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Voorwoord 

“Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren.” Dat is het gezamenlijk streven van 

de acht universitair medische centra. Daarmee nemen zij verantwoordelijkheid voor én geven zij 

richting aan kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg.  

Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide 

kwaliteitsinformatie. Veel kwaliteitsinformatie wordt in en door ziekenhuizen verzameld, maar de 

betekenis van deze informatie is soms moeilijk te interpreteren. Dit belemmert het vanuit 

instellingsperspectief sturen op continue kwaliteitsverbetering en daarmee op de kwaliteit van de 

patiëntenzorg.” 

 

Doel van het NFU-programma Sturen op Kwaliteit is de leden van de Raad van Bestuur van de 

ziekenhuizen, waaronder de acht Universitair Medische Centra (UMC’s) op handzame wijze te 

voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg op instellingsniveau. Welke 

informatie nodig is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen waar de 

UMC's zich in het programma Sturen op Kwaliteit op richten. Dit programma wordt uitgevoerd 

onder leiding van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Het programma wordt gefinancierd door 

het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg 

te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw (Projectplan Programma Sturen op Kwaliteit).  

 

Als onderdeel van het programma Sturen op Kwaliteit leveren wij een bijdrage aan het leren te 

leren van calamiteiten. De doelstelling van het onderzoek luidde: 

 

“Het opleveren van een screeningsinstrument om de kwaliteit van verbetermaatregelen 

te kunnen beoordelen, waarmee de bestuurders en/of toezichthouders in staat worden 

gesteld kritische succesfactoren te identificeren”. 

 

Voor u ligt de eindrapportage van het project met een looptijd van drie maanden:  

 

Leren te leren, de volgende stap.  
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Samenvatting  

Aanleiding 

Potentieel vermijdbare sterfte in de gezondheidszorg is een probleem en dit sterftecijfer is de 

afgelopen jaren niet gedaald. In de praktijk blijkt dat dezelfde soort calamiteiten zich herhalen, 

ondanks de toegenomen aandacht voor de analyses en de daaruit voortvloeiende 

verbetermaatregelen. Blijkbaar is het huidige systeem nog niet zo ingericht dat leren van 

calamiteiten leidt tot het voorkómen van calamiteiten.  

                                                                    

  

Figuur 1. Proces van leren van calamiteitenanalyses 

 

Een lerende organisatie zal de uitkomst van het gehele bovenstaande proces van melden, 

analyseren, formuleren van verbetermaatregelen, implementeren van verbetermaatregelen en 

monitoren van de effecten van de implementatie moeten optimaliseren. Indien één van de 

onderdelen van het proces zwak is, zal dit de hele keten, en daarmee het uiteindelijke product 

(het voorkómen van calamiteiten), negatief beïnvloeden. Dat is eenvoudig voor te stellen volgens 

onderstaande formule:  

 

 

Figuur 2. Uitkomst proces van calamiteitenanalyse [7] 

 

Er is veel aandacht voor het registreren, melden en analyseren van calamiteiten. Dat betekent 

overigens niet dat deze onderdelen niet verder verbeterd kunnen worden. Aan de selectie, 

Melding x analyse x verbetermaatregel x implementatie x monitoring = kwaliteitsverbetering 
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implementatie en monitoring van verbetermaatregelen lijkt in de praktijk minder aandacht besteed 

te worden dan aan de melding en analyse. Mogelijk hebben beperkende factoren als tijd en geld 

hiermee te maken. Voor dit project wordt middels een enquête achterhaald of dit het geval is en 

wordt specifiek gekeken naar het kritisch en objectief beoordelen van de kwaliteit van 

verbetermaatregelen voortvloeiend uit de calamiteitenanalyses.  

Het doel  

Het doel van het huidige project is het ontwikkelen van een instrument om informatie te verkrijgen 

over de kwaliteit van verbetermaatregelen voortvloeiend uit een calamiteitenanalyse. 

Verbetermaatregelen van goede kwaliteit zullen na succesvolle implementatie bijdragen aan de 

verbetering van de kwaliteit en veiligheid in de zorg. 

Methode 

Het onderzoeksteam bestaat uit vijf leden. Een anesthesist-intensivist uit het AMC en een 

vaatchirurg uit het UMCG. Beiden zijn tevens betrokken bij de afwikkeling van calamiteiten in het 

betreffende ziekenhuis. Deze projectleiders werken samen met een arts-onderzoeker uit het 

AMC. Tijdens het project is er samengewerkt met externe experts die gespecialiseerd zijn in de 

analyse van calamiteiten in verschillende gebieden van de samenleving. Tijdens wekelijkse 

overlegmomenten werd de voortgang van het project besproken en tijdens een tweetal 

expertmeetings is het uiteindelijke model ontwikkeld en intern gevalideerd. 

Het project is in drie fasen in te delen. Allereerst werd middels een enquête achterhaald 

hoe er momenteel in de praktijk wordt omgegaan met verbetermaatregelen. Deze enquête is 

uitgezet bij de leden van de Raad van Bestuur en de Medische Directies van alle UMC’s. 

Tegelijkertijd is er een literatuuronderzoek uitgevoerd in het domein gezondheidszorg om 

kwaliteitskenmerken van verbetermaatregelen vast te stellen. De artikelen moesten gaan over 

barrièremanagement in het algemeen of specifiek over (kwaliteitskenmerken van) 

verbetermaatregelen. Barrièremanagement houdt zich bezig met de waarborging van de functie 

van maatregelen binnen een organisatie die incidenten behoren te voorkómen. Het kan 

betekenen dat er een barrière wordt ingebouwd, maar ook dat de oorzaken worden weggenomen 

om dit te bewerkstelligen. Met andere woorden, in het eerste geval wordt er aan 

symptoombestrijding gedaan en in het tweede geval wordt de onderliggende ziekte weggenomen. 

De betrokken inhoudsdeskundigen werd gevraagd belangrijke literatuur uit aanpalende sectoren 
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aan te leveren. De opgedane kennis is vervolgens besproken in een tweetal meetings. Alle 

geïdentificeerde literatuur werd geïncludeerd indien deze voldeed aan de vastgestelde 

inclusiecriteria. Speciale aandacht werd besteed aan de artikelen met conceptuele modellen die 

voldeden aan de vooraf gestelde eisen. Ze moesten inzichtelijk maken in welke categorieën 

barrières in te delen zijn en op welke punten deze barrières aangrijpen in het systeem of wat hun 

beoogde effectiviteit is. Daarna werden de modellen gescreend op bruikbaarheid en werd er een 

nieuw model ontwikkeld dat in een tweede bespreking intern gevalideerd werd. Dit traject is in 

een tijdsbestek van drie maanden doorlopen.  

 

Figuur 3. Projectontwerp, looptijd drie maanden 

Resultaten  

Enquête – Er werden geen grote verschillen tussen de UMC’s gevonden in de afhandeling van 

de calamiteiten. In het onderzoeksteam zijn vrijwel altijd (para)medici en kwaliteitsadviseurs 

aanwezig. In sommige UMC’s worden alle verbetermaatregelen voortvloeiend uit de analyse 

geïmplementeerd en soms wordt een selectie hiervan geïmplementeerd. Er is geen uniforme 

werkwijze in de prioritering. Vaak gebeurt prioritering op grond van urgentie, haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid in de tijd in samenspraak met de betrokkenen en de afdelingshoofden en 

eventueel in overleg met de directeur Medische Zaken. Er werd bevestigd dat herhaling van 

calamiteiten plaatsvindt, maar de ideeën over de oorzaken hiervan verschilden.  

Literatuuronderzoek – Uit de verschillende databases werden 615 artikelen geëxtraheerd. Bij de 

analyse bleek dat er geen specifiek bij de gezondheidszorg aansluitend antwoord op de 

onderzoeksvraag kon worden verkregen. Met behulp van experts op het gebied van kwaliteit 

werden verschillende belangrijke studies gevonden uit andere veiligheid kritische sectoren. De 

hieruit ge-extraheerde artikelen vormden de basis voor het ontwikkelen van het model.   

