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1. Situering
In 2011 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader
van zijn beleid ter verbetering van de zorgkwaliteit het gebruik van een ‘Safe Surgery Checklist’ in
het operatiekwartier aanbevolen. De checklist die door de FOD Volksgezondheid wordt aanbevolen,
is de checklist van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), die de ziekenhuizen de mogelijkheid
biedt om de controlepunten aan hun eigen noden aan te passen. Het gebruik van een checklist
wordt gezien als een instrument om fouten of functiestoornissen bij heelkundige ingrepen te
voorkomen. Deze lijst moet worden opgevat als ondersteuning voor het zorgteam om een aantal
kritieke punten (19 volgens de WGO) op tegensprekelijke en mondelinge wijze te controleren. Met
behulp van dit instrument kan bovendien essentiële informatie over de patiënt worden gedeeld en
wordt de onderlinge samenwerking tussen de leden van het zorgteam versterkt, wat bijdraagt tot
een gunstig veiligheidsklimaat en een echte veiligheidscultuur.
Enkele maanden na de lancering van de federale campagne ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’
(april 2011), waarmee de overheid de ziekenhuizen wil aanmoedigen om een checklistsysteem in te
voeren in het operatiekwartier, besloot de FOD Volksgezondheid het gebruik van de checklist in de
operatiekwartieren van de Belgische acute ziekenhuizen te evalueren. Net als de implementatie van
de checklist was deelname aan deze enquête vrijwillig. De enquête spitste zich toe op drie
deelaspecten: 1) de implementatie van een checklist in het operatiekwartier, 2) de impact van de
federale campagne van april 2011 en 3) het gebruik van de checklist, d.m.v. een retrospectieve
analyse van patiëntendossiers (compliantie).
Van de 105 Belgische acute ziekenhuizen die werden uitgenodigd om aan de enquête deel te nemen,
stuurden 90 ziekenhuizen de vragenlijst ingevuld terug. 86% (n=79) gebruikt een checklist in het
operatiekwartier.
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat steeds meer ziekenhuizen zo’n checklist hanteren: naast
de 79 ziekenhuizen die op het ogenblik van de enquête al een checklist gebruikten, gaven acht
ziekenhuizen te kennen dat ze in de loop van de volgende maanden een checklist willen invoeren;
slechts drie ziekenhuizen zien het nut van zo'n checklist niet in. Bovendien blijkt dat de ziekenhuizen
zich dit instrument al goed eigen gemaakt hebben (55 ziekenhuizen gebruiken de checklist van de
WGO, aangepast aan hun eigen werkomgeving, en 15 ziekenhuizen gebruiken hun eigen checklist).
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De campagne lijkt evenwel niet op de volle steun van de medische directie te kunnen rekenen: de
invoering van een checklist werd in slechts 22% van de deelnemende ziekenhuizen door de
medische raad besproken. Volgens de Franse Haute Autorité de Santé1 zijn communicatiestoornissen
en gebrekkig leadership evenwel duidelijke hinderpalen die het optimale gebruik van de checklist en
de goede werking van het operatiekwartier in het algemeen in de weg staan. Er moet dus op alle
directieniveaus actie worden ondernomen. We wijzen er voorts op dat de checklist nog te weinig
geautomatiseerd is (slechts 13 ziekenhuizen werkten op het ogenblik van de enquête met een
elektronische checklist) en onvoldoende in het patiëntendossier wordt opgenomen (66% van de
ziekenhuizen voegen de checklist toe aan het dossier van de betrokken patiënt). Deze
automatisering moet evenwel worden aangemoedigd, vermits het beschikken over een
elektronische checklist de aanvaarding binnen de zorgteams aanzienlijk lijkt te bevorderen2.
De resultaten van het deel ‘compliantie’ wijzen op verschillen tussen de drie luiken van de checklist3:
Sign in (vóór de inductie van de anesthesie), Time out (vóór de incisie van de huid) en Sign out (vóór
het verlaten van de operatiezaal). Het gemiddelde invulpercentage voor elk van de drie luiken
bedraagt respectievelijk 77 %, 53% en 46%.
Ondanks het voorkomen van systematische fouten (meer bepaald omwille van de aanpassing van de
checklist in sommige ziekenhuizen) kunnen we op basis van deze resultaten een algemene trend
uittekenen die toelaat de sterke en zwakke punten op te sporen om zo de checklist gericht te
verbeteren. Om beter aan te sluiten bij de praktijk wordt nu al een aanpassing van de checklist
gepland, waarbij het onder meer mogelijk moet zijn om op sommige vragen ‘niet van toepassing’ te
antwoorden (bijvoorbeeld: “De verpleegkundige bevestigt mondeling dat het tellen van de
instrumenten, kompressen en naalden werd uitgevoerd”).
Op dezelfde manier zullen ook andere retrospectieve analyses aan de ziekenhuizen worden
aangeboden. Om systematische fouten zoveel mogelijk te beperken, werkt de FOD Volksgezondheid
momenteel aan een systeem om de compliantie te meten rekening houdende met aangepaste
checklists. Deze werkwijze op basis van steekproeven is op zich een vernieuwende aanpak die een
snelle terugkoppeling van de resultaten (via scorecards, bespreking van resultaten…) rechtstreeks bij
de betrokken zorgverstrekkers in de hand werkt. Het Institute for Healthcare Improvement (IHI)
vermeldt trouwens studies op basis van steekproeven in die zin: “Het doel van korte enquêtes is om
1

Vrij vertaald uit: HAS – CEPPRAL, La prévention des erreurs de procédure et de site en chirurgie. Lettre
d’information High 5s n°2, januari 2012, p2
2
Vrij vertaald uit: HAS – CEPPRAL, La prévention des erreurs de procédure et de site en chirurgie. Lettre
d’information High 5s n°2, januari 2012, p1
3
De checklist deelt de ingreep op in drie fasen die elk overeenkomen met een bepaalde periode in het
normale verloop van een ingreep.

