - - - - 1 - - - - 3 - - - - - - - - - - 10 
46 - 1 - 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 6 
47 - 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 10 
48 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 16 
49 - - - - - - - - - - - - - 3 1 - - - - - 10 
50 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 8 

k 

L:kij 3 20 1 18 2 13 14 20 8 6 11 3 7 22 31 4 3 0 12 2 546 
i= I 
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Met behulp van vergelijking (5) kan Po warden berekend: 

kn(n-1) 
546- 4 x 50 = 0 577 

50 x 4 x(4-l) ' 
Po= 

i = I j = I 

De proportie van alle beoordelingen aan de eerste categorie (TEX) kan als volgt warden berekend (zie 
vergelijking (7)): 

1 k 3 
P1 = -Ikil = -- = 0,015 

nk i= I 4 X 50 

Door p 1 voor iedere categorie te berekenen kan p e word en berekend met vergelijking ( 6): 

c 

Pe= LP~= 0,085 
J=I 

Tot slot kan de interbeoordelaarsovereenstemming, met inachtneming van toeval warden berekend met 
vergelijking ( 4) : 

In tabel Al5 staat het gehele resultaat van de eerste interrater reliability test gegeven. 
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Tabe/ A 15. Resu/taat interrater re/iabilitv rest 1. 

Niveau Beoordelaars Aantal Proportle Coifflcliint lnterpretatle van 
overeenstemmlna kanna kanna 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,26 0,537 Moderate 
1&2&3 3 0,32 0,466 Moderate 
1&2&E 3 0,42 0,517 Moderate 
1&2 2 0,48 0,425 Moderate 
1&3&E 3 0,52 0,644 Substantial 
1&3 2 0,62 0,585 Moderate 
2&3&E 3 0,34 0,519 Moderate 
2&3 2 0,44 0,384 Fair 
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 exclusief 1&2&3&E 4 0,44 0,623 Substantial 
onderscheid binnen 1&2&3 3 0,50 0,580 Moderate 
SRK 1&2&E 3 0,54 0,615 Substantial 

1&2 2 0,66 0,576 Moderate 
1&3&E 3 0,62 0,705 Substantial 
1 & 3 2 0,72 0,669 Substantial 
2&3&E 3 0,48 0,589 Moderate 
2&3 2 0,58 0,489 Moderate 
1 &E 2 0,76 0,719 Substantial 
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&2&E 3 0,82 0,813 Almost Perfect 
1&2 2 0,88 0,819 Almost perfect 
1&3&E 3 0,88 0,885 Almost Perfect 
1&3 2 0,92 0,885 Almost perfect 
2&3&E 3 0,78 0,784 Substantial 
2&3 2 0,82 0,731 Substantial 
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 

AIS.2.1 Kappa maat per classificatiecategorie 
Met vergelijking (3) kan de specifieke Kappa maat per classificatiecategorie worden bepaald. Het gehele 
resultaat staat in de tabellen A 16, A 17 en A 18. 

9-50x 4x -
3
-x {1 + (4-l)x -

3
-} 

4 x 50 4 x 50 = 0 662 

3 ( 3 ) ' 50x4x(4 -l)x--x l---
4x 50 4 x 50 

k 

I k;~ -knp1 {1 + (n -l)pi} 
i= I 

Alleen van de groen gekleurde categorieen, in de tabellen Al6, Al7 en Al8, kan een eerlijke uitspraak gedaan 
worden, omdat hier een voldoende aantal van is. Dit wil zeggen <lat er meer dan tien in zitten [Habraken, 2005]. 
Voor de subcategorieen die niet gebruikt zijn, is geen specifieke Kappa maat berekend. 
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Tabe/ A 16. Specifieke Kappa maat per subcategorie. 

Categorie Coefficient lnterpretatie van kapp 
kappa 

0,662 

Tabel A 17. Specifieke Kappa maat per subcategorie exc/usiefonderscheid binnen SRK niveau. 

