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«

Safe Surgery » kan worden gedefinieerd als de garantie om de juiste patiënt op de
juiste plaats en met de juiste ingreep te opereren, zowel tijdens klassieke
hospitalisaties als tijdens daghospitalisaties. Deze

garantie werd uitgebreid naar

« invasieve » ingrepen die ook buiten het operatiekwartier plaatsvinden (bijvoorbeeld

puncties en drainage onder scanner, katheterisaties en endoscopieën). Om deze doelstelling te bereiken,
worden de volgende middelen aanbevolen :



de bevordering van teamwerk met methodes die vaak
geïnspireerd zijn op de luchtvaart;



de verbetering van veiligheidscultuur en teamwerk om
ongewenste gebeurtenissen te verminderen;



de verbetering van de communicatie en de erkenning van

Inleiding

het belang van de rol van leiderschap hierin;


de invoering en het gebruik van een checklist;



de standaardisatie van normen en procedures;



de deelname van patiënten aan kwaliteitsprocessen;



de preventie van postoperatieve infecties.

In 2011
In het kader van het beleid om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, heeft de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in 2011 het gebruik van een checklist in
het

operatiekwartier

aanbevolen.

De

aanbevolen

checklist

was

deze

van

de

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) die door de ziekenhuizen kon worden aangepast.
Het gebruik van een checklist komt uit de luchtvaart, een sector die, op het vlak van veiligheid,
beschouwd wordt als een te volgen voorbeeld. De Amerikaanse chirurg, Atul Gawande, heeft het
gebruik ervan gepromoot en na een opvallende publicatie de medische wereld overtuigd van de
doeltreffendheid ervan.1 Een checklist maakt het mogelijk om, mondeling en kruisgewijs, een aantal
sleutelmomenten te controleren (19 volgens de WGO). Een checklist maakt het ook mogelijk om het
luidop meedelen van essentiële informatie betreffende de patiënt te stimuleren en op die manier de
banden binnen het team te versterken en bij te dragen tot de ontwikkeling van een
« veiligheidscultuur ».

Enkele maanden na de lancering van de federale campagne « Goede Heelkunde is Veilige Heelkunde
» (april 2011), die als doel had de ziekenhuizen aan te moedigen om op vrijwillige basis een checklist in
het operatiekwartier te implementeren, heeft de FOD Volksgezondheid het gebruik van de checklist in
de operatiekwartieren van de Belgische acute ziekenhuizen voor het eerst geëvalueerd. Die evaluatie
had betrekking op het niveau van implementatie van de checklist alsook op de compliantie (meting van
de naleving van het aanhalen van de 19 items op een steekproef van ingrepen). De deelname aan deze
enquête was vrijwillig.
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In 2012
Op 31 januari hadden 90 van de 105 Belgische deelnemende acute ziekenhuizen de volledige vragenlijst teruggestuurd.
Zesentachtig procent (n = 79) gebruikte een checklist in het operatiekwartier.

In 2013
Rekening houdend met de accreditatiebeweging in de ziekenhuizen heeft de FOD Volksgezondheid in 2013 het thema « Safe
Surgery » opgenomen in zijn tweede meerjarige programma ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013-2017’.
De strategische doelstelling voor « Safe Surgery » werd door de FOD Volksgezondheid als volgt geformuleerd :

In dit tweede meerjarige programma 2013-2017 verbinden de ziekenhuizen zich tot het overnemen van een checklist van het
type ‘Safe Surgery’ van de WGO in een ziekenhuis-/diensteigen checklist. Ook de evaluatie van de implementatie van het
gebruik van de checklist en de communicatie over de resultaten ervan zijn onderdeel van het meerjarige programma 20132017 (cf. tabel 1).
In november 2013 heeft de FOD Volksgezondheid de ziekenhuizen uitgenodigd om deel te nemen aan een tweede enquête
over het gebruik van de checklist in het operatiekwartier. Ook die evaluatie had betrekking op het niveau van implementatie
van de checklist alsook op de compliantie. De vragen werden verfijnd op basis van de resultaten van de eerste enquête en de
vragen die geformuleerd werden door de deelnemende ziekenhuizen.

