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Voor u ligt het resultaat van de pilot studie Patiëntveiligheid in
Nederlandse ziekenhuizen. Het bestaat uit een samenvatting en
apart op te vragen deelrapportages. 

Deze samenvatting over de pilot studie dient een drieledig doel.
Het is 1. een verantwoording naar onze subsidieverstrekkers, 2.
feedback naar de deelnemende ziekenhuizen incl. betrokken
medewerkers, alsook de artsen en verpleegkundigen die hebben
deelgenomen als dossierbeoordelaar of observator, en –last but
not least- 3. een systematische verwerking van de resultaten van
de pilot studie en daarmee een belangrijk basisdocument voor
het definitieve Onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid.

Wij zijn de Orde van Medisch Specialisten zeer dankbaar dat zij
ons financieel in de gelegenheid hebben gesteld deze pilot studie
uit te voeren. Het Onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid is
namelijk niet alleen omvangrijk, maar ook complex, zowel
inhoudelijk, methodologisch als logistiek. De pilot studie heeft
ons heel veel geleerd om de definitieve studie haalbaar en uit-
voerbaar te maken. De essentialia daarvan staan in deze samen-
vatting, de details in de deelrapportages. 

Graag willen wij op deze plaats nogmaals onze dank en waarde-
ring uitspreken naar de drie pilot ziekenhuizen. Zij waren, zon-
der dat zij precies wisten wat hun te wachten stond, bereid inza-
ge te geven in hun handelen en zich te laten beoordelen op het
voorkomen van adverse events.

Ik wens u veel genoegen bij het doornemen van dit rapport.

Gerrit van der Wal

Voorwoord

5

Nivel/VU Binnenwerk  29-07-2005  13:52  Pagina 5



6

Van oudsher staat voor dokters het principe "Do no harm" voor-
op. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig begonnen de over-
heid en de zorgaanbieders in de gezondheidszorg systematisch
aandacht te besteden aan het bewaken en bevorderen van de
kwaliteit van zorg. De overheid koos bewust voor een terughou-
dend kwaliteitsbeleid met veel speelruimte voor de veldpartijen:
zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Het
oude basisprincipe stond buiten de kwaliteitsdiscussies.
Verondersteld kon worden dat hoog opgeleide en gemotiveerde
dokters met de beste intenties geen vermijdbare schade aan pati-
ënten zouden toebrengen. Men concentreerde zich op activiteiten
en procedures die deel zouden kunnen uitmaken van een kwali-
teitsmanagementsysteem.
Pas met de internationale onderzoeken naar adverse events in
Amerika, Australië, Engeland, Denemarken, Frankrijk en
Canada werd duidelijk dat vermijdbare schade met soms ver-
strekkende en blijvende gevolgen voor patiënten geen uitzonde-
ring was, maar structureel bij 3% tot 16% van de ziekenhuisop-
namen voorkwam. Eveneens werd duidelijk dat de oorzaak van
het probleem niet zo zeer of niet alleen bij de individuele hulp-
verlener lag, maar veelal in een combinatie van organisatorische,
technische en patiëntgerelateerde factoren. Een adverse event is
een onbedoelde gebeurtenis ontstaan door het onvoldoende han-
delen volgens de professionele standaard en/of tekortkomingen
van het zorgsysteem. Een adverse event leidt tot schade voor de
patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of perma-
nente beperking en/of een verlengd verblijf of overlijden.

In hoeverre internationaal gevonden adverse events ook in
Nederlandse ziekenhuizen voorkomen, en wat de aard, omvang,
en kosten ervan zijn, is niet bekend. 
Regelmatig meldden krantenkoppen cijfers zoals: "Fout medici
treft 40.000 patiënten: extra kosten 1.4 miljard" en "Duizenden
gedupeerd door fouten: medische blunders na miscommunica-
tie". Een extrapolatie van de internationale percentages laat zien
dat de vermijdbare sterfte in Nederland tussen de 1400 en 6200
patiënten per jaar zou liggen. Hoe betrouwbaar deze cijfers wer-
kelijk zijn, is niet te zeggen. 

Inleiding
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Deze onzekerheid en de potentiële omvang van het probleem van
onnodige schade aan de patiënt, heeft ertoe geleid dat in het
afgelopen jaar het thema "Patiëntveiligheid" door alle partijen
binnen de gezondheidszorg op de agenda is gezet. Het meest
zichtbaar zijn het recent verschenen rapport van de RGO (1) en
het eindverslag van de gezant van VWS, Rein Willems (2).
Ondertussen heeft ZonMw opdracht gekregen van het ministerie
van VWS een aantal kortdurende projecten rondom patiëntveilig-
heid te laten uitvoeren, ligt het accent binnen het Landelijke
Actieprogramma Kwaliteit (meer bekend onder de naam "Sneller
Beter") op patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek, is vanuit de
praktijk een Platform Patiëntveiligheid opgericht, en vanuit de
Orde van Medisch Specialisten (OMS) een uitgebreid onder-
zoeksprogramma geïnitieerd. De pilot studie van dat onderzoeks-
programma staat centraal in deze samenvatting.
Met het onderzoeksprogramma wordt beoogd meer inzicht te
verschaffen in 1) de aard, ernst, omvang en kosten van adverse
events en de daaruit voortkomende schade voor patiënten in de
intramurale en de daaraan gerelateerde ambulante en extramurale
zorg in Nederland; 2) de volledigheid en representatieiteit van de
huidige registraties van klachten en incidentmeldingen; 3) de
oorzaken van adverse events en near misses; 4) de heersende vei-
ligheidscultuur in Nederlandse ziekenhuizen; 5) internationale
best practices.

Gezien de omvang van het Onderzoeksprogramma (looptijd 4
jaar) is in een voorfase de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van
de eerste twee doelstellingen van het onderzoeksprogramma
getoetst. De doelstelling van de pilotstudie was het testen van de
belangrijkste meetinstrumenten (screeningslijst voor adverse
events en vermijdbare sterfgevallen) (paragraaf 3.1 en 3.2).
Daarnaast is gewerkt aan een uniform begrippenkader
(hoofdstuk 2), het in kaart brengen van de bruikbaarheid van de
Landelijke Medische Registratie (LMR) en gegevens uit het
Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) voor het genereren van
kosteninformatie (paragraaf 3.3), en het analyseren van incident
(MIP) - en klachtmeldingen (paragraaf 3.4), en het inventariseren
van oorzakenanalyses (paragraaf 3.5). De geïnventariseerde ver-

beterinitiatieven zullen in het najaar van 2005 in boekvorm wor-
den uitgegeven.
In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten en conclu-
sies uit de voorfase weergegeven. De rapportage eindigt met
enkele aanbevelingen voor het onderzoeksprogramma. In meer
gedetailleerde deelrapportage staan de opgedane ervaringen en
bevindingen uitgebreid beschreven. De deelrapportages zijn des-
gewenst op te vragen bij de auteurs.

1
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In de onderhavige pilot studie en het landelijke onderzoekspro-
gramma Patiëntveiligheid staat het begrip adverse event centraal.
Om verwarring rondom begrippen te voorkomen en de resultaten
van het onderzoek goed te kunnen interpreteren wordt uitgegaan
van een algemeen begrippenkader dat door de relevante veldpar-
tijen wordt onderscheven (Appendix A).
In het begrippenkader wordt uitgegaan van onbedoelde gebeurte-
nissen tijdens het zorgproces (incidenten). Deze incidenten kun-
nen zonder schade voor de patiënt aflopen (near miss) of schade
tot gevolg hebben (adverse event). Bij een zeer ernstige schade
wordt gesproken van een calamiteit. 
Een complicatie verschilt van een incident omdat een complica-
tie niet zo zeer het gevolg is van een onbedoelde gebeurtenis als
wel een gevolg van een bewust genomen risico of ingecalculeerd
neveneffect (calculated risk). In sommige situaties gaat het ook
om een onverwachte reactie van de patiënt. Bij een complicatie
is de schade voor de patiënt dusdanig ernstig dat de arts zijn
handelen aan moet passen. Een complicatie is een uitkomst die
nadere analyse vraagt voor het achterhalen van de oorzaak. 

1  Orde van Medisch Specialisten, Vereniging Nederlandse Ziekenhuizen, Landelijk
Expertisecentrum V&V, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de
Geneeskunde (KNMG), Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Inspectie voor
de Gezondheidszorg.

