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Verbeteren vanuit systeemdenken
Rol van klinische farmacie?

Kristel Marquet
Martijn Droogmans

Hoe veilig is bungee jumping?

Kristel Marquet

Hoe veilig is het treinverkeer?

Kristel Marquet

Hoe veilig is de luchtvaart?

Kristel Marquet
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Hoe veilig is het verkeer?

Kristel Marquet

▪ Institute of Medicine 1: 

“jaarlijks minimum 44000 tot 98000 

overlijdens in Amerikaanse ziekenhuizen als 
gevolg van een vermijdbare fout” 

▪ Wereldwijd tonen diverse studies 2-6 vergelijkbare 
resultaten aan 

1 Kohn LT et al. To Err Is Human, 2000.   2 Wilson RM et al. Med J Aust 1995; 163: 458-71.

3 Baker GR et al. CMAJ 2004; 170: 1678-86.   4 Davis P et al. NZ Med J 2002; 115: U271.

5 Vincent C et al. Br Med J 2001; 322: 517-19. 6 SchiØler T et al. Ugeskr Laeger 2001; 

163: 5370-78.

Toch een goede GZZ?

7Kristel Marquet

Stelfox et al, Qual Saf Health Care 2006.

Impact

8Kristel Marquet

http://www.goforzero.be/nl/respect/home
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▪ Eerder geen onderzoek op primaire data <>1

▪ Transpositie naar België: 4000 overlijdens/jaar

▪ O.b.v. MKG data2:1500 à 2000 overlijdens/jaar

▪ Inwendige: 7.12%, chirurgische: 6.32% 

▪ Vergelijking met verkeers- & luchtvaartongevallen

1 Marquet et al, Crit Care Medicine 2015; 43(5):1053–61. 2 Van den Heede K et al. Intern J for
Quality in Heath Care 2006; 18: 211-219.

Belgische situatie?

Verkeersdoden België 2011 2010 2000

770 742 1470

9

Overlijdens in vliegtuigongevallen 
wereldwijd

2011 2010

486 786

Kristel Marquet

Adverse event (AE) wordt gedefinieërd als*

• “onbedoelde schade of complicatie, 

• die resulteert in functionele beperking, verlenging 
van hospitalisatie of overlijden, 

• die veroorzaakt is door het gezondheidssysteem
eerder dan door de gezondheidstoestand van de 
patiënt” (inclusief omissies)” 

Adverse event

Kristel Marquet

▪ Range:2.9-16.6% ziekenhuis breed (geen selectie)

▪ Voorbeelden AE

▪ Gemiste, laattijdige diagnose vs verkeerde R/ 

▪ Medicatiefouten: bijwerking, verkeerde posologie

▪ Chirurgische versus niet-chirurgische complicaties

▪ Systeem gebonden (eigen aan zk): decubitus, 
valincidenten, ziekenhuisinfecties

▪ Economische impact in Nederland
▪ AE: €355 miljoen/jaar
▪ Vermijdbare AE: €161 miljoen/jaar

Incidentie AE ziekenhuis breed

12Kristel Marquet
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Latente 
condities

- Sluimerende gebreken, verborgen, onzichtbaar
- Steeds aanwezig: vereisen continue aandacht
- Beïnvloed door organisatie & management cultuur: 

werkdrukte, handgeschreven voorschriften
- Bv werkomgeving: tijdsdrukte, beperkte training

Kristel Marquet

Fouten producerende 
factoren

Op verschillende niveaus
- Omgeving: verstoringen, drukte
- Team: gebrek aan supervisie
- Individu: kennis
- Taak: herhaling
- Patiënt: complex, communicatie 

moeilijkhedenKristel Marquet

Atropine

Morfine

SAL en LAL

Kristel Marquet

Actief falen

Onveilige handeling die gesteld 
worden door de persoon die in 
direct contact staat met de 
patiënt of het systeem

Kristel Marquet
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Menselijk falen

Kristel Marquet

Menselijk falen

Kristel Marquet

Kristel Marquet

Barrières

Dubbelchecks bij medicatie-
toediening zijn afwezig of falen: 
onvoldoende personeel => geen 
controle

Kristel Marquet
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Latente 
condities

Fouten 
producerende 
factoren

Actief falen

Barrières
AE

Kristel Marquet

Onveilige situaties is niet enkel het gevolg is van menselijk falen

Zwitsers kaasmodel

Kristel Marquet

Analyseren & detecteren

Beïnvloedende factoren

Basisoorzaken

Structurele maatregelen
Kristel Marquet

Multicenter en multidisciplinair 
retrospectief dossieronderzoek naar 
adverse events met een ongeplande 
verhoging van het zorgniveau

Kristel Marquet
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Multi- center & disciplinair dossieronderzoek 

▪ 6 ziekenhuizen

▪ Eenzelfde getraind en onafhankelijk team

▪ Arts (urgentiearts - anesthesist)

▪ Onderzoeksverpleegkundige (Lic, BBT)

▪ Klinisch apotheker

▪ Volledige patiëntendossier

▪ Medisch dossier

▪ Verpleegkundig dossier

▪ Geneesmiddelen overzicht

▪ Retrospectief 

Kristel Marquet

Adverse event (AE) wordt gedefiniëerd als (1)