En 2016
In juni 2016 werd een derde enquête aan de ziekenhuizen voorgelegd. Die had enkel betrekking op de implementatie van de
checklist. De vragen met betrekking tot de compliantie bij het invullen van de checklist werden dit keer weggelaten. In
Vlaanderen werd en wordt de implementatie al bevraagd in het kader van het VIP 2-project. Deelnemen aan twee gelijkaardige
enquêtes zou dubbel werk betekenen voor de Vlaamse ziekenhuizen. De compliantie voor een derde keer bevragen bij de
Franstalige ziekenhuizen alleen was moeilijk uitvoerbaar omdat de procedure zoals in Vlaanderen werd gehanteerd, niet kon
overgenomen worden.
De vragenlijst over de implementatie van de checklist die in 2016 aan de ziekenhuizen werd voorgelegd, bevat een aantal
vragen die identiek zijn aan die uit 2013, andere vragen werden gewijzigd of waren nieuw.
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Tabel 1 : Criteria en verantwoordelijke actoren voor « Safe Surgery »
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HOOFDSTUK I

Resultaten van de
derde enquête
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Hoofdstuk I: Resultaten van de derde
enquête

1.1 Doelstellingen van de enquête
De enquête die bij de Belgische acute ziekenhuizen gevoerd is, heeft twee doelstellingen :
I.

nagaan of de ziekenhuizen een checklist in het operatiekwartier gebruiken ;

II. nagaan of de implementatie van de checklist met de tijd evolueert en of de, in 2013
vastgestelde, verschillen tussen Nederlandstalige en Franstalige ziekenhuizen al dan
niet veranderd zijn .

1.2 Methode

Om de gegevens van de enquête te verzamelen, ontwikkelde de
FOD Volksgezondheid in 2016 een elektronisch formulier van het
type « SurveyMonkey », dat aan de kwaliteitscoördinatoren van
de 102 Belgische acute ziekenhuizen aangeboden werd. Het
formulier in PDF-formaat en de begeleidende documenten waren
ook terug te vinden op de website www.patient-safety.be.
De ziekenhuizen werd gevraagd om tussen 8 september en 21 oktober de vragenlijst in te vullen.

De inhoud van de vragenlijst wordt hierna weergegeven. De vragenlijst is ook terug te vinden op de
website www.patient-safety.be (rubriek « Safe Surgery »). Met de volgende vragen werd nagegaan of en
hoe de acute ziekenhuizen een checklist (CL) van het type « Safe Surgery » in het operatiekwartier
hebben geïmplementeerd.



Welke CL gebruikt uw instelling?



Maakt de CL deel uit van het patiëntendossier?



Waar wordt de CL na de ingreep gearchiveerd?



Is de CL geïnformatiseerd?



Zijn de resultaten van de enquêtes naar het gebruik van de CL meegedeeld?
(cf. criterium 7)



Met welke frequentie zijn de resultaten van de enquêtes naar het gebruik van de CL
meegedeeld? (cf. criterium 7)



Werden er naar aanleiding van deze feedback verbeteracties geïmplementeerd?



Worden patiënten systematisch geïnformeerd over het gebruik van de CL?
(cf. criterium 8)



Hoe worden patiënten systematisch geïnformeerd over het gebruik van de CL?
(cf. criterium 8)



Heeft de CL sinds de implementatie ervan er al voor gezorgd dat een fout vermeden werd
of een gebrekkig toestel ontdekt kon worden?
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1.3 Analyse van de resultaten
In België zijn in 2016 102 ziekenhuizen erkend als acuut ziekenhuis. Op 21 oktober 2016 ontving de FOD
Volksgezondheid 86 antwoorden op de enquête « Implementatie en gebruik van de Checklist « Safe Surgery » in
het operatiekwartier ». Van die 86 ziekenhuizen waren er 55 Nederlandstalig en 31 Franstalig. De deelname van
de ziekenhuizen aan de studies van 2011, 2013 en 2016 is in de volgende tabel samengevat.