Categorie Coefficient lnterpretatie van kappa 
ka a 

T-EX 0,662 Substantial 

Interpretatie van kappa 
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AIS.2.2 Scatterplots 
Voor elk paar van beoordelaars is een scatterplot getekend (zie figuren Al2 t/m Al7). Met deze scatterplots 
wordt de interrater reliability op een andere manier weergegeven. De verschillen zijn op deze manier duidelijk 
zichtbaar gemaakt. Op beide assen staan alle categorieen uit het ECM. Elk getal in het scatterplot stelt het aantal 
basisoorzaken voor op welke manier deze door de twee beoordelaars zijn geclassificeerd. Bijvoorbeeld het getal 
4 links bovenin figuur A 12, laat zien <lat beoordelaar 1 vier keer een basisoorzaak met TM heeft geclassificeerd, 
terwijl beoordelaar 2 deze zelfde basisoorzaken met TD heeft geclassificeerd. Voor de duidelijkheid, men is 
natuurlijk niet tevreden wanneer twee beoordelaars niet dezelfde classificatiecategorie aan een basisoorzaak 
hebben toegewezen. Dit betekent <lat alleen de getallen op de diagonaal tot tevredenheid stemmen. Echter, indien 
twee beoordelaars niet overeenstemmen op een bepaalde subcategorie bij een bepaalde basisoorzaak, zou er toch 
enige tevredenheid bereikt warden indien ze wel overeenstemmen op hoofdclassificatiecategorie. Er kan dus 
onderscheid warden gemaakt in verschillende niveaus van overeenstemming. In de scatterplots zijn deze 
verschillende niveaus van overeenstemming gevisualiseerd door de lichte- en donkergrijze vierkanten. lndien er 
perfecte overeenstemming is, staat er een getal op de diagonaal. Indien er geen overeenstemming is op 
subcategorieniveau, maar wel op hoofdcategorieniveau, staat er een getal in een van de lichtgrijze vierkanten. 
Met betrekking tot de menselijke classificatiecategorieen, kan er onderscheid gemaakt warden in een extra 
niveau van overeenstemming. Indien twee beoordelaars overeenstemmen op het niveau van gedrag (skill-based, 
rule-based, of knowledge-based gedrag), maar indien ze niet overeenstemmen op subclassificatiecategorie, staat 
er een getal in een van de donkergrijze vierkanten. lndien er totaal geen overeenstemming is staat er een getal 
ergens anders in het scatterplot. 

Figuur A 12. Scattemlot beoorde/aar I en 2. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A 13. Scatterplot beoorde/aar 1 en 3. 
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Figuur A 14. Scatterp/ot beoorde/aar 2 en 3. 

.., 
;.. 
e: 
e: 
4l 
"O ;.. 
Q 
Q 
Q> 
.c 
-~ .... 
e: 

"' !5 
"' "' e: 
0 

T-EX ····~ 
TD ··· .... -2 

;~ ~········ ....... -2 

0-EX 
OK 
OP 

OM 
oc 

H-EX 
HKK 
HRQ 
HRC 
HRV 
HRI 

HRM 
HSS 
HST 
PRF 

x 
x Cl u ~ w f- f- f-,..:. 

1 
x ~ 0... ~ u x ~O' U >c;2 LLl oo 0 o w ~c:Gc:Gc:G..,... 

I I ::r: ::r: ::r: ::r: -0 ::r: 
Classificatie beoordelaar 2 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management 

·· ... .. 

~ 
r/'.) f- ~ x 
r/'.) r/'.) 

::r: ::r: 0... ::r: 

·· •.. 
~ r/'.) f- ~ x 
cG 

r/'.) r/'.) 

::r: ::r: 0... ::r: 

103 



Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A 15. Scatterp/ot beoorde/aar I en de go11den standaard (El. 
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Fig1111r A 16. Scatterp/ot beoorde/aar 2 en de go11den standaard (El. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A 17. Scatterplot beoordelaar 3 en de gouden standaard (El. 
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A15.2.3 De oorspronkelijke classificatie 
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De situatie is zo dat de basisoorzaken zijn geselecteerd uit de PRISMA database. Ze zijn dus al een keer eerder 
beoordeeld door de beoordelaars. Echter, er zitten zo veel basisoorzaken in de database dat de beoordelaars ze 
ook niet herkende. Interessant is nu om te kijken wat de verschillen zijn indien men een basisoorzaak voor een 
tweede keer classificeert. Normaal gesproken mag aangenomen worden dat een bepaalde basisoorzaak dan twee 
keer dezelfde classificatiecode krijgt toegewezen door dezelfde beoordelaar. Wat hier het geval is, is dat de 
eerste keer een classificatiecode aan een basisoorzaak is toegewezen waarbij men eerst een oorzakenboom heeft 
gemaakt en men een beschrijving van het incident had. De tweede keer moest men alleen de basisoorzaak 
classificeren. Belangrijk is dus ook om te weten hoe goed een basisoorzaak beschreven moet zijn om hem goed 
te kunnen classificeren zonder te beschikken over kennis van het onderliggende incident. Om dit te 
verduidelijken zijn wederom scatterplots gemaakt (zie figuren A 18, A 19 en A20). 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Fig1111r A 18. Scatterp/ot beoordelaar I . 
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Fig1111r A 19. Scatterplot beoordelaar 2. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A20. Scatterp/ot beoorde/aar 3. 
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Hieronder staan de verschillen kwantitatiefweergegeven: 

SUBCATEGORJE 
Jorgen: 

Pascale: 

Sandra: 