Literatuur 
aanpalende 

sectoren

Enquête

Literatuur-
onderzoek

Expert 
meeting 1

Expert 
meeting 2
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Model en interne validering – Uit de artikelen die modellen bevatten om de kwaliteit van 

verbetermaatregelen te beoordelen, werden vier modellen geïdentificeerd die een basis konden 

vormen voor een model. Er werd consensus bereikt over de waarde en overlap van de 

afzonderlijke modellen en essentiële aspecten uit de geselecteerde modellen werden 

gecombineerd tot een nieuw model. Dit is vervolgens vertaald naar de gezondheidszorg. Om tot 

een juist gebruik te komen werd een gebruiksaanwijzing ontworpen waarin de gebruiker stap voor 

stap in staat wordt gesteld de verbetermaatregelen te classificeren. Uit de interne validatie blijkt 

dat nagenoeg alle verbetermaatregelen goed en snel in het model geplaatst kunnen worden.  
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Het model bestaat uit 2 assen:  

- Op de horizontale as wordt weergegeven of de verbetermaatregel een effect heeft vóór 

of ná de ongewenste gebeurtenis. Er zijn verbetermaatregelen die voorkómen dat de 

ongewenste gebeurtenis optreedt (preventieve maatregelen, linkerzijde) en maatregelen 

die gericht zijn op het verminderen van de consequenties van het optreden van de 

ongewenste gebeurtenis (correctieve maatregelen, rechterzijde).  
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- Op de verticale as wordt de sterkte van de verbetermaatregel aangegeven. Indien met 

de verbetermaatregel de bron wordt aangepakt, zal dit in theorie een sterkere maatregel 

zijn, dan wanneer de verbetermaatregel gericht is op een aanpak met behoud van de 

bron. Met andere woorden, in het eerste geval wordt de onderliggende ziekte 

weggenomen en in het tweede geval wordt er aan symptoombestrijding gedaan. Er 

ontstaat een vierdeling, waarbij de verbetermaatregelen die in het linker boven kwadrant 

vallen, sterker zijn dan de maatregelen die in het rechter onder kwadrant vallen. Om dit 

te benadrukken is er gekozen voor de kleurverdeling in de vierdeling. 

Onderstaand is een nadere omschrijving gegeven van de specifieke verbetermaatregelen in de 

kwadranten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende typen: 

- Eliminatie / vervanging: deze maatregelen halen de oorzaak weg en verzekeren dat de 

ongewenste gebeurtenis (of het bijhorende effect) niet meer kan optreden; 

- Controle: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak, maar voorkómen wel dat de 

ongewenste gebeurtenis (of het bijhorende effect) optreedt (vaak door technische 

maatregelen); 

- Administratieve procedures: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak, maar zijn er 

door bijvoorbeeld procedures, werkafspraken en opleiding op gericht om de ongewenste 

gebeurtenis (of het bijhorende effect) te voorkómen of verminderen; 

- Persoonlijke bescherming: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak, maar zijn er 

door persoonlijke bescherming op gericht de ongewenste gebeurtenis (of het bijhorende 

effect) te voorkómen of verminderen.  

Verbetermaatregelen die op deze manier ontwikkeld worden, kunnen ingedeeld worden in vier 

kwaliteitsniveaus: 1, 2, 3 of 4.  

- Niveau 4 maatregel (linker boven kwadrant): kwalitatief zeer sterke maatregel, 

nauwelijks of geen kans op herhaling; 

- Niveau 3 maatregel (rechter boven kwadrant): kwalitatief gemiddeld tot sterke 

maatregel, er blijft een kans op herhaling bestaan, alleen het effect daarvan wordt 

geminimaliseerd; 

- Niveau 2 maatregel (linker onder kwadrant): kwalitatief matige tot gemiddelde 

maatregel, er blijft een kans op herhaling bestaan; 
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- Niveau 1 maatregel (rechter onder kwadrant): kwalitatief slechte tot matige 

maatregel, aanzienlijke kans op herhaling, ook van het effect van de ongewenste 

gebeurtenis. 

Conclusie en aanbevelingen 

In de praktijk blijkt dat niet alle geformuleerde verbetermaatregelen worden geïmplementeerd en 

selectie vindt plaats op de vooraf ingeschatte haalbaarheid en uitvoerbaarheid in de tijd. 

Daarnaast lijkt het erop dat het deel van de geformuleerde verbetermaatregelen dat daadwerkelijk 

gepoogd wordt te implementeren van matige kwaliteit is. Dit blijkt uit de nog altijd bestaande 

aanwezigheid van zich herhalende calamiteiten in de zorg. Wanneer vastgesteld kan worden wat 

de kwaliteit van een bepaalde maatregel is, kunnen beperkende factoren als tijd en geld gerichter 

ingezet worden. Het is zinvoller om te investeren in één kwalitatief goede verbetermaatregel, dan 

in vijf verbetermaatregelen van zeer matige kwaliteit. De selectie zou daarom ook niet alleen op 

basis van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid in de tijd moeten plaatsvinden, maar juist ook op 

basis van de kwaliteit van de verbetermaatregelen. Alleen een kwalitatief goede 

verbetermaatregel zal daadwerkelijk bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en veiligheid in 

de zorg. Om snel inzichtelijk en meetbaar de kwaliteit van de bestaande verbetermaatregelen te 

beoordelen, kan het model voortkomend uit dit project worden gebruikt. Zo kunnen middelen 

gericht ingezet worden door bestuurders en/of toezichthouders. De volgende stap is om met 

behulp van datzelfde model de kwaliteit te verhogen door het in te zetten bij de ontwikkeling van 

de verbetermaatregelen.  



 

 

 

Page 10 of 43 

 

Aanleiding 

Potentieel vermijdbare sterfte in de gezondheidszorg is een probleem en dit sterftecijfer is de 

afgelopen jaren niet gedaald. In de periode van april 2015 tot en met maart 2016 gaat het om 

1035 gevallen.[1] 

In de praktijk blijkt dat dezelfde soort calamiteiten zich herhalen, ondanks de toegenomen 

aandacht voor de analyses en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen.[2] Om te 

voorkómen dat soortgelijke calamiteiten zich herhalen, zullen we moeten leren van onze fouten 

en moeten leren van elkaar. Het Nivel adviseert om middels een gezamenlijk programma de 

sterfte te reduceren door een systeem te ontwikkelen dat zelflerend is. Ook de Rijksoverheid 

probeert dit proces te stimuleren. Sinds 1 juli 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

(Wkkgz) van kracht.[3] De Rijksoverheid heeft de Wkkgz mede in het leven geroepen om 

gezamenlijk te leren van ongewenste gebeurtenissen. Een basisvoorwaarde voor leren, en in het 

speciaal voor leren van elkaar, is transparantie. Transparantie van de calamiteit, van de analyse 

en van de verbetermaatregelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verwacht dat 

zorgaanbieders open en transparant zijn over het leren van calamiteiten en zal zelf meer 

resultaten van het toezicht openbaar gaan maken.[4] 

 

Startpunt van de beweging naar leren en verbeteren was de publicatie ‘Hier werk je veilig, of je 

werkt hier niet’ in 2004 van de toenmalige president-directeur van Shell Nederland B.V..[5] Het 

programma Sneller Beter dat tot 2008 heeft geduurd, bracht het veiligheidsmanagementsysteem 

(VMS) voort dat ervoor diende de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen. De resultaten 

hiervan werden geëvalueerd in het document ‘Monitor Zorggerelateerde Schade 2015/2016’ van 

het Nivel.[1] Sinds het startpunt in 2004 heeft de zorg al veel geïnvesteerd in het registreren en 

analyseren van calamiteiten. Maar uit het feit dat soortgelijke calamiteiten zich blijven herhalen, 

zoals fouten bij medicatie verificatie, overdrachtsmomenten of valincidenten, blijkt dat het huidige 

systeem nog niet zo is ingericht dat leren van calamiteiten leidt tot het voorkómen van 

calamiteiten.[6]  
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Figuur 1. Proces van leren van calamiteitenanalyses 

 

Een lerende organisatie zal de uitkomst van het gehele bovenstaande proces van melden, 

analyseren, formuleren van verbetermaatregelen, implementeren van verbetermaatregelen en 

monitoren van de effecten van de implementatie moeten optimaliseren. Indien één van de 

onderdelen van het proces zwak is, zal dit de hele keten, en daarmee het uiteindelijke product 

(het voorkómen van calamiteiten), negatief beïnvloeden. Dat is eenvoudig voor te stellen volgens 

onderstaande formule:  

 

 

Figuur 2. Uitkomst proces van calamiteitenanalyse [7] 

  

Er is veel aandacht voor het registreren, melden en analyseren van calamiteiten. Deze 

onderdelen zijn in elk ziekenhuis in Nederland goed geïmplementeerd en geborgd. Dat betekent 

overigens niet dat deze onderdelen niet verder verbeterd kunnen worden. Analysemethoden die 

nu worden gebruikt, zijn ingegeven door lokale mogelijkheden en niet door te identificeren welke 

methode voor de voorliggende calamiteit optimaal zou zijn. Een calamiteitenanalyse kan drie 

verschillende doelstellingen hebben: het maken van een reconstructie van de calamiteit op basis 

van verzamelde informatie, een beschrijving van de calamiteitcausatie en het opstellen van 

hypothesen voor verder onderzoek of het faciliteren van het ontwikkelen van 

verbetermaatregelen.[8] De keuze voor een analysemethodiek moet aansluiten bij de doelstelling 

Melding x analyse x verbetermaatregel x implementatie x monitoring = kwaliteitsverbetering 
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van het onderzoek. Daarvoor zijn vele tientallen verschillende onderzoeksmethodes beschikbaar, 

binnen de gezondheidszorg wordt er echter van drie (Tripod, SIRE en PRISMA) gebruik 

gemaakt.[9] In theorie sluiten de gebruikte methoden in de zorg niet altijd even goed aan bij het 

type calamiteit dat zich heeft voorgedaan.  