2011

2013(*)

2016

Aantal in België erkende ziekenhuizen

105

105

102

Aantal erkende ziekenhuizen die aan de enquête deelnemen

90

82

86

Aantal ziekenhuizen die aan de enquête deelnemen

90

87

86

Aantal ziekenhuizen die een CL gebruiken

79

87

86

37
50

31
55

Franstalige ziekenhuizen
Nederlandstalige ziekenhuizen
(*) waarvan:
- 3 ziekenhuizen met verschillende sites die elk 2 rapporten hebben doorgestuurd (1/site)
- 1 ziekenhuis met verschillende sites dat 3 rapporten heeft doorgestuurd (1/site)

V1: Welke CL gebruikt uw instelling?

Alle ziekenhuizen hebben op deze vraag geantwoord (n = 86).

De Checklist van de WHO
Een aangepast Checklist van de WHO
Een andere Checklist
Een eigen Checklist

Andere gebruikte checklists:
- De checklist van de ‘Haute Autorité de Santé’ (HAS) die is geïntegreerd in het operatiedossier (n=2);
- Checklist van het Klinisch Werk Station (n=1 ).
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V2: Maakt de CL deel uit van het patiëntendossier?

Alle ziekenhuizen hebben op deze vraag geantwoord (n = 86).

Ja
Neen

Vergelijking 2013-2016, per taalgroep: integratie in het patiëntendossier

FR
NL

De integratie van de checklist in het patiëntendossier is quasi volledig in beide
taalgroepen en gaat in 2016 lichtjes in stijgende lijn. De antwoorden op de volgende
vraag tonen aan dat die integratie niet altijd eenvoudig of automatisch is.

V3: Waar wordt de CL na de ingreep gearchiveerd?

Alle ziekenhuizen hebben op deze vraag geantwoord (n = 86).
Voorbeelden voor het antwoord
« ergens anders » (n = 8)
 Gescand en vervolgens
gearchiveerd in het medisch
dossier (n=6)
 In de software van het
operatiekwartier (n=2)

In het papieren patiëntdossier

In het elektronisch patiëntdossier

In het operatiekwartier

Ergens anders
12

We merken op dat vraag 3
betrekking heeft op de archivering
van de checklist, al dan niet
geïnformatiseerd, hetgeen het
voorwerp uitmaakt van vraag 4.

V4: Is de CL geïnformatiseerd?

Alle ziekenhuizen hebben op deze vraag geantwoord (n = 86).

Ja
Neen

Vergelijking 2013-2016, per taalgroep: informatisering van de checklist

FR
NL

De informatisering van de checklist wordt niet als een prioriteit beschouwd,
noch aan Nederlandstalige noch aan Franstalige zijde. De ziekenhuizen die de
checklist informatiseren, vormen een minderheid, en er is tussen 2013 en 2016
een bescheiden toename.
V5: Zijn de resultaten van de enquêtes naar het gebruik van de CL meegedeeld?
(cf. criterium 7)

Alle ziekenhuizen hebben op deze vraag geantwoord (n = 86), meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Er wordt niet over gecommuniceerd
Op het Comité patiëntveiligheid
Tijdens het overleg met
multidisciplinaire chirurgische teams
Op het directiecomité
Op de medische raad
Op andere overlegplatformen
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V5 (volgende)
Andere antwoorden (16)
 Diensthoofden, hoofdverpleegkundigen : 6
 Gepersonaliseerde post, meestal aan de
artsen : 5
 Raad van bestuur : 3
 Varia : 2

De communicatie gebeurt vooral naar de
medewerkers van het operatiekwartier, gevolgd
door het comité patiëntveiligheid.