3

snel en eenvoudig net genoeg informatie terug te koppelen om aan te geven of de uitgevoerde
verbeteracties op het juiste spoor zitten. De teams kunnen ze ook gebruiken om bepaalde
belangrijke domeinen te identificeren. Dergelijke enquêtes zijn ook nuttig in het kader van PDSAcycli”4.
Tot slot zal de federale overheid, rekening houdende met de huidige evolutie van de erkenning in
ziekenhuizen, het thema ‘Safe Surgery’ ook opnemen in haar meerjarenplan 2013-2017 ‘Coördinatie
Kwaliteit en Patiëntveiligheid’.

4

http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Tools/ShortSurvey.aspx
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2. Evaluatieverslag
2.1 Context
Met 234 miljoen ingrepen per jaar wereldwijd zijn heelkundige zorgen een belangrijke pijler van
onze gezondheidszorg. Een niet te verwaarlozen aandeel van die ingrepen leidt tot het overlijden
van de patiënt (0,5 tot 5%) of tot postoperatieve complicaties (ongeveer 25%). Uit studies blijkt dat
de helft daarvan vermeden had kunnen worden, vermits ze te maken hebben met
functiestoornissen in de zorgorganisatie, in de informatieverstrekking aan de patiënt of de naleving
van procedures en protocollen5.
Om die reden lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in 2008 het programma ‘Safe
Surgery Saves Lives’6 met als doel het aantal complicaties en overlijdens na een operatie te
verminderen en de betrokkenheid van de zorgteams te vergroten. In het kader van dit programma
werd de ‘Safe Surgery Saves Lives Checklist’ van de WGO door een internationale groep van
deskundigen uitgewerkt. Het doel van de checklist is om de veiligheid van patiënten die een
heelkundige ingreep ondergaan overal ter wereld te verbeteren. De input van anesthesisten,
operatiezaalverpleegkundigen, chirurgen, patiënten en andere gezondheidsprofessionals was een
conditio sine qua non voor de ontwikkeling van dit instrument. Klein- en grootschalige klinische
proeven mondden uit in een proefstudie die in verschillende ziekenhuizen werd uitgevoerd en
waarvan de resultaten in januari 2009 in het New England Journal of Medicine werden
gepubliceerd7. De checklist van de WGO werd zowel in kleine regionale ziekenhuizen als grote
medische centra toegepast en getest, op verschillende plaatsen in de wereld. Uit de resultaten bleek
dat het aantal complicaties en sterfgevallen na een heelkundige ingreep dankzij het gebruik van de
checklist (met 19 kritieke punten) met meer dan 30% was gedaald.
In België bracht de FOD Volksgezondheid alle operatiezaalspecialisten (chirurgen, anesthesisten,
verpleegkundigen en leden van het team Kwaliteit en Patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid)
samen in een multidisciplinaire taskforce om acties op te zetten om de kwaliteit en de veiligheid van
patiënten in het operatiekwartier te verhogen. Als instrument kozen de leden van deze taskforce
5

World Health Organization, World Alliance for Patient Safety, Safe Surgery Saves Lives. Second global patient
safety challenge, Publicatie WHO, 2008, p.4
6
Ib.
7
Haynes AB et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New
England Journal of Medicine, 2009; 360:491-9
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voor de checklist van de WGO (met 19 kritieke punten), vermits het aantal postoperatieve
complicaties dankzij deze checklist fors wordt teruggeschroefd. Bovendien kan op die manier een
veiligheidscultuur worden ontwikkeld, verloopt de communicatie en informatiedeling tussen de
leden van het heelkundige team vlotter en wordt de veiligheid van de patiënten verhoogd.
In april 2011 voerde de FOD Volksgezondheid een bewustmakingscampagne onder de betrokken
gezondheidsprofessionals (anesthesisten, chirurgen, operatiezaalverpleegkundigen en directies) om
de Belgische ziekenhuizen aan te sporen om bij iedere ingreep een heelkundige checklist te
gebruiken. Deze campagne werd door het RIZIV en de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen
warm onthaald.
In het kader van zijn campagne ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’ verspreidde de FOD
Volksgezondheid een reeks begeleidende documenten met praktische tips en aanbevelingen voor
het invoeren van een veiligheidschecklist in het operatiekwartier.
Dit campagnemateriaal omvatte:
-

een affiche in de vorm van een intentieverklaring die door de directie en
diensthoofden kan worden ondertekend

-

een handleiding voor invoering van de checklist

-

een standaardchecklist8

-

een oproep om aan te sluiten bij de wereldwijde actie van de WGO.