11 geclassificeerd in database 
9 identiek (= 81,82 %) 
28 geclassificeerd in database 
21 identiek (= 75 %) 
9 geclassificeerd in database 
5 identiek (= 55,56 %) 

SUBCA TEGORJE EXCL. SRK ONDERSCHEID 
Jorgen: 

Pascale: 

Sandra: 

11 geclassificeerd in database 
10 identiek (= 90,91 %) 
28 geclassificeerd in database 
21 identiek (= 75 %) 
9 geclassificeerd in database 
8 identiek (= 88,89 %) 

HOOFDCA TEGORJE 
Jorgen: 

Pascale: 

Sandra: 

11 geclassificeerd in database 
11 identiek (= 100 %) 
28 geclassificeerd in database 
22 identiek (= 78,57 %) 
9 geclassificeerd in database 
8 identiek (= 88,89 %) 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

AIS.2.4 Representativiteit van de steekproef 
Met de Chi-kwadraat toets wordt de representativiteit van de steekproef van 50 basisoorzaken onderzocht. Er 
wordt dus gecontroleerd of de 50 geselecteerde basisoorzaken representatief zijn voor de gehele PRISMA 
database van MAASTRO CLINIC . De algemene uitleg van deze toets staat in appendix 11. 

Tabet A t9 Kruis/abet van de verde!in f! van het aantat basisoor-aken -
# T 0 H PRFtX Totaal 

50 basisoorzaken 10 16 20 4 50 

lncidenten database 283 721 962 61 2027 

De berekende toetsingsgrootheid X2 heeft een waarde van 5,894. De bijbehorende kritieke waarde met 3 
vrijheidsgraden en een significantie (a) van 0,05 is 7,81. Omdat 5,894 < 7,81 kan warden gesteld dat de 
PRISMA profielen van de 50 basisoorzaken en die van de basisoorzaken in de gehele database niet significant 
van elkaar verschillen. Hieruit kan warden geconcludeerd dat het resultaat van de interrater reliability test 
representatief is voor de gehele set van basisoorzaken uit de PR!SMA database. 

Al5.3 Interrater reliability test 2 
Voor de tweede test hebben de drie beoordelaars 141 basisoorzaken uit de HFMEA geclassificeerd volgens het 
ECM. In tabel A20 staat het aantal beoordelingen aan een classificatiecategorie, voor de 141 basisoorzaken 
gegeven. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Tabel A20. /nterrater reliabili/ll test 2: aanta/ beoordelingen aan elk van de classificatie categorieen 

PRISMA categorle Ol 
c 

Basis oorzaak (I) TEX TD TC TM OEX OK OP OM oc HEX HKK HRQ HRC HRV HRI HRM HSS HST PRF x l:k;~ 
j;J 

3 10 

2 2 6 

3 2 1 6 

4 1 3 10 

5 3 10 

6 4 16 

7 2 6 

8 3 10 

9 4 16 

10 2 6 

11 3 10 

12 3 10 

13 3 10 

14 1 2 6 

15 3 10 

16 1 2 6 

17 3 10 

18 2 6 

19 4 

20 4 

21 4 

22 3 10 

23 3 10 

24 3 10 

25 3 10 

26 4 16 

27 4 16 
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Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

PRISMA categorle U1 
c 

Basis oorzaak (I) TEX TD TC TM OEX OK OP OM oc HEX HKK HRQ HRC HRV HRI HRM HSS HST PRF x Iki 
}= I 

28 3 10 

29 3 10 

30 3 10 

31 4 16 

32 3 10 

33 3 10 

34 4 16 

35 3 10 

36 3 10 

37 3 10 

38 4 16 

39 4 16 

40 2 6 

41 3 10 

42 2 6 

43 2 6 

44 3 10 

45 2 6 

46 3 10 

47 3 10 

48 3 10 

49 3 10 

50 4 16 

51 3 10 

52 4 16 

53 4 16 

54 4 16 

55 4 16 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

PRISMA categorle 0) 

c 

Basis oorzaak (I) TEX TD TC TM OEX OK OP OM oc HEX HKK HRQ HRC HRV HRI HRM HSS HST PRF x LkJ 
j=I 

56 4 16 

57 3 10 

58 4 16 

59 2 6 

60 3 10 

61 4 16 

62 3 10 

63 3 10 

64 3 10 

65 3 10 

66 4 16 

67 3 10 

68 3 10 

69 4 16 

70 3 10 

71 3 10 

72 2 1 6 

73 3 10 

74 3 10 

75 3 10 

76 2 6 

77 1 2 6 

78 2 6 

79 4 16 

80 3 10 

81 4 16 

82 4 16 

83 4 16 
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Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

PRISMA categorle (j) 
c 

Basis oorzaak (i) TEX TD TC TM OEX OK OP OM oc HEX HKK HRQ HRC HRV HRI HRM HSS HST PRF x :L ki 
j = I 