Begrippenkader Patiëntveiligheid
2

8

Een adverse event is een onbedoelde uitkomst met schade voor
de patiënt. De schade is veroorzaakt door de zorg en zodanig
ernstig dat er sprake is van een tijdelijke of permanente beper-
king en/of een verlengd verblijf of overlijden. Na analyse kan
blijken dat een adverse event vermijdbaar was geweest. In dat
geval is er onvoldoende gehandeld volgens de professionele stan-
daard en/of is er sprake van tekortkomingen van het zorgsysteem.
In deze situatie kan gesproken worden van fouten (error) die hun
oorsprong kunnen hebben in het menselijke handelen, of in orga-
nisatorische, technische of patiëntgerelateerde factoren. Fouten
zijn in principe vermijdbaar, maar zeggen nog niets over de ver-
wijtbaarheid ervan. Fouten manifesteren zich weliswaar het
meest duidelijk bij de hulpverlener die contact heeft met de pati-
ënt, maar in het algemeen wordt ervan uitgegaan dat veel fouten
door goede organisatorische maatregelen en extra veiligheids-
voorzieningen te voorkomen zijn. De genoemde begrippen
"adverse event", "near miss" en "error" komen overeen met de
internationaal gehanteerde begrippen. Het begrip complicatie
wordt in het buitenland minder vaak gebruikt. 
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3.1 Retrospectief dossieronderzoek

Om de aard, ernst, omvang en kosten van adverse events en de
daaruit voortkomende schade voor patiënten in kaart te kunnen
brengen is vooruitlopend op het Onderzoeksprogramma
Patiëntveiligheid in Nederland een pilot studie uitgevoerd in drie
ziekenhuizen. De opzet van het onderzoek is overgenomen van
eerdere buitenlandse studies naar adverse events die alle geba-
seerd zijn op de methode van de Harvard Medical Practice Study
(HMPS) uit 1984 (3). 
In de pilot studie is een vergelijkbaar dossieronderzoek verricht
als in de eerdere buitenlandse studies met als doel de bruikbaar-
heid van de meetinstrumenten en de haalbaarheid van het onder-
zoeksprogramma in Nederland te testen. De vraag was of de
meetinstrumenten uit de meest recente buitenlandse studie (4)
toepasbaar zijn in de Nederlandse situatie, en wie het meest
geschikt is om de analyse en beoordeling van dossiers uit te voe-
ren. Tevens is nagegaan of een eerste ruwe indicatie zou kunnen
worden verkregen van de omvang van adverse events in
Nederland.

3.1.1 Onderzoeksopzet
De dataverzameling heeft plaatsgevonden in drie ziekenhuizen
(A, B, en C): 1) een academisch ziekenhuis; 2) een groot alge-
meen ziekenhuis, en 3) een klein algemeen ziekenhuis. Er is een
aselecte steekproef van 330 dossiers getrokken waarbij in ieder
ziekenhuis 15 dossiers van ontslagen patiënten na dagopname,
40 dossiers van ontslagen patiënten na klinische opname en 55
dossiers van in het ziekenhuis overleden patiënten zijn getrok-
ken. Voor de beoordeling zijn het medische dossier en het ver-
pleegkundig dossier opgevraagd en beoordeeld aan de hand van
een lijst met 18 triggers voor potentiële adverse events en een
formulier waarop de in het dossier gevonden triggers kunnen
worden genoteerd. Triggers voor potentiële adverse events zijn
algemene of expliciete screeningsindicatoren voor de identifica-
tie van adverse events. De beoordeling vond plaats in twee fasen.
Voor de pilot studie is de nieuwe, verkorte versie van de
Canadese meetinstrumenten vertaald en toegepast.

In de eerste fase zijn de dossiers gescreend door verpleegkundi-
gen. Dossiers waarin tenminste 1 trigger voor adverse events
werd gevonden, zijn doorgestuurd naar de tweede fase. In de
tweede fase werden de dossiers beoordeeld door medisch specia-
listen (chirurg of internist) om vast te stellen of er daadwerkelijk
sprake was van een adverse event en of deze vermijdbaar was
geweest. 
Met het oog op de validiteit van de eerste fase screening, zijn 58
dossiers door vier verschillende personen beoordeeld: verpleeg-
kundige, onderzoeker zonder medische kennis, internist en chi-
rurg. Centraal stond de vraag wie de eerste fase screening het
beste zou kunnen uitvoeren. "Het beste" betekent hier het zo veel
mogelijk vinden van triggers voor adverse events in de dossiers,
en een optimale verhouding tussen gevonden triggers en later
geconstateerd adverse event.
Voor het bepalen van de interbeoordelaars betrouwbaarheid in de
tweede fase zijn 69 dossiers door zowel een internist als een chi-
rurg beoordeeld. Bij verschillen in oordeel is geprobeerd consen-
sus te bereiken.
De privacy van patiënten en medewerkers van de deelnemende
ziekenhuizen is gewaarborgd door de gegevens geanonimiseerd te
verwerken. De beoordelaars waren afkomstig uit een ander zie-
kenhuis. Zij hebben vooraf een geheimhoudingsverklaring gete-
kend.

3.1.2 Resultaten
Screening fase 1
In de drie deelnemende pilot ziekenhuizen zijn in totaal 345 dos-
siers aselect getrokken. Uiteindelijk zijn 332 dossiers in de eerste
fase gescreend. De andere geselecteerde dossiers vielen af omdat
het verpleegkundig of medisch dossier ontbrak.
In 172 (52%) van de 332 gescreende dossiers zijn triggers gevon-
den. Deze dossiers zijn doorgegaan naar de tweede fase. Een
overzicht van de verschillende stappen in het beoordelingsproces
en de erbij behorende resultaten is weergegeven in Appendix B.

Uit de analyse blijkt dat in de drie ziekenhuizen minder dan de
geplande 15 dagopname dossiers zijn beoordeeld. Veel patiënten

Pilot studie
3
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worden meerdere keren opgenomen waardoor de te beoordelen
index dagopname voor de beoordelaar niet makkelijk herkenbaar
is. Veelal is de opname die op de dagopname is gevolgd beoor-
deeld. 

In de drie ziekenhuizen verschilde het aantal dossiers dat door-
gestuurd is naar de tweede fase. In ziekenhuis B is 78% van de
dossiers doorgestuurd naar de tweede fase. In ziekenhuis A en C
zijn deze percentages 51% respectievelijk 33%. 
Verder bleek dat meer dossiers van overleden patiënten (62%)
triggers voor adverse events bevatten dan dossiers van ontslagen
patiënten (dossiers van dagopnames en opnames bij elkaar opge-
teld) (43%).

Beoordeling fase 2
Wat is het aantal adverse events?
Van de 172 dossiers die naar de tweede fase zijn gestuurd, zijn
166 dossiers door een medisch specialist beoordeeld. Gedurende
het beoordelingsproces zijn 6 patiëntendossiers uitgevallen door
incompleetheid van dossiers (bijv. ontbreken van ontslagbrieven,
labuitslagen, operatieverslagen, obductieverslagen). 
Dossiers met een index opname die betrekking had op een ope-
ratie ("snijdende" opnamen) zijn beoordeeld door een chirurg.
De overige opnamen zijn beoordeeld door een internist. Voor de
beoordeling heeft de medisch specialist het verpleegkundig en
medisch dossier nog een keer doorgenomen aan de hand van de
lijst met 18 triggers. In hoeverre bij een gevonden trigger daad-
werkelijk sprake was van een adverse event is beoordeeld met de
volgende criteria:

Een adverse event moet voldoen aan drie criteria:
1. Onbedoelde (lichamelijke en/of geestelijke) schade (ja/nee)
2. Tijdelijke of permanente gezondheidsbeperking en/of verlengd verblijf

of dood (ja/nee)
3. Veroorzaakt door hulpverlener en/of zorgsysteem (6 categorieën):

Criterium drie is opgedeeld in 6 categorieën:
1. Vrijwel geen aanwijzingen voor oorzaak door gezondheidszorgprofes-

sional of –organisatie (Geen AE - stop beoordeling)
2. Geringe tot matige aanwijzingen voor oorzaak door gezondheidszorg-

professional of –organisatie
3. Gezondheidszorgprofessional of –organisatie niet waarschijnlijk oor-

zaak; minder dan 50-50 maar ‘close call’
4. Gezondheidszorgprofessional of –organisatie meer waarschijnlijk oor-

zaak; meer dan 50-50 maar ‘close call’

5. Matige tot sterke aanwijzingen voor oorzaak gezondheidszorgprofessio-
nal of –organisatie

6. Vrijwel zeker aanwijzingen voor oorzaak gezondheidszorgprofessional
of -organisatie

Er is sprake van een adverse event indien categorie 4, 5 of 6 bij criterium drie is
aangekruist.