Deze documenten werden aan de algemeen directeurs van de Belgische acute ziekenhuizen bezorgd.
Deelname aan deze campagne was geheel vrijwillig en de ziekenhuizen konden zelf kiezen wanneer
ze de procedure zouden invoeren. Ook de professoren heelkunde en anesthesie van de verschillende
geneeskundefaculteiten en de verpleegscholen kregen het campagnemateriaal toegestuurd.
Zes maanden na de lancering van de federale campagne ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’
vroeg de FOD Volksgezondheid de coördinatoren Kwaliteit en Patiëntveiligheid van alle Belgische
acute ziekenhuizen (n=105) om, op vrijwillige basis, een retrospectieve analyse uit te voeren van de
medische dossiers voor de 25 eerstgeplande ingrepen (uitgezonderd urgenties) van 10 oktober 2011
of van 7 november 2011.
In juli 2012 ontvingen alle ziekenhuizen die aan de enquête deelnamen en die dat wensten
persoonlijke feedback over het derde deel van de enquête. In totaal werden 58 feedbackverslagen
opgemaakt.
8

De checklist voorgesteld door de FOD Volksgezondheid wordt tevens in word-formaat op de website
www.patient-safety.be ter beschikking gesteld om aanpassingen mogelijk te maken.
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2.2 Doel van de enquête
Het doel van de enquête die onder de Belgische acute ziekenhuizen werd uitgevoerd, was drieledig:


Bepalen of en op welke manier de acute ziekenhuizen een ‘Safe Surgery’ checklist in het
operatiekwartier hebben geïmplementeerd.



Nagaan of de campagne ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’ een impact heeft gehad op de
invoering van een checklist in het operatiekwartier.



Een inventaris opmaken van het gebruik van de checklist in het operatiekwartier (compliantie).

2.3 Werkwijze
2.3.1

Uitvoeringsvoorwaarden

De FOD Volksgezondheid vroeg de coördinatoren Kwaliteit en Patiëntveiligheid van de Belgische
acute ziekenhuizen om, op vrijwillige basis, een retrospectieve analyse uit te voeren van de
medische dossiers voor de 25 eerstgeplande ingrepen (klassieke heelkunde of dagopname,
uitgezonderd urgenties) van 10 oktober 2011 of van 7 november 2011.
Om de antwoorden op de enquêtevragen te verzamelen, ontwikkelde de FOD Volksgezondheid een
elektronisch formulier dat via e-mail naar de directies en kwaliteitscoördinatoren van de (105)
Belgische acute ziekenhuizen werd gestuurd. De hoofdgeneesheren en directies werden eveneens
via e-mail op de hoogte gebracht van de procedure. Tot slot werd het formulier ook ter beschikking
gesteld op de website www.patient-safety.be.
De ziekenhuizen kregen tot 31 december 2011 de tijd om de ingevulde vragenlijst terug te sturen.
Op 31 december 2011 hadden 73 ziekenhuizen de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. De
indieningstermijn werd na de herinneringsmail van 16 januari 2012 met 1 maand verlengd (tot 31
januari 2012). Op 1 februari 2012 werd begonnen met het bundelen en analyseren van de resultaten
van de 90 ontvangen vragenlijsten.

7

2.3.2

Opzet

De FOD Volksgezondheid opteerde voor de ontwikkeling van een elektronisch antwoordformulier in
Excel. Behalve een optimaal gebruiksgemak biedt dit formaat ook de mogelijkheid om de gegevens
op een efficiënte manier op federaal niveau te analyseren. De antwoorden werden gegeven via
uitrolmenu, multiple choice of in een vrij veld.
Het Excel-document bestond uit verschillende onderdelen:


Inleiding



Administratieve gegevens (erkenningsnummer, naam van het ziekenhuis…)



Algemeen (gebruik van een heelkundige checklist)



Campagne (impact van de federale campagne)



Compliantie (checklists voor de 25 ingrepen)



Overzicht (overzicht van gegevens ingevoerd bij 'compliantie')
De inhoud van de 3 hoofdonderdelen (Algemeen, Campagne en Compliantie) wordt hierna
toegelicht. Een exemplaar van de vragenlijst wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.

a. Deel van de vragenlijst m.b.t. de implementatie van een checklist in het
operatiekwartier
Het gaat erom te achterhalen of en op welke manier de acute ziekenhuizen een ‘Safe Surgery’
checklist in het operatiekwartier (OK) hebben geïmplementeerd.
In dit kader werden de volgende vragen gesteld:


Heeft uw instelling een heelkundige checklist geïmplementeerd?



Indien ja, welke?



Wordt het gebruik van de checklist in het OK aangemoedigd door een bepaalde persoon of door een
groep zorgverleners?



Werd de implementatie van de checklist binnen het (multidisciplinaire) chirurgische team en/of in
de medische raad besproken?



Wordt de coördinator Kwaliteit en Patiëntveiligheid betrokken bij de implementatie van een
checklist in het OK?



Maakt de checklist deel uit van het patiëntendossier?
8



Is de checklist in het OK beschikbaar in elektronische vorm?

b. Deel van de vragenlijst m.b.t. de federale campagne 'Goede heelkunde is veilige
heelkunde’
Bedoeling is om na te gaan of de campagne ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’ een impact heeft
gehad op de invoering van een checklist in het operatiekwartier.
In dit kader werden de volgende vragen gesteld:


Werden één of meer posters van de campagne opgehangen op een plaats die voor iedereen goed
zichtbaar is, ook voor patiënten?



Hebben de personen vermeld op de poster (directeur, hoofdgeneesheer …) de intentieverklaring op
de poster ondertekend?