Aan de selectie, implementatie en monitoring van verbetermaatregelen lijkt in de praktijk 

minder aandacht besteed te worden dan aan de melding en analyse. Mogelijk hebben 

beperkende factoren als tijd en geld hiermee te maken. Voor dit project wordt middels een 

enquête achterhaald of dit het geval is en wordt specifiek gekeken naar het kritisch en objectief 

beoordelen van de kwaliteit van verbetermaatregelen voortvloeiend uit de calamiteitenanalyses. 

Het begrip kwaliteit moet hier worden gezien in het kader van potentieel risico reducerend 

vermogen. Bestuurders en toezichthouders dienen inzicht te hebben waar de risico’s in de 

organisatie liggen. De objectieve informatie over kwaliteit van de in de organisatie uitgezette 

verbetermaatregelen, kan gebruikt worden als indicator en bovendien inzicht geven in 

overkoepelende factoren die bijdragen aan succes of falen.  

 

Het doel van het huidige project is het ontwikkelen van een instrument om snel en objectief 

informatie te verkrijgen over de kwaliteit van verbetermaatregelen voortvloeiend uit een 

calamiteitenanalyse. Verbetermaatregelen van goede kwaliteit zullen na succesvolle 

implementatie bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid in de zorg. Het 

screeningsinstrument zal bestaan uit een model met een gebruiksaanwijzing om de 

verbetermaatregelen te classificeren en de kwaliteit hiervan inzichtelijk te maken voor 

bestuurders en/of toezichthouders dat ook gebruikt kan worden als terugrapportage naar de Raad 

van Bestuur. Met de hulp van dit instrument zullen de UMC’s, maar ook andere ziekenhuizen, 

gezamenlijk kunnen werken aan optimale verbetermaatregelen en daarmee aan een reductie van 

herhalende calamiteiten in de zorg. 
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Methode 

Het onderzoeksteam bestaat uit vijf leden. Een anesthesist-intensivist uit het AMC en een 

vaatchirurg uit het UMCG. Beiden zijn tevens betrokken bij de afwikkeling van calamiteiten in het 

betreffende ziekenhuis. Deze projectleiders werken samen met een arts-onderzoeker uit het 

AMC. Tijdens het project is er samengewerkt met externe experts die gespecialiseerd zijn in de 

analyse van calamiteiten in verschillende gebieden van de samenleving. Tijdens wekelijkse 

overlegmomenten werd de voortgang van het project besproken en tijdens een tweetal 

expertmeetings is het uiteindelijke model ontwikkeld en intern gevalideerd. 

Het project is in drie fasen in te delen. Allereerst werd middels een enquête achterhaald 

hoe er momenteel in de praktijk wordt omgegaan met verbetermaatregelen. Tegelijkertijd is er 

een literatuuronderzoek verricht om kwaliteitskenmerken van verbetermaatregelen vast te stellen. 

Deze opgedane kennis is vervolgens besproken in een tweetal meetings met experts op het 

gebied van kwaliteit en veiligheid om een richting te kunnen geven aan het verbeteren van dit 

onderdeel in calamiteitenanalyses. 

 

Figuur 3. Projectontwerp, looptijd drie maanden 

 

Enquête 

Om inzichtelijk te maken hoe er in de dagelijkse praktijk wordt omgegaan met de totstandkoming, 

prioritering en implementatie van verbetermaatregelen, is er bij wijze van 0-meting een enquête 

opgesteld en uitgezet bij de leden van de Raad van Bestuur en Medische Directies van alle 

UMC’s. In de ontwerpfase is er aansluiting gezocht bij het project van de directeur medische 

zaken en de medisch adviseur en voorzitter van de calamiteiten commissie van het VUmc die 

deel van de uitvraag reeds hadden gerealiseerd door procedures omtrent de afwikkeling van 

Literatuur 
aanpalende 

sectoren

Enquête

Literatuur-
onderzoek

Expert 
meeting 1

Expert 
meeting 2



 

 

 

Page 14 of 43 

 

calamiteiten bij alle UMC’s op te vragen. In samenwerking met hen is de definitieve enquête 

ontwikkeld (bijlage 1, enquêtevragen). 

 

Literatuuronderzoek 

Door gebruikmaking van de zoekmachines PubMed, Business Source Primier, PsychINFO en 

ERIC werd er een literatuuronderzoek uitgevoerd in het domein gezondheidszorg om de 

kwaliteitskenmerken van verbetermaatregelen te achterhalen. De zoekstrategie werd in 

samenwerking met een clinical librarian opgesteld (bijlage 2, zoekstrategie). Hierbij werd een 

vaste set in- en exclusiecriteria gebruikt. De artikelen mochten geschreven zijn in het Nederlands, 

Engels, Duits of Frans en moesten gaan over barrièremanagement in het algemeen of specifiek 

over (kwaliteitskenmerken van) verbetermaatregelen. Barrièremanagement houdt zich bezig met 

de waarborging van de functie van maatregelen binnen een organisatie die incidenten behoren 

te voorkómen.[10] Het kan betekenen dat er een barrière wordt ingebouwd, maar ook dat de 

oorzaak wordt weggenomen om dit te bewerkstelligen. Met andere woorden, in het eerste geval 

wordt er aan symptoombestrijding gedaan en in het tweede geval wordt de onderliggende ziekte 

weggenomen. Daarnaast werden de referenties van de geïdentificeerde studies gescreend op 

mogelijk relevante literatuur. De relevantie van elke studie werd beoordeeld op basis van titel en 

samenvatting. Bij mogelijke geschiktheid werd de volledige tekst van de artikelen beoordeeld. 

 

Modelontwikkeling 

De experts van Intergo zijn gespecialiseerd in de analyse van calamiteiten in verschillende 

gebieden van de samenleving. De human factor in het systeem is essentieel in de beoordeling 

van de veiligheidskundigen en psychologen. Zij gebruiken verschillende analysemethoden en 

specifieke kennis over de werking van het menselijk brein om tot verbetermaatregelen te komen. 

De betrokken inhoudsdeskundigen werd gevraagd belangrijke literatuur uit aanpalende sectoren 

aan te leveren. Deze sectoren zijn spoorwegen, scheep- en luchtvaart, olie- en gas- alsook de 

petrochemische industrie. Tijdens wekelijkse overlegmomenten werd de voortgang van het 

project besproken. 

In een eerste consensus meeting met artsen betrokken bij de afwikkeling van calamiteiten en 

specialisten op het gebied van kwaliteit en veiligheid van buiten de zorg, werden de studies vanuit 
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de gezondheidszorg en uit aanpalende sectoren met elkaar besproken. Alle geïdentificeerde 

literatuur werd geïncludeerd indien deze voldeed aan de vastgestelde inclusiecriteria. Bij twijfel 

werd het gehele artikel beschouwd en door de groep gewogen en bediscussieerd tot er 

consensus bereikt werd. Speciale aandacht werd besteed aan de artikelen met conceptuele 

modellen die voldeden aan de vooraf gestelde eisen. Deze modellen waren bij voorkeur evidence 

based, danwel practice based, en gaven de beoordeling van de kwaliteit van verbetermaatregelen 

weer en/of de totstandkoming hiervan. Ze moesten inzichtelijk maken in welke categorieën 

barrières in te delen zijn en op welke punten deze barrières aangrijpen in het systeem of wat hun 

beoogde effectiviteit is. Daarna werden deze modellen gescreend op bruikbaarheid voor de 

totstandkoming van een nieuw model, waarna het nieuwe model werd ontwikkeld. In een tweede 

consensus meeting vond finetuning en interne validatie plaats van het nieuwe model. Dit alles is 

in een tijdsbestek van drie maanden verricht.  

