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Op 5 februari 2010 vond het symposium 

“Implementatie maatregelen kwaliteit 

en patiëntveiligheid: onze zorg” 

plaats in ’s-Hertogenbosch.  

 

Het symposium voor zowel 

zorgverleners, zorgbestuurders en 

inspectie is georganiseerd door Wings of 

Care, een organisatie die zich op landelijk 

niveau intensief met deze materie 

bezighoudt. 

 

De sprekers hebben de materie belicht 

vanuit uit zeer verschillende achter-

gronden en zo gezorgd voor een 

buitengewoon afwisselende en leerzame 

dag, waarvoor mijn dank. De discussies 

met de symposiumdeelnemers waren 

levendig en interdisciplinair. 

 

Inmiddels hebben ons een aantal 

verzoeken bereikt voor een overzicht van 

de besproken materie. 

 

Bij deze heb ik het genoegen om u namens de symposiumcommissie het 

beknopte verslag aan te bieden. 

 

M. Haerkens, directeur Wings of Care 

Dagvoorzitter 
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Wings of Care 



Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts,  

burgemeester van ’s-Hertogenbosch  

 

Als burgemeester van ’s-Hertogenbosch heeft 

Rombouts te maken met het ziekenhuis als grootste 

werkgever van de stad. In de rol van 

vertegenwoordiger van alle stadsbewoners met 

zorgbehoefte herkent hij zich zeker. Het grote, uit 

fusies geboren, nieuwbouwziekenhuis dat volgend 

jaar wordt opgeleverd is een verbetering  voor de 

regionale zorg en vervult Rombouts met trots.  

 

Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat de essentie niet in een fraai 

gebouw ligt maar veeleer in excellente zorg voor de patiënt. Ook wordt het 

belang van het nieuwe ziekenhuis als transmuraal kenniscentrum onderstreept. 

In beide functies dient de patiënt centraal te staan. Dit kan alleen door 

efficiënte en transparante samenwerking van afdelingen binnen en buiten het 

ziekenhuis. 

 

Spreker 



Drs. W. Schellekens,  

Hoofdinspecteur Curatieve Zorg 
 

Aandacht voor patiëntveiligheid is nog 

betrekkelijk nieuw in Nederland. Het is 

vanzelfsprekend dat zorgverleners zich maximaal 

inspannen om ervoor te zorgen dat de patiënt 

geen vermijdbare schade oploopt in de zorg. 

Het EMGO/NIVEL onderzoek uit 2007 liet zien 

dat er in Nederland elk jaar 1500-2000 patiënten 

vermijdbaar overlijden, dus niet overlijden door 

hun ziekte of aan de tevoren ingeschatte en geaccepteerde risico’s van 

diagnostiek en behandeling, maar door vermijdbare factoren zoals 

medicatiefouten, communicatie en technische problemen en verwisselingen. 

 

Aanpak van deze problemen vraagt een andere attitude, een andere bril en 

vooral actieve inzet en betrokkenheid. 

In Nederland hebben pioniers laten zien dat de zorg in tal van opzichten veel 

beter en veel veiliger kan. De uitdaging is een integrale, gestructureerde 

ziekenhuisbrede aanpak. Hiervoor is de voortrekkersrol en de voorbeeldfunctie 

van de leiding onmisbaar. Als de Raad van Bestuur samen met de 

gezaghebbende professionals voorop lopen en van patiëntveiligheid 

strategische prioriteit no 1 maken, dan is het mogelijk om zowel professioneel 

als organisatorisch de zorg echt veilig te maken.  

Dit vraagt strategische keuzen, een duidelijk ziekenhuisbreed actieplan, 

bewezen effectieve interventies, meting van resultaten, training en 

ondersteuning, en daarbij een veilige cultuur ("fouten maken mag"; "van 

fouten kunnen we leren") en persoonlijke inzet vooral van de leidinggevenden. 

 

We kunnen daarbij leren van andere sectoren als bv. de luchtvaart, en 

petrochemische industrie. Daar zit veiligheid in het DNA van de organisatie. 