84 4 16 

85 3 10 

86 4 16 

87 1 2 6 

88 2 6 

89 4 

90 3 10 

91 3 10 

92 2 2 8 

93 2 6 

94 4 16 

95 1 2 6 

96 4 

97 2 2 8 

98 2 6 

99 2 2 8 

100 2 6 

101 3 10 

102 2 6 

103 2 6 

104 4 16 

105 2 2 8 

106 4 16 

107 4 16 

108 4 16 

109 4 16 

110 1 2 6 

111 4 16 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

PRISMA categorle U) 

c 

Basis oorzaak (I) TEX TD TC TM OEX OK OP OM oc HEX HKK HRQ HRC HRV HRI HRM HSS HST PRF x :Lki 
J=l 

112 2 6 

113 3 10 

114 3 10 

115 3 10 

116 3 10 

117 3 10 

118 3 10 

119 2 6 

120 3 10 

121 2 6 

122 1 2 6 

123 3 10 

124 3 10 

125 3 10 

126 3 10 

127 3 10 

128 4 16 

129 4 16 

130 3 10 

131 3 10 

132 4 16 

133 3 10 

134 3 10 

135 3 10 

136 4 16 

137 1 3 10 

138 2 2 8 

139 2 2 8 
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Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJ SMA 

PRISMA categorle (j) 
c 

Basis oorzaak (i) TEX TD TC TM OEX OK OP OM oc HEX HKK HRQ HRC HRV HRI HRM HSS HST PRF x IkJ 
}= I 

140 - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - 8 

141 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 
k 

Ikij 1 107 5 35 0 15 67 122 41 0 15 5 13 36 66 13 10 0 10 3 1466 
i= l 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

In onderstaande tabel staat het gehele resultaat van de tweede interrater reliability test. 
De gouden standaard (E) is tot stand gekomen doordat de onderzoeker, de manager patientveiligheid en 
beoordelaar 1 de oorzaken eerst afzonderlijk van elkaar hebben geclassificeerd, en vervolgens een consensus 
bespreking hebben gehouden. Het resultaat van deze interrater reliability test staat in onderstaande tabel. 

Tabel A2 l . Resultaat interrater re/iabilitv test 2. 

Niveau Beoordelaars Aantal Proportie Coi!fficient lnterpretatie 
overeenstemmine: kaooa van kanoa 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,26 0,465 Moderate 
1&2&3 3 0,26 0,364 Fair 
1&2&E 3 0,35 0,462 Moderate 
1&2 2 0,35 0,266 Fair 
1&3&E 3 0,43 0,537 Moderate 
1&3 2 0,46 0,389 Fair 
2&3&E 3 0,45 0,491 Moderate 
2&3 2 0,51 0,426 Moderate 
l&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 1&2&E 3 0,46 0,546 Moderate 
binnen SRK 1&2 2 0,49 0,385 Fair 

1&3&E 3 0,45 0,550 Moderate 
1&3 2 0,48 0,394 Fair 
2&3&E 3 0,50 0,549 Moderate 
2&3 2 0,57 0,475 Moderate 
l&E 2 0,72 0,662 Substantial 
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&2&E 3 0,79 0,796 Substantial 
1&2 2 0,82 0,728 Substantial 
1&3&E 3 0,79 0,786 Substantial 
1&3 2 0,80 0,694 Substantial 
2&3&E 3 0,74 0,720 Substantial 
2&3 2 0,78 0,668 Substantial 
l&E 2 0,94 0,915 Almost Perfect 
2&E 2 0,83 0,746 Substantial 
3&E 2 0,84 0,744 Substantial 
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Bijlagen : Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Al5.3.l Kappa maat per classificatiecategorie 
In onderstaande tabellen staat de Kappa maat per classificatiecategorie gegeven. 

Tabel A22. Specifieke Kappa maat per subcategorie. 

Categorie Coefficient 
kappa 

-0,002 

Tabe/ A23. Specifi eke Kappa maat per s11bcategorie exc/11siefonderscheid binnen SRK nivea11. 

Categorie Coefficient Interpretatie van kapp 
ka a 

-0,002 

Interpretatie van kappa 
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Bijlagen : Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Al 5.3.2 Scatterplots 

Figuur A2 l. Scatterp/ot beoordelaar I en 2. 
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Figuur A22. Scatterplot beoordelaar I en 3. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Fig1111r A23. Scatterp/ot beoorde/aar 2 en 3. 
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Fig1111r A24. Scatterplot beoorde/aar I en de gouden standaard (£). 
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Bij lagen : Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A25. Scatterplot beoordelaar 2 en de gouden standaard (£). 
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Figuur A26. Scatterplot beoordelaar 3 en de gouden standaard (£). 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