V6: Met welke frequentie zijn de resultaten van de enquêtes naar het
gebruik van de CL meegedeeld ? (cf. criterium 7)
Alle ziekenhuizen hebben op deze vraag geantwoord (n = 86).

Er wordt niet over gecomuniceerd
Halfjaarlijks
Jaarlijks
Maandelijks
Per trimester

V7: Werden er naar aanleiding van deze feedback verbeteracties geïmplementeerd ?

Alle ziekenhuizen hebben op deze vraag geantwoord (n = 86).

Ja
Neen
Ik weet het niet
Er is geen feedback voorzien
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V8: Worden patiënten systematisch geïnformeerd over het gebruik van de CL ? (cf. critère 8)
Alle ziekenhuizen hebben op deze vraag geantwoord (n = 86).

Ja
Neen
Ik weet het niet

Vergelijking 2013-2016, per taalgroep: geen informatieverstrekking aan de patiënt over het gebruik van de
checklist

FR
NL

Wij waren in 2013 ontgoocheld over de weinige initiatieven inzake communicatie
naar de patiënt, vooral in de Franstalige ziekenhuizen. Ook al vertonen die laatsten
een achterstand, toch zijn beide taalgroepen er in 2016 op vooruitgegaan. Er moet
evenwel nog een weg afgelegd worden .
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V9: Hoe worden patiënten systematisch geïnformeerd over het gebruik van de
CL ? (cf. criterium 8)
37 ziekenhuizen hebben geantwoord – meerdere antwoorden mogelijk.

Affiche over het nut en het
waarom van de Checklist
Brochure over het nut en het
waarom van de Checklist

Mondelinge communicatie
Andere

Vaakst geciteerde voorbeelden voor het antwoord « andere »
 diverse brochures, maar niet specifiek voor de checklist (n=10);
 website of tv-kanaal (n=3);
 mondelinge communicatie en betrokkenheid bij het aanduiden van de plaats van
interventie (n=3);
 poster (n=2).
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V10: Heeft de CL sinds de implementatie ervan er al voor gezorgd dat een fout
vermeden werd of een gebrekkig toestel ontdekt kon worden ?
Alle ziekenhuizen hebben op deze vraag geantwoord (n = 86).

Ja
Neen
Ik weet het niet

Vergelijking 2013-2016, per taalgroep: de checklist voorkomt fouten

NL

FR

Er zijn, ongeacht de taalgroep, weinig ziekenhuizen die van oordeel zijn dat de checklist hen niet in staat heeft gesteld
om fouten te vermijden. De ziekenhuizen die aangeven “het niet te weten” gaan daarentegen in dalende lijn zodat
het vertrouwen in het nut van de checklist zowel in het noorden als in het zuiden gestegen is.
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HOOFDSTUK II

Interpretatie van de
resultaten
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Deelname aan de enquête
Globaal genomen blijft de deelname aan de drie enquêtes stabiel, ook al zijn de ziekenhuizen die deelnemen, niet
systematisch dezelfde. Het ziekenhuislandschap is omwille van nieuwe fusies op vijf jaar tijd ook veranderd.

Gebruik van de check-list in het operatiekwartier
Uit de resultaten van de enquête van 2016 blijkt dat 91 % van de ziekenhuizen geopteerd heeft voor een al dan niet
aangepaste WGO-checklist; dat waren er maar 80 % in 2011. In vergelijking met de resultaten van de enquête van 2011
hebben de ziekenhuizen dus de idee verlaten om zelf een checklist te ontwikkelen en baseren ze zich vooral op het door
de WGO aangeboden model.
« De checklist aanpassen, betekent deze aannemen ». Een checklist aanpassen laat volgens de WGO toe om « rekening
te houden met het verschil in ziekenhuisspecifieke procedures, gewoontes in het operatiekwartier en de mate waarin de
teamleden elkaar kennen (…). Deze werkwijze zou moet leiden tot effectieve verandering waarbij het chirurgisch team de
verschillende elementen uit de checklist opvolgt ». Het wijzigen en aanpassen van de checklist creëert eigenaarschap
binnen het chirurgisch team.
Het elektronisch maken van een procedure die als doel heeft een open en mondelinge communicatie te bevorderen roept
vragen op. Is dit nodig en draagt het bij tot de communicatie of wordt het ervaren als iets bureaucratisch?
We zien hier een voorzichtige vooruitgang.