Vertrouwen van de patiënt is niet gebaseerd op het idee, dat er geen fouten 

worden gemaakt, maar veel meer op de overtuiging dat er een goed 

functionerend kwaliteit/veiligheidssysteem is waarop de inspectie toezicht 

houdt. 

Tevens wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkeling rondom de nieuwe “wet 

clientenrechten zorg” en het creëren van een veilig compartiment voor 

registratie van medische handelingen conform de recente ontwikkelingen in de 

luchtvaart. Dit laatste werd onderstreept door de aanwezige commandant der 

Luchtstrijdkrachten. 

 

Spreker 



Mr. D. den Heeten,  

advocaat Dirkzwager 
 

De opvattingen over zorgverleners veranderen. De 

gevolgen: hogere premies en eigen risico, 

verschuiving kosten van verzekeraar naar 

ziekenhuis / specialist, toenemende klachten en 

meer civiele en tuchtrechtelijke procedures. 

 

Den Heeten spreekt over veiligheid in relatie tot 

aansprakelijkheid. Daarbij zijn niet alleen 

patiëntveiligheid, maar ook werknemersveiligheid, veilige gebouwen en veilige 

apparatuur aan de orde gekomen. Investeren in veiligheid levert per saldo geld 

op door minder claims, lagere premies, minder managementtijd en juridische 

kosten. 

 

Ook wordt ingegaan op juridische vraagstukken rond kwaliteitssystemen en de 

VIM-melding. Eén van de stellingen van den Heeten is dat patiëntveiligheid 

alleen kan worden gewaarborgd in een cultuur waarin ook aan de eigen 

veiligheid van de medewerkers voldoende aandacht wordt besteed. 

 

De nieuwe wet cliëntenrechten zorg wordt operationeel in 2011 en beschrijft 7 

cliëntenrechten over onder meer beschikbaarheid van (veilige) zorg, 

keuzemogelijkheden, kwaliteit en veiligheid, samenwerking zorgverleners, 

klachtenbehandeling, medezeggenschap en goed bestuur. De wet bevat een 

nieuwe definitie van de zorgaanbieder met een grotere verantwoordelijkheid 

voor de Raad van Bestuur en noopt tot aanpassing van 

toelatingsovereenkomsten. Herleidbare cliëntengegevens mogen zonder 

toestemming in kwaliteitssysteem komen en zijn niet te gebruiken voor 

juridische procedures behoudens een strafrechtelijk onderzoek naar een 

misdrijf. 

 

Spreker 



Prof. dr. D. Jenkins,  

chirurg Mayo Clinics, USA 
 

Crew Resource Management in the Operating 

Room Environment: Implementation at the Mayo 

Clinic, Rochester, Mn, USA.  

 

Jenkins focuste op de precieze implementatie 

van  procedures en tools die zijn gebruikt om het 

concept van CRM in alle OK’s van de Mayo Clinic 

te implementeren. Bijzonder gegeven: de gehele implementatie nam slechts 3 

maanden in beslag met tot nu toe 100% compliance! 

 

Persoonlijke gedrevenheid, kennis en vaardigheden zijn voorwaarden voor een 

goede zorgwerker. Jenkins bespreekt echter tevens het belang van een 

efficiënte, up to date checklist met een goede vormgeving. Met behulp van 

actuele video-opnamen uit de OK wordt verduidelijkt dat complacency in het 

gebruik van deze “tool” nadelig is voor de zorg.. Een checklist is een 

basisvoorwaarde voor veiligheid, maar geeft nog geen garantie op 

hoogwaardige zorg.  

 

Naast hoogwaardige persoonlijke kwaliteiten is bewaking van de 

bedrijfscultuur volgens het CRM-concept noodzakelijk. Binnen deze cultuur 

wordt van een ieder openheid, teamworkskills en focus op excellence geëist.  

