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ASz - onze locaties 

46.000 dagbehandelingen 

201.000 eerste polibezoeken 

434.000 operatieve verrichtingen (16 ok’s) 

2800 bevallingen 

900.000 bloedafnames 

33.500 opnames 

Locatie Amstelwijk 
Locatie Sliedrecht 

Locatie Dordwijk- hoofdlocatie Locatie Zwijndrecht 
Buitenpolikliniek GOED Ridderkerk 

Onze inspanningen per jaar: 

285 miljoen euro omzet per jaar 

6.000 medische apparaten 



Onze medewerkers 

Wij zijn trots op 

onze medewerkers! 

 

 

4000 medewerkers 

120 arts-assistenten io  

250 specialisten 

100 arts-assistenten niet io 

700 vrijwilligers 

500  stagiaires 

Wij ontvangen jaarlijks 5000 sollicitatiebrieven 



 Van kwaliteit naar TOP kwaliteit 

 
Winnaar 2013: nr. 1 AD ziekenhuis top 100 

Trots op de verschillende keurmerken en certificaten 

Trots op nominaties 

http://www.zorgmetsterren.nl/
http://www.hartenvaatgroep.nl/over-ons/wat-doet-de-hartvaatgroep/belangenbehartiging/spataderkeurmerk.html


Het ziekenhuis is anders! 

• Dokters/verpleegkundigen lopen zelf geen risico (piloot wel) 

 

• Teamwerk onvoldoende 

 

• Professionele autonomie; en onvermoeibaar en geen fouten 

 

• Patiënten zijn anders in het bedrijfsleven 

 

• Patiënten zijn allemaal verschillend 

 

• Wel in het ziekenhuis 1200 protocollen en duizenden 

indicatoren! 

 

• En ook productie versus kwaliteit en hiërarchie! 

 

 



2005 
Uitval stroomvoorziening 

Rijnstate Arnhem 

2006 
Clostridium-bacterie  
 Deventer ziekenhuis 

IC diakonessen  

Utrecht  

2006 
Brand op OK 

Twenteborg 
Ziekenhuis te Almelo 

2011 
Slachtoffers 

 maagverkleining 
Scheper ziekenhuis 

2011 
Klebsiella  
Maasstad 

2009 
Hoge sterfte 
Cardiologie  

Radboud Nijmegen  

2011 
Uitval ICT 

UMC Groningen 

2009 
Slachtoffer 

Zweedse band 
Atrium Heerlen 

2011 
Brancherapport PWC 
Ziekenhuizen dreigen 

op zwart zaad te komen 

Ziekenhuis, een risky business 



Als ik hier als patiënt zou  

worden behandeld zou ik  

me veilig voelen? 

 

ja / nee 

Vraag 



High Reliability organiseren   (HRO) 

Volledig gericht op:  
 

betrouwbaar maken van alle bedrijfs- en 

zorgprocessen,     
     + 

alle medewerkers zijn in staat om risico’s te 

zien die de betrouwbaarheid verminderen  



High Reliability 
5 kernprincipes: 

 1. gerichtheid op  

verstoringen 2. terughoudend  

met simplificering 

3. gevoeligheid voor  

de uitvoering 

4. toewijding aan  

veerkracht 

5. respecteren  

van expertise 



Casus 

 



Alles  in de organisatie draagt eraan bij dat 

onverwachte risicosituaties 

 niet leiden tot schade voor patiënt of medewerker 

Risico’s beheerst worden, en  

    zelfs 

De organisatie /   

het systeem 

Processen 
(zorg-,  
ondersteunend, 
facilitiar) 

Resultaten 

Hoge betrouwbaarheid = …. 



Processen 

Zorgverlening - 

Ondersteunende -  

Faciliterende - 

Resultaten  

Zorgverlening 
van: 

Individuen, 

Teams / afdelingen, 

Hele organisatie 

Techniek Organisatie 

Taken Omgeving 

Vanuit procesuitvoering en resultaten > feedback op 

het systeem 
• incidenten, onveilige situaties, risico’s 

• rode / groene kaarten, klachten, tevredenheid patiënten, 

• uitkomsten zorg: indicatoren, complicaties, heropnames, e.d. 

• procesinformatie: wachttijden, ligduur, afzeggingen, etc… 

Organisatie > processen > resutlaten 



Voorschrift    

Reactief 
Na elk incident 

ondernemen we actie 

 Bureaucratisch 
We hebben systemen om 
alle risico’s te managen 

Pro-actief 
We zijn alert op mogelijke 

risico’s 

Vooruitstrevend 
Veiligheid is integraal 

onderdeel van alles wat we 
doen 

Controle   

Acceptatie  

Commitment 

Toewijding   

Beleving 
medewerkers 

‘Zorg als ambacht’ 

‘Waakzame professional’ 

‘Collectieve professionaliteit’ 

‘HRO’ 

Groeien naar hoge betrouwbaarheid 



Best practices HRO 



• Teamsamenwerking (    autonomie) 
 • Cultuur open & veilig  (actieve aandacht voor) 

 
 

• Standaardisatie  (     onnodige variatie) 

 

Wat doen zij goed 



De waarde van Veiligheid 
 

Veiligheidsprogramma 
Albert Schweitzer ziekenhuis 2013 - 2016 

• Risicomanagement,  

 risicobewustwording 

• Teamsamenwerking, 

• Analyses, 

• Verbetercyclus, 

• Patiënt als partner, 

• Leiderschap, 

• Veiligheidscultuur, 

• Human factors, 

• Communicatie, 

• Scholing, 

• Meten / monitoring 

ASz 2013 - 2016 



Medisch Leiderschap 

Ego-checks voor je relatie met de ander: 

• Begin met vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen 

• ‘People want to know how much you care before they care how 

much you know’ 

• Luisteren en je oordeel uitstellen 

• Fortiter in re, suaviter in modo: sterk in de inhoud en 

zachtaardig in de uitvoering 

• Ik-boodschappen in plaats van jij-beschuldigingen 

• Hoe kan ik de ander laten groeien? 



Medisch Leiderschap 

Ego-checks voor jezelf: 

• Begin met vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen 

• Geef aandacht en tijd aan jezelf en je behoeften 

• Leef als een samoerai: in het hier en nu, met het besef dat je elk 

moment om het leven kunt komen 

• Wees in alles eerlijk tegenover jezelf en de ander 

• Je hoeft niet alles zelf te doen en zelf te weten 

• Fouten maken mag, het zijn lessen 

• ‘Servant’ yes, ‘Pleaser’ no! (Wel dienen, maar niet om aardig 

gevonden te worden) 

 



Risicofactoren van het bestuur 

/directie 

(De echte sluipmoordenaar) 

 

• Bestuur op afstand 

• Ons kent ons 

• De babyfoon staat niet aan         luisteren! 

• De baby huilt niet (signalen komen niet door, eerste goede RvB 

of RvB doet er niets mee) 

• Onmin is de norm (als de cijfers goed zijn) 

• Succes slaat dood (minder open voor kritiek, meer nadruk op 

groei dan onderhoud) 



• Begint bij authenticiteit 

• Eigen kernwaarden  

– transparantie 

– eerlijkheid 

– dichtbij, weten wat er leeft 

– respect 

– goed team, aanvullende competenties 

– plezier / humor 

– pak de kansen 

• Zelf de eerste stap zetten 

• Top sport, fit blijven 

• Veel tijd en inzet (gaat niet van zelf) 

• Geen baan, maar een bestaan 

 

 

Leiderschap / Raad van  Bestuur 



Conclusie… 

 

 

…. En toch 


