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Vandaag: Geïnformeerde cultuur 

is een cultuur die we met elkaar vormgeven, 

waarin we elkaar actief informeren zodat: 
 

• iedereen op de hoogte is van alle relevante 

informatie,  

• fouten en afwijkingen gemeld worden, 

• blamefree geleerd wordt,  

• zaken nauwkeurig worden overdragen en  

• flexibel georganiseerd wordt bij afwijkingen. 



Increasingly Informed 

Why didn’t I know? 

Why didn’t my advisors know? 

Why wasn’t I informed? 

Why didn’t I ASK?! 

Winston Churchill 



Quotation: 
Donald 

Rumsfeld  
12 Feb 2002 

• There are known knowns;  

• there are things we know 

we know 

 

• We also know there are 

known unknowns;  

• … we know there are 

some things we do not 

know 

 



Quotation: 
Donald 

Rumsfeld  

12 Feb 2002 

• But there are also 

unknown unknowns 

• the ones we  

don't know we  

don't know… 

 

• … it is the latter 

category that tend to 

be the difficult ones. 



Programma 

1. Geschiedenis zorgveiligheid 

2. Het probleem 

3. Waardoor maken mensen fouten? 

4. Melden van incidenten en cultuur 

5. Twee sporen: systeem en mens 



 1999: To err is human 

 2004: Hoogervorst en 

Willems 

 2007: eerste 

dossieronderzoek (2004) 

 2007: start landelijk 

programma vmszorg 

 2008: tweede 

dossieronderzoek (2007) 

 2013: derde 

dossieronderzoek (‘11-’12) 



Hoe groot is het 

probleem?2004 

Fatale incidenten per jaar 
 

• Arbeid     82  

• Beroepsziekten 3500 tot 5500 

• Verkeer   720 

• Ziekenhuiszorg 1735 

6 patiënten 

per dag 



Hoe groot is probleem? 

2004   1735 

2008   1960 

 

2012-2013   970 

 

Bron: Cordula Wagner, EMGO-Nivel 



Amalberti (2001) 

 Waar zit de zorg in dit 

plaatje? 



Wat gaat er mis in ziekenhuizen? 

 Verkeerde diagnose en dus behandeling 

 Verkeerde medicatie (verwisseling) 

 Verkeerde been 

 Apparaat doet anders dan verwacht… 

 Infectie 

… 
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Met 

• Processen beter in de hand hebben:  

minder onverwachte “ellende” 

• Iedere medewerker aandacht voor veiligheid 
 

En ook 

• Minder economische schade/claims 

• Voldoen aan eisen van  

overheid, IGZ en  

eigen beroepsgroepen 

• Prettiger werken 

Hoofddoelstelling: een veilige plaats 
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Het voorkomen van (vermijdbare) schade  

aan een patiënt / cliënt die ontstaat door: 

  

  tekortkomingen in het systeem of  

 

  niet volgens de professionele standaard 

 handelen 

Definitie patiënt/cliëntveiligheid 
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2008 of ….. toch later? 

20 



 Beleid & strategie 

 Leiderschap & Cultuur 

 Prospectieve risico-

analyse 

 Retrospectieve risico-

analyse 

 Continu verbeteren 

 Rol patiënt 21 

Zorgsysteem: Rein Willems 



Waardoor 

maken 

mensen 

fouten? 

Waarom 



Vergissing Uitlokkende ZiekenhuisOmgeving 





???? 



???? 



 

Lasix of Losec? 



Waarom melden? 

 Leren 

 Achterliggende oorzaken opsporen 

 Actie nemen tot verbetering 

Oorzaken zoeken  

in organisatie en systemen,  

niet in mensen 



 

De cultuur rond 

melden in de zorg: 

Blame 

No-blame 

Just 



Blame: 

 

een  

onveilige 

cultuur 



http://www.confidenceconnected.com/connect/article/understanding_the_second_victim_phenome

non/ 





Blunder? 





Rechtvaardige cultuur 
(just culture) 



Een rechtvaardige cultuur 

SUBSTITUTIE-TEST
Zou  ieder ander hier dezelfde afwijking gemaakt 

kunnen hebben? 

IS SPRAKE VAN EEN 
ONBEDOELDE AFWIJKING        

VAN DE
PROCEDURE?

Relevante protocollen / 
procedures duidelijk, 

beschikbaar en uitvoerbaar?

Selectie-, instructie- of 
ervaringsprobleem of 

persoonlijke omstandigheden?

SYSTEEM-PROBLEEM

Tijdelijk verbod (1 week) op uitoefenen van 
bepaalde taken/werkzaamheden

Schriftelijke waarschuwing

ZIEKENHUISDIRECTIE
VERANTWOORDELIJK

NALATIG GEDRAG

MEDEWERKER / 
MEDISCH SPECIALIST 
VERANTWOORDELIJK

RECIDIVE

NNJ J

J

Mondelinge waarschuwing

LEGENDA:

J

N

J

SUBSTITUTIE-TEST
Zou  ieder ander hier dezelfde keuze voor het afwijken 

gemaakt kunnen hebben? 

J NN

SYSTEEM-
PROBLEEM

SYSTEEM-
PROBLEEM

Compliantie-model:

Safetrix procedure
Beatrixziekenhuis Gorinchem

START

IS SPRAKE VAN EEN 
BEDOELDE AFWIJKING           

VAN DE

PROCEDURE?