Iedere specialist en bestuurder moet na 3 jaar worden herkozen in functie. Dit 

helpt om een ieder scherp te houden op deze principes. 

 

De behoeften van de patiënt zijn de basis van het hele zorgproces in de Mayo 

Clinics. Fors investeren in deze formule heeft het ziekenhuis tot de wereldtop 

gebracht.

 

Spreker 



Prof. dr. J. Jakimowicz,  

TU Delft 
 

Medische hulpverlening vindt plaats binnen een 

complex systeem, dat voortdurend onderhevig is 

aan vernieuwingen. Vreemd genoeg wordt de 

systeembenadering, bekend vanuit risico-

dragende industrieën, in de medische sector 

beperkt toegepast. Ziekenhuizen hebben niet 

alleen de verantwoordelijkheid om individuele 

zorgwerkers goed te laten presteren maar ook 

om het systeem als zo veilig mogelijk te maken. 

 

De faculteit Industrieel Ontwerp van de Technische Universiteit (TU) Delft doet, 

in het kader van het Medisign project, sinds jaren onderzoek naar 

systeemverbetering. 

 

Samenwerking met technische universiteiten heeft zijn nut reeds bewezen. Een 

samenwerkingsverband tussen de TU en ziekenhuizen in Nederland heeft 

(komende) ingenieurs onder meer in staat gesteld om processen in de zorg te 

observeren, innovatieve systemen te valideren en aandacht te besteden aan 

kwaliteitswaarborging. De jarenlange opgedane ervaringen zijn, onder andere 

aan de hand van implementatievoorbeelden, aan bod gekomen. 

 

Enkele implementatievoorbeelden: 

Goed ontworpen geautomatiseerde checklists zoals Pro/cheQ kunnen 60-65% 

van de adverse events voorkomen. Video- en audioregistratie van medische 

procedures geeft de mogelijkheid tot intercollegiale feedback. Goed ontworpen 

verlichting heeft een positieve invloed op de prestaties van het team. Niet 

alleen bij minimaal invasieve chirurgie optimaliseren ergonomisch geplaatste 

multipele displays toegang tot de juiste informatie. 

 

Een goede, ergonomisch verantwoorde, samenstelling van een OK ondersteunt 

de veiligheid van het proces en efficiënte datalogging maakt dit proces 

transparant voor peer review en team debriefing. Dit laatste werd door Jenkins 

beaamd: het is de richting waarin de Mayo Clinic zich reeds begeeft. 

 

Spreker 



Drs. G. van den Elzen,  

vliegerpsycholoog  

Koninklijke Luchtmacht 
 

Binnen de luchtvaart is het inmiddels een 

geaccepteerd gegeven dat de onvolkomen-

heden in de menselijke verrichting in ca 70% 

van de incidenten en ongevallen een 

oorzakelijke rol spelen. 

 

Kennis van en inzicht in de kenmerken en 

eigenaardigheden van en randvoorwaarden aan 

de menselijke verrichting is dan ook een vast en 

zelfs wettelijk verplicht onderdeel van de 

opleiding en training van bemanningsleden in de professionele Luchtvaart. 

 

Het op dagelijkse basis toepassen van deze inzichten wordt gezien als een 

wezenlijk onderdeel van de competentie van bemanningsleden en draagt in 

belangrijke mate aantoonbaar bij aan de veiligheid binnen de luchtvaart.  

 

Ook binnen de medische zorg wordt gezocht naar methoden en technieken die 

kunnen bijdragen aan de verbetering van de patiëntveiligheid. En ook hier 

groeit het besef dat veel winst geboekt kan worden door uitdrukkelijker 

aandacht te besteden aan de knelpunten en uitdagingen die het werken in de 

complexe, multidisciplinaire omgeving aan de zorgwerkers stelt. Koesteren van 

de professionele attitude neemt een centrale plaats in. Van den Elzen heeft 

samen met Haerkens op uitnodiging van de medische wereld verschillende 

trainingen verzorgd binnen de intensieve medische zorg, waarin zorgwerkers 

kennis hebben kunnen nemen van de methodieken die binnen de luchtvaart 

worden gehanteerd en de wijze waarop die methoden binnen de luchtvaart 

worden geïmplementeerd. Entropiemanagement, de lerende organisatie en de 

plan-do-check-act cyclus worden eveneens besproken 

 

