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studeerd. In Israël ketenen ze de SEH-dok-
ter bij wijze van spreken met handboeien 
vast aan de patiënt die binnenkomt. Dat is 
één weg naar Rome…’ 

Is het waar dat veel ziekenhuizen op een 
keerpunt zitten? Is de cultuuromslag 
die nodig is, in gang gezet en is het een 
kwestie van dat laatste duwtje…
So: ‘Ja zo zien veel dokters dat wel als ik 
hen de cultuurladder voorleg. Ze plaatsen 
zichzelf vaak aan het eind van fase 4. Dat 
is proactief, alert op mogelijke risico’s. 
Nog even en we zijn klaar voor de boven-
ste trede van de cultuurladder: Alles onder 
controle. Vooruitstrevend met veiligheid 
als integraal onderdeel van alles wat je 
doet… Nou, ik denk dat we in Nederland 
met z’n allen pas aan het eind van fase 2 

‘De gemiddelde patiënt doorloopt tijdens een ligduur van enkele dagen 
25 overdrachtsmomenten, met alle risico’s van dien!’

‘ Ik vergelijk praten 
over incidenten 
met praten over 
sex’

‘ De genomineerden 
voor de Patiënt-
veiligheid Award 
2011 zijn...’

‘ Aantal medica-
tiefouten bijna 
tot nul gedaald’

‘ Pijn meten bij 
patiënten op 
de IC’
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Ralph So en Marjo Jager over proactief omgaan met risico’s:

‘Het magische woord is bewustwording’
Ieder jaar weer blijkt uit onderzoek van 
de Inspectie dat ziekenhuizen meer pro-
actief naar risico’s moeten kijken. Waar-
om is dat zo moeilijk? En wat is er al be-
reikt. Een gesprek met twee koplopers: 
Ralph So en Marjo Jager.

Waarom is het proactief kijken naar ri-
sico’s zo moeilijk?
‘Een aantal zwarte pistes is wel degelijk in 
beeld’, aldus Jager. ‘Uit het VIM leren we 
wat mis gaat en ook wat er bijna mis gaat. 
Maar het risicobesef moet toch ook bij ie-
dereen in de mindset en in het DNA terecht 
komen. Bij het afdelingshoofd, de manager 
en bij de mensen op de werkvloer. De groot-
ste barrière is de cultuur. Zolang je ‘proactief 
omgaan met risico’s’ ziet als extra werk is 
het ballast. Dat wordt pas een ander verhaal 

zitten, het reactieve stadium. Niks laatste 
duwtje. We staan nog maar aan het begin. 
Dat hoeven we onszelf overigens niet te 
verwijten. Patiëntveiligheid staat pas sinds 
2004 een beetje op de kaart. Toen lan-
ceerde Rein Willems van Shell het veilig-
heidsmanagementdenken in onze branche. 
Andere hoogrisico-industrieën - zoals de 
luchtvaart en de chemiebranche - laten zien 

dat er gemiddeld vijf jaar nodig is om naar 
de volgende cultuurfase te komen. Wij 
zijn in ons ziekenhuis sinds 2003 bezig. 
Ik zie dat de aanspreekcultuur al anders is 
geworden. Vijf jaar terug was het ondenk-
baar dat de medische staf zou werken met 
individuele functioneringsgesprekken. Nu 
melden hele maatschappen zich vrijwillig 
aan voor hetappraisal & assessment tra-
ject. Eind 2012 willen wij als medische 
staf met 250 medisch specialisten een eer-
ste gesprek hebben gehad. We liggen op 
schema.’ 

Hoe leren jullie medische professionals 
proactief naar risico’s kijken? Wat zijn 
jullie sleutels voor succes? 
Jager: ‘Geef dokters en verpleegkundigen 
een casus van dichtbij. Aan de hand van 

Wie is wie? 

realiseer je dat elke patiënt een broer, zus, 
zoon of dochter van iemand is.’

Met een foto erbij?
Jager: ‘Daar zou ik niet vies van zijn. Of 
werk met acteurs. Dat is ook heel effectief.’  
So: ‘Helemaal mee eens. Je kunt allerlei 
zware theoretische verhalen houden van 
medische goeroes of aankondigen dat je 
een prospectieve risico-inventarisatie gaat 
doen. Ben je meteen de helft van de zaal 
kwijt. Ook wij hebben de beste ervaringen 
met het tonen van data uit de eigen kliniek. 
Zet daar een internationale topper naast en 
vraag: Hoe is het bij ons en accepteren we 
dat? Neem bijvoorbeeld lijnsepsis. Wat is 
internationaal gezien ons beste voorbeeld? 
Dat is een ziekenhuis in de Verenigde Sta-
ten waar al 367 dagen geen lijninfectie 
is. En hoe doen wij het in dit ziekenhuis? 
Dan komen de getallen en het gemor dat 
Marjo beschrijft. Daarna hou je cijfers 
over waarmee je toch niet tevreden kunt 
zijn. Dan gaat het leven: mensen van de 
werkvloer weten als geen ander wat werkt. 
Met hen lopen we de PDCA-cyclus door. 
Die afkorting staat niet voor ‘please don’t 
change anything’, maar voor: plan -do 
-check -act. Gaandeweg krijg je de cir-
kel rond. Ook onze ‘Rondom 10-sessies’ 
werkte goed: iedereen die resultaat boekt 
rond de tien thema’s van veilige zorg 
krijgt een podium. Hoe ver ben je? Is de 
PDCA-cirkel al rond? Korte presentaties 
en gelijk terugkoppelen. Zo verschijnen in 
elke organisatie de ambassadeurs die zich 
hard maken voor veilige zorg.’

Hebben jullie nog tips? 
So vervolgt: ‘Wat ook effectief is: videore-
gistraties van de dagelijkse praktijk bestu-
deren. Wij doen dat momenteel op de IC 

data uit de eigen afdeling of van eigen 
patiënten. Eerst morren ze dat de cijfers 
of het computerprogramma niet kloppen. 
Vervolgens reageren met name dokters 
heel sterk - en heel goed - vanuit hun na-
tuurlijke competitiedrang. Daar kunnen 
veiligheidsmanagers heel veel mee. En 
geef patiëntveiligheid een gezicht. 
Kijk niet alleen naar de getallen, maar 

Marjo Jager is kinderarts en voorzitter van de centrale commissie 
Veilig Incidenten Melden (VIM) in het Jeroen Bosch ziekenhuis. 
Zij heeft 32 uur per week voor het patiëntveiligheidsbeleid. Een 
unicum in Nederland. Marjo analyseert afdelingsoverstijgende 
incidenten en adviseert de raad van bestuur en het bestuur medi-
sche staf over verbeteracties. Zij coördineert de implementatie van 
verbeterstappen en is hét aanspreekpunt voor de interne organi-
satie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

met een aantal veel voorkomende proces-
sen. Dan ziet iedereen waar de knelpun-
ten zitten, wat de momenten zijn waarop 
je extra moet opletten en elkaar extra be-
hulpzaam moet zijn. En vooral: benut als 
ziekenhuis je eigen data! Maak zelf ook 
gebruik van die tsunami aan indicatoren. 
Die verzamel je toch niet alleen voor de 
Inspectie en de verzekeraars!’

Ralph So is medisch manager kwaliteit & veiligheid en inten-
sivist in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hij zet zich al jaren 
enthousiast in voor patiëntveiligheid, formeel een dagdeel per 
week. Specifieke interesses zijn: spoedinterventie systeem, mul-
tidisciplinaire teamtrainingen, appraisal & assessment en real 
time monitoring HSMR; dit om onbedoelde zorggerelateerde 
schade te voorkomen. Communicatie, teamwerk en een proac-
tieve veiligheidscultuur. Daar draait het volgens Ralph So om.

als het net zo’n we-
zenlijk onderdeel van 
je werk is als in een 
status schrijven of je 
uniform aandoen. Dan kom je goed in de 
driehoek tijd, geld en werk terecht.’
‘Exact’, beaamt So. ‘Het magische woord 
is bewustwording. Van jezelf en van je 
complexe werkomgeving. De gemiddelde 
patiënt doorloopt tijdens een gemiddelde 
ligduur van enkele dagen 25 overdrachts-
momenten met alle risico’s van dien. Hoe 
ondervang je dat? Daarop wordt veel ge-
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‘ Geen medewerker wil dat patiënten 
functieverlies leiden in een ziekenhuis’

om complicaties te voorkomen, zijn pro-
actief, in plaats van te wachten tot de com-
plicaties zich voordoen. Geen enkele me-
dewerker wil dat een patiënt functieverlies 
leidt in een ziekenhuis.’
 