▪ “onbedoelde schade of complicatie, 

▪ die resulteert in functionele beperking, 
verlenging van hospitalisatie of overlijden, 

▪ die veroorzaakt is door het 
gezondheidssysteem eerder dan door 
de gezondheidstoestand van de patiënt” 
(inclusief omissies)” 

Adverse event

Kristel Marquet

Ongeplande verhoging van het zorgniveau

Ongeplande opname op intensieve zorgen

▪Bestaande trigger voor detectie van AE (1-4)

▪Australië: klinische kwaliteitsindicator

Een interventie van de interne MUG

Kristel Marquet

Multicenter en multidisciplinair 
retrospectief dossieronderzoek naar 
adverse events met een ongeplande 
verhoging van het zorgniveau

Kristel Marquet
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Doorlopen proces 

Pilootstudie

Voorjaar 2011  

Communicatie naar de 

ziekenhuizen

Juni-november 2011

- Verfijning methodiek

- Sample size calculatie

- Publicatie protocol

Screening fase

 

7/11/11-06/05/12

- Infoavond ziekenhuizen, 26/06/2011

- Toelichting directiecomité, medisch commissie, 

artsen op vraag juli-oktober 2011

- Deelname door 6 van 7 acute ziekenhuizen

- Ondertekening contract, sept-oktober 2011

- Opleiding contactpersonen, 19/10/2011

Analyse fase 

19/1/12-17/06/13

Kristel Marquet

Selectie van:

- Ongeplande opnames intensieve zorgen 

- Interne MUG interventies

- Contactpersoon ziekenhuis

- 10% controle door onderzoeker

Dataverzameling 

Voorbereiding dossieronderzoek
Onderzoeker

Volledig dossieronderzoek: 

adverse event aanwezig?
Klinisch team

Klinisch team Consensus 

Screening

Dossieronderzoek

Consensus

Experten

Experten

Fasen Wie? Doelstelling

Ja Neen: stop 

Ja Neen: stop

Volledig dossieronderzoek: 

vermijdbaarheid, type?

Kristel Marquet

Inclusieproces

Aantal opname intensieve zorgen 

n = 5446

Aantal ongeplande opnames intensieve zorgen 

n = 753 (13.8%)
Aantal interne MUGs zonder opname intensieve zorgen

n = 115

 Geïncludeerde patiënten

n = 868

Wegens een incompleet of inadequaat 

dossier onmogelijk om juist te 

beoordelen    n = 38 (4.4%)

Geïncludeerde patiënten in het 

dossieronderzoek  n = 830

Inclusie

periode

Kristel Marquet Kristel Marquet
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Enkele dossiers….

Kristel Marquet

Vermijdbaarheid van
adverse events?

Geen adverse event gedetecteerd

n = 365 (44%)

Patiënten met één of meerdere adverse events 

n = 465 patiënten (56%) with 473 AE 

Geïncludeerde patiënten

n = 830

Dossieronderzoek

1 per 1000 verpleegdagen

Kristel Marquet

Geen adverse event gedetecteerd

n = 365 (44%)

Patiënten met één of meerdere adverse events 

n = 465 patiënten (56%) with 473 AE 

Hoog vermijdbaar

n = 215 (46%)

Laag vermijdbaar

n = 209 (44.6%)

Onmogelijk om de vermijdbaarheid te 

beoordelen wegens een incompleet of een 

inadequaat dossier

 n = 5 (1%) 

Geïncludeerde patiënten

n = 830

Beoordeling van de vermijdbaarheid 

 n = 468 adverse events

Niet vermijdbaar

n = 44 (9.4%)

Dossieronderzoek

¼ van de geïncludeerde patiënten heeft 

een hoog vermijdbaar adverse event

Kristel Marquet Kristel Marquet Marquet K, et al. Critical Care Medicine. 2015.
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▪ Schade veroorzaakt door een geneesmiddel1: 

ADE = ADR+ pADE

Figuur: Otero and Schmitt2

1 Leape LL, et al. 1995. 2 Otero M-J and Schmitt E. 2005.

Adverse drug event (ADE)?

Kristel Marquet

Geen adverse event gedetecteerd

n = 365 (44%)

Patiënten met één of meerdere adverse events 

n = 465 patiënten (56%) with 473 AE 

Geïncludeerde patiënten

n = 830

Dossieronderzoek

Adverse drug event

n= 160

1/5 van de geïncludeerde patiënten heeft een 

adverse drug event

Kristel Marquet Marquet K, et al. Acta Clinica Belgica, 2017 Jun;72(3):156-162. 

 pADE

n= 134 (83.8%)
ADR

n= 26 (16.2%)

Adverse drug event 

n= 160

Inadequate posology 

n= 63 (47.0%)

Inadequate keuze 

geneesmiddel

n= 11 (8.2%)

Gekende contra-indicatie

n= 8 (6.0%)

Omissie

n= 46 (34.3%)
Andere n= 6 (4.5%)

Geen adverse event gedetecteerd

n = 365 (44%)

Patiënten met één of meerdere adverse events 

n = 465 patiënten (56%) with 473 AE 

Geïncludeerde patiënten

n = 830

Kristel Marquet Marquet K, et al. Acta Clinica Belgica, 2017 Jun;72(3):156-162. Marquet K, et al. Acta Clinica Belgica:  International 

Journal of Clinical and Laboratory Medicine. 2017.
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Tijd voor actie….