Uit deze contacten is duidelijk geworden dat de onderliggende principes zeer 

wel te vertalen zijn naar de medische praktijk en dat de systematische 

beheersing van bekende knelpunten ook binnen de medische wereld tot 

verbeteringen in de veiligheid kunnen leiden. Een nauwere en meer structurele 

samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de beide domeinen wordt 

dan ook bepleit.  

 

Spreker 



Drs. H. Gehlmann,  

interventiecardioloog  

UMC St. Radboud 
 

Kwaliteit en veiligheid zijn terechte hot items in 

de gezondheidszorg, waar al geruime tijd veel 

tijd en geld in wordt geïnvesteerd. Het resultaat 

van al die inspanning is daar echter niet mee in 

overeenstemming. 

 

Daar zijn meerdere oorzaken voor, van buitenaf 

opgelegd, niet vanuit het oogpunt van de werkvloer c.q. arts  

en/of verpleegkundige, onvoldoende inhoudelijke deskundigheid bij 

audits/visitaties.  

 

NIAZ/PCE protocollering wordt besproken met signalering van het gevaar dat 

protocolleren van de gezondheidszorg onrecht kan doen aan de complexiteit 

ervan. 

 

Interne audits zijn een krachtig middel om de kwaliteit van zorg zichtbaar te 

maken en  waar nodig, snel te verbeteren. 

 

De toenemende aandacht van patiënten, politiek en pers voor de zorg lijkt 

steeds vaker gericht op AD-lijstjes, veel verdienende specialisten en medische 

calamiteiten. Informatieverstrekking vanuit de zorg blijft veelal reactief. Voor 

een patiënt blijven nog steeds essentiële zaken onduidelijk: welke kliniek heeft 

het hoogste succespercentage, de laagste complicatiefrequentie en geringste 

mortaliteit? 

 

Crew Resource Management (CRM) is een uit de luchtvaart afkomstige training 

die een format voor efficiënte, veilige samenwerking van professionals biedt. 

De 2-daagse CRM-training op de hartcatheterisatiekamer had een zeer positief 

effect op het gehele team. CRM gaat uit van ‘ons’, artsen en verpleegkundigen, 

hoe wij als individu functioneren onder verschillende omstandigheden, hoe wij 

communiceren, wat wij wel of niet belangrijk genoeg vinden om in een 

checklist te zetten. 

Zowel kwaliteit als veiligheid zijn door CRM verbeterd. Essentieel bij deze 

verplichte trainingen zijn ervaren, hooggekwalificeerde trainers met een 

achtergrond in Human Factors en de specialistische processen. 

 

Spreker 



Dr. M. Verhofstad,  

chirurg Elisabeth Ziekenhuis 

 

Operatieve behandelingsmogelijkheden zijn de 

afgelopen decennia sterk verbeterd, mede door 

technologische ontwikkelingen. Dit heeft ook 

geleid tot een toegenomen complexiteit op de 

operatiekamer. Daarom heeft differentiatie 

plaatsgevonden: niet iedere zorgprofessional 

doet alles meer. Dit geldt voor de chirurg en 

anesthesioloog, maar ook voor ondersteunende 

medewerkers.  

 

Op de hedendaagse operatiekamer wordt ketenzorg geleverd. De kwaliteit en 

veiligheid daarvan is afhankelijk van de communicatie tussen de schakels. Dit 

vergt niet alleen een herschikking van taken en verantwoordelijkheden, maar 

ook herdefiniëring van procedures. De implementatie daarvan blijkt lastig. 