Kennis uitbreiden
Ook het UMC Utrecht wil meer aandacht 
op de kwetsbare ouderen vestigen. ‘We 
zien steeds vaker oudere patiënten op de 
verschillende afdelingen, waaronder chi-
rurgie, neurologie en de interne afdeling’, 
zegt Diny van Harten, verpleegkundig 
specialist Geriatrie, divisie Interne Ge-
neeskunde en Dermatologie. ‘Het is be-
hoorlijk intensief om dit project in het hele 
ziekenhuis te implementeren, maar het le-
vert ook veel op. Met name voor de kwets-
bare ouderen en ook voor de pr van het 
ziekenhuis. Het was soms niet makkelijk 
aandacht voor het onderwerp te krijgen en 
afdelingen te laten participeren. Door de 
projectgroep goed te organiseren hebben 

Doelstelling thema Kwetsbare Ouderen: 
Geen (vermijdbaar) functieverlies als gevolg van een ver-
blijf in het ziekenhuis bij klinische patiënten van 70 jaar 
en ouder. 

Feit ziekenhuisopname kwetsbare ouderen: 
Bij 30 tot 60% onherstelbaar functieverlies als gevolg 
van complicaties tijdens ziekenhuisopname.

Kernvragen bij het voorkomen van een 
delirium:

Ouderen in het ziekenhuis:
12 % van de 65-plussers wordt jaarlijks opgenomen tegen 6% bij mensen onder 
de 65. Gemiddelde ligduur van 65-plussers is 12.6 dagen tegen 6.4 dagen bij 
mensen onder de 65. Op dit moment wordt 45% van de ziekenhuisbedden ge-
bruikt voor 65-plussers. (CBS, 2005)

De populatie kwetsbare ouderen in 
Nederlandse ziekenhuizen groeit met 
de dag. Er is dan ook geen tijd te ver-
liezen bij de vroegtijdige identificatie 
van een kwetsbare ouderen. Verpleeg-
kundigen Corry Knijnenburg van het 
Diaconessenhuis Leiden en Diny van 
Harten uit het UMC Utrecht vertel-
len hoe zij resultaten hebben behaald 
met het screenen.

Sinds 2004 meet het Diaconessenhuis 
Leiden de prevalentie van delirium on-
der patiënten van zeventig jaar en ouder. 
‘Die lag toen op 30% en dit jaar onder de 
10%, alleen al door de simpele stappen 
te volgen die ook in de praktijkgids van 
het VMS Veiligheidsprogramma staan’, 
vertelt verpleegkundig expert Corry Knij-
nenburg. ‘Met simpele stappen zorgen we 
ervoor dat bij kwetsbare ouderen minder 
functieverlies optreedt.’ De stappen, zoals 
screenen op risico’s en het treffen van pre-
ventieve maatregelen, zijn met behulp van 
de complicatiecirkel op alle afdelingen 
ingevoerd. ‘We weten al twintig 
jaar hoe we met kwetsbare ou-

we barrières kunnen doorbre-
ken. Dat is onze kracht ge-

weest. Mensen met ver-
schillende functies 
en van verschillen-
de afdelingen wer-
ken nu samen om 
dit veelomvat-
tende werk uit te 
voeren. Ook de 
zorgmanagers 

spelen een be-
langrijke rol, want 

bij desinteresse of 
weerstand kunnen we via 

het management afdelingen toch 
bereiken. Van onderaf is dat moeilijker.’

Vroegtijdige identificatie
De vroegtijdige identificatie van een 
kwetsbare oudere is van belang, daarom 
screent het UMC Utrecht patiënten van ze-
ventig jaar en ouder bij opname op onder 
andere vijf risicogebieden: delirium, val-
len, ondervoeding, fysieke beperkingen en 

Heeft u geheugenproblemen?
Heeft u de afgelopen 24 uur hulp nodig 
gehad bij de zelfzorg?
Zijn er bij een eerdere opname of ziekte 
perioden geweest dat u in de war was?

Kernvraag bij het voorkomen van een val:
Bent u in de afgelopen zes maanden een of meerdere keren gevallen?

Personeel gewenst:
Het Sociaal en Cultureel Planbureau voorspelde dit jaar 
dat door de vergrijzing over twintig jaar 140.000 extra 
medewerkers nodig zijn in de ouderenzorg. Dat is een 
vraag naar 7.000 nieuwe verpleegkundigen en verzor-
genden per jaar. (Bron NRC Handelsblad)

Onderzoek wijst uit:
Satish 1996; Rudberg 1996 en Boyd 2009: risico’s voor 
ouderen zijn decubitus, delirium, letsel door vallen, im-
mobiliteit, nosocomiale infectie, incontinentie, onder-
voeding of uitdroging. De risico’s leiden tot (vermijdbaar) 
functieverlies, opname verpleeghuis en vroegtijdige 
sterfte. 

Kernvragen bij het voorkomen van ondervoeding, met behulp van de SNAQ:
Bent u onbedoeld afgevallen (in kg)?
Had u de afgelopen maand een verminderde eetlust?

Heeft u de afgelopen maand drinkvoeding of sondevoe-
ding gebruikt?
of met de MUST:
Bereken de BMI (Body Mass Index).
Beoordeel het gewichtsverloop (in percentage).
Onderken het effect van acuut ziek zijn.

Vaststellen fysieke beperkingen met behulp van de 
Katz-ADL6:
Heeft u hulp nodig bij baden of douchen?                                            
Heeft u hulp nodig bij het aankleden?                                       
Heeft u hulp nodig bij het naar de toilet gaan?                          
Maakt u gebruik van incontinentiemateriaal?                              
Heeft u hulp nodig bij een transfer van bed naar stoel?  
Heeft u hulp nodig bij het eten? 

decubitus. Naast de eerste vier onderwer-
pen uit de praktijkgids Kwetsbare Oude-
ren is decubitus als vijfde aandachtspunt 
toegevoegd. De screeningsvragen zijn on-
derdeel geworden van het elektronisch pa-
tiëntendossier. Zijn er problemen met het 
geheugen? Is hulp nodig bij zelfzorg? Is 
de patiënt in de war? Wanneer een patiënt 
positief scoort op één van de vijf onder-

werpen komt het verhoogd risico in rood 
naar voren met een link naar het interven-
tieschema en kunnen preventieve maatre-
gelen worden genomen. Bijvoorbeeld door 
de familie erbij te betrekken, de geriater 
te raadplegen of de medicatie te bekijken.

Multidisciplinair werken
‘We overleggen in het UMC Utrecht in een 
vroeg stadium met een multidisciplinair 
team zodat we complicaties voorkomen’, 
vertelt Van Harten. ‘Denk aan een fysio-
therapeut, ergotherapeut, diëtist en maat-
schappelijk werker. Het is fijn om elkaars 
bevindingen te horen, zaken op elkaar af 
te stemmen en beleid te maken voor de ko-

mende dagen. De neuzen moeten dezelfde 
kant opstaan. Een goede samenwerking en 
communicatie zijn hierbij echt belangrijk.’

In het Diaconessenhuis Leiden hebben ze 
de screeningsbundel onlangs gemeten. ‘De 
behaalde resultaten laten zien dat het nut 
heeft’, zegt Knijnenburg. ‘Maar daarmee 
zijn we er nog niet, er zijn altijd processen 

waaraan je kan werken, analyses waarmee 
je aan de slag moet. De kwaliteitscommis-
sie en de directie moeten nu beslissen hoe 
we verder gaan. De geriatrisering vindt op 
alle afdelingen plaats, dus ik vind dat het 
concept van elderly friendly hospitals in 
de toekomst de standaard zou moeten zijn. 
We moeten bouwen aan gedegen zorgver-
lening, goedlopende processen en con-
tinuïteit van zorg voor mensen. Dat gaat 
verder dan de thema’s delirium, vallen, 
ondervoeding en fysieke beperkingen al-
leen. Als we volgens de laatste standaard 
werken en rekening houden met beperkin-
gen hoeven kwetsbare ouderen in zieken-
huizen geen schade meer op te lopen.’

deren moeten omgaan, 
daar is genoeg onder-
zoek naar gedaan’, 
meent Knijnenburg. 
‘Het is nu tijd om dit 
in alle ziekenhuizen 
ook in de praktijk te 
brengen. We kijken 
wat we kunnen doen 
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Gespit in dossiers
‘De besprekingen zijn door twee factoren 
succesvol: ze zijn helemaal voor en door 
artsen en er is goede ondersteuning, van 
een kwaliteitsadviseur. Er wordt flink ge-
spit in dossiers en gezocht naar triggers. 
Lessen die we eruit leren variëren van 
‘geen losse blaadjes meer in patiëntendos-
siers’ tot de afspraak dat iemand met een 
ileus (een afsluiting in de darm) altijd een 
chirurg aan het bed krijgt. De spin off is 
dat de cohesie onder artsen toeneemt. Je 
staat niet meer alleen.’