 

Interne validatie model 

In de laatste meeting vond interne validatie van het model plaats. Door twee UMC’s werden 11 

calamiteitenanalyses aangeleverd die in totaal 65 verbetermaatregelen bevatten. Er werden twee 

teams samengesteld welke afzonderlijk van elkaar alle 65 verbetermaatregelen voortvloeiend uit 

de calamiteitenanalyses met behulp van het stappenplan in het model hebben geplaatst. Elk team 

bestond uit één medisch specialist die tevens betrokken is bij de afwikkeling van calamiteiten en 

één specialist in de analyse van calamiteiten binnen en buiten de gezondheidszorg. Alle 

resultaten werden achteraf gezamenlijk doorgesproken en bij afwijkende plaatsing, werd er 

gediscussieerd tot er consensus bereikt werd.  
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Resultaten 

Enquête 

De enquête is uitgezet naar alle UMC’s. Van zes UMC’s zijn de reacties op tijd ontvangen (bijlage 

3, resultaten enquête). Er werden geen grote verschillen gevonden in de afhandeling van de 

calamiteiten. In het onderzoeksteam zijn vrijwel altijd (para)medici en kwaliteitsadviseurs 

aanwezig. Er werd tevens gebruik gemaakt van de kennis van experts zoals bijvoorbeeld juristen 

of technici. In sommige UMC’s worden alle verbetermaatregelen voortvloeiend uit de analyse 

geïmplementeerd en soms wordt een selectie hiervan geïmplementeerd. Er is geen uniforme 

werkwijze in prioritering. Vaak gebeurt prioritering op grond van urgentie, haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid in de tijd in samenspraak met de betrokkenen en de afdelingshoofden en 

eventueel in overleg met de directeur Medische Zaken. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk 

voor de implementatie, in sommige gevallen is de Directeur Medische Zaken en/of het 

afdelingshoofd hiervoor gemandateerd. Dit gebeurt door rapportages, tracers en audits en 

gesprekken. Middels bijeenkomsten wordt nagegaan of de opgedane kennis mogelijk van 

afdeling overstijgend belang is. Wanneer dit het geval is, wordt er een hoofdverantwoordelijke 

aangesteld die zorgdraagt voor de regie, monitoring en uitvoering van verbetermaatregelen. Er 

werd regelmatig aangegeven dat calamiteiten zich in de praktijk herhalen. Verschillende 

commissies trachten dan ook basisoorzaken te achterhalen en oplossingen aan te dragen om 

zich herhalende calamiteiten in de zorg terug te dringen. Ideeën over de mogelijke oorzaken van 

de herhaling verschilden. Door twee UMC’s is aangegeven dat de oorzaak van de herhaling 

gevonden zou kunnen worden in de verbetermaatregelen. Mogelijk zijn deze niet goed of 

onduidelijk geformuleerd, sluiten ze niet goed aan op de praktijk of wordt er te weinig tijd en 

aandacht besteed aan de implementatie hiervan. Tevens worden cultuuraspecten, professioneel 

gedrag en communicatie aangehaald als mogelijke aandachtspunten bij het reduceren van zich 

herhalende calamiteiten.  

 

Literatuuronderzoek 

Uit de zoekstrategie vanuit de gezondheidszorg van de verschillende databases werden 615 

artikelen geëxtraheerd. Bij de analyse en beschouwing van de studies bleek dat er geen specifiek 

bij de gezondheidszorg aansluitend antwoord op de onderzoeksvraag kon worden gevonden. 
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Expert based consensus meeting 

Naast de search in de verschillende databases werden met hulp van experts op het gebied van 

kwaliteit en veiligheid, risicoanalyses en calamiteitenanalyses verschillende belangrijke studies 

gevonden uit andere veiligheid kritische sectoren. Op basis van deze landmarkartikelen [11-22] 

is er gezocht op keywords, key authors en referenties van de gevonden relevante literatuur in de 

verschillende databases. De hieruit ge-extraheerde studies vormden de basis voor het 

ontwikkelen van het model.   

 

Modelontwikkeling 

Met de geïdentificeerde literatuur werd middels een expert based consensus meeting de literatuur 

gewogen en beschouwd. Van de papers die modellen bevatten om de kwaliteit van 

verbetermaatregelen te beoordelen, werden vier modellen geïdentificeerd die een basis konden 

vormen voor een model dat aan de eisen voldeed. De vier modellen zijn:  

 

1. Model of sustainability and effectiveness in RCA solutions [23]; 

- Op de verticale as wordt de effectiviteit en op de horizontale as de duurzaamheid van 

de verschillende soorten oplossingen voortkomend uit root cause analysis 

gegroepeerd weergegeven.  

2. Bow-Tie model [24];  

- In dit model wordt uiteengezet welke soorten barrières er bestaan en hoe deze zich 

tot de topgebeurtenis en tot elkaar verhouden. Het is een gesimplificeerd Bow-Tie 

model met een toelichting op de gebruikte terminologie (eliminatie, preventie, 

reductie en mitigatie).  

3. Summary of the relationships between components of a barrier system [10]; 

- Dit wat complexer model laat niet alleen zien wat het verschil is tussen een barrière, 

een controle en een safeguard in een organisatie, maar ook welke soorten er zijn, 

wat hun voorwaarden zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden.   

4. Hierarchy of hazard controls [25]. 

- Deze tabel geeft weer wat de mate van effectiviteit is van de verschillende soorten 

controles binnen een organisatie, tevens worden deze toegelicht.   
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Er werd consensus bereikt over de waarde en overlap van de afzonderlijke modellen. Essentiele 

aspecten uit de geselecteerde modellen werden gecombineerd tot een nieuw model. Dit 

gebeurde op de volgende wijze: na analyse en bespreking bleek dat model 1 en 2 veel overlap 

vertoonden, model 3 gedeeltelijk overlapte maar minder uitgebreid was en model 4 met een 

samensmelting van 1, 2 en 3 in de ogen van de onderzoekers en experts mogelijk te combineren 

was. De reden hiervoor is dat in het samengestelde classificatiemodel de kwaliteit van een 

verbetermaatregel op de belangrijkste as/dimensie kan worden beoordeeld. Deze as is de 

intrinsieke kwaliteit van een verbetermaatregel. De tweedeling op deze as bestaat uit het oordeel 

of de bronoorzaak van de calamiteit door de verbetermaatregel wordt weggenomen.  Deze 

tweedeling wordt verder uitgewerkt in subcategorieën, waarbij verbetermaatregelen worden 

gerangschikt naar intrinsieke kwaliteit. 

De tweede as komt uit het Bow-Tie model. In dit model wordt een onderscheid gemaakt tussen 

barrières die voorkómen dat het zogeheten topevent (de calamiteit) optreedt en barrières die de 

gevolgen van het topevent voorkómen. Barrières van de eerste soort zijn uiteraard te prefereren 

boven die van de tweede soort.  

Dit model is vervolgens vertaald naar de gezondheidszorg (ver-zorgt). Om tot een juist gebruik te 

komen, werd een gebruiksaanwijzing ontworpen waarin de gebruiker stap voor stap in staat wordt 

gesteld de verbetermaatregelen te classificeren.  

 

Beschrijving Dutch Barrier Score 

Het model bestaat uit 2 assen: 

- Op de horizontale as wordt weergegeven of de verbetermaatregel een effect heeft 

vóór of ná de ongewenste gebeurtenis. Er zijn verbetermaatregelen die voorkómen 

dat de ongewenste gebeurtenis optreedt (preventieve maatregelen, linkerzijde) en er 

zijn verbetermaatregelen die gericht zijn op het verminderen van de consequenties 

van het optreden van de ongewenste gebeurtenis (correctieve verbetermaatregelen, 

rechterzijde). Preventieve maatregelen zijn over het algemeen sterker dan 

correctieve maatregelen, omdat ze eerder aangrijpen in het systeem.  