A15.4 Interrater reliability test 3 
Voor deze test zijn vijf meldingen van incidenten uit werkeenheid 3 door de drie beoordelaars geanalyseerd. 
Deze incidenten hebben betrekking op het dee! van het proces waarop de HFMEA is uitgevoerd en waarmee de 
inforrnatie uit de PRISMA database wordt vergeleken. Het betreft echte incidenten die iets zijn aangevuld, en 
fictieve incidenten die vaker voorkomen. Getracht is om de incidenten zo representatief mogelijk ten opzichte 
van de PRISMA database te laten zijn (Al5.4.4). Vanwege de privacy zijn de incidentbeschrijvingen niet 
opgenomen in deze appendix. 
In tabel A25 is het aantal beoordelingen aan een classificatiecategorie, voor de 46 basisoorzaken gegeven. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

Tabet A25. lmerraler re/iabiliDI test 3: aanta/ beoordelingen aan elk van de c/assificalie caregoriei!n 

PRISMA catell orie fl I 
c 

Incident 00:~~ (I) TEX TD TC TM OEX OK OP OM OC HEX HKK HRQ HRC HRV HRJ HRM HSS HST PRF X N01 N02 N03 N04(E) Iki 
J=I 

2 6 

2 4 

3 2 6 

4 4 16 

5 2 6 

6 4 16 

7 3 10 

8 2 6 

9 4 16 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 
2 14 2 6 

15 3 10 

16 2 6 

17 3 10 

18 4 16 

19 2 6 

20 2 6 

21 2 6 

22 2 6 

23 4 

24 4 

25 4 

26 4 
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Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRlSMA 

PRISMA cate~ orle II 
c 

Incident Basis TEX TD TC TM OEX OK OP OM oc HEX HKK HRQ HRC HRV HRI HRM HSS HST PRF x N01 N02 N03 N04(E) L: kJ oorzaak (I) 
j =l 

3 27 4 16 
28 4 16 
29 2 6 
30 4 16 
31 4 
32 4 

4 33 4 16 
34 2 6 
35 2 6 
36 3 10 
37 4 16 
38 1 4 
39 4 

5 40 3 10 
41 3 10 
42 2 6 
43 4 16 
44 3 10 
45 4 
46 4 

k 

L: kij TOTAAL 0 23 0 0 0 8 7 5 0 5 0 3 24 23 0 0 0 6 4 15 18 28 14 374 
i = l 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

In onderstaande tabel staat het gehele resultaat van de derde interrater reliability test. 

Tabet A26. Resu/taat interrater re/iabilitv test 3. 

Niveau Beoordelaars Aantal Proportie Cot!tlicilnt Interpretatie 
overeenstemming kaooa van kaooa 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,22 0,432 Moderate 
1&2&3 3 0,22 0,286 Fair 
1&2&E 3 0,26 0,380 Fair 
1&2 2 0,26 0,155 Slight 
1&3&E 3 0,43 0,553 Moderate 
1&3 2 0,43 0,350 Fair 
2&3&E 3 0,41 0,494 Moderate 
2&3 2 0,41 0,312 Fair 
l&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&2&E 3 0,30 0,383 Fair 
SRK 1&2 2 0,30 0,171 Slight 

1&3&E 3 0,43 0,525 Moderate 
1&3 2 0,43 0,314 Fair 
2&3&E 3 0,46 0,505 Moderate 
2&3 2 0,46 0,339 Fair 
l&E 2 0,61 0,521 Moderate 
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&2&E 3 0,30 0,362 Fair 
1&2 2 0,30 0,144 Sli_ght 
1&3&E 3 0,46 0,524 Moderate 
1 & 3 2 0,46 0,312 Fair 
2&3&E 3 0,46 0,506 Moderate 
2&3 2 0,46 0,335 Fair 
l&E 2 0,61 0,492 Moderate 
2&E 2 0,52 0,419 Moderate 
3&E 2 0,80 0,753 Substantial 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

AIS.4.1 Kappa maat per classificatiecategorie 

Tabel A27 Svecifieke Kavva maat ver subcaterwrie 

Categoric Coefficient Interpretatie van kappa 
kappa 

T-EX 
,,. ':~~\;:1(. ( ;'I ~1'·!;11< • ' ., .... f.1.1\4:\.;··~~ 

•\' , h~""'.ijl:•\ '~ ·~a ...,,_..,)'ff • 

TC 
TM 
0-EX 
OK -0 ,005 Poor 
OP 0,303 Fair 
OM 0,653 Substantial 
oc 0,246 Fair 
H-EX 

HKK 0,109 Slight 
HRQ 
HRC 0,209 Fair 

·. . ~ ~~~~!'~\: j /" ~ j.'Ji; <')f;J I , • .,':; .. ~,1, ..... ,;,~m~;;.'¥ 

; I , t •. 1'),.~\~!"' ) ' '1 I\ .• ','-f t "'·',1'!J·,1''~ ', ,. ". 'wJf!> 

HRM 
HSS 
HST 
PRF 0,426 Moderate 
x 1,000 Almost Perfect 

Tabel A28. Specifieke Kavva maat per subcategorie exclusie[ onderscheid binnen SRK niveau. 