Met de billen bloot gaan
‘Je bent er als ziekenhuis echt niet als je 
het Kwaliteitshandvest uitreikt en zegt: 
Succes! Je moet goede klachtenfunc-
tionarissen hebben en cultuurtrekkers. Ik 
vergelijk het praten met specialisten over 
incidenten en kwaliteit vaak met het pra-
ten over seks met je pubers. Dat vereist dat 
je zelf ook met de billen bloot gaat. Dat 
vraagt een vertrouwelijke, veilige sfeer en 
een zekere terloopsheid. Zoals je die met 
je kind kunt hebben tijdens de afwas als je 
een goed gesprek hebt over een moeilijk 
onderwerp. Die afwas geeft escape, je cre-
eert daarmee als het ware twee werkelijk-
heden. Met het wegbrengen van een sta-
pel borden of het zoeken van een nieuwe 
droogdoek, bied je je kind de ruimte om 

‘De cultuur rond veilige zorg en patiëntveiligheid in ziekenhuis De Sionsberg in 
Dokkum loopt gelijk op met de rest van medisch Nederland: er komt steeds meer 
openheid. De omvang van ons ziekenhuis speelt daarin geen grote rol. Ik werk hier 
nu negen jaar en heb de cultuur zien veranderen van gesloten naar enorm veel 
opener. Waaruit dat blijkt? We houden maandelijks necrologiebesprekingen waar 
we aan de hand van de mensen die in ons huis zijn overleden spreken over vragen 
als: Wat ging hier volgens jou niet goed? Wat zou je veranderen zodat het een 
volgende keer beter gaat? Zo reviseren we procedures.’ 

Internist en voorzitter medische staf Hilde Royen over openheid rond incidenten:

‘Ik vergelijk praten over incidenten met specialisten 
vaak met praten over seks met je pubers’

Hoofd OK Ans Detert Oude Weme over openheid en leiderschap rond incidenten:

‘Tegenover zoveel patiëntenvertrouwen 
is dat wel het minste’ 

‘Veilige zorg is de ultieme uiting van 
respect voor de patiënt. Veilige zorg 
wil zeggen: wij zijn hier bevoegd en 
bekwaam om u goede patiëntenzorg 
te bieden. Onze apparaten doen wat 
ze moeten doen. Wij controleren en 
checken de hele dag of alles nog klopt 
zodat u geen last heeft van onze or-
ganisatie. Openheid is daarbij wel het 
minste. Patiënten stellen grenzeloos 
vertrouwen in ons. Dat mogen wij niet 
beschamen!’ 

hun eigen professionele gedrag te reflec-
teren. Mensen willen leren, beter worden 
en uitgedaagd worden om hun eigen ver-
antwoordelijkheid te nemen. Het risicobe-
wustwording heeft een gezicht gekregen. 
Dat is de goede basis voor veilige zorg.’

Openheid bij incidenten
‘Ik heb in kleine, middelgrote en grote zie-
kenhuizen gewerkt, waaronder als RVE-
manager van een grote IC in de Isala kli-
nieken en ik zie geen verschil in hoe kleine 

openhartig te worden over hele gevoelige 
thema’s. Bij ons voorzien de maandelijkse 
necrologiebesprekingen daarin ook. Zij 
zijn in feite de dubbele werkelijkheid van 
de afwas. Je bladert in de dossiers, loopt 
heel veel data door, analyseert processen. 
En langzamerhand kom je uit bij die ene 
vraag: ‘Waar ging het nou mis?’ Mana-
gers moeten achter de schermen meer in 
de schoenen van de artsen gaan staan en 
vragen: Hoe was dat incident voor jou? 

Betrokkenheid
Als stafbestuur doen wij dit ook. Wij spo-
ren actief mensen op die mogelijk betrok-
ken zijn bij incidenten of tuchtzaken. Wij 
gaan mee naar het tuchtcollege, steunen 
hen en praten open over eigen incidenten 
en ervaringen. Als je dat doet, komt ook 
aan bod hoe een tuchtzaak tot stand komt. 
Waarom klaagt een patiënt je aan? Dat 
wordt weliswaar uitgespeeld op het me-
disch-inhoudelijke vlak, maar ten diepste 
gaat het vaak om iets anders.’

 

‘ Elke ochtend loop ik een veiligheidsronde met de focus 
op een onderwerp. Dat werkt overzichtelijk en de acties 
die eruit voortvloeien, kun je direct uitzetten.’ 

Zorgen voor openheid
‘Wanneer je in een ziekenhuis iets fout 
doet, kan dat ernstige gevolgen hebben 
voor een patiënt. Het is een goed mechanis-
me dat mensen die in de gezondheidszorg 
werken dat erg vinden! Maar ze moeten 
wel leren daar goed mee om te gaan. Om 
dat mogelijk te maken, moet er aandacht 
zijn. Van het management en voor elkaar. 
Hoe? Wat dacht je van deze twee vragen: 
Hoe gaat het met je? Kan ik je nog ergens 
mee helpen? Aandacht begint in het eigen 

team, op de eigen afde-
ling. Soms heb je ook 
een buitenstaander no-
dig. Bij ziekenhuisgroep 
Twente was ik samen 
met anderen verantwoor-
delijk voor de nazorg bij  

‘Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix  
in Winterswijk heeft begin dit jaar bezoek 
van de Inspectie gehad. Wij stonden kort 
onder verscherpt toezicht, omdat er verbe-
terpunten waren geconstateerd. Dat heeft 
indrukwekkend veel impact op de men-
sen. Voordat ik hier kwam werken, deed 
ik hier een audit. Na een dag vol kritische 
vragen besefte ik: in dit ziekenhuis wer-
ken mensen die in staat en bereid zijn op 

of grote ziekenhuizen omgaan met open-
heid rond incidenten. Openheid heeft veel 
meer te maken met veilig incidenten mel-
den. Als leidinggevende neem ik dat heel 
letterlijk. Ik laat aan alles merken dat het 
waar is: bij mij kun je veilig melden, kom 
het maar vertellen!’ 

de brand. Daarvan heb ik geleerd hoe be-
langrijk het is dat een ziekenhuis daarvoor 
goed opgeleide mensen heeft: herkenbaar, 
bereikbaar en beschikbaar.’  

Werken aan leiderschap
‘Leer alsof je altijd blijft leven. Ontwik-
kel je voortdurend. Er zijn zoveel mooie 
opleidingen te doen. En toets jezelf, reflec-
teer op eigen handelen. Dat doe ik zelf ook 

graag. Daarbij schroom ik nooit om een 
collega ergens in Nederland te bellen voor 
advies, feedback of een kijkje in hun keu-
ken.  Van mijn collega’s hier in het zieken-
huis en daarbuiten leer ik ook enorm veel. 
Ik nodig ook altijd mensen uit: je mag in 
mijn keuken kijken. Kom maar en zeg me 
wat je ervan vindt.’
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Tijdwinst en kosteneffectief
‘Dit nieuwe systeem werkt perfect’, vindt 
Majidpour. ‘De snelle handeling, vooral 
bij de vooraanmelding, is routine gewor-
den. Slechts door kleine veranderingen in 
het werkproces en goede afspraken met 

de ziekenhuisapotheek is het aantal me-
dicatiefouten op de SEH nu bijna tot nul 
gereduceerd. De meeste patiënten hebben 
voordeel van de tijdwinst die we behalen. 
En ook artsen, verpleegkundigen, apothe-
kersassistenten en afdelingen, waarvan we 
een deel van het werk uit handen hebben 
genomen, zijn blij met deze ontwikkeling. 
Daarbij is het kosteneffectief, want een 
arts is altijd duurder dan een assistente en 
het mogelijke aantal schadeclaims wordt 

vat op. Artsen en verpleegkundigen had-
den niet de juiste middelen en voorschrijf-
systemen om medicatie vast te leggen en 
te toetsen. Het was voor ons een groot 
voordeel dat de apotheek al was gestart 
met het screenen van medicatie op twee 
afdelingen. Daarop konden we eenvoudig 
aanhaken.’