Werden de documenten (handleiding implementatie, checklist) verspreid?



Was de invoering van de checklist in het OK onderwerp van communicatie binnen de instelling?
c. Deel van de vragenlijst m.b.t. het gebruik van de checklist (compliantie)
Het doel is om het gebruik van de checklist na te gaan op basis van de patiëntendossiers van de 25
eerstgeplande ingrepen.
Op basis van de informatie in de patiëntendossiers diende de coördinator Kwaliteit en/of
Patiëntveiligheid het volgende aan te geven:



Het heelkundige specialisme (multiple choice en vakje ‘andere’)



Het type heelkunde (klassieke heelkunde of dagopname)



De afgevinkte items overnemen voor elk van de vakjes van de checklist.
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2.4 Resultaten
2.4.1 Deelname

Van de 105 ziekenhuizen die via e-mail werden uitgenodigd om aan de enquête deel te nemen,
hebben 90 ziekenhuizen de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd, hetzij 86% van de Belgische acute
ziekenhuizen. (Figuur 1)

ziekenhuizen die deelnamen
aan de enquête
Ziekenhuizen die niet
deelnamen aan de enquête

Figuur 1. Deelname aan de enquête (n=105 ziekenhuizen)

2.4.2 Implementatie van een checklist in het operatiekwartier
2.4.2.1 Soort instrument
Op 31 januari 2012 had 75% van de Belgische acute ziekenhuizen (n=79 van de 105 ziekenhuizen)
een ‘Safe Surgery’ checklist (CL) ingevoerd in het operatiekwartier (OK). Elf ziekenhuizen hadden
zo’n checklist (nog) niet ingevoerd. (Figuur 2)

ja
Geen antwoord
Nee, de CL zal de komende
maanden worden ingevoerd
Niet overtuigd

Figuur 2. Implementatie van een ‘Safe Surgery’ CL in het operatiekwartier (n=105 ziekenhuizen)
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Van de 11 ziekenhuizen die (nog) geen ‘Safe Surgery’ checklist in het operatiekwartier hadden
ingevoerd, waren er 8 van plan een dergelijke checklist in de loop van de volgende maanden in te
voeren. Drie ziekenhuizen verklaarden dat ze niet van plan zijn een dergelijk instrument te
implementeren. De redenen die daarvoor werden aangehaald: geen intentie bij chirurgen en
anesthesisten, het operatiekwartier wordt gereorganiseerd, het project werd afgevoerd.
Een overzicht:
Aantal acute ziekenhuizen in België: 105
Aantal ziekenhuizen die deelnamen aan de enquête: 90
Aantal ziekenhuizen die een checklist invoerden: 79
Aantal ziekenhuizen waar een checklist wordt ingevoerd/gepland: 8

2.4.2.2 Tijdstip van invoering van de checklist in het operatiekwartier

De eerste Belgische ziekenhuizen hebben een ‘Safe Surgery’ checklist ingevoerd nadat de resultaten
van het onderzoek van Haynes in januari 2009 verschenen9. De campagne van de FOD
Volksgezondheid ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’ (april 2011) en de oproep om aan de
enquête deel te nemen (vanaf september 2011) lijken een invloed te hebben gehad op de invoering
van de checklist in de Belgische operatiekwartieren. (Figuur 3)

9

Haynes AB et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. New
England Journal of Medicine, 2009; 360:491-9
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2009

2010

2011

Figuur 3. Tijdstip van invoering van de checklist in het operatiekwartier

2.4.2.3 Type checklist
De checklist, zoals die door de FOD Volksgezondheid werd verspreid, is aanpasbaar10: de gekozen
criteria worden als noodzakelijk te verifiëren controlepunten beschouwd, maar er is evenwel ruimte
voor aanpassingen, naargelang van de processen, informatiesystemen en programma’s die reeds in
het operatiekwartier worden toegepast. Bovendien bieden eventuele aanpassingen de mogelijkheid
“om rekening te houden met de verschillen tussen de instellingen op het vlak van procedures,
gewoonten in de operatiezaal en de mate waarin de leden van het team op elkaar zijn ingespeeld.
(…) Deze stappen moeten een effectieve verandering teweegbrengen opdat het heelkundige team
zich aan alle voorschriften van de checklist houdt11”. Net omdat de checklist kan worden aangepast,
kunnen de zorgteams zich dit instrument volledig eigen maken.
Van de 87 ziekenhuizen die 1) de vragenlijst hebben ingevuld en die 2) een ‘Safe Surgery’ checklist
hebben ingevoerd of van plan zijn die in te voeren, maken 11 ziekenhuizen (13%) gebruik van de
checklist van de WGO zoals voorgesteld en verspreid door de FOD Volksgezondheid; 55 ziekenhuizen
(64%) hebben de checklist van de WGO aangepast op maat van hun instelling en 15 ziekenhuizen
10

Een aanpasbare versie van de checklist is beschikbaar op www.patient-safety.be
Vrij vertaald uit: World Health Organization, Implementation manual surgical safety checklist 2010. Safe
Surgery Saves Lives. Publicatie WHO, 2009, p. 14
11
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(17%) ontwikkelden hun eigen instrument, terwijl 2 ziekenhuizen (2%) zich lieten inspireren door de
checklist van de Franse Haute Autorité de Santé (HAS). (Figuur 4)

Figuur 4. Type checklist (n=87 ziekenhuizen)