Categoric Coefficient Interpretatie van kappa 
ka a 

T-EX 

TM 
0-EX 
OK -0,005 Poor 
OP 0,303 Fair 
OM 0,653 Substantial 

HS 
PRF 0,426 Moderate 
x 1,000 Almost Perfect 
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Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Al 5.4.2 Scatte rplots 

Figpur A27. Scatterelot beoorde/aar I en 2. 
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Fi1:11ur A28. Scatterelot beoordelaar I en 3. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A29. Scatterelot beoordelaar 2 en 3. 
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Figuur A29. Scatterplot beoordelaar I en de gouden standaard (E). 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van l-IFMEA en PRISMA 

Figuur A30. Scatterp/ot beoordelaar 2 en de gouden standaard (£). 
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Fig1111r A3 I. Scatterplot beoordelaar 3 en de gouden standaard (£). 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

AlS.4.3 Alternatieve test 
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 agreement getest is, is door alleen te kijken naar de basisoorzaken die in 
de gouden standaard zijn opgenomen. Nu worden basisoorzaken die extra zijn gevonden door de beoordelaars 
niet meegenomen. Het resultaat hiervan staat in onderstaande tabel. 

Tabet AJO Resu/taat a/ternatieve interrater re/iabilitv test 3 

Niveau Beoordelaars Aantal Proportie Coi!fficii!nt lnterpretatie 
overeenstemmine: kanna van kanna 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,31 0,426 Moderate 
1&2&3 3 0,31 0,297 Fair 
1&2&E 3 0,50 0,593 Moderate 
1&2 2 0,50 0,425 
1&3&E 3 0,31 0,375 Fair 
1&3 2 0,3 1 0,178 Slight 
2&3&E 3 0,34 0,410 Moderate 
2&3 2 0,34 0,218 Fair 
l&E 2 0,69 0,636 -== 2&E 2 0,75 0,709 Substantial 
3&E 2 0,38 0,250 

Subcategorie 1&2&3&E 4 0,38 0,415 Moderate 
exclusief 1&2&3 3 0,38 0,301 Fair 
onderscheid binnen 1&2&E 3 0,50 0,546 Moderate 
SRK 1&2 2 0,50 0,371 Fair 

1&3&E 3 0,38 0,371 Fair 
1 & 3 2 0,38 0,203 Slight 
2&3&E 3 0,41 0,417 Moderate 
2&3 2 0,41 0,258 Fair 
l&E 2 0,69 0,584 Moderate 
2&E 2 0,75 0,675 Substantial 
3&E 2 0,44 0,269 

Hoofdcategorie 1&2&3&E 4 0,38 0,410 Moderate 
1&2&3 3 0,38 0,301 Fair 
1&2&E 3 0,53 0,553 Moderate 
1&2 2 0,53 0,392 Fair 
1&3&E 3 0,38 0,3 50 Fair 
1&3 2 0,38 0,189 Slight 
2&3&E 3 0,41 0,413 Moderate 
2&3 2 0,41 0,249 Fair 
l&E 2 0,69 0,559 Moderate 
2&E 2 0,78 0,701 Substantial 
3&E 2 0,44 0,246 

AlS.4.4 Representativiteit van de steekproef 
Met de Chi-kwadraat toets wordt de representativiteit van de steekproef van 46 basisoorzaken van de 5 
incidenten onderzocht. Er wordt dus gecontroleerd of de 5 geselecteerde incidenten representatief zijn voor de 
gegevens van werkeenheid 3 in PRJSMA database van MAASTRO CLINIC. Van de 46 basisoorzaken zijn er 
uiteindelijk 32 overgebleven. Alleen de basisoorzaken uit de gouden standaard zijn meegenomen in deze 
vergelijking. De algemene uitleg van deze toets staat in appendix 11. 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management 128 



Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Tabet A3 / Kruistabe/ van de verdelinf! van het aanta/ basisoor-aken -
# T 0 H PRF /X Totaal 

32 basisoorzaken 6 7 16 3 32 

lncidenten database WE3 133 259 325 45 762 

De berekende toetsingsgrootheid X2 heeft een waarde van 2,373. De bijbehorende kritieke waarde met 3 
vrij heidsgraden en een significantie (a) van 0,05 is 7,81. Omdat 2,373 < 7,81 kan worden gesteld <lat de 
PRISMA profielen van de 32 basisoorzaken en die van de basisoorzaken van WE3 in de gehele database niet 
significant van elkaar verschi llen. Hieruit kan worden geconcludeerd <lat het resultaat van de interrater reliabil ity 
test representatief is voor de gehele set van basisoorzaken van WE3 uit de PRISMA database. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Appendix A16. Resultaat 'top 3' 