Driedubbele check van medicatie
‘De SEH-arts en twee apothekersassis-
tenten stemden  af op welke manier zij 
het werk zouden uitvoeren en maakten 
nieuwe afspraken. Wanneer patiënten, 
bijvoorbeeld via de ambulance of de 
huisarts, worden aangekondigd, meldt 
de SEH-verpleegkundige dit direct bij de 
apothekersassistenten van het ziekenhuis. 
Zij hebben toegang tot verschillende be-
standen, checken via het regionale OZIS-
systeem en de eigen apotheek van de 
patiënt de voorgeschreven medicatie en 
halen deze informatie binnen. Bij twijfel 
nemen ze contact op met de huisarts van 
de patiënt. Met dit afleveroverzicht komen 
ze terug op de SEH, verifiëren dit in een 
gesprek met de patiënt en eventuele fami-
lieleden. Na deze driedubbele check wordt 
het overzicht met daadwerkelijk gebruikte 
medicatie voorgelegd aan de arts, die kan 
besluiten om deze te stoppen of te wijzi-
gen. Hieruit volgt de medicatiedeellijst 
voor de afdelingen die door de apotheek 
wordt geleverd.’

Aanvulling op vakgebied
‘Op de interne en chirurgische afdelingen 
van ons ziekenhuis hadden we de medi-
catieverificatie bij opname en ontslag al 
ingevoerd volgens de adviezen van het 
VMS Veiligheidsprogramma’, zegt apo-
thekersassistente Elsie van de Kaa. ‘De 
SEH wilde heel graag de volgende afde-
ling zijn en stond open voor veranderingen 
in de werkwijze. Sinds maart jongstleden 
werken we goed samen en hebben we veel 
bereikt. Er is duidelijkheid en er zijn geen 
vragen meer. Artsen moeten wel tijd wil-
len vrijmaken voor dit traject en de nieuwe 
werkwijze bekendheid geven op de afde-

ling. Op de SEH verliep dit vloeiend. Voor 
ons is het veel papierwerk, maar wel voor 
een goed doel, want er worden veel fouten 
uit de medicatielijsten gehaald. Het con-
tact met de patiënten is voor mij en mijn 
collega’s een nieuwe, mooie aanvulling 
op ons vakgebied. We kunnen onze ge-
neesmiddelenkennis nu ook gebruiken in 
gesprek met de patiënt. Hierdoor zijn we 
veel meer betrokken bij wat er op de SEH 
gebeurt.’

Bij het voorschrijven en toedienen 
van medicatie worden veel fouten ge-
maakt. Op de SEH, waar veel patiën-
ten korte tijd verblijven en weinig tijd 
is, neemt de kans op fouten toe. Er is 
veel winst te behalen door de medica-
tieverificatie snel en strak te organise-
ren. Op de SEH van de Gelre ziekenhui-
zen in Zutphen zijn door de invoering 
van nieuwe werkprocessen bijzondere 
resultaten behaald.

‘Aantal medicatiefouten bijna tot nul gereduceerd’ 

Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten:
Bij elk voorschrijfmoment moet een actueel medicatieoverzicht beschikbaar 
zijn en bij spoedgevallen binnen 24 uur.

Medicatieverificatie bij spoed, geplande opnames 
of poliklinische behandelingen van een patiënt:
1)  vraag een actueel medicatieoverzicht op bij de 

apotheek en 
2)  verifieer het medicatieoverzicht in een gesprek 

met de patiënt. 

Negen van tien ziekenhuizen voldoen niet richtlijn

Medicatieverificatie bij ontslag van een patiënt:
1) werk het medicatieoverzicht bij,
2) geeft het bijgewerkte overzicht mee aan de patiënt, 
3) stel het beschikbaar voor de volgende zorgverlener en 
4) koppel het terug aan de apotheek.

Verantwoordelijkheid medische staf en raad 
van bestuur

Negen van de tien ziekenhuizen voldoen niet 
aan de richtlijn voor medicatieveiligheid. Voor 
wat betreft opname- en ontslaggesprekken 
voert geen enkel ziekenhuis de medicatieover-
dracht uit zoals vastgelegd in de gelijknamige 
richtlijn. (Bron: Adviesbureau M&I/Partners 
uit Amersfoort)

De toepassing van de richtlijn vraagt om een andere rolverdeling tussen 
arts, verpleegkundige en ziekenhuisapotheek. Vaak wordt de ziekenhuis-
apotheker als eindverantwoordelijke aangewezen, terwijl deze verant-
woordelijkheid bij de medische staf en de raad van bestuur thuishoort. 
(Bron: Adviesbureau M&I/Partners uit Amersfoort)

‘De medicatiefouten betroffen zeker 80% 
van de VIM-meldingen. De identificatie 
van medicatie verliep chaotisch. We wis-
ten niet wat patiënten gebruikten, omdat er 
geen goede, actuele medicatielijsten voor-
handen waren en patiënten deze informatie 
zelf ook niet konden geven. Het checken 
bij apothekers en huisartsen vergde veel 
tijd. Tijd die we op de SEH vaak niet heb-

ben en liever 
aan de pati-
ent besteden. 
Regelmat ig 
waren de ge-
gevens te laat 
voor handen, 
waardoor cor-
recties in de 

medicatie ach-
teraf moesten 
plaats vinden. Het 
risico van verkeerde of 
dubbele medicatie en contra-indicaties, 
en daarmee de kans op schade, was groot. 
Daarom besloten we samen met de apo-
theek dit thema op te pakken.’

Zoeken naar kaders inventarisatie
‘Medicatieverificatie stond al hoog op ons 
lijstje’, zegt afdelingshoofd Martin Huis in 
’t Veld. ‘We waren ermee bezig en zoch-
ten naar kaders om effectief te kunnen 
inventariseren welke medicatie patiënten 
gebruiken. Toch kregen we hier niet goed 

ook gereduceerd.’Huis in ’t Veld: ‘Door 
de implementatie van de bundel medica-
tieverificatie bij opname is het aantal fout-
meldingen op de SEH, vooral in het voor-
schrijven en in samenhang met de reeds 
gebruikte medicatie, enorm teruggedron-

gen. Op dit mo-
ment zien we toe 
op de handhaving 
van de nieuwe 
werkwijze en waar 

nodig scherpen we deze aan. We zitten er 
bovenop, want verpleegkundigen moeten 
wel alert blijven en direct bij aanmelding 
van een patiënt de apotheek bellen, waar-
door patiënten minder lang op de SEH 
zijn. Met dit traject hebben we geleerd 
hoe we een thema kunnen implementeren 
en borgen. Deze ervaring gaan we zeker 
gebruiken bij de invoering van de andere 
thema’s, die we op onze afdeling in een 
kalender hebben gezet.’

‘Artsen moeten wel tijd willen vrijmaken voor dit traject en
de nieuwe werkwijze bekendheid geven op de afdeling.’

‘Vorig jaar waren medicatiefouten een 
veelbesproken onderwerp tijdens VIM-be-
sprekingen op de SEH’, vertelt SEH-arts 
Mohsen Majidpour. 
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Het Slingelandziekenhuis startte naar aan-
leiding van het VMS Veiligheidsprogram-
ma al in december 2009 met registreren. 
‘Ik ben hier enthousiast ingestapt, maar 
realiseerde me later pas hoeveel tijd dit 
kost’, vertelt Krooshof. ‘Ook de applica-
tiebeheerder was voortvarend en had het 
invoersysteem snel klaar. We begonnen 
zonder werkgroep en achteraf denk ik dat 
we eerder met alle betrokken partijen aan 
tafel hadden moeten zitten en een fte had-
den moeten bedingen voor de extra werk-
zaamheden. Maar we hebben de registratie 
wel voor elkaar gekregen.’

Handmatig invoeren
De OK-assistenten van het Slingeland-
ziekenhuis registreren de interventiebun-
del voor een zestal operaties: abdominale 
uterusextirpatie, aneurysma aorta abdomi-
nalis, totale heupprothese, totale kniepro-
these, colonresectie en laparoscopische 
cholecystectomie. Tijdens deze operaties 
voeren de OK-assistenten de gegevens in 
over het toedienen van antibioticaprofy-
laxe en het preoperatief ontharen, en na 
afloop van de operaties het aantal deurbe-
wegingen. Op de recovery worden daarna 
de gegevens van de perioperatieve nor-
mothermie verwerkt. Krooshof: ‘Voor de 
OK-assistenten betekent dit meer werk 
en dat is een extra belasting.’ De hygië-
niste en een assistent voeren vervolgens 
de gegevens van de interventiebundel en 
infectieregistratie handmatig in OSIRIS, 
de gratis internetapplicatie van PREZIES. 