2.4.2.4 Perso(o)n(en) of groep(en) die het gebruik van een checklist in het
operatiekwartier aanmoedigen

Het succes van de invoering en het gebruik van de heelkundige checklist hangen mogelijk af van de
betrokkenheid en steun van de directie: “Communicatiestoornissen en gebrekkig leadership zijn
duidelijke hinderpalen die het optimale gebruik van de checklist en de goede werking van het
operatiekwartier in het algemeen in de weg staan”12. Op het niveau van het operatiekwartier zelf is
het “voor het welslagen van de checklist nodig dat leidinggevenden inzake heelkunde, anesthesie en
verpleegkunde zich openlijk achter het idee scharen dat veiligheid een prioriteit is en dat het gebruik
van een controlelijst de heelkundige ingrepen veiliger kan maken. Bij gebrek aan zichtbare en
gestage steun van bij de invoering van de checklist tot zijn opname in de routinezorg kan een
dergelijke controlelijst wrevel en tegenstand opwekken”13.

12

Vrij vertaald uit: HAS – CEPPRAL, La prévention des erreurs de procédure et de site en chirurgie. Lettre
d’information High 5s n°2, januari 2012, p2
13
Vrij vertaald uit: World Health Organization, World Alliance for Patient Safety, Safe Surgery Saves Lives.
Second global patient safety challenge. Publicatie WHO, 2008, p. 20
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Er werd aan de ziekenhuizen gevraagd om aan te geven of bepaalde groepen van zorgverleners
betrokken waren bij de invoering van een checklist in het operatiekwartier. In de meeste gevallen
(82 van de 90 ziekenhuizen, hetzij 91% van alle gevallen) was er een persoon of groep van
zorgverleners die het gebruik van een controlelijst in het bijzonder heeft aangemoedigd. (Figuur 5)

Figuur 5. Wordt het gebruik van de checklist in het OK aangemoedigd door een bepaalde persoon of door een groep
zorgverleners? (n=90 ziekenhuizen)

De groepen van zorgverleners die het gebruik van een dergelijk instrument het meeste hebben
aangemoedigd (meerdere antwoorden waren mogelijk), waren de directie en het comité Kwaliteit
en/of Patiëntveiligheid (in respectievelijk 69 en 63 ziekenhuizen), gevolgd door het comité OK (56
ziekenhuizen), ziekenzaalverpleegkundigen (47 ziekenhuizen), anesthesisten (45 ziekenhuizen),
chirurgen (37 ziekenhuizen) en de medische raad (12 ziekenhuizen). (Figuur 6)
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Figuur 6. Personen of groepen van zorgverleners die het gebruik van een checklist in het operatiekwartier in het
bijzonder hebben aangemoedigd (n=90 ziekenhuizen)

We merken op dat de medische raad als groep van zorgverleners in 12 van de 90 ziekenhuizen “het
gebruik van een checklist in het operatiekwartier in het bijzonder heeft aangemoedigd”. Uit de
antwoorden op de vraag “Werd de implementatie van de checklist in de medische raad
besproken?”, blijkt dat 20 van de 90 medische raden de checklist hebben besproken. Verder in de
tekst stellen we voorts vast dat de medische raad in 34 van de 90 ziekenhuizen de campagneaffiche
heeft ondertekend (zie punt 2.4.3.1)

2.4.2.5 Bespreking in de medische raad en binnen het heelkundige team

De medische raad heeft het gebruik van een checklist in het operatiekwartier bijgevolg niet in het
bijzonder aangemoedigd14 gezien de checklist slechts in een klein aantal ziekenhuizen werd
besproken (niet meer dan 20 van de 90 deelnemende ziekenhuizen) (Figuur 7)
De implementatie van een checklist in het operatiekwartier werd daarentegen veelal besproken
binnen het heelkundige team (72 ziekenhuizen). (Figuur 8)

14

Ter herinnering: de medische raad heeft de implementatie van de checklist in 12 ziekenhuizen
aangemoedigd
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Figuur 7. Bespreking in de medische raad (n=90 ziekenhuizen)

Figuur 8. Bespreking binnen het heelkundige team (n=90 ziekenhuizen)

2.4.2.6 Betrokkenheid van de coördinator Kwaliteit en/of Patiëntenveiligheid
De coördinator Kwaliteit en Patiëntenveiligheid vervult in het ziekenhuis onder meer een
transversale rol en ondersteunt de uitvoering van projecten m.b.t. kwaliteit en patiëntenveiligheid
binnen zijn of haar instelling. Om die reden heeft de FOD Volksgezondheid de coördinatoren
Kwaliteit en/of Patiëntenveiligheid aangesproken om de enquête in goede banen te leiden.
Naast de praktische uitvoering van de enquête was de coördinator Kwaliteit en Patiëntenveiligheid
in 65 ziekenhuizen ook betrokken bij de implementatie van een checklist op het operatiekwartier,
d.w.z. in 72% van de gevallen (Figuur 9). Zijn of haar bijdrage aan het project was doorgaans zeer
verscheiden: de checklist implementeren, vergaderingen bijeenroepen, informatie verstrekken,
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communiceren en opleidingen organiseren, het project evalueren en opvolgen, de checklist
aanpassen, verbeteringen doorvoeren enz.