➢ Klinische farmacie in Jessa:
1. Verbetertraject rond anticoagulantia
2. Medicatieverificatie (NIAZ Qmentum)

➢ Processen prospectief bekijken
➢ Als er toch iets misgaat … retrospectieve 

analyse

Kristel Marquet

1. Verbetertraject rond 
anticoagulantia

Kristel Marquet

Probleemstelling

• Literatuur: anticoagulantia en ADE’s
➢ VAAK ERNSTIGE ADE’s en >70% vermijdbaar

• Onderzoek Marquet K., et al: ADE’s in Jessa ZH

• Intern onderzoek Jessa ZH: combinatie DOAC’s 
+  LMWH/heparines

=> noodzaak verbetertraject!

Kristel Marquet

Doel

• De ontwikkeling en implementatie van een 
verbetertraject omtrent het gebruik van 
anticoagulantia ter preventie van vermijdbare 
ADE’s.

• Het vermijden van heropnames, te wijten aan 
ADE’s veroorzaakt door anticoagulantia.

Kristel Marquet



01/12/2017

12

Methode: meting # heropnames

• Retrospectief dossieronderzoek

• Prevalentie (vermijdbare) heropnames binnen 
de 30 dagen te wijten aan ADE’s veroorzaakt 
door anticoagulantia

Kristel Marquet

Resultaten

• 3% heropnames binnen 
30 dagen te wijten aan 
een ADE door 
anticoagulantia

• 54% hiervan 
vermijdbaar 

• 84,6% ADE’s bloeding 
(45,5% pADE’s)

• 15,4% ADE’s thrombose
(100% pADE’s)

Kristel Marquet

Oorzaak pADE’s

• Inadequate posologie
➢ Inadequate dosering LMWH in therapeutische 

setting => heropname CVA

• Onvoldoende monitoring
➢ INR 5 zonder aanpassing therapie VKA en geen 

verdere monitoring => heropname buikhematoom

• Interacties:
➢ Xarelto® en Clarithromycine => heropname 

intracraniële bloeding

Kristel Marquet

Inpatient anticoagulation management system

Kristel Marquet
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Kristel Marquet

Tijd voor actie….

➢ Klinische farmacie in Jessa:
1. Verbetertraject rond anticoagulantia
2. Medicatieverificatie (NIAZ Qmentum)

➢ Processen prospectief bekijken
➢ Als er toch iets misgaat … retrospectieve 

analyse

Kristel Marquet

2. Medicatieverificatie

‘Het vaststellen van de 
daadwerkelijk gebruikte 

medicatie (2 bronnen) om 
zo tot een actueel en 

waarheidsgetrouw 
medicatie-overzicht te 

komen.’

29/09/2017Kristel Marquet

Aanleiding en doel

• Literatuur: 
➢ onjuiste of onvolledige bevragingen => ↑ risico op ADE’s
➢ meest effectief indien uitgevoerd door apotheekteam en bij hoog-

risico patiënten
➢ vooral risico tijdens transfers 
➢ vaak vermijdbaar

• Accreditatie (bv NIAZ Qmentum)

• Jessa: 40% opnames via spoed + herorientatie taken spoedartsen

=> Inzet van apotheekassistenten op spoedgevallen in Jessa.

Kristel Marquet
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Kristel Marquet

Tijd voor actie….

➢ Klinische farmacie in Jessa:
1. Verbetertraject rond anticoagulantia
2. Medicatieverificatie (NIAZ Qmentum)

➢ Processen prospectief bekijken
➢ Als er toch iets misgaat … retrospectieve 

analyse

Kristel Marquet

Prospectieve risicoanalyse

⟩ FMEA: Failure Mode & Effects Analysis

- Gestructureerde, systematische methode

- Effect om systeem- of uitrustingsfouten bepalen

- Ontwikkeld door het Amerikaans leger op het 
einde van de jaren 40 als een militaire procedure

→ helpt "voor" te denken i.p.v. "na" te denken

⟩ HFMEA: Healthcare Failure Mode & Effects Analysis 

⟩ SAFER: Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten
en Risico’s (Nederlandstalige versie)

Kristel Marquet

Prospectieve risicoanalyse: HFMEA
Methodiek

⟩ 1. Keuze proces & afbakening

⟩ 2. Samenstell ing multidisciplinair team

⟩ 3. Procesbeschrijving

⟩ 4. Risicoanalyse

⟩ 5. Acties & uitkomstmaten

Kristel Marquet
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HFMEA
Stap 1: keuze proces en afbakening

- Proces kiezen & definiëren (begin-einde), geen AE

- Steun van het management & artsen

- Wanneer?

• Aanschaf nieuwe materialen

• Ontwerp van een nieuw proces

• Invoering van nieuw proces

• Verhuizen naar een nieuwe locatie

• Verandering van patiëntstromen

Kristel Marquet

HFMEA
Stap 2: samenstellen multidisciplinair team 

⟩ Alle betrokken disciplines van begin tot einde 
proces!