i

Manuel d’application de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale 2009. Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies. Organisation
Mondiale de la Santé, 2009, p. 13
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De checklist en het meerjarige programma
’coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013-2017’

In het kader van het tweede meerjarig programma 2013-2017 verbinden de ziekenhuizen zich ertoe om
de WGO-checklist over te nemen en aan te passen aan het type ingreep enerzijds en om de
implementatie van en de communicatie over het gebruik van de checklist te evalueren, anderzijds.
Uit de interpretatie van de resultaten blijkt dat 80 van de 86 deelnemende ziekenhuizen de resultaten
over het gebruik van de checklist hebben verspreid bij het personeel, de verantwoordelijken van het
operatiekwartier en de directie.
Tegen 2017 wordt van de ziekenhuizen verwacht dat « bij elke geplande ingreep en elk invasief
onderzoek de patiënt en zijn familie zodanig op de hoogte gebracht is van de werkwijze, de risico’s en
gevolgen zodat ze goed voorbereid zijn om de interventie te ondergaan en ze actief betrokken zijn bij
hun eigen veiligheid ». Hier moet nog een lange weg afgelegd worden. Uit resultaten van de enquête
blijkt dat de patiënt en zijn familie in 37 ziekenhuizen (slechts 18 in 2013) systematisch geïnformeerd
werden over de checklist (brochure, onthaalboekje, affiche, …), dit is 43 % van de deelnemende
ziekenhuizen. De communicatie met de patiënt is meestal mondeling, maar er wordt ook gebruik
gemaakt van andere communicatievormen (bv. video’s op de website …).

De teams in het operatiekwartier geven aan dat ze vertrouwen dat het gebruik van de checklist het
mogelijk maakt om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen, en dat vertrouwen groeit. In onze
vragenlijst van 2016 werd niet dieper ingegaan op het soort gebeurtenis dat via de checklist kon worden
vermeden.
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HOOFDSTUK III

Conclusies en orïentaties
voor de toekomst
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Het accent leggen op communicatie
Een checklist die adequaat geïmplementeerd is in
het operatiekwartier is een hulpmiddel om het
gesprek aan te gaan bij elk sleutelmoment van een
chirurgische

interventie

of

wanneer

de
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omstandigheden van de patiënt wijzigen. De
checklist biedt de leden van het chirurgisch team de
mogelijkheid om met elkaar te praten en te
coördineren en stimuleert een eenduidige en
ondubbelzinnige communicatie. Niettegenstaande
de implementatie en het gebruik van de checklist in
het operatiekwartier een positieve evolutie kennen,
toonde het onderdeel « compliantie » in de enquêtes van 2011 en 2013 echter aan dat chirurgische
teams toch nog meer de nadruk konden leggen op de mondelinge communicatie tussen de verschillende
specialismen in het operatiekwartier. In sommige aangepaste versies van de checklist werden in 2013
bepaalde items waarover luidop, bevestigend en duidelijk dient te worden gecommuniceerd,
weggelaten. Dit is een belangrijk aandachtspunt aangezien deze items essentieel zijn voor het goed
functioneren van een team dat streeft naar een meer veilige heelkunde2.
De enquêtes uit 2011 en 2013 waren gebaseerd op het uitvoeren van een « mini-audit » op een
beperkte steekproef van geplande ingrepen. Dergelijke « mini-audits » zijn gemakkelijk uit te voeren en
de resultaten ervan kunnen snel gecommuniceerd worden aan de betrokken teams. Dit kan een
efficiënte manier zijn om chirurgische teams te motiveren . De bekomen informatie kan ook input
leveren voor korte PDCA-cycli wat ten goede komt aan de zichtbaarheid van de resultaten van de
betrokken teams3.
Omwille van deze redenen blijft de FOD Volksgezondheid het uitvoeren van deze mini-audits
benadrukken, zowel binnen het tweede meerjarige programma kwaliteit en patiëntveiligheid (20132017) als in het ondersteuningsprogramma voor de ziekenhuizen.