Het resultaat van de tweede fase was dat in 19 dossiers adverse
events zijn gevonden. Van de 19 dossiers waarin adverse events
zijn gevonden, zijn 14 dossiers door een internist en een chirurg
beoordeeld. Bij geen van de dossiers bestond overeenstemming
tussen beide beoordelaars. Na een consensus bespreking hadden
beide beoordelaars 100% overeenstemming. Van de 14 dossiers
bleven er 5 over met een adverse event.
Uitgaande van het oorspronkelijke aantal dossiers (N=332) en
rekening houdend met de consensus bespreking zijn in 2% van
de dossiers adverse events gevonden (zie appendix B). In het
algemeen zijn in de dossiers van overleden patiënten meer trig-
gers en adverse events gevonden dan in de dossiers van ontsla-
gen patiënten.

Wat zijn de gevolgen (gezondheidsbeperkingen) van een adverse
event?
In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van de
adverse event voor de patiënt. De beoordelaars geven aan dat in
9 gevallen de adverse event heeft geleid tot het overlijden van de
patiënt. 

Tabel 1: Gevolgen van de gevonden AE’s (N = 19)

Aantal Interventie/ Gezondheids-
AE behandeling beperking

Overleden patiënten 12 - 1
(Dag)opnames 7 2 2

Verlengd Overlijden Polikliniek Anders
verblijf bezoeken

Overleden patiënten - 9 - 1
(Dag)opnames 1 - 1 1

In hoeverre zijn de gevonden AE’s vermijdbaar?
De volgende vraag was in hoeverre de adverse event te voorko-
men was geweest. 

3
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Kanttekening: De cijfers die gepresenteerd worden moeten
terughoudend worden geïnterpreteerd omdat de betrouwbaarheid
van de beoordelingen nog onvoldoende is om echte conclusies te
kunnen trekken. 

De medisch specialisten hebben aan het eind van de beoordeling
aangegeven in hoeverre zij van mening waren dat een adverse
event bij een gemiddeld ervaren en bekwaam hulpverlener, en
een goede organisatie van zorg vermijdbaar was geweest. De
mate van vermijdbaarheid dan wel de zekerheid waarmee de
beoordelaar de adverse event als vermijdbaar beoordeelt, kan
weergegeven worden op een 6-punts-schaal.

De beoordelaars konden de mate van vermijdbaarheid aangeven op een schaal
van 1 tot 6: 

1. Vrijwel geen aanwijzingen voor vermijdbaarheid
2. Geringe tot matige aanwijzingen voor vermijdbaarheid
3. Vermijdbaarheid niet erg waarschijnlijk; minder dan 50-50 

maar ‘close call’
4. Vermijdbaarheid meer dan waarschijnlijk; meer dan 50-50 

maar ‘close call’
5. Sterke aanwijzingen voor vermijdbaarheid
6. Vrijwel zeker aanwijzing voor vermijdbaarheid

In de 19 dossiers waarin een adverse event is gevonden, werden
14 als vermijdbaar beoordeeld (categorie 4 of hoger).
Uitgesplitst betekent dit: bij de overleden patiënten waren 9 van
de 12 adverse events vermijdbaar, en bij de ontslagen patiënten
waren volgens de beoordelaar 5 van de 7 adverse events vermijd-
baar. 

Validiteit en betrouwbaarheid fase 1
Een belangrijke vraag is wie het beste de screening van dossiers
in de eerste fase kan uitvoeren. In de buitenlandse studies is de
eerste fase telkens door verpleegkundigen uitgevoerd. In de eer-
ste fase staat het vinden van dossiers met een trigger voor een
adverse event voorop. 
In de pilot studie is een deel van de dossiers door vier verschil-
lende beoordelaars beoordeeld, te weten: een verpleegkundige,
een internist, een chirurg en een onderzoeker zonder medische
kennis. De resultaten van de screening zijn met elkaar vergele-
ken met als doel na te gaan wie van de beoordelaars de minste
potentiële adverse events heeft gemist c.q. de meeste potentiële
adverse events heeft gesignaleerd. Verder is nagegaan hoeveel

gesignaleerde potentiële adverse events in de tweede fase daad-
werkelijk adverse events bleken te zijn.

Tabel 2: Overzicht van de resultaten van de validatiestudie in fase 1

Ziekenhuis Beoordelaar Aantal Aantal dossiers Aantal dossiers 
dossiers naar de 2e fase met AE’s

Ziekenhuis A Verpleegkundige 19 10 (53%) 0
Internist 20 10 (50%) 0
Chirurg 20 13 (65%) 0

Onderzoeker 20 8 (40%) 0
Ziekenhuis B Verpleegkundige 20 15 (75%) 2

Internist 18 18 (100%) 2
Chirurg 18 9 (50%) 1

Onderzoeker 17 9 (53%) 1
Ziekenhuis C Verpleegkundige 20 7 (35%) 3

Internist 20 14 (70%) 4
Chirurg 20 10 (50%) 4

Onderzoeker 20 10 (50%) 2

* Gemiddeld aantal triggers per positief gescreend dossier.

Uit tabel 2 blijkt dat de internist in deze studie de meeste trig-
gers heeft gevonden. Van de gevonden triggers blijken maar een
klein aantal daadwerkelijk adverse events te zijn. Dit maakt de
internist in grote mate sensitief, maar weinig specifiek. De
onderzoeker aan de andere kant signaleerde de helft van de door
de internist gesignaleerde triggers en miste daardoor drie adverse
events. De verpleegkundige en chirurg ten slotte signaleerden
minder triggers en misten ten opzichte van de internist beide een
adverse event. Uit een verdere analyse van de triggers en de
gevonden adverse events blijkt dat de internist het begrip schade
ruimer definieerde dan de overige beoordelaars en ook geneigd
was veel diagnoses opnieuw te stellen. In het algemeen is er
geen gouden standaard voor de onderzochte dossiers. Dat maakt
dat niet zonder meer gezegd kan worden dat de internist de beste
beoordelaar is. Het is immers mogelijk dat de internist triggers
heeft gesignaleerd die vanuit een ander perspectief geen triggers
zijn. Bovenstaande laat vooral zien dat de onderzoeker de minst
geschikte beoordelaar is. 

De mate van overeenstemming tussen de verschillende beoorde-
laars is berekend met behulp van Cohen’s kappa. Bij het bereke-
nen van de kappa’s is gekeken of de beoordelaars dezelfde dos-
siers naar de tweede fase stuurden. Er is niet gekeken of er over-
eenstemming was wat betreft het type trigger. 
De meeste overeenstemming bestond tussen de verpleegkundige

3

11

Nivel/VU Binnenwerk  29-07-2005  13:52  Pagina 11



en de chirurg en tussen de onderzoeker en de chirurg (kappa
0.46). De minste overeenstemming is te zien tussen de onderzoe-
ker en de internist (kappa 0.33). 
In vergelijking met de buitenlandse studies is de mate van over-
eenstemming in de eerste fase laag. 

Betrouwbaarheid fase 2
Om de betrouwbaarheid van de beoordeling te kunnen vaststel-
len zijn in de tweede fase 69 dossiers (41%) dubbel gescreend.
De mate van overeenstemming van de beoordeling is te zien in
Tabel 3.

Tabel 3: Mate van overeenstemming in beoordeling van gevonden AE’s tussen
internist en chirurg

Beoordelaar Internist Totaal
+ -

Chirurg + 0 1 1
- 12 55 67

Totaal 12 56 68

+ = adverse event gevonden
- = geen adverse event gevonden

In geen enkel dossier hadden zowel de internist als de chirurg
een adverse event gevonden. In 55 dossiers zijn door beiden
geen adverse events gevonden, een overeenstemming van 80%.
Over 14 dossiers bestond een verschil van mening tussen de
internist en chirurg, waarbij volgens de internist in 13 gevallen
sprake was van een adverse event en volgens de chirurg in 1
geval (Kappa=0). In een consensusbespreking met internist en
chirurg is vervolgens geprobeerd meer inzicht te krijgen in de
verschillen in oordeel. Hieruit blijkt dat de internist naar ver-
keerd of niet gestelde diagnoses kijkt, terwijl de chirurg vooral
naar complicaties en schade kijkt. Na de consensusbespreking is
er 100% overeenstemming (Kappa=1).

3.1.3 Conclusies
De pilot studie heeft laten zien dat het in Nederland eveneens
mogelijk is om met een retrospectief dossieronderzoek de aard
(triggers) en omvang van adverse events in kaart te brengen.
Voor een goede screening blijkt klinische expertise noodzakelijk.
Desondanks is de beoordeling van een adverse event en de ver-
mijdbaarheid ervan buitengewoon lastig, zoals blijkt uit de gerin-
ge mate van overeenstemming tussen twee beoordelaars. 
In de praktijk bleek de kwaliteit van de dossiers te verschillen.