Tabet A32 Resultaat 'too 3 ' 

I Laborant I To~ 3 I Code I Punten I 
I 1. Door onvoldoende kennis van de toestellen weten OK 40 

laboranten niet hoe bepaalde punten gecontroleerd moeten 
worden, hierdoor kan een patient fout bestraald worden. 
Denk hierbij b.v. aan een verkeerde knop gedrukt en 
daardoor staan er foute gegevens of word en gegevens 
verwijdert, of gegevens worden niet goed doorgestuurd, of 
niet weten wat de geaccumuleerde dosis is (hierdoor in het 
geval van het afslaan van het toestel b.v. een zelfde bundel 2 
keer geven) ofniet weten op welke wijze gecontroleerd kan 
worden of de gegevens door Lantis goed gekoooeld worden. 
2. Doordat de meeste gegevens automatische doorgestuurd HRC 40 
worden, zal door laboranten minder gecomrnuniceerd 
worden waardoor specifieke zaken over een bepaalde patient 
niet bij andere bekend worden en wordt de kans verhoogd 
dat een oatient niet goed bestraald wordt. 
3. Gegevens kunnen niet doorgestuurd worden omdat Lantis TD 20 
niet werkt. 

2 1. Verkeerde oatient gegevens doorgestuurd. HRI 50 
2. Patient zit bij een verkeerd toestel waardoor je de patient OM 40 
kwiit bent. 
3. Patienten met dezelfde naam verwisseld worden. OP 10 

3 1. Afspraken HRC 40 
2. EHBO spullen en zuurstofvoorziening. OM 30 
3. Telefoonnurnmers voor noodgevallen. OM 30 

4 1. Verkeerde shift van isocentrum op het bestralingstoestel, OP 50 
dit omdat in de toekomst alle bestral ingen met een shift 
gebeuren, vanuit een stabiel punt, nu is dit nog niet het 
geval, misschien dat een overgangssituatie fouten met zich 
meebrengt. 
2. Patientgegevens die verkeerd worden doorgestuurd naar TD 30 
het toestel, omdat alles dan vanuit het planningssysteem 
direct naar het toestel wordt verstuurd. 
3. Verwisseling van patientdata. Dit i.v.m. roulatie van OM 20 
patienten over verscheidene toestellen . Nu staat een patient 
nog vast ingeoland oo 1 toestel, dan niet meer. 

5 1. Fouten doordat er bij elke patient een verschuiving HRI 45 
uitgevoerd gaat worden, verkeerd intypen van verschuiving, 
en verkeerd bestralen. 
2. Fouten doordat de gegevens steeds van toestel wisselen, OM 35 
en de patienten dus ook steeds op een ander toestel bestraald 
gaan worden. Ik ben bang dat er bepaalde hulpmiddelen dan 
op een ander toestel liggen, waardoor je zelf steeds op en 
neer moet gaan !open. En nog erger, dat patienten niet meer 
weten waar ze naar toe moeten, en maar ergens in een hokje 
in gaan en dan is de kans op patienten verwisselin_g groter. 
3. Fouten door verkeerde gegevens doorsturen via Lantis. TD 20 

6 1. Verkeerd shiften op het toestel. Ik heb begrepen dat dit bij HR! 50 
iedere fractie van elke patient zal gaan gebeuren, wat dus 
veel fouten kan veroorzaken. 
2. Selecteren van de verkeerde patient, als de naam HRI 30 
meerdere keren voorkomt. (bijv. 10 x Jansen) 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Laborant Top3 Code Pun ten 
3. Verwisseling van patienten en hulpmiddelen. De OM 20 
patienten worden niet meer op een vast toestel bestraald. 
Gegevens en hulpmiddelen kunnen hierdoor op het 
verkeerde toestel liggen of de patient weet niet waar hij 
naartoe moet. 

7 1. Fout selecteren van een patient bij de bediening van het HRI 50 
bestralingstoestel (dubbele namen). 
2. Yerkeerd uitvoeren van de shift, omdat naar wat ik heb HRI 30 
begrepen straks bij iedere patient een shift uitgevoerd moet 
worden . 
3. Yerkeerde hulpmiddelen bij verkeerde patienten ivm het HRI 20 
uitwisselen van patienten op verschillende toestellen. 

8 1. Yerschi l in behandel protocollen, (op andere merk OM 60 
versneller toegespitst. 
2. Slecht ingewerkt worden met nieuwe apparatuur. OK 40 
3. Weet niets meer, behalve fileprobleem/geen x 0 
fietsenstalling/rookhok/parkeerprobleem/Jangere reistijd etc. 
Vermoeide en gestreste medewerkers. 