⟩ Aandachtspunten

- Management betrekken: draagvlak creëren

- Belang van terugkoppeling en voorbereiding

- Evt. patiënt &/of familielid betrekken

Kristel Marquet

HFMEA
Stap 3: procesbeschrijving 

⟩ Flow medicatie bij opname, transfer, ontslag

Kristel Marquet

HFMEA
Stap 3: procesbeschrijving 

⟩ Voldoende detail versus overzicht

⟩ Loop vervolgens fysiek het proces na 

⟩ In grafisch programma, Bv in Visio, PP

Kristel Marquet
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HFMEA
Stap 4: risicoanalyse 

⟩ A. Benoem alle faalwijzen per processtap 

Wat kan er fout gaan?

⟩ B. Frequentie  & ernst van iedere faalwijzen

⟩ C. Inventarisatie: risicomatrix opstellen

⟩ D. Verder onderzoeken?

⟩ E. Indien ja, herhaal alles per oorzaak 

Waarom kan het fout gaan?

Kristel Marquet

HFMEA
Stap 4: risicoanalyse: frequentie & ernst 

⟩ Frequentie

- Frequent: wekelijks 4

- Occasioneel: maandelijks 3

- Zelden: jaarlijks 2

- Sporadisch:< 1/jaar 1

Kristel Marquet

HFMEA
Stap 4: risicoanalyse: frequentie & ernst 

⟩ Ernst/impact

- Catastrofaal: overlijden, ernstig blijvend letsel  4

- Groot: blijvend letsel (niet ernstig) 3

- Matig: tijdelijk letsel 2

- Klein: geen letsel 1

⟩ C. Risico inventarisatie: risicomatrix opstellen

Kristel Marquet

Ernst

Frequentie Catastrofaal: 
4

Groot: 3 Matig: 2 Klein: 1

Frequent: 4 16 12 8 4

Occasioneel: 
3

12 9 6 3

Zelden: 2 8 6 4 2

Sporadisch: 
1

4 3 2 1

Kristel Marquet
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Hoog geconcentreerde elektrolyten?

⟩ Voor elke stap: faalwijze in kaart brengen + 
risicobepaling

Aanpak?

Kristel Marquet

HFMEA
Stap 4: risicoanalyse: frequentie & ernst 

⟩ D. Welke faalwijzen verder onderzoeken?

⟩ Beslissingsboom

⟩ Kritiek moment

⟩ Controleerbaarheid

⟩ Detecteerbaar

Kristel Marquet

HFMEA
Stap 4: risicoanalyse: frequentie & ernst 

⟩ Kritiek moment: een zwakke schakel in het proces 
die tot verstoring of tot een incident kan leiden

⟩ Controleerbaarheid: er bestaat al een effectieve 
maatregel /controle om dit te voorkomen

⟩ Detecteerbaar: is het gevaar dermate opvallend 
en waarneembaar dat een beschermende 
maatregel overbodig is?

Kristel Marquet Kristel Marquet
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HFMEA
Stap 4: risicoanalyse: herhaal alles per oorzaak

⟩ Waarom kan het fout gaan?

⟩ Elke faalwijze

⟩ Alle mogelijke oorzaken opsommen & evt. type 
oorzaak (technisch, organisatorisch, menselijk)

⟩ Elke oorzaak opnieuw ernst en frequentie
bepalen

⟩ Risico van elke oorzaak berekenen

⟩ (Opnieuw door beslisboom)

Kristel Marquet

HFMEA
Stap 4: risicoanalyse: herhaal al les per oorzaak

Potentiële faalwijze Potentiële oorzaken Ernst 
Freq 
bis score  

kritiek 
mom. controleerb. detecteerb. doorgaan? 

niet uniforme terminologie niet volgen van afspraken door ORL 2 1 2  neen neen ja 

 niet kennen van afspraken door anderen 2 1 2     

 ORSMIS max 8 karakters 2 1 2     

 gecombineerde ingrepen 2 1 2     

niet vragen aan pt / ouders welke ingreep? individuele fouten waarop geen controle mogelijk is 2 2 4  neen neen ja 

 nieuwe vpk, gebrek aan routine 2 3 6     

 taalprobleem / gebrek aan kennis ouders 2 1 2     

Een kind kan zichzelf niet identificeren bij binnenkomen OK leeftijd, taal, angst 2 1 2  neen neen ja 

onvoldoende checken van de identiteit patiënt door VPK vertraging identifcatie (omkleden van baby) 2 1 2  neen neen ja 

 individuele fouten waarop geen controle mogelijk is 2 2 4     

 nieuwe vpk, gebrek aan routine 2 3 6     

 taalprobleem / gebrek aan kennis ouders 2 1 2     

 verschillende vpk bij opeenvolgende akten met pat 2 1 2     

onvoldoende checken van de ingreep (aard, zijde) door VPK nieuwe vpk, gebrek aan routine 2 3 6  neen neen ja 

 taalprobleem / gebrek aan kennis ouders 2 1 2     

 verschillende vpk bij opeenvolgende akten met pat 2 1 2     

gebrek aan uniformiteit bij omschrijving ingreep op het Vpdossier geen duidelijke afspraken rond omschrijving 2 1 2  neen neen ja 

Fout kamernummer op VP dossier geen logische nummering  2 1 2  neen neen ja 

 vergissing / concentratie 2 2 4     

 nummers aan buitenzijde kamer 2 1 2     

 