Het gebruik van de checklist borgen
De zorgverleners overtuigen van de meerwaarde van de checklist voor een veiligere
heelkunde is niet het enige wat telt. Het is ook belangrijk om het gebruik van de
checklist te borgen binnen het ziekenhuis en gebruik te maken van de initiatieven
van de overheid.

22

Binnen het ziekenhuis zelf
Uit de studie van Haynes, gepubliceerd in 2009, gebaseerd op 3.955
chirurgische patiënten uit 8 ziekenhuizen en uit verschillende landen, blijkt
dat sterfte en postoperatieve complicaties significant daalden ( resp. van
1,5 naar 0,8 % en van 11 naar 7 %) door de checklist systematisch en
consequent te gebruiken. Deze ziekenhuizen namen echter niet deel met
hetzelfde aantal patiënten en er is onduidelijkheid over de manier waarop
patiënten werden geselecteerd, zowel tijdens de controleperiode als na de
implementatie van de checklist. Als enkel de resultaten van de
ziekenhuizen uit rijkere landen met een hoger gemiddeld inkomen in
beschouwing worden genomen, is de verbetering van de mortaliteit (van 0,9 tot 0,6 %) niet meer significant. De daling van het
aantal postoperatieve complicaties (van 10,3 naar 7,1 %) blijft echter wel significant.
In de daaropvolgende jaren verschenen een groot aantal studies en systematische reviews die over het algemeen marginale
verbeteringen met zelden significant resultaten, konden aantonen. Bij sommige van deze studies zijn echter wel kritische
reflecties te maken over het gehanteerde studiedesign.
Twee studies springen eruit :

D

e eerste studie die opvalt, is een Canadese studie die

de cijfers in Ontario vóór en na de implementatie van de
checklist in het operatiekwartier met elkaar vergelijkt.4 Het

D

belang ervan is niet zozeer dat ze aantoont dat de checklist
nutteloos is, maar wel dat ze aangeeft waarom het gebruik

e tweede studie is interessant en belangrijkomdat ze

van de checklist geen effect heeft. Noch de mortaliteit (van

methodologisch goed in elkaar zit.5 Deze studie werd

0,71 naar 0,65 %), noch de complicaties (van 3,86 naar

uitgevoerd in Noorse ziekenhuizen en omvat zowel in

3,82 %) evolueren significant. De steekproef is omvangrijk

controleperiodes als in periodes waar de checklist werd

met 109.341 ingrepen vóór de checklist en 106.370 erna. Er

gebruikt, iets meer dan 2.000 ingrepen. Het aantal

werden twee punten van kritiek geformuleerd. Het eerste

complicaties daalde significant met het gebruik van de

betreft de bestudeerde populatie: de steekproef omvat

checklist (van 19,9 naar 11,5 %), de verblijfsduur daalde

veel ingrepen met een laag risico. Het tweede heeft vooral

met 0,8 dag, en de mortaliteit daalde significant (van 1,9

betrekking op de manier waarop de checklist aan de

naar 0,2 %) in één van de twee ziekenhuizen. Deze daling in

ziekenhuizen in Ontario werd opgelegd. Dat « opleggen»

mortaliteit (van 1,6 naar 1 %) is echter niet meer significant

was heel « administratief », zonder dat dit gekaderd werd

als de cijfers van de twee ziekenhuizen worden

binnen een motiverings- en opleidingsprogramma. De

samengenomen.

belangrijkste conclusie is dat zonder ondersteuning, zonder
wijziging van de veiligheidscultuur en zonder motivatie van
de betrokken actoren, geen positief resultaat kan verwacht
worden bij het opleggen van een checklist.
23