Vooral de verpleegkundige dossiers geven veel informatie en
aanknopingspunten voor het signaleren van triggers.
Aan een aantal punten in de onderzoeksopzet kan extra aandacht
worden besteed om de haalbaarheid en betrouwbaarheid te ver-
groten. Dit zijn onder andere:
- een betere afbakening van onder andere het begrip schade voor

de beoordelaars;
- een goede training van de beoordelaar vooraf;
- een handleiding voor het analyseren van de dossiers;
- een consensus procedure bij de tweede fase beoordeling om

tot een betrouwbaarder oordeel te komen;
- het gebruik van een elektronische versie van de beoordelings-

formulieren om tot een efficiëntere dataverzameling te kunnen
komen en vergissingen over de index opname te voorkomen;

- het uitsluiten van dagopnames omdat eventuele adverse events
zich veelal pas thuis manifesteren waardoor de informatie in
poliklinische dossiers terecht komt. Poliklinische dossiers
staan echter op verschillende plekken in het ziekenhuis en zijn
derhalve moeilijk opvraagbaar;

- het in kaart brengen van de omvang van adverse events bij
dagopnames vraagt een prospectief design.

3.2 Prospectief dossieronderzoek

Tot op heden heeft internationaal onderzoek naar adverse events
zich voornamelijk gericht op retrospectief dossieronderzoek,
waarbij op basis van medische en verpleegkundige dossiers werd
beoordeeld of er een adverse event (AE) had plaatsgevonden. Op
deze manier is het echter niet mogelijk om inzicht te krijgen in
de afwijkingen in het zorgproces die geleid hebben tot het adver-
se event. Het is daarom van belang om methoden te onderzoeken
die deze afwijkingen in het zorgproces wel kunnen achterhalen.
Hiervoor is tijdens de pilot studie gebruik gemaakt van twee
methoden:
• Methode A:  prospectief dossieronderzoek. Het turven van

adverse events tijdens de opname van patiënten op de afdeling.
De beoordeling vond plaats met behulp van de lijst van 18
triggers die ook in het retrospectief dossieronderzoek werd
gehanteerd. Deze methode is eerder toegepast in een groot
aantal ziekenhuizen in Frankrijk (5). 

• Methode B: Het turven van procesafwijkingen, adverse events
en near misses tijdens de observatie op een afdeling.  Deze
methode is eerder toegepast in de operatiekamer (6).
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Bij het toepassen van beide methoden ging het om de vraag:
Welke onderzoeksmethode is het meest geschikt om procesafwij-
kingen, adverse events en near-misses (prospectief) te registreren,
en wie kan dit het beste doen?

3.2.1 Onderzoeksopzet
Aan de pilot studie hebben vijf afdelingen uit een academisch,
een top-klinisch en een klein algemeen ziekenhuis deelgenomen,
hierna aangeduid als ziekenhuis A, B en C.  Methode A, het
onderzoek naar adverse events, is uitgevoerd op een afdeling
longziekten en een afdeling interne geneeskunde. Methode B, het
onderzoek naar procesafwijkingen, is uitgevoerd op drie afdelin-
gen: neurologie, spoedeisende hulp en KNO-dagopnamen.
Onder observeren werd verstaan het bijwonen van overdrachten,
het meelopen met visiterondes, het inzien van dossiers en het
rondlopen op de afdeling. Per afdeling is de behandeling van
circa 10 patiënten gevolgd. Patiënten is vooraf toestemming
gevraagd voor de observaties, het inkijken van het dossier en het
beantwoorden van vragen 1 maand na ontslag.
De betrokken afdelingen werden door middel van gesprekken met
de leidinggevenden op de hoogte gesteld van de pilot studie, en
de medewerkers van de afdeling ontvingen een informatiebrief
waarin het onderzoek werd toegelicht. Op verzoek werden pre-
sentaties tijdens het werkoverleg op de afdeling verzorgd. 

3.2.2 Resultaten
Het observeren op de afdelingen bleek maar gedeeltelijk succesvol.
Zoals later beschreven zal worden, is het weliswaar mogelijk om
procesafwijkingen, adverse events en near misses te observeren,
maar het is onduidelijk hoe volledig de observaties zijn. Het tege-
lijk volgen van meerdere patiënten op bijvoorbeeld een SEH bleek
niet mogelijk. De observator kreeg het gevoel onbedoelde gebeur-
tenissen te missen. Het meelopen met een verpleegkundige bleek
eveneens onvoldoende om het aantal adverse events op de afdeling
te tellen. Op het moment dat de observator bijvoorbeeld met een
verpleegkundige meeliep kon een onbedoelde gebeurtenis zich juist
bij een andere verpleegkundige voordoen.  

In totaal zijn 47 patiënten door een ervaren verpleegkundige of een
oud-inspecteur geobserveerd. Bij 12 van deze 47 patiënten werden
procesafwijkingen of triggers geobserveerd. Bij vier patiënten heeft
de observator aangegeven dat er sprake was van een adverse event.
Bij de uitvoering van het onderzoek viel op dat de zorgverleners
en patiënten erg positief stonden tegenover het onderzoek en de

observatoren. Zorgverleners kwamen vaak spontaan met ideeën
voor verbeteringen van patiëntveiligheid en ideeën voor verder
onderzoek. Patiënten weigerden sporadisch deelname aan het
onderzoek vanwege ernstige ziekte.

3.2.3 Conclusies 
Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat obser-
vaties wel gebruikt kunnen worden om procesafwijkingen en
adverse events te achterhalen, maar dat daarbij een aantal kantte-
keningen moeten worden gemaakt.
Uit gesprekken met de observatoren kwam naar voren dat zij het
lastig vonden om procesafwijkingen te observeren doordat men
slechts korte perioden op de afdeling aanwezig was. Daarnaast
hadden zij problemen met het volgen van meerdere patiënten op
één observatie moment. Het is praktisch onmogelijk om meerde-
re patiënten te volgen. 
Deze methode werd tenslotte als erg inefficiënt beoordeeld,
omdat de observator soms lange tijd moest wachten voordat een
onbedoelde gebeurtenis zich voordeed en op andere momenten
te veel gebeurde om alles te kunnen volgen. 
Een van de belangrijkste redenen om de gebruikte methode aan
te passen is het feit dat procesafwijkingen, triggers en AE’s wel
opgespoord kunnen worden, maar er geen uitspraken kunnen
worden gedaan over incidenties. Dit komt doordat in de door ons
uitgevoerde pilot studie geen noemer kon worden bepaald (welke
patiënten tellen mee voor de noemer, wat doe je met patiënten
die geen toestemming geven, wat doe je met patiënten die langer
opgenomen zijn dan de observatie periode etc.)
Wel bieden deze observatiemethoden mogelijkheden voor het
uitvoeren en opzetten van andere soorten onderzoek naar AE’s
en procesafwijkingen. Daarbij vormen zowel de opsporing van
procesafwijkingen en adverse events als de voordelen van een
snelle feedback op het zorgproces, en de mogelijkheden voor
contacten met zorgverleners en patiënten een belangrijk voordeel
ten opzichte van het retrospectieve dossieronderzoek. 

3.3 De kosten van adverse events

Voor het continue verbeteren van de patiëntveiligheid in
Nederlandse ziekenhuizen zijn een cultuurverandering en financië-
le investeringen noodzakelijk. Hieraan vooraf gaat een bewust-
wording van de omvang van het probleem dat duidelijk gemaakt
kan worden door aantallen adverse events, de onnodige schade
die patiënten oplopen, en de kosten die hiermee gepaard gaan. 
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De meeste kostenstudies beperken zich tot de kosten van een
verlengde ziekenhuisopname (7, 8, 9, 10). Soms worden ook de
kosten van extra behandelingen en onderzoek meegenomen (11)
of de kosten van inkomstenderving en verzuim (12). De werke-
lijke kosten van adverse events zijn echter veel complexer van
aard. Kosten worden immers gemaakt door de patiënt, de eventu-
ele werkgever, de zorgverzekeraar, het ziekenhuis, de verzeke-
ringsmaatschappij van het ziekenhuis, en juristen betrokken bij
juridische klachten en claims. 