Kristel Marquet

HFMEA
Stap 5: acties en uitkomstmaten 

⟩ Bepaal voor iedere oorzaak: elimineren, beheersen, 
accepteren

⟩ Selecteer en beschrijf actie: uitkomstmaat, tijdsperiode 
& verantwoordelijke 

⟩ Ga na of het management akkoord gaat 

⟩ Cave:

- Actie moet oorzaak aanpakken, specifiek, concreet

- Kies voor zo sterk mogelijks acties 

- 1 risico’s kunnen meerdere acties vragen

- Hou rekening met de (financiële) mogelijkheden

Kristel Marquet

HFMEA

⟩ Beperking dienstvoorraden
⟩ Schrappen MgCl en MgSO4 3 gram ampullen

⟩ Noodkast

⟩ Afgescheiden locatie + omlijnd 

met gele tape

⟩ DIENST-specifiek OVERZICHT

zichtbaar op noodkast

⟩ Labellen van elke ampul

Stap 5: verbetertraject

Kristel Marquet
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HFMEA

⟩ Uniformiteit en standaardisatie: 
⟩ Standaard toedieningsrichtlijnen van 

geconcentreerde elektrolyten

⟩ Standaard voorschrijfsets in medicatiebeheer

Stap 5: verbetertraject

Kristel Marquet

HFMEA

⟩ Uniformiteit en standaardisatie: 
⟩ Standaardetiketten voor het labelen 

van infuuszakken

Stap 5: verbetertraject

      NAAM patiënt :                                                     
      GEBOORTEDATUM :        

                                     
      Elektrolyten dosis :  ………….. 
      Perfusietijd :  ………. VAN….………..TOT…………… 
      Bereidingsdatum en uur : …………………………….. 

CODE A: ……..…     CODE B controle op klaarmaken:…...……. 

CODE  B/C controle bij toediening:………..… 

 

 

 

Kristel Marquet

HFMEA

⟩ Procedure dubbele controle bij bereiding en 
toediening van geconcentreerde 
elektrolyten

⟩ Opleiding & communicatie

⟩ Opvolging borging

Stap 5: verbetertraject

Kristel Marquet

Kritische bedenkingen

⟩ Belangrijk voor en taak van (partnership)

⟩ Overheid

⟩ Management en zorgverleners

⟩ Patiënt en familie

⟩ Belang van goed informeren en communiceren

⟩ Open cultuur: MOET vrijuit kunnen spreken

Voorwaarden

Kristel Marquet
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Kritische bedenkingen

⟩ Belang van aanwezigheid van alle disciplines

⟩ Andere invalshoek

⟩ Nodig voor betrokkenheid bij verbeteracties

⟩ Kritische succesfactor: aanwezigheid artsen

⟩ Grote tijdsinvestering

⟩ Creatief mee omgaan, goede voorbereiding

⟩ Beperkt aantal AE/dossiers/processen kiezen

⟩ Nadien resultaten presenteren: succeservaring

Voorwaarden

Kristel Marquet

Tijd voor actie….

➢ Klinische farmacie in Jessa:
1. Verbetertraject rond anticoagulantia
2. Medicatieverificatie (NIAZ Qmentum)

➢ Processen prospectief bekijken
➢ Als er toch iets misgaat … retrospectieve 

analyse

Kristel Marquet

Retrospectieve aanpak
Risicomanagement – leerkansen

⟩ Inzicht op “zwakkere punten”: (bijna)AE

⟩ = leerkansen versus tijdsinvestering

⟩ Vertrekkende vanuit (bijna)AE 

⟩ Zicht krijgen op latente en actieve risico’s

⟩ Om herhaling te voorkomen: pro-actief kijken

⟩ Gemeld AE analyseren: PRISMA

⟩ Zelf op zoek gaan naar AE: Retrospectief 
dossieronderzoek* 

* Marquet et al. Acta Clinica Belgica 2017; Marquet et al. Critical Care Medicine 2015; Vlayen et al. BMC Research Notes, 2012,

Kristel Marquet

Retrospectieve aanpak
PRISMA

⟩ = Prevention and Recovery Information 
System for Monitoring and Analysis

⟩ Uit de chemiesector, vertaald naar GZZ

⟩ Doel: 

⟩ Objectieve grondige analyse 

⟩ Alle oorzaken identificeren

⟩ Blijvende verbeteringen te implementeren

Kristel Marquet
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Retrospectieve aanpak
PRISMA

⟩ Wanneer? (bijna)AE

⟩ Hoe?

⟩ Multidisciplinair team 

⟩ zoekt systematisch in de keten van oorzaak 
en gevolg naar de basisoorzaken of de 
wortels van het probleem (root cause
analyse)

⟩ = systeembenadering!

Kristel Marquet

PRISMA
3 STAPPEN

1. WAT?
Onderzoek + aanvullende vragen + stopregels 

 oorzakenboom (faal- en herstelgedrag)

2. WAAROM?
Zoeken naar basis-oorzaken en context-variabelen 

 opbouw database

3. MAATREGEL?
Dominant latent probleem optimale maatregel 
(Classificatie/Actie Matrix)

Kristel Marquet

PRISMA
Aanpak 

Kristel Marquet

PRISMA
Stap 1: WAT?