De zorg presteert lang niet altijd optimaal, toch is niet iedere zorgverlener zich 

daar altijd bewust van. Dit wordt verduidelijkt met de uitspraak “de meeste 

mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen”. Een derde van 

alle schadeclaims (4000) ontstaan op de OK met een totale schadelast van  

€ 24.000.000,- Omdat traumachirurgen frequent onder tijdsdruk intensief 

samen moeten werken in teamverband worden systeemfouten als gebrekkige 

communicatie en falende samenwerkingsafspraken snel zichtbaar. 

 

De OK heeft voor buitenstaanders een gesloten cultuur. Tegenwoordig is er een 

tekort aan vast personeel en veel parttime uitzendkrachten. Dit resulteert in 

een onpersoonlijker relatie tot collegae met negatieve effecten op de zorg. 

Verhofstad prefereert een arts-patiëntrelatie op basis van vertrouwen boven 

een relatie gebaseerd op transparantie. Transparantie in de vorm van 

intercollegiale toetsing geniet zijn voorkeur boven benchmarking als prioriteit. 

Aan het urgentiegevoel rondom patiëntveiligheid moet nog worden gewerkt. 

Het gedrag van hoogopgeleide medewerkers wordt het best veranderd door 

argumenten, belonen en gestructureerd communiceren.  

 

Voordelen en risico’s van het onjuiste gebruik of lay-out van een checklist 

worden besproken. 

 

Spreker 



Prof. dr. W. Spaan,  

Vz. RvB. Jeroen Bosch Ziekenhuis 

 

De visie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is 

gericht op het bieden van een veilige- en 

patiëntgerichte zorg om zo vermijdbare 

mortaliteit en schade te voorkomen. Het JBZ is al 

vanaf 1996 actief met tal van projecten als 

‘Doorbraak’ en het ‘Sneller Beter’ programma. 

 

De kwaliteitsorganisatie van het JBZ is gericht op 

het continue verbeteren van de kwaliteit van zorg en het transparant maken 

van het professioneel handelen. Het JBZ heeft zijn HSMR-score openbaar 

gemaakt om deze visie kracht bij te zetten.  

 

Vlak na het aantreden van Spaan als voorzitter RvB hielp een zeer kritisch IGZ-

rapport over de OK een urgentiegevoel te creëren. Het zelfde jaar is een 

werkgroep “OK op orde” ingesteld die, aanvankelijk top-down, een omvangrijk 

verbeterprogramma heeft doorgevoerd. Medisch specialisten hebben een 

leidende rol in dit project. Een onderdeel daarvan was de implementatie van 

een checklist voor OK-patiënten. De ervaringen met een universele checklist 

waren minder goed, later is een op JBZ toegesneden checklist ingevoerd. De 

nieuwe spelregels rondom de OK zijn verplicht voor een ieder. 

 

Een wezenlijk onderdeel van het traject is ‘Move your dot’. Statusanalyse bij 

vakgroepen en gesprekken met familie van overleden patiënten met als doel, 

het creëren van ‘awareness’ en verbeteren van de zorg. Persoonlijk 

betrokkenheid van de Raad van Bestuur hierin is een zeer effectief middel. 

 

Patiëntveiligheid wordt nagestreefd in 7 stappen: 

1-patiëntveiligheid = strategische prioriteit (cultuur, infrastructuur) 

2-betrek stakeholders (patiënten, familie, huisartsen, verzekeraars) 

3-vergroot bewustwording 

4-formuleer grensverleggende doelen (ondervoeding, pijn, delier, decubitus) 

5-monitor en analyseer fouten/incidenten, prospectieve risico-analyse 

6-ondersteun patiënten , familie en medewerkers bij ernstige fouten 

7-herinrichten systemen en verhogen betrouwbaarheid 

 

De toekomstdroom is om iedere patiënt te kunnen beloven:  

in het JBZ bent u veilig en loopt u geen onnodig risico. 

 

Spreker 



Prof. dr. P. Smits,  

internist-pharmacoloog 

UMC St. Radboud 
 

Iedereen die werkzaam is in de gezondheidzorg 

weet dat implementatie van maatregelen die de 

kwaliteit en veiligheid bevorderen en borgen een 

uitdaging is.  