In een recente studie6 tonen de auteurs aan dat, hoewel de checklist zijn nut niet meer moet bewijzen,
de doeltreffendheid ervan nog sterk afhangt van de manier waarop die wordt gebruikt. De auteurs
stellen instrumenten voor opleiding (coaching) en evaluatie voor om te gebruiken binnen chirurgische
teams en tonen de meerwaarde ervan aan. Deze instrumenten meten niet enkel de compliantie met de
items van de checklist, maar evalueren ook de manier waarop de zaken daadwerkelijk verlopen in het
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operatiekwartier. De kwaliteit van teamwerk wordt geëvalueerd met een tweede instrument. De
auteurs concluderen dat de kwaliteit van de implementatie van de checklist, effect heeft op de kwaliteit
van teamwerk. De instrumenten zijn gevalideerd en hangen weinig af van de observator. Ze maken het
mogelijk om acties voor te stellen om het gebruik van de checklist door chirurgische teams te
verbeteren. Doordat aan teams gevraagd wordt om elkaar te observeren en er dus expliciete aandacht is
voor de kwaliteit van de communicatie, gaat dit soort onderzoek een stap verder dan een
compliantiebevraging.
Er zijn helaas weinig studies gepubliceerd die compliantiemetingen bevatten. Daardoor kan het verband
tussen de effectiviteit van de checklist om ongewenste gebeurtenissen te vermijden en de feitelijke Een
interessante denkpiste zou kunnen zijn om meer aandacht te hebben voor de « goede resultaten
» (« good catches ») dan voor zeldzame ongewenste gebeurtenissen.7 Bijna-incidenten zijn ongewenste
gebeurtenissen zonder gevolgen omdat ze tijdig ontdekt zijn. Ze zijn ook talrijker dan de « echte »
incidenten en een meer gevoelige indicator. Doordat de kans op verkeerde interpretatie na de feiten
kleiner is, zijn ze beter te bestuderen. In plaats van het aantal sterftes of de verlengde verblijfsduur te
berekenen, kunnen de problemen die het gebruik van de checklist heeft aangetoond vooraleer een
ongewenste gebeurtenis optreedt in beeld worden gebracht en gecommuniceerd. Dit is waarschijnlijk
meer motiverend voor de chirurgische teams.
Deze attitude sluit aan bij het begrip « safety-II », waarbij men, in plaats van de focus te leggen op
zeldzame voorvallen, vooral lessen wil trekken uit wat goed loopt, ondanks de arbeidsomstandigheden
die soms drastisch veranderen. 8

Verschillende actoren zijn betrokken
In België is de FOD Volksgezondheid niet de enige instantie
die het gebruik van een checklist in het operatiekwartier
aanmoedigt. Zo evalueert de Vlaamse Gemeenschap in haar
nalevingstoezicht systematisch het chirurgische zorgtraject
en dus ook de checklist. Het gebruik van de checklist in het
operatiekwartier is ook een sleutelelement in het kader van
de

ziekenhuisaccreditering,

accrediteringsorgaan

of

ongeacht

referentiepunt.

het

gekozen

De

Vlaamse

2

ziekenhuizen werken ook mee aan het VIP -initiatief dat, per
ziekenhuis, de resultaten publiceert van de compliantie met
de items van de checklist op www.zorgkwaliteit.be.
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www.patient-safety.be
www.safesurg.org
www.safesurgery2015.org
www.who.int/patientsafety/safesurgery/fr/index.html

Websites

www.has-sante.fr
www.jointcommissioninternational.org
www.ihi.org
www.zorgkwaliteit.be
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De Cel Kwaliteit en Patiëntveiligheid stimuleert de
implementatie van een patiëntgericht, geïntegreerd
en op evidentie gebaseerd zorgbeleid door middel
van innoverende en duurzame programma’s in
samenspraak met haar partners.