➢ Multidisciplinair team samenstellen

➢Twee tot zes personen, met voldoende 
verscheidenheid aan expertise

➢Deskundigheid, verscheidenheid en 
neutraliteit

➢Neutraal kijken, zoeken naar oorzaken, niet 
naar schuldigen

Kristel Marquet
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De topgebeurtenis

⟩ Af te leiden uit de melding

⟩ Impact op organisatiedoelstelling

⟩ Feitelijk en neutraal

⟩ Geen verwijzing naar oorzaken of 
personen

Kristel Marquet

De topgebeurtenis

Mijnheer Iks werd op vrijdag voor dr. Arts op de afdeling  cardiologie opgenomen omdat er 

op de afdeling neurologie geen plaats was. Dhr. Iks heeft diabetes en heeft op 

spoedgevallen  rond 17h00 gegeten. Hij werd om 20.15 afgehaald door de verpleegkundige 

van de afdeling cardiologie. Op de afdeling cardiologie werd de glycemie genomen: 381 

mg/dl. Dhr. Iks beweert geen insuline te hebben gehad bij het avondeten. In de map van 

het Wit-Gele kruis, die spoedgevallen ter beschikking had, staat zijn insulineschema duidelijk 

genoteerd. Hierin staat vermeld dat dhr. Iks 24E Novomix30® moet krijgen bij het avondeten. 

Op spoedgevallen werd geen suikerwaarde gemeten. Om 20h30 belt de verpleegkundige 

van cardiologie naar spoedgevallen voor een verklaring. Die kunnen ze niet geven, daarna 

werd vermeld dat er niets stond voorgeschreven. Op de vraag een flacon Novomix30®op te 

sturen omdat cardiologie er geen heeft, werd er om 21h30 door de dokter-assistent van 

wacht gebeld: de verpleegkundige van cardiologie moest 12E Novomix30®subcutaan 

toedienen en 2 uur erna de glycemie controleren.

Kristel Marquet

Mevrouw  Eiy komt op 30 maart  om 22h00 van spoedgeval len over en komt 
op een tw eepersoonskamer te l iggen. De volgende dag ki jk ik in het 
bedbezett ingsprogramma en zie dat de pat iënte in het recente verleden 
MRSA-posi t ief i s gew eest . I k ki jk in het elektronisch medisch dossier en zie 
dat de pat iënte over al le l i jnen MRSA-posi t ief i s op 1 maart . Hiervan i s niets 
doorgebrieft of vermeld door de spoedarts, de spoedgeval len-
verpleegkundige of de medew erker op de dispatch. Mevr. Eiy heeft  
ondertussen verschi l lende onderzoeken gehad en l igt op een 
tw eepersoonskamer. Gisteren i s ze bi j  haar echtgenoot, opgenomen op de 
chi rurgi sche intensieve zorgen, gaan eten zonder enige 
beschermingsmaatregelen.

De topgebeurtenis

Kristel Marquet

Mijnheer Zed is opgenomen op de stroke-unit en mag overgenomen 
worden op de afdel ing neurologie. Bi j  het overschri jven van de 
medicatie op de verpleegfiche wordt er een fout overgeschreven. Dhr. 
Zed nam 17 E Lantus® en er stond Actrapid® wat de patiënt in de loop 
van de nacht een hypo gaf. Dhr. Zed gaf zelf aan zich slecht te voelen 
en heeft toen druivensuiker, cola en boterhammen moeten eten ’s 
nachts. De volgende morgen werd de fout aangepast.

De topgebeurtenis

Kristel Marquet
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⟩ Bi jna dubbele toediening  van paracetamol. De patiënt heeft koorts. 
De patiënt heeft een IV-l i jn met infuus lopen, er worden perifeer 
hemoculturen genomen. De verpleegkundige wil  Perfusalgan®

aanhangen zoals het protocol bi j  koorts voorschri j ft. Net als ze de 
Perfusalgan® wil aanhangen ziet ze een leeg bekertje staan waarop 
Dafalgan® staat. Ze ki jkt nog even elektronisch medicatieprogramma 
en ziet dat de patiënt juist een Dafalgan® heeft ingenomen,  de 
Perfusalgan®wordt niet meer gegeven.

De topgebeurtenis

Kristel Marquet

PRISMA
Stap 2: Waarom?

➢Reconstructie adhv 5 basisvragen

➢Wat gebeurde er precies? 

➢Incident = eindresultaat van een reeks 
gebeurtenissen => Topgebeurtenis

Kristel Marquet

PRISMA
Stap 2: Waarom?

➢Reconstructie adhv 5 basisvragen

➢Wat gebeurde er precies? Topgebeurtenis

➢Wat ging daaraan vooraf? Feiten?

➢Welke werkwijze/procedure/protocol wordt in 
die situatie gebruikt? Waarom afgeweken?

➢Wat zijn de gevolgen voor de patiënt geweest? 

➢Welke nabehandeling heeft de patiënt gehad? 