3.3.1 Onderzoeksopzet
Op basis van literatuur wordt beschreven welke kosten van
belang zijn voor een economische evaluatie van AE’s en op
welke wijze deze kosten gemeten kunnen worden. Bij een eco-
nomische evaluatie is het maatschappelijk perspectief het meest
relevant. Dit perspectief omvat alle relevante kosten ongeacht
wie de kosten draagt (13, 14, 15). De kosten kunnen worden
ingedeeld in de volgende categorieën: directe kostenbinnenen
buitende gezondheidszorg en indirectekosten binnenen buiten
de gezondheidszorg (Tabel 4). 

Tabel 4: Overzicht van de categorieën voor het bepalen van de kosten van 

adverse events

Binnen de gezondheidszorg Buiten de gezondheidszorg

Directe kosten Opname o.a.: Genees- en hulpmiddelen

* Aantal ligdagen normal care, niet op recept

special care, intensive care, Alternatieve geneeskundige

* OK: tijdsduur, materiaal en zorg

personeel Reiskosten en tijdkosten

* Aanvullend onderzoek 

(foto’s, lab, etc)

* Bijzondere verrichtingen die 

niet in ligdagprijs zijn inbegre-

pen (bijvoorbeeld bloedtrans-

fusie)

Na opname:

* Poliklinische consulten

* Consulten huisarts

* Fysiotherapeut 

* Heropname in eigen of ander 

ziekenhuis

3
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Binnen de gezondheidszorg Buiten de gezondheidszorg

Geneesmiddelen

Indirecte kosten Organisatorische kosten in Productieverlies van

ziekenhuis t.g.v. adverse event betaald en onbetaald werk 

Kosten van patiënt, zieken

huis en verzekeraar voor 

juridische procedures 

3.3.2 Resultaten
Tijdens de prospectieve studie in de drie ziekenhuizen is een
proefonderzoek gedaan naar de directe kosten binnen de gezond-
heidszorg en de indirecte patiëntgebonden kosten buiten de
gezondheidszorg. Voor het bepalen van deze kosten zijn twee
methoden gebruikt. 
Ten eerste is patiënten van het prospectieve onderzoek een
maand na opname een vragenlijst voorgelegd met vragen over
kosten die de patiënt heeft gemaakt voor en na de opname, het
ziekteverzuim en het ontvangen van hulp. Deze vragenlijst is
door 83% van de patiënten zonder problemen beantwoord.
Ten tweede zijn de directe medische kosten binnen het zieken-
huis bepaald met registratiegegevens uit het Ziekenhuis
Informatie Systeem (ZIS). Van de 332 patiënten waarvan de dos-
siers tijdens het retrospectieve dossieronderzoek gescreend zijn,
zijn gegevens geselecteerd uit de dataset die naar de Landelijke
Medische Registratie (LMR) gestuurd wordt. Deze selectie bleek
bij de drie ziekenhuizen mogelijk, maar kostte sommige zieken-
huizen meer tijd dan vooraf ingeschat. Vertragende factoren zijn
capaciteitsproblemen bij de zorgadministratie, extra werkdruk
door de invoering van de DBC–registratie en de overstap naar
een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem.

Mogelijkheden voor het meten van organisatorische kosten
Tot de organisatorische kosten van een adverse event behoort de
tijd die door ziekenhuispersoneel besteed wordt aan besprekingen
en het administratief afhandelen van een AE. Maar ook het ziek-
melden of vertrek van personeel, of de nadelige effecten op de
werksfeer brengen kosten voor de organisatie met zich mee.  Deze
kosten kunnen sterk oplopen, maar worden nu veelal buiten
beschouwing gelaten (dit geldt ook voor de uitgevoerde pilot stu-
die).
Voor toekomstig onderzoek is het mogelijk via gesprekken met
deskundigen in het ziekenhuis een inventarisatie te maken van
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organisatorische kosten. Tevens kan bij een aantal geselecteerde
AE’s in de deelnemende ziekenhuizen gevraagd worden naar de
kosten ten gevolge van het AE. Voorwaarde is dan wel dat het AE
niet te lang geleden heeft plaatsgevonden zodat men nog goed kan
achterhalen wat de tijdsbesteding of de gevolgen ervan waren. 

Andere kosten die tot de kosten van een adverse event gerekend
kunnen worden zijn: 
• Kosten van incident- en klachtbeoordeling
• Verzekeringskosten ziekenhuis
• Juridische kosten voor het afhandelen van claims
Kosten kunnen geïnventariseerd worden bij ziekenhuisdirectie,
juridische afdeling of de verzekeraar.

3.3.3 Conclusies
De resultaten van de pilot studie laten zien dat het mogelijk is
om kosten buiten het ziekenhuis en indirecte kosten te achterha-
len. Extra mogelijkheden om kosten gerelateerd aan een adverse
event in kaart te brengen biedt bijvoorbeeld een case-control des-
ign (het vergelijken van patiënten met en zonder adverse event). 

3.4 Een analyse van MIP- en klachtenmeldingen

Al jaren bestaan in ziekenhuizen klachtenregistraties en registra-
ties van MIP/FONA meldingen. Lange tijd is maar beperkt
gebruik gemaakt van deze registraties om informatie te verkrij-
gen over verbeterpunten binnen het ziekenhuis. In de recent ont-
stane discussie rondom patiëntveiligheid is de potentiële waarde
van beide registraties nogmaals benadrukt.
Zowel bij de klachtenopvang en klachtbehandeling als bij
MIP/FONA-procedures2 worden onbedoelde en ongewenste
gebeurtenissen gemeld.3 Bij klachten is de melder (representant
van de) patiënt en bij MIP-meldingen is de melder een zorgver-
lener van de instelling. In het algemeen wordt verondersteld dat
veel klachten de hulpverlener respectievelijk de zorgverlenende
instelling niet bereiken en veel incidenten niet gemeld worden.
Niet bekend is in welke mate via dossieronderzoek gevonden
adverse events terug te vinden zijn in een klachtmelding of een
MIP-melding. Andersom is het mogelijk dat (de inhoud van)
meldingen van de patiënt of hulpverlener niet terug te vinden
zijn in het patiëntendossier.  Een onderzoek waarin bestaande
registraties worden vergeleken met patiëntendossiers kan meer
inzicht verschaffen in de volledigheid van de afzonderlijke

registraties, de overlap van de registraties dan wel de comple-
mentariteit ervan.
In de onderhavige haalbaarheidsstudie zijn de klacht- en MIP-
procedures onderzocht en is nagegaan in hoeverre adverse events
of near misses gesignaleerd kunnen worden via klachten- of
MIP-meldingen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre een verge-
lijking van registraties mogelijk is omdat klachten relatief snel
worden geanonimiseerd.

3.4.1 Onderzoeksopzet
In dit deelonderzoek zijn interviews gehouden met de klachten-
functionaris, de ambtelijke secretaris van de klachtencommissie,
en de voorzitter van de MIP-commissie van de aan de pilot stu-
die deelnemende drie ziekenhuizen. Voor het interview is
gebruik gemaakt van een leidraad en vragenlijst met semi-open
vragen. Voorafgaande aan de interviews zijn relevante schrifte-
lijke stukken, zoals jaarverslagen, reglementen en informatiefol-
ders bestudeerd.
Naast de interviews zijn 35 klachten- of MIP-dossiers geanaly-
seerd met de lijst met 18 triggers die ook in het retrospectieve
dossieronderzoek is gebruikt. De dossiers hadden betrekking op
een melding die in 2003 is afgehandeld. Voor de analyse is
gebruik gemaakt van de stukken die tot het ‘papieren’ dossier
behoren (meldingsformulieren, klachtenbrieven en corresponden-
tie tussen melders, betrokkenen (bijvoorbeeld aangeklaagden) en
de functionarissen van de klacht- of meldinstantie. Alle gegevens
zijn geanonimiseerd verwerkt. De onderzoeker heeft voorafgaan-
de een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