- Op de verticale as wordt de sterkte van de verbetermaatregel aangegeven. Indien 

met de verbetermaatregel de bron wordt aangepakt, zal dit in theorie een sterkere 
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verbetermaatregel zijn, dan wanneer de verbetermaatregel gericht is op een aanpak 

met behoud van de bron. Met andere woorden, in het eerste geval wordt de 

onderliggende ziekte weggenomen en in het tweede geval wordt er aan 

symptoombestrijding gedaan. Er ontstaat dus een vierdeling, waarbij de 

verbetermaatregelen die in het linker boven kwadrant vallen, sterker zullen zijn dan 

de maatregelen die in het rechter onder kwadrant vallen. Vandaar dat er gekozen is 

voor de kleurverdeling in de vierdeling. 

  

Figuur 4. Dutch Barrier Score  

 
Onderstaand is een nadere omschrijving gegeven van de specifieke verbetermaatregelen in de 

kwadranten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende typen: 

- Eliminatie / vervanging: deze maatregelen halen de oorzaak weg en verzekeren dat 

de ongewenste gebeurtenis (of het bijhorende effect) niet meer kan optreden; 

- Controle: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak, maar voorkómen wel dat de 

ongewenste gebeurtenis (of het bijhorende effect) optreedt (vaak door technische 

maatregelen); 
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- Administratieve procedures: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak, maar zijn 

er door bijvoorbeeld procedures, werkafspraken en opleiding op gericht om de 

ongewenste gebeurtenis (of het bijhorende effect) te voorkómen of verminderen; 

- Persoonlijke bescherming: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak, maar zijn 

er door persoonlijke bescherming op gericht de ongewenste gebeurtenis (of het 

bijhorende effect) te voorkómen of verminderen.  

 

Figuur 5. Dutch Barrier Score met ingevulde typen verbetermaatregelen (bijlage 4 voor het model en de toelichting) 
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Classificeren van verbetermaatregelen 

Om inzichtelijk te krijgen waar de verbetermaatregelen geplaatst dienen te worden, zal de 

ongewenste gebeurtenis duidelijk geformuleerd moeten zijn. Onderstaande tabel geeft de 

vragen weer die gesteld en beantwoord zullen moeten worden om de maatregelen op de 

juiste plaats in het model te kunnen zetten.  

 

TABEL 1, CLASSIFICATIE 

VERBETERMAATREGELEN 
PREVENTIEF CORRECTIEF 

ELIMINATIE Is de verbetermaatregel 

gericht op het weghalen van 

de oorzaak door iets niet meer 

te doen om het optreden van 

de ongewenste gebeurtenis te 

voorkómen? 

Is de verbetermaatregel 

gericht op het iets niet meer 

doen om de consequenties 

van het optreden van de 

ongewenste gebeurtenis te 

voorkómen? 

VERVANGING 

 

Is de verbetermaatregel 

gericht op het weghalen van 

de oorzaak door een andere 

manier van werken om zo het 

optreden van de ongewenste 

gebeurtenis te voorkómen? 

Is de verbetermaatregel 

gericht op aanpassingen om 

de consequenties van het 

optreden van de ongewenste 

gebeurtenis te voorkómen? 

CONTROLE Is de verbetermaatregel een 

technisch ontwerp om te 

voorkómen dat de oorzaak 

leidt tot de ongewenste 

gebeurtenis? 

Is de verbetermaatregel 

gericht op een technisch 

ontwerp om de ernst van de 

consequenties van het 

optreden van de ongewenste 

gebeurtenis te verminderen? 

ADMINISTRATIEVE 

PROCEDURES 
Is de verbetermaatregel een 

werkafspraak, protocol, 

procedure of anderzijds 

administratief van aard om te 

voorkómen dat een oorzaak 

leidt tot de ongewenste 

gebeurtenis? 

Is de verbetermaatregel een 

werkafspraak, protocol, 

procedure of anderzijds 

administratieve maatregel om 

de ernst van de 

consequenties van het 

optreden van de ongewenste 

gebeurtenis te verminderen? 

PERSOONLIJKE 

BESCHERMINGSMIDDELEN 
Is de verbetermaatregel een 

persoonlijk 

beschermingsmiddel voor 

werknemers of patiënten om 

te voorkómen dat de oorzaak 

leidt tot de ongewenste 

gebeurtenis? 

Is de verbetermaatregel een 

persoonlijk 

beschermingsmiddel voor 

werknemers of patiënten om 

de ernst van de 

consequenties van het 

optreden van de ongewenste 

gebeurtenis te verminderen? 

 

Classificeren van verbetermaatregelen – een voorbeeld 

Onderstaand is een voorbeeld weergegeven op basis van een ongewenste gebeurtenis: een 

patiënt krijgt onbedoeld een ernstige lichamelijke reactie door het toedienen van een 

medicijn dat veel interacties kent met andere soorten medicijnen. Stel, er wordt voorgesteld 

dat de patiënt een alarmknop krijgt die door de patiënt zélf bij de eerste tekenen van de 

reactie ingedrukt moet worden zodat er hulp komt. Het gaat dan om een correctieve 
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maatregel in de categorie ‘administratieve procedures’ en deze kan dan geplaatst worden in 

het rechter onder kwadrant. Op deze manier kunnen bestaande verbetermaatregelen 

geclassificeerd worden en kan inzichtelijk worden gemaakt van welke kwaliteit deze zijn.

Figuur 6. Dutch Barrier Score met ingevuld medisch voorbeeld van ongewenste gebeurtenis 

 

Niveau 1, 2, 3 en 4 

Verbetermaatregelen die volgens tabel 1 en figuur 6 ontwikkeld worden, kunnen ingedeeld 

worden in vier kwaliteitsniveaus: 1, 2, 3 of 4.  

- Niveau 4 maatregel (linker boven kwadrant): kwalitatief zeer sterke maatregel, 

nauwelijks of geen kans op herhaling; 

- Niveau 3 maatregel (rechter boven kwadrant): kwalitatief gemiddeld tot sterke 

maatregel, er blijft een kans op herhaling bestaan, alleen het effect daarvan wordt 

geminimaliseerd; 

- Niveau 2 maatregel (linker onder kwadrant): kwalitatief matige tot gemiddelde 

maatregel, er blijft een kans op herhaling bestaan; 
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- Niveau 1 maatregel (rechter onder kwadrant): kwalitatief slechte tot matige 

maatregel, aanzienlijke kans op herhaling, ook van het effect van de ongewenste 

gebeurtenis. 

Op deze manier kan in één oogopslag weergegeven worden wat de kwaliteit van de 

verbetermaatregelen is en in welke van de maatregelen in theorie het beste geïnvesteerd kan 

worden.  

 

Screeningsinstrument 

Voor de terugrapportage aan de Raad van Bestuur kan opnieuw overzichtelijk weergegeven 

worden wat de kwaliteit is van de geformuleerde verbetermaatregelen (bijlage 4 voor het model 

en de toelichting). Het screeningsinstrument bestaat dus uit drie onderdelen: de Dutch Barrier 

Score, de gebruiksaanwijzing voor de analisten en het scoresysteem voor de terugkoppeling aan 

de Raad van Bestuur. Onderstaand is dit screeningsinstrument op basis van het voorbeeld verder 

uitgewerkt. 



 

 

 

Page 24 of 43 

 

 

Interne validatie model 

Door twee UMC’s werden 11 recente calamiteitenanalyses aangeleverd die in totaal 65 

verbetermaatregelen bevatten. Deze maatregelen werden met behulp van het stappenplan in het 

model gezet. Van alle verbetermaatregelen werd 69% (45/65) door beide teams direct op 

dezelfde plek in het model geplaatst en 31% (20/65) verschilden van plek. Tijdens de 

nabespreking werd er consensus bereikt over 95% (19/20) van de verbetermaatregelen en voor 

5% (1/20) was dit niet mogelijk. Deze laatste maatregel bleek weinig specifiek en het ontbreken 
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van de context maakte dat er meerdere mogelijkheden leken te bestaan voor de plaatsbepaling. 

Uiteindelijk kon 98% (64/65) van alle verbetermaatregelen geplaatst worden in het model. Van 

deze geplaatste maatregelen bevond 91% (58/64) zich in het linker onder kwadrant (niveau 2 

maatregel), 8% (5/64) in het rechter onder kwadrant (niveau 1 maatregel) en 1% (1/64) in het 

linker boven kwadrant (niveau 4 maatregel) (bijlage 4 voor het model en de toelichting). 