Kristel Marquet

Een incident

Het is 27 februari 1992. Stella, een 79 jarige dame bestelt aan de drive-trough van haar lokale 
McDonald’s vestiging een kop koffie. Stella zat naast haar kleinzoon op de passagiersstoel van 

zijn auto. Eens de koffie gekregen parkeerde Stella’s kleinzoon de auto zodat zij melk en suiker 
kon toevoegen aan haar koffie. Om dit te doen zette Stella de kop koffie tussen haar 
bovenbenen en trok ze het verste eind van het deksel naar zich toe om het te verwijderen. 

Tijdens deze actie morst ze de hele kop over haar bovenbenen. Haar nauw aansluitende broek 
absorbeerde de warme koffie en ging nog meer tegen haar benen kleven. Gedurende 90 

seconden zat Stella in de hete koffie, waardoor grote delen van haar onderlichaam 
verbrandden. In het ziekenhuis werden op  6% van haar lichaamsoppervlak derdegraads 
brandwonden gevonden. Tweedegraads brandwonden werden op 16% van haar 

lichaamsoppervlak gevonden…

In eerste reactie verdedigde McDonalds zich door aan te halen dat experts en marktonderzoek 
aantoonden dat koffie op 85°C moet geserveerd worden. In een periode van 10 jaar voor dit 
incident ontving men bij McDonalds meer dan 700 klachten over de te hoge temperatuur van 

de koffie. 

Kristel Marquet
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Belangrijke 

3de graads
brandwonden

Hete koffie

(82,5°C)

Koffie moet 
warm 

geserveerd 
aan de klant

Geen 
aandacht voor 

risico op 
verbranding

Een aanpak…

Kristel Marquet

PRISMA
Stap 2: Waarom?

➢Oorzakenboom

➢Incident > 1 oorzaak

➢Visuele weergave

➢Relevante gebeurtenissen

➢Brengt onderlinge relaties in beeld

➢Boom met 

➢faalwijzen (oorzaken van het AE) en

➢herstelwijzen (oorzaken waardoor AE nog 
voorkomen kan worden, bijna-incident)

➢Om te komen tot basisoorzaken

Kristel Marquet

Visuele voorstelling…

Oorzaken aan de 
grondslag van AE

Factoren die het 
herstel mogelijk 

hebben gemaakt

Kristel Marquet

 Bepaal de topgebeurtenis

 Zoek informatie

 Feiten, geen veronderstellingen

 Waarom – waarom – waarom - …

Herhaling vermijden…

Kristel Marquet
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3de Graads
brandwonden

Verbrand door 
heet water

Kristel Marquet

Verbrand door 

heet water

Water op 85°C
90” contact 

met huid

Kristel Marquet

Verbrand door 

heet water

Water op 85°C
90” contact 

met huid

Koffie serveren 
bij 85°C

Aanbeveling 
koffiebranders

Meer aroma 

Smaak is 
belangrijk

Concurrentie

Kristel Marquet

Verbrand door 

heet water

Water op 85°C
90” contact 

met huid

Koffie serveren bij 
85°C

Aanbeveling 
koffiebranders

Meer aroma 

Smaak is 
belangrijk

Concurrentie

Koffie 
gemorst 

in 

schoot

90” in 
contact 

met 
heet 

water

Kristel Marquet
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Verbrand door 

heet water

Water op 85°C
90” contact 

met huid

Koffie serveren bij 
85°C

Aanbeveling 
koffiebranders

Meer aroma 

Smaak is 
belangrijk

Concurrentie

Koffie 
gemorst 

in 

schoot

Deksel 
verwijde

ren

Melk en 
suiker 

toevoegen

Koffieko
p in 

schoot

Klant in 
auto

Geen 
houders

90” in 
contact 

met 
heet 

water

Aansluit
ende 
broek

Broek 
niet uit 
binnen 

90”
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Verbrand 
door heet 

water

Water op 
85°C

90” contact 
met huid

Koffie 
serveren bij 

85°C

Aanbeveling 
koffiebranders

Meer aroma 

Smaak is 
belangrijker

Concurrentie

Koffie koeler serveren

Niets gedaan met 
eerdere klachten

Geven ook koffie op 
85°C

Kristel Marquet

Verbrand 
door heet 

water

Water op 85°C 90” contact 
met huid

Koffie gemorst 
in schoot

Deksel 
verwijderen

Melk en suiker 
toevoegen

Koffiekop in 
schoot

Klant in auto Geen houders

90” in contact 
met heet 

water

Aansluitende 
broek

Broek niet uit 
binnen 90”

Deksel aanpassen

Koudere koffie bij drive-in

Houder meegeven

Toevoegen door 
operator

Kristel Marquet

Stap 1 :  Oorzakenboom bouwen (near miss)

BIJNA verkeerde

toediening medicatie

Lijnen op 

dezelfde plek

Verpleegkundige

niet ingelicht

Dezelfde lijnen 

(qua soort en 

kleur)

Connectie 

mogelijk

Controle niet 

afdoende

Patiënt had 

twijfels

Katheters niet 

verwijderd

Geen protocol

Geen codering

O

O

T

T H PRF

FAALKANT HERSTELKANT

Kristel Marquet
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PRISMA
3 STAPPEN

1. WAT?

Onderzoek + aanvullende vragen + stopregels 

 oorzakenboom (faal- en herstelgedrag)