 

De redenen hiervan vallen uiteen in twee 

categorieën: 

1) de complexiteit en omvang van het ‘bedrijf’; 

2) de individuele professionals met grote invloed op het eindresultaat. 

 

Na een kritisch rapport van de inspectie in 2006 rondom de hartchirurgie heeft 

het Radboud zeer scherp gefocust op kwaliteit en patiëntveiligheid.  

 

Succes bij de implementatie van een VMS wordt bepaald door het intensief 

samenwerken tussen topprofessionals en bestuurders, gericht op het verhogen 

van het zelfreinigend vermogen van de organisatie. 

 

Vanuit het Radboudziekenhuis zijn interessante ontwikkelingen te melden: 

- In de periode 2007-2009 heeft er bijna een vertwintigvoudiging van het 

aantal VIM-meldingen plaatsgevonden. 

- Er is een interne audit-organisatie opgericht (IWKV) die werkt op basis 

van peer to peer review. Deze is sinds  januari 2009 operationeel. Er 

wordt gerapporteerd aan zowel afdeling, RvB, Stafconvent en VAR. Tot 

op heden zijn er 23 audits uitgevoerd, waarvan 2 op indicatie “critical” 

 

Terugkerende zorgpunten zijn: medische apparatuur, vakbekwaamheid en 

samenwerking. 

 

Clinical research in 2010 focust op training van personeel, documentatie van 

procedures (SOP’s) accurate datamanagement, monitoring of Serious Adverse 

Events. 

 

Als voorbeeld wordt de implementatie van het traject “voorkomen/behandelen 

van lijnsepsis” genoemd (doelstelling: 0%!). Dit heeft binnen 2 jaar geresulteerd 

in een dramatische daling van de incidentie. 

 

Spreker 



Drs. F. Hiddema,  

Vz. RvB. Oogziekenhuis  
 

Het Oogziekenhuis Rotterdam werkt al jaren 

aan het verbeteren van de patiëntveiligheid en 

gebruikt daarbij de luchtvaart als voorbeeld. De 

patiënt heeft ook een eigen verant-

woordelijkheid voor het veilig laten verlopen 

van de behandeling. 

Dit kan alleen als de patiënt niet nerveus is. 

Angstreductie is de tweede pijler van het 

veiligheidsbeleid, waar cultuur het centrale thema is. 

 

In de lezing zijn beide aspecten nader uitgewerkt. Het oogziekenhuis behandelt 

jaarlijks 145.000 patiënten die uit het hele land afkomstig zijn. 13.500 patiënten 

worden er geopereerd. Het Oogziekenhuis heeft de grootste Nederlandse 

opleiding en doet veel aan research, zowel op medisch gebied als op het gebied 

van organisatie en kwaliteit. Er wordt geleerd van andere industrieën zoals 

KLM, Delta Lloyd en Albert Hein. Bovendien word goed gelet op ontwikkelingen 

binnen internationaal befaamde klinieken als Johns Hopkins. Daartoe is het 

oogziekenhuis onderdeel van een internationaal netwerk. 

 

Het oogziekenhuis focust op de veiligheidscultuur. Inmiddels is een briefing 

voor aanvang van de chirurgie standaard en is een afgeleide teamtraining op 

basis van Crew Resource Management in 3 classicale sessies gedaan. Tevens is 

videoregistratie van operaties ten behoeve van debriefing positief ontvangen.  

 

Inmiddels is er sprake van een 500% toename van VIM-rapportage en zijn er 

geen gevallen “wrong side surgery” meer gesignaleerd. 

 

Spreker 



De organisatie van dit symposium zou onmogelijk zijn geweest zonder 

ondersteuning van onze sponsoren. Geen producten zijn ter sprake gekomen 

en geen sponsor heeft invloed op de samenstelling van het programma of de 

inhoud van presentaties gehad. 
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