  

Bij de interne validatie kwam naar voren dat het benoemen en duidelijk formuleren van het 

topevent (de ongewenste gebeurtenis) zeer van belang is. Bepalen of een verbetermaatregel 

ingrijpt vóór of ná deze gebeurtenis, kan alleen wanneer duidelijk is wat de gebeurtenis exact is 

die je zou willen voorkómen. Bijvoorbeeld, als de ongewenste gebeurtenis omschreven is als: het 

plaatsen van een veneus bedoelde lijn die intra-arterieel geplaatst is waar een medicament over 

is gegeven dat schade heeft aangebracht. Dan is het van belang of het gaat over de plaatsing 

van de lijn of over het geven van het medicament. Dit bleek tijdens het plenair nabespreken dan 

ook de meest voorkomende reden van de afwijkende beoordelingen. Daarnaast werd het 

plaatsen van de maatregelen bemoeilijkt doordat sommige maatregelen initieel niet leken op 

verbetermaatregelen door de formulering of omdat deze niet duidelijk werden gespecificeerd. Het 

ontbreken van de context beïnvloedde tevens het plaatsen op negatieve wijze en bij één 

maatregel zelfs zodanig dat deze niet geplaatst kon worden.   
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Conclusie en aanbevelingen 

In de praktijk blijkt dat niet alle geformuleerde verbetermaatregelen worden geïmplementeerd. 

Selectie vindt plaats op de vooraf ingeschatte haalbaarheid en uitvoerbaarheid in de tijd. 

Daarnaast is het onduidelijk wat de kwaliteit is van de verbetermaatregelen die op dit moment 

getracht worden te implementeren. Het verbeterpotentieel lijkt daarmee niet volledig benut te 

worden. Goede verbetermaatregelen maken herhaling onmogelijk of beperken de schadelijke 

effecten volledig. Het lijkt erop dat in de huidige situatie het deel van de geformuleerde 

verbetermaatregelen dat daadwerkelijk gepoogd wordt te implementeren van matige kwaliteit is. 

Wanneer vastgesteld kan worden wat de kwaliteit van een bepaalde maatregel is, kunnen 

beperkende factoren als tijd en geld gerichter ingezet worden. Het is zinvoller om te investeren in 

één kwalitatief goede verbetermaatregel, dan in vijf verbetermaatregelen van zeer matige 

kwaliteit. De selectie zou daarom ook niet alleen op basis van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid 

in de tijd moeten plaatsvinden, maar met name op basis van de kwaliteit van de 

verbetermaatregelen.  

Daarnaast is aangegeven dat de oorzaak van de herhaling van calamiteiten wel eens 

gevonden zou kunnen worden in de beperkte tijd en aandacht die besteed kan worden aan de 

implementatie en evaluatie van de maatregelen. Uiteindelijk zal een succesvolle implementatie 

van de verbetermaatregelen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en veiligheid in de zorg 

daarom is aandacht en prioritering hiervan van groot belang.  

 

Er is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in het registreren en analyseren van calamiteiten. 

De volgende stap is de bestaande verbetermaatregelen te beoordelen op hun kwaliteit door 

gebruikmaking van dit nieuwe model. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt wat die kwaliteit is en 

kan er bewust voor gekozen worden de focus te leggen (en de middelen in te zetten) op de 

maatregelen met een grotere potentie op effect. Uiteraard zal dit model in de praktijk op grotere 

schaal moeten worden getoetst en eventueel moeten worden aangepast. Daarna zou het op een 

eerder moment in de keten gebruikt kunnen worden, namelijk bij het ontwikkelen van de 

verbetermaatregelen. Door de maatregelen initieel zodanig te formuleren dat de kwaliteit wordt 

verhoogd, wordt de kans op effect daarmee vergroot. Door vooraf na te denken over de 

verschillende opties in preventieve en correctieve maatregelen, dus door de scoop te verbreden, 
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biedt dat mogelijk nieuwe perspectieven. Als blijkt dat er momenteel daadwerkelijk veel 

verbetermaatregelen bestaan in de categorie ‘administratieve procedures’, dan zal er misschien 

toch aandacht moeten komen voor de achterliggende processen. Wanneer er bijvoorbeeld een 

protocol niet is gevolgd, is de oplossing misschien niet het protocol aan te scherpen of onder de 

aandacht te brengen. Het lijkt zinvoller om te achterhalen waaróm een protocol niet is gevolgd en 

welke omstandigheden, die blijkbaar in de dagelijkse praktijk voorkomen, daartoe hebben geleid.  

 

Net zo belangrijk is de analyse zelf en de gebruikte methode. Wanneer de juiste methode wordt 

toegepast, worden de juiste oorzaken achterhaald en kunnen de juiste verbetermaatregelen 

worden geformuleerd. Er zijn tientallen verschillende methodieken om calamiteiten te analyseren 

en toch wordt er in de zorg maar gebruikt gemaakt van drie soorten. Wanneer het gewenste 

effect, het terugdringen van het aantal (zich herhalende) calamiteiten, niet wordt bereikt dient ook 

dit onderdeel onder de loep genomen te worden. Wordt de juiste methode wel toegepast en zo 

ja, gebeurt dit dan ook op de juiste manier? Als we verbetering willen, zullen we elk onderdeel 

van de keten (zie figuur 2) genoeg aandacht moeten geven.  

 

 

Figuur 2. Uitkomst proces van calamiteitenanalyse [7] 

 

Het nieuwe model zal niet direct het aantal (herhalende) calamiteiten doen dalen, maar is wel een 

stap in de goede richting om dit op termijn te bewerkstelligen. Feedback en transparantie binnen 

én tussen de UMC’s zal nodig zijn om dit succesvol te laten verlopen.  

 

 

 

 

 

  

Melding x analyse x verbetermaatregel x implementatie x monitoring = kwaliteitsverbetering 
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Leren te leren 

De volgende stap 

Kwaliteitsbewaking verbetermaatregelen 

Tot nu toe ontbrak de mogelijkheid om de kwaliteit van verbetermaatregelen te toetsen. Door 

gebruikmaking van de Dutch Barrier Score (DBS) kan inzichtelijk worden gemaakt wat de kwaliteit 

van bestaande verbetermaatregelen is. Op die manier kunnen middelen bewust en gericht 

ingezet worden. In een latere fase kunnen nieuwe verbetermaatregelen, tevens met behulp van 

het model, zodanig geformuleerd worden dat de kwaliteit wordt verhoogd. Daarmee is de kans 

dat dit een positief effect heeft op het aantal (herhalende) calamiteiten groter en zal dit bijdragen 

aan het verhogen van de kwaliteit en veiligheid in de Nederlandse gezondheidszorg. Het 

projectteam is zich ervan bewust dat in een volgende fase het model in de praktijk zal moeten 

worden toegepast in een pilot om externe validatie mogelijk te maken en eventueel daarna zal 

moeten worden aangepast. Daarna zal implementatie moeten volgen. De nu gezette stap is een 

eerste stap in het ontwikkelen en introduceren van de DBS binnen de gezondheidszorg. 

Belangrijke eigenschappen van verbetermaatregelen zoals implementeerbaarheid zouden in 

volgende ontwikkelstappen van het nu gepresenteerde model meegenomen kunnen worden. 

  



 

 

 

Page 29 of 43 

 

Referenties 

1. Langelaan M, B.M., de Bruijne MC, Monitor Zorggerelateerde schade 2015/2016, in 

Dossieronderzoek bij overleden patienten in Nederlandse ziekenhuizen. 2017, NIVEL: 

Utrecht. p. 124. 

2. Leistikow, I., et al., Learning from incidents in healthcare: the journey, not the arrival, 

matters. BMJ Qual Saf, 2017. 26(3): p. 252-256. 

3. Rijksoverheid, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. 2016. 

4. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, W.e.S., Werkplan 

2018. 2017: p. 74. 

5. Willems, R., Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de 

zorg, 2004: p. 20. 

6. Bos, M.E., Leistikow, IP, Links-rechtsverwisseling hardnekkig fenomeen. Medisch 

Contact, 2017(38): p. 18-21. 

7. Drupsteen, L., J. Groeneweg, and G.I. Zwetsloot, Critical steps in learning from incidents: 

using learning potential in the process from reporting an incident to accident prevention. 

Int J Occup Saf Ergon, 2013. 19(1): p. 63-77. 

8. Guidelines for Investigating Chemical Process Incident. 1992, Center for Chemical 

Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers (CCPS). 