2. WAAROM?
Zoeken naar basis-oorzaken en context-variabelen 

 opbouw database

3. MAATREGEL?
Dominant latent probleem optimale maatregel 
(Classificatie/Actie Matrix)

Kristel Marquet

Stap 2 : Classificatie faaloorzaken

Code basisoorzaak Beschrijving basisoorzaak

T-EX TECHNISCH Extern

TD Ontwerp

TC Constructie

TM Materialen

O-EX ORGANISATORISCH Extern

OK Kennisoverdracht

OP Protocollen

OM Management prioriteiten

OC Cultuur

H-EX MENSELIJK Extern

HKK Knowledge-based Redeneren

HR (Q / C / V / I / 

M)

Rule-based Kwalificaties, Coördinatie, 

Verificatie, Interventie, Bewaken

HS (S / T) Skill-based Fijne motoriek, Grove motoriek

PRF PATIËNT GERELATEERD

X NIET TE CLASSIFICEREN

Kristel Marquet

Klasse van oorzaken

⟩ Oorzaken classificeren

⟩ Actieve fouten vs latente condities (cf. Reason)

⟩ Technische oorzaken (+ subcategorieën)

⟩ Organisatorische oorzaken (+ subcategorieën)

⟩ Menselijke oorzaken (+ subcategorieën)

⟩ Patiëntgerelateerde

Kristel Marquet

Klasse van oorzaken

⟩ Organisatorisch falen (O)

⟩ BV

⟩ Onvoldoende opleiding en training

⟩ Onvolledige communicatie

⟩ Onjuiste, tegenstri jdige en onvol ledige procedures

⟩ Onvoldoende mensen en middelen

⟩ Subcategorieën

⟩ O-extern (O-ex): val len buiten de controle en 
verantwoordel i jkheid van organisatie

⟩ O-kennisoverdracht (OK): onvoldoende mtg voor goede info-
overdracht

⟩ O-protocollen (OP): kwaliteit en beschikbaar van P/P/S

⟩ O-managementprioriteiten (OM): veroorzaakt door de keuze 
van management

⟩ O-cultuur (OC): als gevolg van gemeenschappeli jke 
benadering en bi jkomende gedragswijziging

Kristel Marquet
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Klasse van oorzaken

⟩ Technisch falen (T)

⟩ BV: Gereedschap of instrument 

⟩ Defect, kapot en onbruikbaar

⟩ Reageert niet op bediening

⟩ Onjuiste meetwaarden

⟩ Subcategorieën

⟩ T-extern (T-ex): buiten controle en verantwoordel ijkheid 
organisatie

⟩ T-ontwerp/design (TD): veroorzaakt door slecht ontwerp

⟩ T-constructie (TC): goed ontwerp, slechte uitvoering in 
constructiefase

⟩ T- materiaal  (TM): restcategorie voor defecten aan 
materialen

Kristel Marquet

Klasse van oorzaken

⟩ Mensel ijke factoren

⟩ Bv: Vergissingen, concentratie, ontoereikende kennis

⟩ Categorieën

⟩ H-extern (H-ex): valt buiten de controle en 
verantwoordel ijkheid van de organisatie

⟩ H-knowledge-based (HKK): onbekwaamheid ve pp om 
zijn bestaande kennis te gebruiken

⟩ H-rule-based: kwal ificaties (HRQ), coördinatie (HRC), 
verificatie (HRV), interventie (HRI), bewaken (HRM)

⟩ H-skil l -based: Fijne motoriek (HSS), Grove motoriek (HST)

⟩ Patiënt gerelateerde factoren: taalproblemen, complex, …

Kristel Marquet

PRISMA
3 STAPPEN

1. WAT?

Onderzoek + aanvullende vragen + stopregels 

 oorzakenboom (faal- en herstelgedrag)

2. WAAROM?
Zoeken naar basis-oorzaken en context-variabelen 

 opbouw database

3. MAATREGEL?
Dominant latent probleem 

optimale maatregel 

(Classificatie/Actie Matrix)

Kristel Marquet

Stap 3 : Classificatie / Actie Matrix

Code 

basisoorzaak

Techniek Procedures Informatie & 

communicati

e

Trainin

g

Motivatie: 

straffen & 

belonen

Escalatie Reflectie

T-EX X

TD X

TC X

TM X

O-EX X

OK X

OP X

OM X

OC X

H-EX X

HKK X NEE!!

HR_ X

HS_ X NEE!!

PRF x

X
Kristel Marquet
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PRISMA
TIPS

➢Waarom? Waarom? Waarom? Waarom?...

➢Zou het een andere medewerker in een 
gelijkaardige situatie ook kunnen overkomen?

➢Feiten

➢Bezoeken plaats incident

➢Tijdsschema

➢Bewijsmateriaal verzamelen

➢Geleidelijk

➢Onderscheid feiten en gevoelens

Kristel Marquet

Een concrete casus…

Kristel Marquet

Retro vs prospectieve risicoanalyse

Kristel Marquet

Kritische bedenkingen

Kristel Marquet
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Kritische bedenkingen

⟩ Niet evident dat de gezondheidszorg veil ig is

⟩ Nood aan analyse en detectie 

⟩ Don’t shoot the messenger

⟩ Aanzet voor verbeteracties

kristel.marquet@azvesalius.be

marquet_kristel@yahoo.com

Martijn.droogmans@jessazh.be
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Kristel Marquet
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