3.4.2 Resultaten
De procedures die gevolgd worden bij de klachtafhandeling
(klachtenfunctionaris en klachtencommissie) zijn in de drie zie-
kenhuizen nagenoeg gelijk. In ziekenhuis A is sprake van een
overlap in werkzaamheden. De secretaris van de Klachten-
commissie vervult tevens een functie in de klachtopvang. In dit
ziekenhuis beoordeelt de Klachtencommissie voor intern gebruik
tevens die klachten op gegrondheid van de klacht die door de
klachtopvang zijn bemiddeld. 
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2 Melding Incidenten Patiëntenzorg / Fouten, Ongevallen, Near-Accidents; hierna samenge-
vat onder de noemer MIP.
3 Binnen instellingen zijn meer meldmogelijkheden, dan waarvan in dit onderzoek wordt uit-
gegaan. Te denken valt aan de complicatiecommissie, meldingen in het kader van arbo- en
veiligheid, claims, tuchtrechtklachten en dergelijke. In dit onderzoek wordt uitgegaan van
klachten, ingediend bij interne klachtinstanties (Klachtenfunctionaris, Klachtencommissie)
en de MIP-cie.
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Tussen de MIP–commissies is een verschil in taakopvatting te
zien: waar de ene commissie eerder een onderzoekende en advi-
serende houding aanneemt, treedt de andere commissie meer
oordelend op. Tevens bestaat er een verschil in de wijze van rap-
porteren. 
In de drie ziekenhuizen wordt zo veel mogelijk met één registra-
tiesysteem voor alle meldinstanties te werken. Hierdoor is het
theoretisch mogelijk om gegevens van klacht- en meldingsre-
gistraties binnen de instelling te vergelijken, maar ook om de
gegevens tussen instellingen die met dezelfde software werken,
met elkaar te vergelijken. In de praktijk worden deze vergelijkin-
gen (nog) niet gemaakt, omdat vooral MIP-commissies vinden
dat zij niet al hun gegevens kwijt kunnen in het –  van oorsprong
voor klachtenregistraties bedoelde – systeem. Ten slotte ont-
breekt een goed ontwikkelde definitielijst bij het softwarepro-
gramma en vindt geen overleg plaats tussen de meldinstanties
onderling om tot een eensluidende interpretatie van meldgege-
vens te komen. 
In de drie ziekenhuizen wordt een ruime definitie van klachten
en meldingen gehanteerd. Zo is een klacht in beginsel elke uiting
van ontevredenheid. Bij klachten worden onder andere bejege-
ningkwesties, lange wachttijden bij het afsprakenbureau en faci-
litaire zaken zoals onvoldoende parkeerruimte gemeld. Ook wor-
den signalen afgegeven over een onvoldoende medische of ver-
pleegkundige behandeling of ongewenste organisatorische aspec-
ten al dan niet met (mogelijke) schade voor een patiënt.

Van een te melden gebeurtenis is sprake als zich een gebeurtenis
heeft voorgedaan die had kunnen leiden tot of geleid heeft tot
een nadelig of schadelijk gevolg voor de patiënt. Voorbeelden
van gemelde gebeurtenissen hebben bijvoorbeeld betrekking op
gemiste diagnoses en verkeerde medicatietoediening. Daarnaast
worden ook gebeurtenissen gemeld die niet aan een specifieke
patiënt gerelateerd zijn maar waarmee melders hun onvrede
uiten over een bepaalde situatie, zoals opmerkingen over slechte
bereikbaarheid van medezorgverleners, kapotte apparatuur,
onvoldoende voorraad, slechte etikettering.

Uit de analyse van de klachten- en meldingendossiers blijkt dat
niet alle triggers beoordeeld kunnen worden, omdat noodzake-
lijke informatie over bijvoorbeeld opname- en ontslagdata, reden
van opname, etc. ontbreekt. 
Bij 17 van de 35 geanalyseerde dossiers konden 1 of meer trig-
gers voor een adverse event worden aangewezen. Bij de overige

18 dossiers gold alleen trigger 16 (patiënt heeft melding gemaakt
van onvrede). 
Daarnaast zijn bij 11 dossiers ongewenste gebeurtenissen gemeld
die niet voorkwamen op de lijst met 18 triggers. De gebeurtenis-
sen hebben geen gevolgen gehad voor de patiënt (near miss). 

3.4.3 Conclusies
De manier van klachtenbehandeling en de taakopvatting van de
MIP-commissie was in de drie ziekenhuizen niet gelijk. Het
gebruik van een elektronisch registratiesysteem maakt het in the-
orie mogelijk verschillende meldingen binnen en tussen zieken-
huizen te vergelijken, maar in de praktijk werkt dit nog onvol-
doende.  De screeningslijst (met triggers) die in het retrospectie-
ve dossieronderzoek is gebruikt kan grotendeels gebruikt worden
voor de analyse van klachten- en meldingsdossiers, maar waar-
schijnlijk kunnen niet alle triggers gevonden worden door gebrek
aan klinische informatie in de meldingsdossiers. In het algemeen
zijn de meeste triggers voor adverse events gevonden in meldin-
gen bij klachtencommissies. In MIP-meldingen zijn vooral near
misses gevonden.
Nader onderzoek is nodig om na te gaan in hoeverre de huidige
registraties van klacht- en MIP-meldingen naar aard en aantal
overeenkomen met de werkelijkheid van adverse events en near
misses.

3.5 Literatuurstudie: methoden van oorzakenanalyses

Op het eerste gezicht ontstaan de meeste adverse events door
menselijk handelen of juist het nalaten ervan. Een nadere analyse
laat zien dat deze adverse events een gevolg kunnen zijn van een
niet goed ingericht zorgproces of -systeem (7, 16), dat op zijn
beurt weer beïnvloed wordt door de organisatie van het gezond-
heidszorgsysteem, de geldende wet- en regelgeving en de eisen
van partijen zoals zorgverzekeraars en patiënten. In de literatuur
heerst de opvatting dat mensen altijd fouten zullen blijven maken
waardoor adverse events kunnen optreden. 

De reden dat men meer wil weten over de oorzaken of determi-
nanten van ongewenste gebeurtenissen, is dat als men de oorzaak
weet men beter kan bepalen welke interventie geschikt is om
verbeteringen aan te brengen om schade te verminderen. Op die
manier kunnen er relaties gelegd worden tussen soorten onge-
wenste gebeurtenissen en kenmerken van de organisatie, appara-
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tuur, manier van werken (cultuur) en personeel.

James Reason (17) maakt een onderscheid tussen actieve fouten
op de werkplek en latente fouten die reeds in het systeem aanwe-
zig zijn. Actieve fouten ontstaan door individuen op de werk-
vloer, zoals de verpleegkundige die een patiënt verzorgt of een
chirurg die een operatie uitvoert. Hun acties en beslissingen heb-
ben een direct effect op de veiligheid van de patiënt. Actieve fou-
ten worden gezien als fouten die optreden aan ‘the sharp end’. Er
zijn drie hoofdtypen actieve fouten: knowledge-based failures of
kennis gebaseerde fouten, rule-based failures of routine-geba-
seerde fouten en  skill-based failures of op vaardigheden geba-
seerde fouten. Latente fouten treden op als beleidsmedewerkers
zoals managers ingrijpen of beslissingen nemen die gevolgen
hebben voor technische of organisatorische voorzieningen, proce-
dures of de allocatie van middelen. Er zijn twee hoofdgroepen
fouten: technische factoren en organisatorische factoren.

In complexe omgevingen zoals gezondheidszorginstellingen, moe-
ten beslissingen vaak worden genomen onder tijdsdruk, onder ver-
anderende voorwaarden en doelen, met veelal ambivalente of
onvolledige informatie. Deze beslissingen worden soms alleen
genomen, soms in een team, aan de hand van procedures die onder
bepaalde omstandigheden niet langer valide zijn en met grote risi-
co's voor lichamelijk letsel bij de patiënt. Dit zijn omstandigheden
waarin het menselijk denken en doen gevoelig is voor fouten.

Menselijke fouten hebben te maken met hoe ons denken functio-
neert. De volgende aspecten kunnen worden onderscheiden (18):
aandacht en werkgeheugen; kennis en kennis toepassen, omgaan
met onzekerheid, werken in teamverband. 
Als een ongewenste gebeurtenis is opgetreden, kan deze ontleed
worden in de achterliggende oorzaken. Er zijn bijna altijd twee
of meer factoren aan te wijzen als oorzaak. Ieder van die factoren
kan weer verder ontleed worden zodat een boomstructuur ont-
staat. Een oorzakenboom geeft het logische verband weer tussen
gebeurtenissen en beslissingen die uitmonden in een ongewenste
gebeurtenis. Niet alleen de mogelijke oorzaken van de fouten
worden in een boom weergegeven, maar ook de herstelmogelijk-
heden van ongewenste gebeurtenissen. Bij de analyse van onge-
wenste gebeurtenissen gaat het om 5 "W"’s : Wie? Wat?
Wanneer? Waar? Waarom?
Nadat de  oorzaken of "root causes" van ongewenste gebeurtenis-
sen (de latente of actieve fouten zoals hierboven weergegeven)

zijn achterhaald, moeten ze gecategoriseerd worden in een clas-
sificatiesysteem. Het meest gebruikte systeem waarmee een
"root cause analysis" en categorisatie wordt toegepast, is het
PRISMA model (19).  Meer recent is in een aantal zorginstellin-
gen SIRE gebruikt.