9. Greuters, S., Presentatie "Calamiteitenprocedures UMC's". 2017: NFU-symposium 

"Calamiteiten in de UMC's, leren van elkaar", Utrecht. 

10. McLeod, R., Randle, I., Miles, R., Hamilton, I., Wilkinson, J., Tomlinson, C., Jun, G.T., 

Wynn, T., Human factors in barrier management. Chartered Institute of Ergonomics & 

Human Factors (CIEHF), 2016: p. 64. 

11. Vanpoulle, M., E. Vignac, and B. Soulé, Accidentology of mountain sports: An insight 

provided by the systemic modelling of accident and near-miss sequences. Safety 

Science, 2017. 99: p. 36-44. 

12. Eriksson, A. and N.A. Stanton, The chatty co-driver: A linguistics approach applying 

lessons learnt from aviation incidents. Safety Science, 2017. 99: p. 94-101. 



 

 

 

Page 30 of 43 

 

13. Plant, K.L. and N.A. Stanton, The development of the Schema-Action-World (SAW) 

taxonomy for understanding decision making in aeronautical critical incidents. Safety 

Science, 2017. 99: p. 23-35. 

14. Stanton, N.A., A. Margaryan, and A. Littlejohn, Editorial: Learning from Incidents. Safety 

Science, 2017. 99: p. 1-4. 

15. Rollenhagen, C., H. Alm, and K.-H. Karlsson, Experience feedback from in-depth event 

investigations: How to find and implement efficient remedial actions. Safety Science, 

2017. 99: p. 71-79. 

16. Sujan, M.A., H. Huang, and J. Braithwaite, Learning from incidents in health care: Critique 

from a Safety-II perspective. Safety Science, 2017. 99: p. 115-121. 

17. Littlejohn, A., et al., Learning from Incidents Questionnaire (LFIQ): The validation of an 

instrument designed to measure the quality of learning from incidents in organisations. 

Safety Science, 2017. 99: p. 80-93. 

18. Moura, R., et al., Learning from major accidents: Graphical representation and analysis 

of multi-attribute events to enhance risk communication. Safety Science, 2017. 99: p. 58-

70. 

19. Pomeroy, R.V. and J.V. Earthy, Merchant shipping’s reliance on learning from incidents 

– A habit that needs to change for a challenging future. Safety Science, 2017. 99: p. 45-

57. 

20. Silva, S.A., et al., Organizational practices for learning with work accidents throughout 

their information cycle. Safety Science, 2017. 99: p. 102-114. 

21. Walker, G., Redefining the incidents to learn from: Safety science insights acquired on 

the journey from black boxes to Flight Data Monitoring. Safety Science, 2017. 99: p. 14-

22. 

22. Margaryan, A., A. Littlejohn, and N.A. Stanton, Research and development agenda for 

Learning from Incidents. Safety Science, 2017. 99: p. 5-13. 

23. Hettinger, A.Z., et al., An evidence-based toolkit for the development of effective and 

sustainable root cause analysis system safety solutions. J Healthc Risk Manag, 2013. 

33(2): p. 11-20. 

24. BowTieXP methodology manual. 2017, CGE risk management Solutions B.V. p. 41-42. 



 

 

 

Page 31 of 43 

 

25. McCaughan, C., Guideline for the Systems Analysis Investigation of Incidents. HSE 

Investigation Processes Working Group, 2015: p. 131. 

 



 

 

 

Page 32 of 43 

 

Bijlagen 

1. Enquêtevragen 

2. Zoekstrategie 

3. Resultaten enquête 

4. Dutch Barrier Score en toelichting  

5. Interne validatie Dutch Barrier Score 

  



 

 

 

Page 33 of 43 

 

1. Enquêtevragen  
 

1. Welke disciplines en expertises zijn vertegenwoordigd binnen het calamiteitenonderzoek? 
 
Antwoord:  
 
 
 

2. Hoe wordt er omgegaan met door het analyse team geadviseerde verbetermaatregelen? Wordt 
er bijvoorbeeld een selectie geprioriteerd of worden alle verbetermaatregelen geïmplementeerd? 
 
Antwoord:  
 
 
 

3. Als er geprioriteerd wordt, op grond waarvan wordt dat dan gedaan? 
 
Antwoord:  
 
 
 

4. Wie voert de prioritering uit, is dat bijvoorbeeld het analyse team of het hoofd van de betrokken 
afdeling? 
 
Antwoord:  
 
 
 

5. Hoe vindt de monitoring van de implementatie van de verbetermaatregelen in uw centrum plaats? 
 
Antwoord:  
 
 
 

6. Hoe wordt er vastgesteld of er kennis opgedaan is uit de analyse die mogelijk van afdeling 
overstijgend belang is? 
 
Antwoord:  
 
 
 

7. Hoe wordt er omgegaan met deze afdeling overstijgende verbetermaatregelen? 
 
Antwoord:  
 
 
 

8. Blijven, ondanks alle inspanningen, dezelfde soort incidenten zich herhalen? Wat zou daarvan 
de oorzaak zijn? 
 
Antwoord:  
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2. Zoekstrategie 
 
PubMed: 
  

 ("Safety Management"[MeSH Terms] OR safety barrier*[tiab] OR patient 

safety[tiab]) AND ("Risk Assessment"[MeSH] OR incident analysis[tiab] OR systems 

approach[tiab] OR reporting system*[tiab]) AND ("Accidents, Occupational"[MeSH] OR safety 

incident*[tiab] OR accident*[tiab]) AND ("Guidelines as Topic"[MeSH] OR "Management 

Audit"[Mesh] OR "Risk Management"[Mesh] OR "Health Planning Guidelines"[Mesh] OR 

recommendation*[tiab] OR advice[tiab] OR improvement measure*[tiab]) 
  
Business Source Primer: 

 
Query Beperkingen/uitbreidingen 

  

S10 S3 AND S9 29 

S9 improvement measure OR recommendations 104,652 

S8 S3 AND S6 AND S7 0 

S7 reporting system 6,842 

S6 improvement measure 1,660 

S5 S3 AND S4 29 

S4 recommendations 103,032 

S3 Safety incidents 1,023 

S2 
( DE "SAFETY" OR DE "Safety barrier" ) AND DE 
"ACCIDENTS" 279 

S1 AN 21624353 1 
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3. Resultaten enquête 
 

 1 2 3 

Betrokken 
disciplines/expertises 

Alle mits Tripod-
training gevolgd, 
anders “deskundige” 

PRISMA-team: 
Medicus, 
verpleegkundige 
en persoon met 
bedrijfskundige 
achtergrond na 
training 

Medisch specialisten en 
kwaliteitsadviseurs, eventueel 
expert 

Selectie of alle 
maatregelen 
implementeren 

Alle Selectie Onderzoekscommissie, 
betrokkenen en RvB4 

Prioritering op grond 
van 

N.v.t.  Haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid 
geschat door 
afdeling 
eventueel in 
overleg met 
directeur 
Medische Zaken 

Urgentie en haalbaarheid 

Prioritering door N.v.t.  Afdelingshoofd  Lijnverantwoordelijkheid in 
samenspraak met betrokkenen 

Monitoring 
implementatie door 

N.v.t.  Directeur 
Medische Zaken 
middels 
tweejaarlijkse 
verificatierondes 

RvB** 

Afdeling overstijgend 
belang 

Middels 
kwartaalgesprekken 
met verantwoordelijk 
management en via 
afdeling kwaliteit en 
veiligheid 

Tweejaarlijkse 
bijeenkomsten 
met bespreken 
van casuïstiek  

Wekelijks calamiteitenoverleg 

Afdeling 
overstijgende 
maatregelen 

Hoofdverantwoordelijke Regie, 
monitoring en 
uitvoering vanuit 
Medische Zaken 

Delen binnen ziekenhuis 

Mogelijke oorzaak 
herhaling incidenten 

Reikwijdte 
stakeholders, nieuwe 
medewerkers 

CCP1, CIM2 en 
COOP3 
identificeren 
basisoorzaken 
en formulieren 
speerpunten 

Cultuuraspecten, professioneel 
werken, communicatie 
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 4 5 6 

Betrokken 
disciplines/expertises 

Altijd: (Para)medici, 
verpleegkundigen, 
kwaliteitsadviseurs 
Afh. van casus: 
Technici, apotheker, 
(externe) expert 