Tabel A33 Veni,erkinf! resu/taat 'too 3 ' 

I Laboranten I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I Som I Percentage I 
Classificatie 
code 
T-EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TD 20 0 0 30 20 0 0 0 70 8,75 % 
TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0-EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OK 40 0 0 0 0 0 0 40 80 10 % 
OP 0 10 0 50 0 0 0 0 60 7,5% 
OM 0 40 60 20 35 20 0 60 235 29,375 % 
oc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H-EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HRQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HRC 40 0 40 0 0 0 0 0 80 10% 
HRV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HRI 0 50 0 0 45 80 100 0 275 34,375 % 
HRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 800 100% 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Appendix Al 7. V ergelij king en HFMEA - PRIS MA 

Fig1111r A32. Vergelijking I per subcategorie. 
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Fi'j!!111r A34. Verge/ijking 2 per subcategorie. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Fig1111r A35. Vergelijking 2 per hoofdcategorie. 
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Figuur A36. Verge/ijking 3 per subcategorie. 
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Figuur A37. Verge/ijking 3 per hoo(dcategorie. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 

Figuur A38. Verge/ijking 4 eer subcategorie. 
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Figuur A40. Vergelijking 5 per subcategorie. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Fig1111r A41. Vergeliiking5 per hoo(dcategorie. 
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Figuur A42. Vergelijking 6 per subcategorie. 

PRF/ X 

!IP RISM A 

• HFM EA met weegfactoren 1, 2, 3 en 
4 

Cl PRISM A 

II HFM EA met weegfactoren 0.05, 0 ,25 , 3 en 12 

QI 

g> 2Q% JA---111--------111---------,,.---------l 
'E 
~ 15% J,}---l•------f ... 1'111---------11----------l 

~ 

5% 

Q%_j.l. .... .llpi1J11i...ar,....,..1-.,i.111,iilllll""' ............ .w-.u~.-1:11, ... 1i-~1""...,., 
~ou~~~~~u~~OU>~~wr~x 
rrr 0000 .~~~~I~Iww~ i-'.. Q IIIII II~ 

PRlSMA categorie 

Figuur A43. Verge/ijking 6 per hoo(dcategorie. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A44. Vergelijking 7 per subcaregorie. 
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Figuur A46. Verge/ijking 8 per subcategorie. 
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Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A47. Vergeliiking 8 per hoo(dcategorie. 
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Figuur A48. Vergelijking 9 per subcategorie. 
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Fig1111r A49. Verge/ijking 9 per hoo(dcategorie. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A50. Vergelijking 10 per subcategorie. 
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Fig1111r A52. Vergelijking 11 per subcategorie. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Figuur A53. Vergelijking 11 per hoofiicategorie. 
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Figuur A54. Vergelijking 12 per subcategorie. 
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Figuur A55. Vergelijking 12 per hoo(dcategorie. 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 

Als altematief zijn per vergelijking de subcategorieen, die zowel bij de HFMEA als bij PRISMA 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 HFM EA en PRISMA 
hetzelfde zijn. 

erge 11 m 

TD 

PRISMA 35 

HFMEA 25 

Chi-Kwadraat = 35,552 
DF = 4 
p-value = 0,0000 

v l''k' 2 erge JJ m 

TD 

PRISMA 35 

HFMEA 70 

Chi-Kwadraat = 61 ,854 
OF = 5 
p-value = 0,0000 

erge 11 m 

TD 

PRJSMA 35 

HFMEA 92 ,5 

Chi-Kwadraat = 58,464 
DF = 4 
p-value = 0,0000 

v l" k ' 4 erge 11 m ~ 

TD 

PRISMA 9 

HFMEA 25 

I 

Chi-Kwadraat = 13,726 
DF=4 
p-value = 0,0082 

v l" k ' 5 erge 11 mg 

II TD I 

t;~:A II 
9 

I 70 

Chi-Kwadraat = 24,490 
DF = 5 
p-value = 0,0002 

OP OM 

28 9 

14 43 

TC OP 

13 28 

5 39 

OP OM 

28 9 

58,75 147,8 

OP OM 

14 13 

14 43 

OP I OM I 
14 

I 
13 

I 39 119 

Jeroen Rutteman; Faculteit Technologie Management 

HRV 
II 

22 24 II 
9 15 II 

OM HRV HRI 

9 22 24 

119 22 38 

HRV HRI 

22 24 

19,5 ~ rr 

HRV HRI 

10 17 

9 15 

HRV I HRI I PRF I 
10 

I 
17 

I 
5 

I 22 38 7 

140 



Bij lagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRISMA 
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Bijlagen: Transities in de gezondheidszorg; complementair gebruik van HFMEA en PRJSMA 
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