3
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Aan de hand van de voorgaande hoofdstukken zijn aanbevelin-
gen geformuleerd voor het landelijke onderzoeksprogramma. De
belangrijkste worden hieronder genoemd.

Steekproeftrekking 
Omdat verpleegkundige dossiers uit voorgaande jaren vaak bui-
ten het ziekenhuis zijn opgeborgen en het opvragen van deze
dossiers meer tijd en geld kost, is het aan te bevelen de steek-
proef te nemen uit het lopende jaar. Het gevaar is wel dat er nog
dossiers op de afdelingen ‘zwerven’.
Het ontbreken van het poliklinische dossier leidt volgens de
onderzoekers en de beoordelaars mogelijk tot een onderschatting
van het aantal adverse events, echter het opvragen van het poli-
klinisch dossier brengt logistieke problemen met zich mee (het
poliklinisch dossier wordt op de afzonderlijke poliklinieken en
niet in een centraal medisch archief zoals de opnamedossiers).
Er moet een methode worden bedacht hoe het poliklinische dos-
sier alsnog in het onderzoek kan worden betrokken. Mogelijk
kunnen de beoordelaars op de afdeling of polikliniek dossiers
screenen.
De steekproef moet bij aanvang compleet zijn, omdat achteraf
zoeken van de overige medische dossiers veel tijd in beslag
neemt. Achterhaald moet worden welke dossiers uitvallen en met
welke reden en of er sprake is van selectie bias (met ZIS gege-
vens kan gecontroleerd worden of een steekproef representatief
is voor het ziekenhuis).
Beoordelaars gaven aan dat bepaalde patiëntengroepen moeilijk
te beoordelen zijn. In het onderzoeksprogramma moet een keuze
worden gemaakt welke specialismen wel/niet worden betrokken
(of eventueel een apart onderdeel van de studie moeten vormen).
Beoordelaars zijn van mening dat de beoordeling van dossiers
afhankelijk is van de kwaliteit van de dossiervoering. In het
onderzoek moet de kwaliteit van de dossiervoering worden
gemeten, zodat kan worden onderzocht of er een correlatie is
tussen de dossiervoering en het aantal adverse events.

Werven beoordelaars
De verpleegkundigen die de eerste fase van het dossieronderzoek

Aanbevelingen Onderzoeksprogramma
Patiëntveiligheid in Nederland

4

hebben uitgevoerd beschikten allen aan de vooraf gestelde ver-
eisten: minimaal 5 jaar werkervaring, een brede werkervaring
(ervaring op verschillende afdelingen), enthousiasme/motivatie
voor onderzoek en niet afkomstig zijn van het betreffende zie-
kenhuis waar zij het dossieronderzoek uitvoeren. 
Ook alle medisch specialisten (internisten en chirurgen) beschik-
ten over de vooraf gestelde vereisten: minimaal 10 jaar ervaring,
vereiste specialisatie, enthousiasme/motivatie voor onderzoek en
niet meer werkzaam zijn in het betreffende ziekenhuis waar zij
het dossieronderzoek uitvoeren. Tijdens de uitvoering van het
onderzoek bleek de ervaring van de beoordelaars voldoende te
zijn en bleek tevens dat veel klinische ervaring van groot belang
is voor het kunnen uitvoeren van dit onderzoek. Een belemme-
rende factor is de beschikbaarheid van de beoordelaars. De
meesten zijn slechts beschikbaar voor 1 of 2 dagen per week en
maximaal 6 uur per dag. Voor een continue uitvoering van het
dossieronderzoek zijn meer beoordelaars nodig.

Training beoordelaars
In de pilot studie hebben de beoordelaars één korte training
gehad. Dat de training niet toereikend was bleek uit het feit dat
bij de uitvoering van het dossieronderzoek nog veel onduidelijk-
heden bestonden rondom begrippen en gebruik van de beoorde-
lingsformulieren. Ook bleek uit de validatie studie dat er geen
overeenstemming tussen de beoordelaars was. 
Er moet een uitgebreidere training voor beoordelaars komen
waarin begrippen en triggers worden afgebakend en verhelderd,
waardoor een gelijke beoordeling tussen beoordelaars wordt
bewerkstelligd en de inter-beoordelaars variatie wordt verkleind.
Ook zal daardoor de duur voor het screenen van de dossiers kor-
ter kunnen worden, waardoor de dataverzameling efficiënter
wordt. 

Verloop dossieronderzoek
Veel beoordelaars gaven aan dat zij het beoordelen van dossiers
interessant vonden, maar dat het tevens tijdrovend en intensief
was. De dataverzameling zou efficiënter kunnen worden door het
gebruik van de elektronische versie van de beoordelingsformulie-
ren. Hiermee wordt tevens de kwaliteit van de data vergroot. Ook
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het gebruiken van de geautomatiseerde ZIS gegevens maakt de
dataverzameling efficiënter. Tevens zou tijd kunnen worden
bespaard wanneer de eerste fase wordt gestopt zodra 1 trigger is
gevonden.

Verpleegkundigen gaven aan meer triggers te halen uit het ver-
pleegkundig dossier en minder uit het medisch dossier. Artsen
haalden juist veel meer uit het medisch dossier en waren minder
geneigd het dikke verpleegkundig dossier grondig door te lezen.
Wel gaven zij nadrukkelijk aan dat in de verpleegkundige dos-
siers veel wordt opgeschreven, waardoor het dossier een onmis-
bare bron van informatie is. Het zou voor de tweede fase effici-
ënter zijn als aangegeven wordt waar de verpleegkundigen in het
verpleegkundig dossier triggers hebben gevonden.
Een internist was van mening dat hij niet in staat is om een chi-
rurgisch dossier te beoordelen en vice versa. In het landelijke
programma worden dossiers van snijdende specialismen beoor-
deeld door twee chirurgen en dossiers van niet-snijdende specia-
lismen door twee internisten. Bovendien lijkt het wenselijk dos-
siers van kinderen door kinderartsen en van neurologische pati-
ënten door neurologen te laten beoordelen.
Als er een verschil in oordeel zou zijn, zou er een derde beoor-
delaar worden betrokken. Dit is in deze pilot studie niet gebeurd.
In het onderzoeksprogramma wordt een derde specialist gecon-
sulteerd of een panel van specialisten gevormd waaraan dossiers
of vragen worden voorgelegd waarover de internisten of chirur-
gen geen overeenstemming hebben bereikt.

Beoordelingsformulieren
De benodigde tijd voor het invullen van de formulieren is sterk
afhankelijk van de complexiteit van de patiënt, de dikte van het
dossier en de statusvoering in het ziekenhuis. Het beoordelen
van dossiers van de overleden patiënten kost veel meer tijd dan
het screenen van dossiers van ontslagen patiënten. Alle beoorde-
laars vonden de 18 triggers toereikend en konden alle gevonden
onbedoelde gebeurtenissen onder de triggers kwijt. Ook het eer-
ste fase formulier werd goed bevonden. De opmerkingen op het
tweede fase formulier gaan voornamelijk over het feit dat dit for-
mulier teveel subjectieve elementen zou bevatten en dat in het
tweede fase formulier meer aandacht moet worden besteed aan
de medische overwegingen, argumentatie en evaluatie. Volgens
beoordelaars weegt een adverse event minder zwaar als er wel-
overwogen en geargumenteerd tot een bepaalde risicovolle medi-
sche ingreep is besloten. De meer specifieke opmerkingen op de

formulieren gemaakt door de beoordelaars zijn uitgewerkt in een
apart document. Dit document is op te vragen bij de onderzoe-
kers.
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Het hier gepresenteerde begrippenkader heeft tot doel de eenheid
in het gebruik van de omschreven begrippen in de Nederlandse
context te bevorderen en verwarring te voorkomen. Tevens moe-
ten de Nederlandse begrippen terug te voeren zijn naar de gang-
bare buitenlandse begrippen zodat vergelijking van (onder-
zoeks)gegevens mogelijk is. Daarmee hebben de gekozen
omschrijvingen zowel een descriptief als een prescriptief karak-
ter. Het prescriptieve karakter wordt ontleend aan het gezag dat
de opstellers van dit begrippenkader gezamenlijk hebben. Dat
zijn enerzijds hiertoe uitgenodigde deskundigen en anderzijds
vertegenwoordigers van de meest betrokken veldpartijen in de
zorg. 
De omschrijvingen van onderstaande begrippen zijn gebaseerd
op diverse nationale en internationale bronnen, waaronder het
begrippenkader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ), de World Health Organisation (WHO), het Institute of
Medicine (IOM), de Orde van Medisch Specialisten (OMS), en
wetenschappelijke literatuur. 
De keuze voor een omschrijving is tot stand gekomen door
bestaande omschrijvingen naast elkaar te leggen en de kern van
de omschrijving te vergelijken, en in veel gevallen te vertalen. 
In twee bijeenkomsten (alsook in kleiner verband en in schrifte-
lijke rondes) hebben afgevaardigden van relevante veldpartijen in
de zorg over de begrippen gediscussieerd en geprobeerd consen-
sus te bereiken. Het onderstaande begrippenkader is het resultaat
daarvan  en kan als zodanig op breed draagvlak binnen de zorg
rekenen. 