Figuur 9. Betrokkenheid van de coördinator Kwaliteit en/of Patiëntenveiligheid bij implementatie van de checklist (n=90
ziekenhuizen)

2.4.2.7 Checklist en patiëntendossier

De checklist wordt niet automatisch in het patiëntendossier opgenomen: 66% van de ziekenhuizen
voegt de checklist toe aan het patiëntendossier (n=57 van de 87 ziekenhuizen) (Figuur 10). De
checklist wordt op verschillende manieren bewaard: in de centrale database, in een aparte bak, in
een aparte map, bij de kwaliteitscoördinator, in het operatiekwartier…
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57 ziekenhuizen voegen de CL toe aan het PD

Figuur 10. Bewaring van de checklist (n=87 ziekenhuizen)

De checklist werd nog niet overal geautomatiseerd: slechts 13 ziekenhuizen maken gebruik van een
elektronische checklist (dit is 15 % van de ziekenhuizen die een checklist hebben ingevoerd of die dat
van plan zijn). (Figuur 11)
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Figuur 11. Elektronische checklist (n=87 ziekenhuizen)

Uit de commentaren kunnen we afleiden dat de checklist vaak nog niet geautomatiseerd werd
omdat het een compleet nieuwe procedure betreft, waaraan nog volop wordt gewerkt. Zo werd
bijvoorbeeld de definitieve versie van de checklist nog niet goedgekeurd, of zal de checklist in het
patiëntendossier worden opgenomen van zodra die gebruiksklaar is. De verdere automatisering zal
in het kader van een volgende enquête worden opgevolgd.

2.4.3 Impact van de federale campagne ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’

In de Belgische ziekenhuizen gebeuren ieder jaar gemiddeld één à twee incidenten waarbij een
lichaamsvreemd voorwerp tijdens de ingreep in het lichaam van de patiënt wordt achtergelaten. Om
dergelijke incidenten te vermijden lanceerde de FOD Volksgezondheid in april 2011 zijn eerste
nationale campagne ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’. Deze campagne sluit aan bij het
programma ‘Safe Surgery Saves Lives’ van de WGO.

Het doel van de campagne is het promoten van het gebruik van een checklist, op vrijwillige basis, bij
iedere heelkundige ingreep.
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We herhalen hier dat ieder acuut ziekenhuis in België vier standaarddocumenten heeft ontvangen
met praktische richtlijnen voor het effectief implementeren van de ‘Safe Surgery’ checklist:
1. Een affiche bestemd voor het operatiekwartier. Op de affiche kunnen de verschillende
verantwoordelijken en directies van het ziekenhuis een intentieverklaring ondertekenen.
2. Een exemplaar van de ‘Safe Surgery’ checklist.
3. De handleiding voor het invoeren van de ‘Safe Surgery’ checklist.
4. Een oproep om deel te nemen aan de wereldwijde actie ‘Safe Surgery Saves Lives’ van de WGO.

2.4.3.1 Gebruik van het campagnemateriaal

De affiche die door de FOD Volksgezondheid in het kader van de campagne ‘Goede heelkunde is
veilige heelkunde’ in de vorm van een intentieverklaring werd aangeboden, werd in 62 ziekenhuizen
opgehangen (Figuur 12). De tekst op de affiche luidde als volgt:
“Dit ziekenhuis en alle zorgverleners in het operatiekwartier nemen deel aan het programma van de
Wereldgezondheidsorganisatie ‘Goede heelkunde is veilige heelkunde’ en passen bij elke ingreep de
‘Checklist Veilige Heelkunde’ systematisch toe.”

Figuur 12. Ophangen van de affiche (n=90 ziekenhuizen)

De affiche is echter meer dan zomaar een poster en bevat een intentieverklaring die de directies van
de ziekenhuizen kunnen ondertekenen om aan te geven dat ze zich ertoe verbinden om de checklist
bij iedere heelkundige ingreep te gebruiken. De directeur, de voorzitter van de medische raad, de
hoofdgeneesheer, het hoofd van het verpleegkundige departement, het diensthoofd anesthesie, het
diensthoofd chirurgie en de hoofdverpleegkundige van het operatiekwartier werden uitgenodigd om
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deze verklaring te ondertekenen. De verklaring werd in slechts 34 ziekenhuizen (38%) door alle
voormelde personen ondertekend. (Figuur 13)

Figuur 13. Ondertekening van de intentieverklaring (n=90 ziekenhuizen)

De verspreidingsgraad van het materiaal dat door de FOD Volksgezondheid aan de directies van de
acute ziekenhuizen werd bezorgd, is evenwel hoog: de affiche, checklist en handleiding werden
immers in 89% van de ziekenhuizen verspreid (n=80). (Figuur 14)

Figuur 14. Verspreiding van documentatie (n=90 ziekenhuizen)
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2.4.3.2 Interne communicatie

Het is interessant om na te gaan of over de invoering van de checklist in het operatiekwartier intern
werd gecommuniceerd en of die interne communicatie een zo groot mogelijk publiek heeft ingelicht
over deze kwaliteitsprocedure. In 78 ziekenhuizen (n=90) werd intern over de implementatie van de
checklist in het operatiekwartier gecommuniceerd. (Figuur 15)

Figuur 15. Was de invoering van de checklist in het operatiekwartier onderwerp van communicatie binnen de instelling?
(n=90 ziekenhuizen)

