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Veiligheid  

MAST, J. EN LANGELAAN, M.  

 

Op 28 november publiceerde het EMGO+/Nivel de nieuwe cijfers over zorggere-

lateerde schade, potentieel vermijdbare schade en potentieel vermijdbare sterfte. Dit 

vierde dossieronderzoek bij overleden patiënten geeft inzicht in de patientveiligheid 

in Nederlandse ziekenhuizen. KiZ beschrijft de uitkomsten.  

In 2011-2012 werden de VMS Veiligheidsthema's "Medicatieverificatie bij opname 

en ontslag" en "High Risk Medicatie - klaarmaken en toedienen van parenteralia" 

geëvalueerd. De implementatie van deze thema's liep achter op de andere thema's. 

Joanna Klopotowska en anderen beschrijven de resultaten uit de tweede evaluatie 

van deze thema's, uitgevoerd in 2015-2016.  

Met het oog op de toenemende complexiteit in de zorg is het voor kwaliteit en 

veiligheid van belang dat zorgverleners en organisaties goed kunnen omgaan met 

veranderingen. Hierbij is het belangrijk dat zorgverleners leren van wat er (niet) goed 

gaat op de werkvloer en proactief te werk gaan door initiatief te nemen om de 

huidige omstandigheden te verbeteren of nieuwe situaties te creëren.  

Kirsten Dabekaussen en anderen schrijven over een verschuiving van aandacht voor 

de systeembenadering waarbij het monitoren van kwaliteit en het ontwikkelen van 

protocollen, richtlijnen en checklists centraal staan, naar een 'lerende' benadering 

waarbij personen binnen het systeem zelf in samenspraak met collega's 

kwaliteitsverbeteringen kunnen initiëren (Safety I versus Safety 113) 

Verbeterplannen worden vaak gemaakt naar aanleiding van processen die niet 

optimaal zijn verlopen. Steeds meer komt het besef dat het juist ook belangrijk is om 

hauw aan te sluiten bij de praktijk van alledag, bij dingen die al goed gaan. Het 

aansluiten bij gewoontes, routines en gebruiken vergroot de kans op succes. Nikki 

Damen voerde in een Australisch ziekenhuis een zogenaamde  

'waarderende procesanalyse met FRAM' uit naar de uitvoering van het antistol-

lingsbeleid rondom operaties, een complex proces en voor veel ziekenhuizen al jaren 

een struikelblok.  

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen vinden er medische incidenten plaats. Patiënten 

willen kort na een medisch incident op de hoogte worden gesteld en bij het 

onderzoek naar een incident betrokken worden. Zorginstellingen zijn hierin nog 

regelmatig terughoudend. In Leernetwerk OPEN wordt door ziekenhuizen en 

onderzoekers de basis gelegd om patiënten te informeren en te betrekken bij het 

onderzoek na het incident.  

Veel professionals werken in een context waarin verwacht wordt dat zij publiek en 

professioneel verantwoording afleggen (accountability). Deze context heeft een 
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functie in het bewaken en continu verbeteren van de kwaliteit van professioneel 

werk. Het belang van het afleggen van professionele verantwoording wordt erkend, 

maar genereert ook druk omdat professionals door bijvoorbeeld de patiënt kunnen 

worden aangeklaagd als er mogelijk een fout is gemaakt. Erik Renkema verdedigde 

zijn proefschrift in Groningen dat meer inzicht geeft in de attitude van de medisch 

specialist ten aanzien van de verantwoordingscontext en hoe deze attitude van 

invloed is op het professionele gedrag. 
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