ANALYSEPAD BANALYSEPAD A

Ontslag / 
Ontbinding toelatingsovereenkomst

ROEKELOOS GEDRAG

Tijdelijk verbod (1 maand) op uitoefenen van 
bepaalde taken/werkzaamheden

RECIDIVE

RECIDIVE

RECIDIVE

Versie dd 14-8-’09

SUBSTITUTIETEST 
Zou ieder ander hier dezelfde keuze voor 

het afwijken hebben gemaakt? 
 



Medisch Contact 24-

10-2013 

Rechtvaardig? 



Zorgveiligheid door 2 sporenbeleid 

Managen van processen met hun risico’s 

 

Mensen 



Procesbeheersing 
Van simpele tot super-complexe processen 

Jijzelf 

Binnen een 

afdeling 



Definitie 

Een betrouwbaar systeem is een 

systeem dat kan signaleren dat 

een actie fout aan het gaan is en 

niet pas als de actie  

fout is gegaan 
 

Karl Weick, 2005 



 

1. Focus op onverwachte gebeurtenissen 

2. Terughoudend met simplificeren 

3. Richt u op operationele processen 

4. Wees veerkrachtig  

5. Toon respect voor ervaring en expertise 



1. Focus op onverwachte 

gebeurtenissen 

Wat kan er hier 

misgaan? 

 Niet in slaap laten 

sussen, omdat het 

‘altijd’  goed gaat 
 

“Say … what’s a mountain  

      goat doing way up here in  

      a cloud bank?” 



Zorg: Interventie/ vragen stellen 

 Herken het ‘Niet-Pluis’-gevoel 

 DURF te handelen bij het ‘Niet-Pluis’-gevoel! 

 Stop anderen 

 

 Dat vergt moed, maar het kan levens redden 



Van:  “Ik weet wel hoe het zit” 

Via:   “Het is toch ingewikkelder dan ik dacht” 

Naar: “O, gaat het hierom” 

2. Terughoudend met 

simplificeren 



2. Terughoudend met 

simplificeren 

 Simplificeren helpt om besluiten te nemen 

 Risico dat je wat over het hoofd ziet 

 Alternatieve kijk op de zaken hebben 

 “Gaat het wel goed?” 



Zorg: simplificeren bij de  

analyse van incidenten 

 Leden VIM-commissie 

 

 Verwachtingen 

 Vooroordelen 

 Veronderstellingen 



 

Kent uw leidinggevende het operationele proces? 

Zien jullie hem/haar wel eens? 

Communiceren jullie effectief? 

 



Zorg: 

Veiligheidsrondes 

Wie loopt ze? 

Met welk doel? 

 Hoe zien ze er uit? 



Overdracht binnen het 

primaire proces 

 Tussen dezelfde zorgverleners 

 Na (weekend)diensten 

 Tussen afdelingen 

 Mondeling, op papier of elektronisch 

 Tussen zorginstellingen 

 



Taal 



Gevaar: domeinen 

Apotheek 

IC 

Verpleegafdeling 

MID 

Inkoop 

KCL 

OK Röntgen 



4. Wees veerkrachtig 

Omgaan met het onverwachte vraagt: 

 Opmerkzaam zijn 

 Anticiperen 

 Improviseren 

 Organiseren 

 Acteren 



Rule Based Safety Culture 

Bron: Maandblad Arbo 



Regel: handen wassen 



Regels en angst 



Lindenberg 



Invloed omgeving op gedrag 
(Keizer, Lindenberg, Steg, 2008) 



Invloed omgeving op gedrag 



Improviseren 

Moet je je aan protocollen 

houden? 

 Welk protocol mag je nooit  

overtreden? 

 Voorbeeld(en) zorg 

 

Maar dat is niet genoeg 

 Ga een stap verder 

om het onverwachte 

te verslaan! 

 



Improviseren 

Volg de regels als het kan,  

maar wijk af als het moet 



Out of the box 



Initiatief versus Gehoorzaamheid 

Creativiteit versus Uniformiteit 

WAARSCHUWING 

 

KANS OP 

DILEMMA’S! 



 



5. Respecteer deskundigheid 

• Respect & vertrouwen 

• Expertise en ervaring <-> hiërarchie 

• Luister naar anderen: samen weten we meer
  



Respect your team 



Zacht op de 

relatie 

• Luister en oordeel niet 

• Bekijk het van meer kanten 

• Vertel feiten/ observaties en geen 

meningen 

• Zoek niet naar de schuldige collega 



Hiërarchie 



Zorg: 

hiërarchie  

of  

samen 

opmerkzaam? 



Zorg: hiërarchie of  

samen opmerkzaam? 

Time-out in de OK 

Maak een team 

Wat gaan we doen? 

 

TOP-vragen 

 Juiste patiënt? 

 Welke 

procedure? 

 Rechts of 

links? 

 Apparatuur 

aanwezig? 

 Apparatuur 

doet het? 

 



Deel van het team:  

de geïnformeerde patiënt 



 Patiënt als bondgenoot in 

bewaken patiëntveiligheid 

 Patiënt ziet vaak dat 

er iets niet klopt 

 Geeft signalen of 

klachten om de zorg 

beter te maken 

 Ondersteun de rol 

patiënt om de zorg 

veilig te maken 