De communicatiekanalen die het vaakst werden gebruikt, waren de nieuwsbrief, de ziekenhuiskrant
en het personeelsblad. Over de implementatie van de checklist werd eveneens mondeling
gecommuniceerd tijdens vergaderingen, in het kader van comités en commissies, maar ook via
directe mailing (brieven en e-mails) of tijdens colloquia en opleidingen, via een
bewustmakingscampagne of gewoon door verspreiding van de documenten. (Figuur 16)
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Figuur 16. Interne communicatie: communicatiekanalen (n=90 ziekenhuizen)

2.4.4 Gebruik van de checklist: compliantie

In dit derde en laatste deel van de enquête werd gepeild naar het gebruik van de checklist op basis
van een analyse van de medische dossiers voor de 25 eerstgeplande ingrepen (klassieke heelkunde
of dagopname, behalve urgenties) van 10 oktober 2011 of van 7 november 2011.
De analyse in dit derde deel van de enquête heeft betrekking op 78 van de 90 deelnemende
ziekenhuizen.
De ziekenhuizen moesten een analyse uitvoeren voor de patiëntendossiers van de 25 eerstgeplande
ingrepen van 10 oktober of van 7 november. Niet alle ziekenhuizen haalden evenwel het
vooropgestelde quotum: de kleinere structuren voeren soms minder dan 25 ingrepen per dag uit.
Voor de grotere structuren die meer dan 25 ingrepen per dag uitvoeren, werden enkel de eerste 25
analyses in aanmerking genomen.
In totaal werden 1.712 heelkundige ingrepen meegenomen in de analyse in het kader van dit derde
deel van de enquête. Voor die 1.712 ingrepen werden 1.630 checklists ingevuld (met minstens één
afgevinkt item) en geanalyseerd.
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Een overzicht:
Aantal ziekenhuizen betrokken bij de analyse: 78
Potentieel aantal ingrepen: 1.950
Aantal ingrepen uitgevoerd op 10/10 en op 07/10: 1.712
Aantal ingevulde en geanalyseerde checklists: 1.630

Aantal ziekenhuizen

Op 10 oktober (of 7 november) vulden 53 ziekenhuizen 21 tot 25 checklists in. Negen ziekenhuizen
vulden 16 tot 20 checklists in, acht ziekenhuizen 11 tot 15 checklists, zes ziekenhuizen 6 tot 10
checklists en twee ziekenhuizen vulden tussen 1 en 5 checklists in. (Figuur 17)

Aantal ingevulde checklists
Figuur 17. Aantal checklists die in de ziekenhuizen werden ingevuld (n=78 ziekenhuizen)
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2.4.4.1 Type heelkunde (specialisme)

Figuur 18.Type heelkunde (n=1.712 checklists)

De heelkundige specialismen die het vaakst in de analyse voorkomen, zijn de orthopedische
heelkunde en de digestieve en/of abdominale heelkunde. Dit zijn specialismen waarvoor typisch de
meeste ingrepen worden uitgevoerd en we mogen dus niet meteen besluiten dat deze specialismen
grotere voorstanders zouden zijn van het gebruik van de checklist.
2.4.4.2 Type opname

We stellen geen verschillen vast op basis van het type ingreep (klassieke heelkunde of dagopname).

Figuur 19. Type opname (n= 1.712 checklists)
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2.4.4.3 Compliantie

In het kader van deze enquête diende de coördinator Kwaliteit en Patiëntveiligheid de
patiëntendossiers te screenen van de 25 eerstgeplande ingrepen (uitgezonderd urgenties) van 10
oktober 2011 of van 7 november 2011. De vragenlijst werd aangeboden in de vorm van een checklist
(zie bijlage 4) en de coördinator Kwaliteit en Patiëntveiligheid diende deze in te vullen naargelang
van de items die werden afgevinkt op de checklist in het patiëntendossier.
Belangrijke opmerkingen:
1. Het rapportage-instrument gebruikt voor het beantwoorden van de enquête steunt op de
checklist van de WGO en bestaat uit een controle van kritieke punten. 12% van de ziekenhuizen
die aan de enquête deelnamen, maken gebruik van de checklist van de WGO; andere ziekenhuizen
gebruiken hun eigen checklist of hebben de WGO-checklist aangepast. Dit verklaart deels waarom
sommige punten niet werden afgevinkt: niet omdat ze niet werden gecontroleerd, maar wel
omdat deze punten anders werden geformuleerd in de eigen checklist van de instelling. Het is
eveneens mogelijk dat een bepaald punt werd gecontroleerd volgens een andere procedure, eigen
aan de instelling.
2. Voor sommige punten (bijvoorbeeld: “Is de plaats van de ingreep aangeduid?”) werden de
afgevinkte vakjes (Ja/Niet van toepassing - items 02 en 03) samengevoegd.

In onderstaande tabel (Tabel 1) worden de gemiddelden van de afgevinkte vakjes (in %) vergeleken
voor ieder luik (Sign in – Time out – Sign out). Uit de analyse blijkt evenwel dat sommige items
binnen eenzelfde luik vaker werden afgevinkt dan andere.