Simone Krooshof, hygiëniste in het 
Slingelandziekenhuis, vertelt over haar 
ervaringen met de implementatie van 
de POWI-registratie en interventie-
bundel.

‘ Naar een resultaatgerichte 
POWI-registratie’ 

‘ Registeren is de sleutel 
tot inzicht om infecties te 
voorkomen’ 

Van de 93 ziekenhuizen die deelnemen 
aan het VMS Veiligheidsprogramma 
staan 82 ziekenhuizen ingeschreven 
bij de POWI-module van PREZIES. In 
dit netwerk vindt de registratie van 
POWI plaats. Tot nu toe hebben 62 
ziekenhuizen daadwerkelijk data aan-
geleverd, waarvan nog maar 36 ook 
de gegevens van de interventiebundel 
hebben ingevoerd.

‘Dit betekent niet dat zij hier niet mee 
bezig zijn, maar we hebben de informa-
tie nog niet ontvangen’, meldt Jan Wille, 
senior adviseur CBO en projectleider van 
het PREZIES-netwerk. ‘De registratie ver-
loopt steeds beter, maar is er nog een hele 
slag te maken om alle 93 ziekenhuizen 
hierbij te betrekken.’

Investeren in ICT
Een belangrijk knelpunt is de automati-
sering. Die is in sommige ziekenhuizen 
nog niet goed geregeld. Hiervoor moeten, 
vooral op procesniveau om de interventie-
bundel te kunnen registreren, voorzienin-
gen worden getroffen. Dit kost de nodige 
tijd en kan een vertragende factor beteke-
nen. ‘Een goede ICT-infrastructuur maakt 
het aanleveren van meetgegevens een stuk 
gemakkelijker’, zegt Wille. ‘Ziekenhuizen 
moeten zich realiseren dat het registreren 
van POWI’s en het vastleggen van de in-
terventiebundel ook doorloopt na het VMS 
Veiligheidsprogramma. Investeren in ICT-
oplossingen is dus zeker zinvol.’

Cijfers verzamelen en bespreken
Een ander struikelblok is dat in zieken-
huizen soms een rooskleurig beeld van 
de werkelijke gang van zaken bestaat, 
waardoor de moti-
vatie ontbreekt om 
zich achter dit thema 
te scharen. ‘Er heerst 
nog geen cultuur 
voor het verzamelen 
van meetgegevens’, 
meent Wille. ‘Al 
wordt de druk van-
uit het Inspectie wel 
steeds groter. Toch is 
dit een noodzakelij-
ke eerste stap om tot inzicht te 
komen in hoe goed of slecht een zie-
kenhuis het doet. De gegevens van het 
aantal POWI’s moeten letterlijk op ta-
fel liggen. Door deze te bespreken met de 
artsen, OK-verpleegkundigen kan de dis-
cussie gevoerd worden waarom niet alles 
gedaan wordt om infecties te voorkomen 

Pas dan kan door het plegen van interven-
ties een aanzienlijke vermindering van het 
aantal POWI’s bereikt worden.’

Bijdrage aan veilige zorg
Als voorbeeld vertelt Wille dat uit de aan-
geleverde data van de interventiebundel op 
het gebied van antibioticaprofylaxe blijkt 
dat in 65% van de operaties de toediening 
op de juiste manier wordt uitgevoerd. Dit 
betekent dat 35% van de patiënten de an-
tibioticaprofylaxe te vroeg of te laat krijgt 
toegediend. Terwijl iedereen ervan over-
tuigd is dat dit op het juiste moment moet 
gebeuren, omdat dit de kans op infectie 
verminderd. Wille: ‘Ik hoop dat professi-
onals met elkaar om de tafel gaan zitten, 

inzien dat het beter kan en 
gezamenlijk de schouders 
eronder zetten om 100% te 
behalen. De cijfers weer-
spiegelen het functioneren 
en confronteren medewer-
kers met de daadwerkelijke 
gang van zaken in de dage-
lijkse praktijk. Zonder te 

meten, weet je niet of 
je risico’s op infecties 
laat voortbestaan. Uit 
onderzoek is geble-
ken, dat alleen als je 

alle vier de interventies (zie ka-
der) bij iedere patiënt op de juiste 

wijze toepast, het percentage infecties af-
neemt. De cultuurverandering is in gang 
gezet. Het gaat beter, maar we zijn nog 
lang niet waar we wezen moeten.’

‘Er bestaan wel geautomatiseerde sys-
temen, maar die kosten veel geld’, zegt 
Krooshof. ‘Toch zou automatisering een 
vereiste moeten zijn.’

Bespreking van de registratie
Met de komst van een nieuw hoofd OK 
is een werkgroep geformeerd van OK-
assistenten en alle betrokken specialisten, 
die gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
dragen. Krooshof: ‘Wekelijks levert de 
OK een diagram, dat laat zien hoeveel pro-
cent van de bundel is ingevoerd. Daarnaast 
krijgen we van de applicatiebeheerder een 
lijstje waaruit ook blijkt wie de bundel niet 
voldoende heeft ingevuld. Zo is het moge-
lijk om betreffende medewerkers hierop 
aan te spreken. Tijdens het werkoverleg op 
de OK is het naleven en registreren van de 
bundel een vast agendaonderdeel; we be-
spreken hoe het gaat, tegen welke proble-
men we aanlopen en hoe we die oplossen. 
Er is veel verbeterd op de OK, iedereen is 
zich veel bewuster geworden van zijn ge-
drag. De cultuur is ten goede veranderd.’

Daling werkt stimulerend
‘Aan het eind van dit jaar bekijken we of 
we doorgaan met de gekozen operaties of 
andere ingrepen kiezen’ zegt Krooshof. 
‘Dit is afhankelijk van de uitkomsten van 
de infectieregistratie. Het is van belang 
deze uitkomsten bekend te maken op de 
OK, zodat de mensen op de werkvloer op 
de hoogte zijn van de vorderingen. Bij een 
daling van het aantal infecties zien ze waar 
zij deze inspanning voor leveren en dat 
werkt stimulerend.’

POWI-bundel: Het betreft een ‘alles of niets’-strategie

Doelstelling
Terugbrengen van de postoperatieve wondinfecties (POWI) 
tot onder de streefwaarde van het 25ste percentiel (referen-
tiecijfers PREZIES, 2007), voor 5 (door het ziekenhuis geko-
zen) indicatoroperaties. Om deze doelstelling te behalen is 
het streven dat bij 90% van alle geopereerde patiënten de 
POWI-bundel geheel wordt nageleefd.

7 feiten over de POWI-bundelsystematiek:
1) Een bundel is geen lijstje.
2) Een bundel is geen checklist.
3) Een bundel is geen overzicht van 4 interventies waarvan je er 2 of 3 kiest.
4)  Bij een bundel is er sprake van een aantal (bundel) wetenschappelijk gefun-

deerde maatregelen die een infectie voorkomen.

5)  Een bundel bestaat uit een groep interventies, die wanneer ze samen worden 
toegepast, bewezen hebben de ‘outcome’ van patiënten te 
verbeteren.

6)  Alle maatregelen dienen samen toegepast te worden (op 
een zelfde wijze) bij alle patiënten.

7)  Gedeeltelijke compliance staat gelijk aan 
geen compliance.

 

POWI-bundel met interventies:
1. Hygiëne discipline
2. Antibiotica profylaxe
3. Niet-preoperatief ontharen
4. Perioperatieve normothermie
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Maar liefst 27 ziekenhuizen stuurden de afgelopen maanden hun beste initiatief op het gebied van patiëntveiligheid naar het VMS Veiligheidsprogramma. 
In de Week van de Patiëntveiligheid wordt de Nationale Patiëntveiligheid Award 2011 uitgereikt aan een van de onderstaande ziekenhuizen.