4.1 Algemeen

patiëntveiligheid = patiënt safety
Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toege-
brachte schade (lichamelijk/psychisch) die is ontstaan door het
niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverle-
ners en/of door tekortkoming van  het zorgsysteem.

schade = injury
Een nadeel voor de patiënt dat door zijn ernst leidt tot verlenging

of verzwaring van de behandeling, tijdelijk of blijvend  lichame-
lijk, psychisch en/of sociaal functieverlies, of tot overlijden. 

Complicatie= onbedoelde uitkomst
Een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op
medisch-specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de
patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be-
)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstel-
bare schade. 

Toelichting: Een complicatie kan het gevolg zijn van een onver-
wachte reactie van de patiënt, een bewust genomen risico (calcu-
lated risk) of van een incident tijdens het zorgproces. Er is pas
sprake van een complicatie als de zorgverlener zijn handelen als
gevolg van de uitkomst aanpast (ondergrens complicatie).

bewust genomen risico = calculated risk
Een door de hulpverlener goed afgewogen risico of ingecalcu-
leerd neveneffect van een behandeling waarvan de ernst van de
schade of de kans op het ontstaan daarvan opweegt tegen het
beoogde effect van de behandeling. 

incident = event
Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade
aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kun-
nen gaan leiden.

near miss= onbedoelde gebeurtenis zonder schade
Een onbedoelde gebeurtenis die is ontstaan door het (niet) han-
delen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem en die a)
voor de patiënt geen nadelen oplevert omdat de gevolgen ervan
op tijd zijn onderkend en gecorrigeerd (near miss), of b) waar de
gevolgen niet van invloed zijn op het fysiek, psychisch of sociaal
functioneren van de patiënt. 

adverse event= onbedoelde uitkomst met schade
Een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet) handelen
van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade

Appendix A 
Begrippenkader omtrent Patiëntveiligheid
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voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of
permanente beperking dan wel overlijden van de patiënt.

vermijdbare adverse event
Een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het onvoldoende
handelen volgens de professionele standaard en/of door tekortko-
mingen van het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig
ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking
dan wel overlijden van de patiënt

Toelichting: 1. Een vermijdbare adverse event is dus niet het
(logische) gevolg van de ziekte/aandoening of van een goed
afgewogen risico of ingecalculeerd neveneffect van een behande-
ling (complicatie), maar het gevolg van een of meer fouten van
de hulpverlener of tekortkomingen in de organisatie van de zorg.
2. Een Calamiteit kan worden gezien als een zeer ernstige adver-
se event.

professionele standaard
De beste manier van handelen in een specifieke situatie met
inachtneming van recente inzichten en evidence, zoals neerge-
legd in richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep dan wel
het handelen zoals van een gemiddeld ervaren en bekwame
beroepsgenoot in gelijke omstandigheden mag worden verwacht.

vermijdbaar = preventable
Een incident is in retrospect vermijdbaar als na systematische
analyse van de gebeurtenis(sen) blijkt dat bepaalde maatregelen
het incident hadden kunnen voorkomen. 

verwijtbaar = blameworthy
Een incident is in retrospect verwijtbaar als na systematische
analyse van de gebeurtenis(sen) blijkt dat de zorgverlener in ern-
stige mate tekort is geschoten en/of onzorgvuldig is geweest in
vergelijking met wat van een gemiddeld ervaren en bekwame
beroepsgenoot in gelijke omstandigheden had mogen worden
verwacht. 

klacht 
Elke schriftelijk vastgelegde uiting van onvrede van een patiënt
of diens vertegenwoordiger over het handelen van een hulpverle-
ner en/of het zorgsysteem.

Oorzaken van incidenten 

1 Menselijke factoren
procesafwijking (neutraal begrip)
Afwijking van het geplande, verwachte of vereiste proces door
handelen of niet handelen van een hulpverlener. 

Toelichting: Door een voortdurende procesanalyse kunnen (op
termijn) triviale procesafwijkingen worden gescheiden van pro-
cesafwijkingen met potentiële schade.

fout = error
Het niet uitvoeren van een geplande actie (fout in de uitvoering)
of het toepassen van een verkeerd plan om het doel te bereiken
(fout in de planning). 

Toelichting:
In tegenstelling tot het begrip procesafwijking zit in het begrip
fout een oordeel besloten. Het oordeel is, dat het niet zo is
gegaan als had gemoeten. Een fout is per definitie vermijdbaar,
soms ook verwijtbaar. Achteraf kan men bij een procesafwijking
tot het oordeel komen dat er sprake is van een fout. Het is ook
mogelijk dat er sprake is van een beredeneerde afwijking.

kennis bepaalde fout = knowledge-based error = mistake 
Een fout die door ontoereikende kennis ontstaat en als gevolg
waarvan een verkeerde handeling/maatregel kan worden geko-
zen.

procedure bepaalde fout = rule-based error = violation
Een fout die ontstaat doordat de verkeerde oplossing wordt
gekozen ondanks het bestaan van protocollen, dagelijkse routines
en goed beschikbare en eenduidige aanwijzingen voor het oplos-
sen van een probleem.

vaardigheden bepaalde fout = skill-based error = slip and
lapse
Een fout die ontstaat door onzorgvuldigheid, slordigheid, haast,
enz. Hierbij is de voorgenomen handeling in zijn aard juist, maar
wordt een kritisch deel ervan foutief uitgevoerd.
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2 Organisatiegebonden factoren
organisatie bepaalde fout = Organizational-based error 
Een fout die direct verband houdt met de manier waarop proces-
sen in de organisatie zijn ingericht (bv minder onderhoud appa-
ratuur, bezuinigingen, minder hulpverleners etc)

3 Technische factoren
Een fout die ontstaat door een tekortkoming in een apparaat of
door ontoereikend materieel.

4 Patiëntgerelateerde factoren
Een fout die ontstaat door non-compliance of factoren als co-
morbiditeit, sekse, leeftijd, opleidingsniveau.

23

Tabel 1:Overzicht van de onderlinge relatie van de centrale begrippen

Proces Uitkomst Fout Calculated Niet te Onderliggende
onbedoelde onbedoelde risk voorzien ziekte
gebeurtenis schade

Incident + +/-
Near-miss + -
Complicatie +/- + +/- +/- +/- +/-
Adverse event +/- + +/- +/- +/- -
Vermijdb. AE + + + - - -
Fout + +/-
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De onderstaande boomstructuur geeft inzicht in het aantal getrokken dossiers, aantal dossiers beoordeeld in de verschillende fasen en
het aantal dossiers beoordeeld ten behoeve van de validatie van de eerste fase en betrouwbaarheid van de tweede fase beoordeling.

Figuur 1: Boomstructuur beoordeling dossiers

Appendix B
Boomstructuur getrokken en beoordeelde dossiers

Reguliere 1e en 2e fase Beoordeling dossiers ten behoeve 
beoordeling: van validatie 1e fase en 

betrouwbaarheid tweede fase:

345 dossiers
getrokken

Uitval 13 dossiers bij 1e fase
beoordeling (4%)*

332 gescreend in de 58 dossiers validatie
1e fase 1e fase

160 dossiers zonder triggers
(48%)

172 naar 2e fase
(52%

Uitval 6 dossiers bij 2e fase 
beoordeling (3%)**

166 beoordeeld in 69 dubbel beoordeeld
2e fase in 2e fase (42%)

19 gevonden adverse Beide artsen vinden Beide artsen vinden Artsen stemmen niet
events (19/332=6%) AEs in 0 dossiers geen AEs: 55 overeen bij 14 dossiers

Aantal dossiers met Aantal dossiers zonder
AEs na consensus: 5 AEs na consensus: 9

Beide artsen vinden Beide artsen vinden
AEs in 5 dossiers (na geen AEs in 64

consensus dossiers (na consensus

Benadering incidentie
AEs na consensus:

((19-14)*(5/14) + 5)/332
= 2,0%

*Dossiers zijn deels niet compleet of niet volledig voor een eerste fase beoordeling

** Dossiers zijn niet volledig voor een tweede fase beoordeling
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