(Para)medici, jurist en 
medisch psycholoog  

(Para)medici en 
stafadviseurs 

Selectie of alle 
maatregelen 
implementeren 

In samenspraak met 
betrokken afdeling 

Alle Selectie 

Prioritering op grond 
van 

Haalbaarheid in tijd - 
SMART 

Haalbaarheid in tijd – 
SMART, o.b.v. directe 
noodzaak en 
implementeerbaarheid 

Haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid, risico voor 
patiëntveiligheid weegt mee 

Prioritering door In samenspraak met 
afdelingshoofden 

Onderzoekers en 
RvB4 

Directeur Medische Zaken 
en afdelingshoofd 

Monitoring 
implementatie door 

Tertiaalrapportages 
door KMS5 aan RvB4  

Afdelingshoofd en 
RvB4 

Terugrapportage na 6 
maanden, tracers en audits 
en gesprekken 

Afdeling overstijgend 
belang 

Stafconvent Onderzoekers 
rapporteren aan RvB4 

Tijdens het onderzoek en 
tijdens besprekingen 

Afdeling 
overstijgende 
maatregelen 

Stafconvent, 
monitoring door KMS5 

Kwaliteitsprogramma’s Stafconvent en 
verpleegkundig bestuurders 

Mogelijke oorzaak 
herhaling incidenten 

Schijnbare herhaling Niet goed 
geformuleerde, 
doordacht en 
afgestemde 
verbetermaatregelen. 
Bij herhaling analyse 
naar waarom 
implementatie eerder 
niet lukte. 

Verbetermaatregelen sluiten 
niet goed aan op praktijk, 
context afhankelijk, te weinig 
aandacht en tijd aan 
implementatie, onjuiste 
oorzaken, te weinig 
diepgang of onduidelijkheid 
over maatregelen in rapport 

Tabel 3. Resultaten enquête 
1Commissie Calamiteiten Patiëntenzorg 
2Centrale Incidenten Melding-commissie 
3Commissie Onderzoek Overleden Patiënten 
4Raad van Bestuur 
5Kwaliteit Management Systeem 
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4. Dutch Barrier Score en toelichting  
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Toelichting Dutch Barrier Score 

 

Het model bestaat uit 2 assen: 

- Op de horizontale as wordt weergegeven of de verbetermaatregel een effect heeft vóór 

of ná de ongewenste gebeurtenis. Er zijn verbetermaatregelen die voorkómen dat de 

ongewenste gebeurtenis optreedt (preventieve maatregelen, linkerzijde) en er zijn 

verbetermaatregelen die gericht zijn op het verminderen van de consequenties van het 

optreden van de ongewenste gebeurtenis (correctieve verbetermaatregelen, 

rechterzijde). Preventieve maatregelen zijn over het algemeen sterker dan correctieve 

maatregelen, omdat ze eerder aangrijpen in het systeem.  

- Op de verticale as wordt de sterkte van de verbetermaatregel aangegeven. Indien met 

de verbetermaatregel de bron wordt aangepakt, zal dit in theorie een sterkere 

verbetermaatregel zijn, dan wanneer de verbetermaatregel gericht is op een aanpak met 

behoud van de bron. Er ontstaat dus een vierdeling, waarbij de verbetermaatregelen die 

in het linker boven kwadrant vallen, sterker zullen zijn dan de maatregelen die in het 

rechter onder kwadrant vallen. Vandaar dat er gekozen is voor de kleurverdeling in de 

vierdeling. 

 

Onderstaand is een nadere omschrijving gegeven van de specifieke verbetermaatregelen in de 

kwadranten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende typen: 

- Eliminatie / vervanging: deze maatregelen halen de oorzaak weg en verzekeren dat de 

ongewenste gebeurtenis (of het bijhorende effect) niet meer kan optreden; 

- Controle: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak, maar voorkómen wel dat de 

ongewenste gebeurtenis (of het bijhorende effect) optreedt (vaak door technische 

maatregelen); 

- Administratieve procedures: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak, maar zijn er 

door bijvoorbeeld procedures, werkafspraken en opleiding op gericht om de ongewenste 

gebeurtenis (of het bijhorende effect) te voorkómen of verminderen; 

- Persoonlijke bescherming: deze maatregelen doen niets aan de oorzaak, maar zijn er 

door persoonlijke bescherming op gericht de ongewenste gebeurtenis (of het bijhorende 

effect) te voorkómen of verminderen. 

 

Niveau 1, 2, 3 en 4 

Verbetermaatregelen die op deze manier ontwikkeld worden, kunnen ingedeeld worden in vier 

kwaliteitsniveaus: 1, 2, 3 of 4.  

- Niveau 4 maatregel (linker boven kwadrant): kwalitatief zeer sterke maatregel, nauwelijks 

of geen kans op herhaling; 

- Niveau 3 maatregel (rechter boven kwadrant): kwalitatief gemiddeld tot sterke maatregel, 

er blijft een kans op herhaling bestaan, alleen het effect daarvan wordt geminimaliseerd; 

- Niveau 2 maatregel (linker onder kwadrant): kwalitatief matige tot gemiddelde maatregel, 

er blijft een kans op herhaling bestaan; 

- Niveau 1 maatregel (rechter onder kwadrant): kwalitatief slechte tot matige maatregel, 

aanzienlijke kans op herhaling, ook van het effect van de ongewenste gebeurtenis. 

Op deze manier kan in één oogopslag weergegeven worden wat de kwaliteit van de  

verbetermaatregelen is en in welke van de maatregelen in theorie het beste geïnvesteerd kan 

worden. 

 

In het kader van de rapportage aan de Raad van Bestuur is het praktisch om de kwadranten een 

gewicht of waarde te geven, waarbij linksboven de meeste waarde heeft en rechtsonder de 

minste. Voor deze terugrapportage kan opnieuw overzichtelijk weergegeven worden wat de 

kwaliteit is van de geformuleerde verbetermaatregelen.  
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5. Interne validatie Dutch Barrier Score 

  
Team 1 Team 2 Gelijk 

oordeel 

Eindoordeel Plaats in model Consensus 

1.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

1.2 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

1.3 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

1.4 Onduidelijk Preventief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

1.5 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

1.6 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

1.7 Preventief, controle Preventief, controle Ja Preventief, controle Linksonder Ja 

1.8 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

1.9 Preventief, controle Preventief, controle Ja Preventief, controle Linksonder Ja 

       

2.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

2.2 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

2.3 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures of controle 

Nee Preventief, controle Linksonder Ja 

2.4 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

2.5 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

2.6 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

2.7 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 
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2.8 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

2.9 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

  
  

    

3.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

3.2 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

3.3 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

3.4 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

3.5 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

3.6 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

       

4.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

4.2 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

4.3 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

       

5.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

5.2 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

       

6.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

6.2 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

6.3 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 
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6.4 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

6.5 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

       

7.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

7.2 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

7.3 Mogelijk eliminatie Preventief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

7.4 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

7.5 Mogelijk eliminatie Preventief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, vervanging Linksboven Ja 

       

8.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Correctief, administratieve 

procedures 

Rechtsonder Ja 

8.2 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Correctief, administratieve 

procedures 

Rechtsonder Ja 

8.3 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

8.4 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

8.5 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

8.6 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

8.7 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

       

9.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

9.2 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

9.3 Correctief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Ja Correctief, administratieve 

procedures 

Rechtsonder Ja 
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9.4 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

9.5 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

9.6 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

9.7 Preventief, controle Preventief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

9.8 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Correctief, administratieve 

procedures 

Rechtsonder Ja 

9.9 Preventief, administratieve 

procedures 

Correctief, administratieve 

procedures 

Nee Correctief, administratieve 

procedures 

Rechtsonder Ja 

       

10.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

10.2 Preventief, administratieve 

procedures of vervanging 

Onduidelijk Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

10.3 Preventief, administratieve 

procedures of vervanging 

Preventief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

10.4 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

       

11.1 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

11.2 Preventief, vervanging of 

correctief persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

Preventief, controle Nee Onduidelijk Onduidelijk Nee 

11.3 Preventief of correctief, 

administratieve procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

11.4 Preventief of correctief, 

administratieve procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Nee Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

11.5 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 

11.6 Preventief, administratieve 

procedures 

Preventief, administratieve 

procedures 

Ja Preventief, administratieve 

procedures 

Linksonder Ja 
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Het programma Sturen op Kwaliteit wordt gefinancierd door het Citrienfonds. 

Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen 

en is mogelijk gemaakt door ZonMw. 

 

 

 

 

 

 