Zorggroep Pasana: Necrologiebespreking De Sionsberg; 
IJsselland Ziekenhuis: SIT-boxen voor de acute verzorging van de vitaal bedreigde patiënt;
IJsselland Ziekenhuis: Vrijheidsbeperkende maatregelen; 
Gelre ziekenhuizen: Medicatieverificatie op de SEH-afdeling;
Universitair Medisch Centrum Utrecht: Dvd Infectiepreventie in het operatiekamercomplex; 
Diaconessenhuis Leiden:  Mens & Beweging, bewegingsprogramma op tv voor patiënten;
Zaans Medisch Centrum:  De Gouden Veiligheidsspeld voor het beste initiatief rond patiëntveiligheid; 
Rode Kruis Ziekenhuis: Pijndagboek voor de vroege herkenning en behandeling van pijn;
Elkerliek Ziekenhuis: MOVe, Medicatie bij Opname Verifiëren op afdelingen gynaecologie en urologie;
Elkerliek Ziekenhuis: Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen; 
Isala klinieken: A-view methode voor het verminderen van de kans op hersenschade tijdens openhart operaties;
Orbis Medisch Centrum: Dossieranalyse overleden patiënten;
Vlietland Ziekenhuis: Stoplichtbord voor verpleegkundigen voor het waarborgen van veiligheid op afdelingen;
Reinier de Graaf Groep: Zorgkaarten: verbetering van teamgeest, efficiëntie en patiëntveiligheid;
Deventer Ziekenhuis: Kwetsbare Ouderen, vroegtijdige herkenning van complicaties
Ziekenhuis De Tsjongerschans: Veiligheidsavond ter bevordering van de veiligheidscultuur;
Zaans Medisch Centrum: Tweede check van medicatie voor dialysebehandelingen;
Ziekenhuis St. Jansdal: Veiliger werken met het cultuur- en verbeterprogramma, de Productive Ward;
Westfries Gasthuis: Sms-service voor operatiepatiënten;
UMC St Radboud: Designmanagement en de bijdrage aan patiëntveiligheid;
Martini Ziekenhuis: Interactieve website www.medicatieveiligheid.nl;
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis: Landelijk medicatieoverzicht: een eenvoudig instrument voor een ingewikkeld probleem;
Jeroen Bosch Ziekenhuis: Kwaliteit voor u! presentaties over kwaliteit van zorg op Kwaliteitsbord en intranet en internet;
HagaZiekenhuis: Introductie en basiscursus Spoed Eisende Hulp voor arts-assistenten;
IJsselland Ziekenhuis: Transmurale wond en stoma zorg;
Albert Schweitzer ziekenhuis: Mortaliteit als motor voor kwaliteitsverbetering;
Albert Schweitzer ziekenhuis: Weg met de look-a-likes.

Meer informatie over de initiatieven van de ziekenhuizen is te vinden op www.vmszorg.nl

Op zoek naar het beste ziekenhuisinitiatief 2011!

Albert Schweitzer ziekenhuis:

Mortaliteit als motor voor kwaliteitsverbetering

De genomineerden voor de 
Patiëntveiligheid Award 2011 zijn...

Indrukwekkende, afdelingsoverstij-
gende resultaten zijn geboekt in het 
Albert Schweitzer ziekenhuis. Met het 
project ‘Mortaliteit als motor voor 
kwaliteitsverbetering’ combineert ini-
tiatiefnemer Ralph So HSMR, dossier-
onderzoek met de thema’s vitaal be-
dreigde patiënt en ernstige sepsis. De 
uitkomstindicator mortaliteit is met 
succes gebruikt als uitgangspunt om 
kwaliteit van zorg te verbeteren.

Ralph So, medisch manager kwaliteit & 
veiligheid en intensivist, roept ziekenhui-
zen elders in deze krant op om de eigen 
‘tsunami aan (uitkomst)indicatoren’ te 
benutten. Zelf nam hij daarbij het voor-
touw. ‘Samen met anderen’, benadrukt 
hij. ‘Sepsiscijfers en sterftecijfers van de 
Intensive Care houden we hier al jaren bij. 
In 2006 zijn we als één van de negen pi-
lotziekenhuizen gestart met ‘Move Your 
Dot’ om het cijfer voor vermijdbare sterfte 
omlaag te brengen. Systematisch hebben 

we als artsen en verpleegkundigen 50 dos-
siers van overleden patiënten geanalyseerd 
op zoek naar de factoren die daaraan een 
bijdrage leken te leveren. Twee thema’s 
sprongen eruit en voor die thema’s maak-
ten we verbeterplannen: de patiënt met 
ernstige sepsis en de vitaal bedreigde pa-
tiënt op de verpleegafdeling. Vervolgens 
brachten we door gebruik te maken van 
sepsisbundels de mortaliteit bij ernstige 
sepsis terug van 40% naar 13,6% waar dat 
landelijk blijft steken op 31,7%. Voor de 
vitaal bedreigde patiënt implementeerden 
we, na een nulmeting verricht te hebben, 
het Spoed Interventie Systeem zowel op 
locatie Zwijndrecht, als basis-plus zieken-
huis, als op locatie Dordwijk, als high-tech 
locatie. Op beide locaties zien we, in ver-
schillend tempo, het aantal reanimaties op 
de verpleegafdelingen met meer dan 50% 
afnemen. Dat is een meetbaar resultaat wat 
gepaard gaat met een verbetering van de 
HSMR. Persoonlijk ben ik het meest blij 
dat het gelukt is diverse tools op het gebied 
van veiligheid en kwaliteit te integreren, 
met concrete resultaten. Dat afdelings-
overstijgende, daar moet je uiteindelijk 
naartoe. We borgen kwaliteit en veiligheid 
beleidsmatig via de raad van bestuur en het 
stafbestuur en operationeel via structurele 
scholing op alle niveaus via ons Leerhuis.’

Succesfactor en next step
‘Het enthousiasme en de betrokkenheid 
van de verpleegkundigen op de verpleeg-
afdelingen, de SEH en de IC bepalen alles. 
Zij staan op de werkvloer in de modder. En 
daar moet het gebeuren. Daar krijgt vei-
ligheid handen en voeten. Verder hebben 
we in de twee projectgroepen, vitaal be-
dreigde patiënt en ernstige sepsis, bewust 
langer aandacht geschonken aan de imple-
mentatie. Daarbij hebben we een klinisch 
psycholoog en communicatiedeskundigen 
betrokken. Ja natuurlijk ontwikkelen we 
door. We onderzoeken de praktische mo-
gelijkheden van wat ik maar even onze ei-
gen combi van google earth, streetview en 
buienradar noem: Real Time Monitor (H)
SMR in combinatie met dossieronderzoek. 
Met het spoedinterventiesysteem onder-
zoeken we hoe we met behulp van innova-
tieve technieken op de verpleegafdelingen 
nog sneller de risicovolle patiënten her-
kennen. Voor sepsis onderzoeken we wat 
je al in de ambulance kunt doen om sepsis 
te diagnosticeren en behandelen.’

Ralph So, medisch manager kwaliteit & 
veiligheid en intensivist Albert Schweitzer 
ziekenhuis.
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Elkerliek Ziekenhuis:

Niemand meer de OK op zonder medicatieverificatie
Het resultaat bij Medicatie bij Opname 
Verifiëren (MOVe) door het Elkerliek 
Ziekenhuis Helmond is indrukwek-
kend: van iedereen die gepland geope-
reerd wordt, is het actuele medicijnge-
bruik in beeld. En dat klopt!

Medicatieveiligheid bij opname en ontslag 
is één van de tien thema’s waarop veel 
winst te behalen valt als het gaat om het 
terugdringen van de onbedoelde vermijd-
bare schade in ziekenhuizen. Team Elker-
liek Ziekenhuis ziet ook de conceptricht-
lijn Overdracht van Medicatiegegevens als 
aanleiding voor MOVe. ‘Patiënten gaan er 
vanuit dat hun medicatiegegevens bij ie-
dere zorgverlener up-to-date zijn, maar dat 
is niet altijd zo’, verklaart ziekenhuisapo-
theker en projectleider Bjorn Brassé. ‘Ook 
komt het voor dat patiënten geneesmidde-
len anders gebruiken dan voorgeschreven 
is, of aanvullen met allerlei zelfzorgmid-
delen. Wij signaleerden in de proeffase bij 
59% van de patiënten een verschil tussen 
geregistreerd en daadwerkelijk medicijn-
gebruik. Bij een operatie of opname kan 
zo’n verschil leiden tot onjuiste of onno-
dige doseringen en zelfs tot afblazen van 
geplande operaties. Dat is voor niemand 
prettig natuurlijk.’

Wat is er bereikt?
Alle patiënten die in het Elkerliek Zieken-
huis komen voor een geplande operatie 
bespreken nu - vóór ze de anesthesioloog 
spreken - met speciaal opgeleide apothe-
kersassistenten hun medicijngebruik. Vol-
gens een gestandaardiseerde werkwijze en 
op een rustige plek op de pre-operatieve 
screening. Meer tijd kost dit niet. Feitelijk 
levert het zelfs tijd op: de OK-planning 
kent minder gaten dan voorheen. En om-
dat het medicijngebruik  duidelijk is, hoe-
ven er ook door verpleegkundigen minder 
telefoontjes ter afstemming te worden ge-
pleegd. Het ziekenhuis is zo enthousiast 
over dit project dat het naar vrijwel alle 
afdelingen is uitgerold. Brassé: ‘Inmiddels 
hebben onze apothekersassistenten zeker 
10.000 patiënten voorafgaand aan hun 
operatie gezien. Met MOVe hebben wij 
de medicatieveiligheid voor patiënten die 
in het Elkerliek worden geopereerd enorm 
verbeterd.’

Succesfactor en volgende stap?
‘Onze succesfactor is de inbedding in de 
keten. We hebben zorgvuldig gekeken naar 
patiënttevredenheid, privacy en de logis-
tiek. En we hebben de koppeling gemaakt 
met het elektronisch voorschrijfsysteem 

(EVS). Door een zorgvuldige voorberei-
ding en door positieve samenwerking met 
de artsen, de pre-operatieve screening en 
de verpleegafdelingen, groeide het ver-
trouwen in de juistheid van onze medi-
catielijsten. Zo zet de ziekenhuisfarmacie 
graag haar kennis in.’  

Vlietland Ziekenhuis:

Stoplichtborden brengen nursepower terug
‘Onze stoplichten zijn bijna te simpel 
voor woorden, maar de impact over-
stijgt alle verwachtingen’. Initiatiefne-
mer Alex Lindenburg, kliniekmanager 
heelkunde van het Vlietland Zieken-
huis vertelt hoe stoplichtborden op de 
verpleegafdelingen in korte tijd leid-
den tot hele sterke teams die goed be-
argumenteerd kunnen aangeven wat 
er ‘hier en nu’ nodig is om veilige zorg 
te kunnen leveren. 

Verpleegkundigen komen nu sinds twee 
jaar op vaste tijden van de dag bij elkaar 
en geven met kleuren hun status aan. 
Groen betekent: ik ben op orde, er kunnen 
nieuwe patiënten bij of ik kan hulp leveren 
aan collega’s. Geel betekent: ik ben bijna 
rond, binnen een uur kunnen er nieuwe pa-
tiënten bij komen. Rood betekent: hulp is 
gewenst. Bij rood worden er geen nieuwe 
patiënten op de afdeling of bij het team 
toegelaten. Dat is een harde afspraak en 
daarover is geen discussie. Aan het einde 
van de dag wordt er geëvalueerd met het 
bord als leidraad. Dan is er gelegenheid te 
bekijken wat er anders kan of juist behou-
den moet blijven.

Erkenning
Werken met het bord is opgenomen in de 
dagindeling van de afdelingen. Er is een 
protocol en een werkwijze beschreven 
en opgenomen in het digitale protocol-
lensysteem. De teamleiding bewaakt het 
gebruik van het bord en zorgt dat er ook 
daadwerkelijk overleg plaats vindt tussen 
de verpleegkundigen. Erkenning is er: In 
mei 2011 behaalde het Vlietland Zieken-
huis de NIAZ-accreditatie. Daarbij is het 
stoplichtbord benoemd als een zeer po-
sitief initiatief. Ook de IGZ moedigt het 
gebruik van het bord aan omdat het veilig-
heid biedt voor zowel de patiënten als de 
verpleegkundigen.

Resultaten
‘Verpleegkundigen hebben de regie terug’, 
aldus Lindenburg. ‘Verpleegafdelingen 
voelen zich niet meer overvraagd door 
de patiëntenaanvoer vanaf bijvoorbeeld  
spoedeisende hulp (SEH) of observato-
rium. Er is merkbaar meer betrokkenheid 
van medisch specialisten en verpleeg-
kundigen, teams en afdelingen op elkaar. 
Communicatie verloopt duidelijker en 
positiever. Werkplezier en teamgeest keer-
den terug op de werkvloer. Ziekteverzuim 
en klachten van patiënten namen sterk af. 

Verpleegkundigen tonen meer betrokken-
heid bij veiligheidsaspecten. Een onuitput-
telijke bron van initiatieven tot verbetering 
van de veiligheid op afdelingen lijkt aan-
geboord. En last but not least: de productie 
en de productiviteit blijven stijgen, maar 
dan zonder verlies van veiligheid. Hier 
wordt meer en creatiever vooruitgedacht 
dan ooit.’

Succesfactor: nursepower
‘Voor de afdelingen die werken met de 
stoplichten ontstaan wachtlijsten, niet van 

patiënten maar van mensen die er willen 
werken. Een groter compliment kun je als 
afdeling nauwelijks krijgen. De succesfac-
tor van de stoplichtborden is dat het terug 
gaat naar de essentie van het zorgvak. Wie 
dit werk doet, wil iets toevoegen, een ver-
schil maken. Met stoplichtborden vergroot 
je de veiligheid zowel voor de patiënt als 
voor de verpleegkundigen. Dit zet ver-
pleegkundigen weer in hun kracht: nurse-
power!’

The next step
‘De volgende stap is MOVe realiseren op 
de SEH en de kinderafdelingen. Het over-
leg daarvoor is gestart. Want ook in die 
dynamische setting willen wij als zieken-
huisapotheek onze meerwaarde bewijzen .’ 

Bjorn Brassé, ziekenhuisapotheker 
Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Alex Lindenburg, kliniekmanager heel-
kunde, Vlietland Ziekenhuis Schiedam
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niet structureel en 
eenduidig iets met 
het thema pijn werd 
gedaan op de IC. 
‘Terwijl uit onder-
zoek blijkt dat juist 
op deze afdeling veel 

dige je vak verder te ontwikkelen.’

Meer goede voorbeelden zijn te zien op 
www.vmszorg.nl/goedevoorbeelden

Maastricht UMC+ bezoekt 
Vliegbasis Gilze-Rijen
‘Van veldhospitaal tot helikopter, alles ademt veiligheid’

Goede voorbeelden
‘Pijn meten bij patënten op de IC’

Colofon:

Het ene jaar win je samen de Pa-
tiëntveiligheid Award 2010. Het an-
dere jaar inspecteer je bij noodlicht de 
opiatenregistratie in het razendsnel 
neergezette, veldhospitaal van opera-
tie Medic Diamond, de grote genees-
kundige oefening op Vliegbasis Gilze- 
Rijen. 

Twintig MUMC+’ers werden op 13 okto-
ber verrast met een ontvangst op de vlieg-
basis. Gastheer: het 298 squadron van het 
Defensie Helikopter Commando. Cen-
traal thema in alle briefings, discussies 
en demonstraties: veiligheid. Wat bleek? 
Verrassende  overeenkomsten tussen de 
manoeuvres die kwaliteitsadviseurs bij 
Defensie en in de ziekenhuisbranche ma-
ken bij het creëren van een veilig werk-
cultuur. 

Veiligheid als mindset
‘Vanaf dag één vraag je bij de Luchtmacht 
bij alles wat je doet: doe ik dit wel veilig?’ 
aldus overste Elmar in de veiligheidsbrie-
fing. ‘Dat zit bij iedereen tussen de oren. 
Alles is hier nauwkeurig vastgelegd in 
procedures. Checklist, procedures, check 
en dubbelcheck. Maar net als in de zie-
kenhuisapotheek speelt operationele druk 
op de vliegbasis een rol. Met procedurele 
vangnetten probeert Defensie die druk het 
hoofd te bieden. Maar ook dan blijven 
vliegers mensen. Het is een bekend span-
ningsveld.’

Missers en bijna-missers… 
Na een veiligheidspresentatie bij een 
Chinook geeft majoor Stef een briefing 
vliegveiligheid. Er volgt een interessante 
discussie over wat acceptabel risico is. 
Voor personeel, materieel, omgeving en 
publieke opinie zal het antwoord op die 
vraag per situatie anders zijn. Het belang 
van gedegen risicoanalyses en een goed 
functionerend en breed gedragen veilig-
heidsmanagementsysteem komt ter spra-
ke. De risico top tien wordt uitgewisseld. 

En waar ziekenhuismedewerkers constate-
ren dat bijna-missers nog niet voldoende 
gemeld worden, blijkt dat de Luchtmacht 
daar juist extra op inzet. ‘Iedere lucht-
machtmedewerker kan en moet bijna-inci-
denten melden. Daarop focussen we ook in 
de veiligheids- en kwaliteitsmanagement-
systemen. Meldingen worden onderzocht 
en bezien op samenhang en context. Ons 
doel is beeld en geluid te krijgen bij inci-
denten en bijna- incidenten. Dwars door de 
luchtmachtorganisatie heen wordt er ge-
evalueerd, de procescirkel moet rond. We 
willen altijd exact weten wat er gebeurd 
is. Niet om de bemanning in kwestie nog-
maals op het matje te krijgen. Wel om er 
lessen uit te leren. Want mijn veiligheid is 
de veiligheid van al mijn collega’s. Vanuit 
dat besef focussen wij altijd op  de vragen: 
Hoe is het personeel getraind? Was hier 
voldoende equipage voor deze missie of 
moeten we bijstellen?’

Waar blijven de debriefings in het 
ziekenhuis?
Majoor Stef heeft een vraag voor de 
MUMC+-delegatie. ‘Briefing en debrie-
fing zitten bij ons ingebakken in ons sys-
teem. Tijdens mijn stages op onder meer 
de OK in ziekenhuizen viel mij op dat daar 
nooit tijd was voor debriefings. Is dat nog 
steeds zo?’ ‘Op verpleegafdelingen de-
briefen we twee keer per dag’, antwoordt 
teamleider Judith Timmermans. Waar de 
ziekenhuisbranche zich bewust begint te 
worden van de menselijke factor bij inci-
denten, is dat voor de Luchtmacht al jaren 
een hard gegeven. Majoor Stef: ‘Wij we-
ten dat de menselijke factor bij incidenten 
99% is. Daar zijn wij ons van bewust en 
daarop leren we elke dag bij. Tot een jaar 
of drie terug was bijvoorbeeld vermoeid-
heid geen issue, nu blijkt uit wetenschap-
pelijk onderzoek welke impact slaaptekort 
op korte en lange termijn heeft op veilig-
heid. Een eyeopener waarmee je wat moet 
vanuit veiligheidsoogpunt. Ik zal jullie een 
goeie dvd daarover sturen!’ 

Hoe meet je pijn bij een patiënt die be-
ademd wordt of die niet of nauwelijks 
bij kennis is? Het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (OLVG) heeft gezocht naar 
een manier om dat te doen. En dat is 
gelukt. 

Willemke Stilma zat het als IC-verpleeg-
kundige in het OLVG niet lekker dat er 

CPOT-methode als beste 
uit de bus 
Samen met een klinisch epide-
mioloog kreeg Stilma de op-
dracht te onderzoeken welke 
methode het beste werkt. Voor 
het drie maanden durende on-
derzoek werden 150 patiënten 
gescoord in 3 situaties: in rust, 
bij een lichte handeling die 
geen pijn doet maar wel onge-
mak kan veroorzaken en bij het 
draaien van een patiënt, waar-
van bekend is dat het pijnlijk 
is. De CPOT-methode kwam 
als beste uit de bus. ‘De BPS 
methode gaf namelijk ook een 
verhoogde score bij een niet-

een score van 4 of hoger, 
is er sprake van storende 
pijn en moet je er wat aan 
doen.’  

Volgen van scores
‘Doordat alle scores worden opgeslagen 
in ons computersysteem kun je ook het 
verloop heel goed volgen’, vertelt Ko-
ning. Ze is ook lid van het ‘kernteam’ dat 
altijd beschikbaar is voor vragen. ‘En als 
we merken dat er niet wordt gescoord, zit-
ten we er bovenop. Soms is dat bijvoor-
beeld omdat iemand dacht dat het niet kon 
omdat de patiënt sliep. Dan leggen we uit 
hoe dat wel kan. Het fijne is dat het maar 
weinig tijd kost, in een minuut heb je het 
gedaan. Wat nog wel lastig is en waar wel 
eens discussie over ontstaat is of een on-
rustige patiënt pijn heeft of verward is.’ 
Stilma herkent dat probleem. ‘We gaan 
kijken hoe we de scoringslijst van een de-
lier kunnen verweven met de CPOT.’

Adviezen om te starten
Ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn om 

ook met CPOT te gaan werken 
zijn van harte welkom om meer 
informatie uit te wisselen met 
het OLVG. De initiatiefneem-
ster heeft wel alvast wat advie-
zen voor ziekenhuizen die hier-
mee aan de slag willen gaan. 
‘Maak het verpleegkundigen zo 
gemakkelijk mogelijk. Zorg dat 
deze score geïntegreerd is in het 
computersysteem en zorg voor 
goede scholing en een kern-
team van verpleegkundigen die 
de methode van scoren goed 
kennen en met collega’s het ge-
sprek aangaan. Zie de score niet 
als een verplichting, maar als 
een kans om als verpleegkun-

pijnlijke behandeling als mondzorg en dat 
geeft teveel ruis’, vertelt Stilma.

Houvast in de praktijk
Nu is het meten van pijn met de CPOT-
methode een vaste taak van de verpleeg-
kundigen op de IC van het OLVG. Het 
hele team van 125 verpleegkundigen is 
geschoold via klinische lessen.  ‘Ik ben er 
blij mee’, zegt verpleegkundige Marjolijn 
Koning. ‘Voorheen was het toch een beetje 
‘gokken’ of iemand pijn had of niet. Het 
geeft je houvast. In gesprek met collega’s 
spreek je dezelfde taal. Ook in de com-
municatie met de artsen kun je objectief 
maken wat je ziet, in plaats van zeggen: 
ik denk dat deze patiënt pijn heeft.’ Iedere 
verpleegkundige doet aan het begin van 
een dienst een pijnmeting. ‘Zie je tijdens je 
dienst iets veranderen aan het gedrag van 
de patiënt, dan herhaal je de meting. Bij 

pijn wordt ervaren. Het lastige is dat de 
standaardmethodes om pijn te scoren hier 
niet werken.’ Vanuit die persoonlijk inte-
resse dook Stilma de literatuur in en vond 
twee meetinstrumenten die te gebruiken 
zijn: de Behavior Pain Scale (BPS) en 
de Critical Care Pain Observation Tool 
(CPOT). Het zijn meetmethodes die geba-
seerd zijn op gedragsaspecten: gezichts-
uitdrukking, lichaamsbewegingen, spier-
spanning en acceptatie van de beademing. 

Uitgever: 
VMS Veiligheidsprogramma

Redactie: 
Afdeling Communicatie. Medewerkers 
aan dit nummer: Astrid Mensink, Inge-
borg Möller, Angelique Spaan.

Vormgeving & Drukwerk:
Reflextra Printing & Design, Utrecht

IC-verpleegkundige Willemke Stilma

Fotografie: 
Yvon van Egmond - Leiden, 
Toon Hendriks Fotografie - Doetinchem, 
Koninklijke Luchtmacht - Gilze-Rijen, 
Natalie Roux - Dokkum, 
Frans Strous Fotografie - Breda, 
VMS Veiligheidsprogramma e.a. 
 

Redactieadres: 
VMS Veiligheidsprogramma, Postbus 
9696, 3506 GR Utrecht

Verspreiding: In het kader van het VMS Veiligheidsprogramma wordt de Veiligheids-
krant jaarlijks in het voor- en najaar gratis verspreid onder het personeel van alle 
ziekenhuizen die deelnemen aan het Veiligheidsprogramma.

MUMC+ winnaar Patiëntveiligheid Award 2010

MUMC+ won in 2010 de Patiëntveiligheid Award met het medicatieproject dat 
het percentage fouten bij het klaarmaken van medicatie met 97% terugdrong.
Uniek is dat de ziekenhuisapotheek geneesmiddelen voor parenterale toediening 
voortaan op de verpleegafdeling klaarmaakt in plaats van de verpleging. Gekwa-
lificeerde apotheekmedewerkers doen dat. Een barcode maakt een dubbelcheck 
voor toediening mogelijk en bevordert de veiligheid van de patiënt. 

Ziekenhuisapotheker Afke van de Plas kijkt terug op een dynamisch jaar sinds de 
ontvangst van de Patiëntveiligheid Award. ‘Het is een boost voor je teambuilding. 
We kregen enorm veel belangstelling uit binnen- en buitenland. Ik heb onder 
andere gesproken op Patiënt Safety Day in België. Carola Smits en ik hebben al 
heel wat collega’s in het land van advies gediend en langs de pioniersvalkuilen 
geloodst. Zelf werken we aan verder verbetering, nog meer efficiëncy. We heb-
ben het project nu op vijf afdelingen uitgerold en we willen verder. Uiteindelijk is 
24/7 op alle afdelingen ons doel.’