SIGN IN

Gemiddelde

item met laagste %

item met hoogste %

77%

61%

93%

“Heeft de patiënt een risico

“Heeft de patiënt

op intubatieproblemen of

zijn/haar identiteit

15

risico op aspiratie? ”
15

bevestigd evenals de

Antwoorden ‘nee/ja – hulp en materiaal beschikbaar' samen genomen
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ingreep, de plaats
van de ingreep en
heeft de patiënt
zijn/haar
toestemming
gegeven?”
TIME OUT

53%

32%

76%

Check voor de chirurg:

“Bevestigen van de

“Wat is het te verwachten

identiteit van de

bloedverlies?”

patiënt, de ingreep,
de plaats van de
ingreep” (door alle
teamleden)

SIGN OUT

46%

38%

55%

De verpleegkundige

“De belangrijkste

bevestigt mondeling “Het

aandachtspunten bij

etiketteren van de

het ontwaken en de

weefselstalen (luidop lezen

postoperatieve

van de etiketten met

behandeling van de

inbegrip van naam

patiënt zijn

patiënt)”

genoteerd”

Tabel 1. Vergelijking van compliantie voor de drie luiken

Voor de Sign in (vóór de inductie van de anesthesie) bijvoorbeeld, noteren we een nationaal
invulpercentage van gemiddeld 77% voor dit deel in zijn geheel. Voor de controle van item 01 “Heeft
de patiënt zijn/haar identiteit bevestigd, evenals de ingreep, de plaats van de ingreep en heeft de
patiënt zijn/haar toestemming gegeven?”, noteren we evenwel een controlepercentage van 93%.
Voor de controle van het “risico op intubatieproblemen of risico op aspiratie” (items 08 en 09)
bedraagt het nationale gemiddelde 61%.
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a. Sign in – vóór de inductie van de anesthesie

Voor met de ingreep wordt begonnen, nog vóór de inductie van de anesthesie, overloopt de
coördinator van de checklist, in aanwezigheid van de verpleegkundige en de anesthesist, met de
patiënt mondeling (indien mogelijk) zijn/haar identiteit, de plaats van de ingreep, de ingreep en of
de patiënt zijn/haar toestemming geeft. De coördinator bevestigt dat de plaats van de ingreep is
aangeduid (in voorkomend geval) en overloopt met de anesthesist mondeling het risico op
bloedverlies, eventuele ademhalingsproblemen en allergieën van de patiënt. Hij bevestigt tevens dat
de veiligheid van de apparatuur, producten en geneesmiddelen die worden gebruikt voor de
anesthesie werden gecontroleerd. Idealiter is ook de chirurg bij deze procedure aanwezig. Het is
immers mogelijk dat hij het risico op bloedverlies, allergieën of andere mogelijke complicaties
nauwkeuriger kan inschatten en, belangrijker nog, hij kan een onmisbare rol spelen in de
identificatie van de patiënt. Zijn aanwezigheid en de bevestiging dat het om de ‘juiste’ patiënt gaat,
zorgen ervoor dat de patiënt niet voor niets onder narcose wordt gebracht.
Met een gemiddelde van 77% mogen we stellen dat de controlepunten voor dit eerste luik relatief
goed worden opgevolgd.
Het item “Heeft de patiënt zijn/haar identiteit bevestigd evenals de ingreep, de plaats van de
ingreep en heeft de patiënt zijn/haar toestemming gegeven?”, is met een controlepercentage van
93% het vaakst gecontroleerde controlepunt (1.509 vakjes afgevinkt op 1.630 ingevulde en
geanalyseerde checklists). Het aanduiden van de plaats van de ingreep wordt eveneens goed
opgevolgd, met een controlepercentage van 81 % (1.382 vakjes afgevinkt op 1.630 ingevulde en
geanalyseerde checklists). Het voorkomen van allergieën (“Heeft de patiënt een gekende allergie?”)
wordt in 83% van de gevallen gecontroleerd (1.425 vakjes afgevinkt op 1.630 ingevulde en
geanalyseerde checklists).
Het risico op intubatieproblemen (“Heeft de patiënt een risico op intubatieproblemen of risico op
aspiratie?”) en het risico op bloedverlies (“Heeft de patiënt een risico op bloedverlies >500 ml (of 7
ml/kg bij kind)) zijn de items die het minst vaak voor dit luik worden gecontroleerd (respectievelijk
61% en 64%). (Figuur 20. Nationale resultaten voor Sign in (n=78 ziekenhuizen))
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Figuur 20. Nationale resultaten voor Sign in (n=78 ziekenhuizen)
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b. Time out – vóór de incisie van de huid

Het team (verpleegkundige, anesthesist en chirurg) last net voor de incisie van de huid een time-out
in om luidop te bevestigen dat het de juiste operatie op de juiste patiënt op de juiste plaats betreft.
Alle leden van het team stellen zichzelf voor en overlopen vervolgens mondeling om de beurt de
kritieke elementen van hun operatieplan, uitgaande van de vragen in de checklist. Ze bevestigen
eveneens dat de antibioticaprofylaxe in de loop van de voorbije 60 minuten werd toegediend en dat
het beeldvormingstoestel gebruiksklaar is.
Met een gemiddelde van 53% mogen we stellen dat de controlepunten voor dit tweede luik minder
goed worden opgevolgd dan die voor het eerste luik. We tekenen een relatief hoger invulpercentage
op voor de items “Bevestiging van de identiteit van de patiënt, de ingreep en de plaats van de
ingreep” en “Werd in de loop van de voorbije 60 minuten de antibioticaprofylaxe toegediend” met
een gemiddelde van respectievelijk 76% en 70,5%.
Het overlopen van de kritieke elementen van de ingreep door de chirurg (items 16, 17 en 18), de
anesthesist (item 19) en verpleegkundigen (items 20 et 21) wordt evenwel minder goed opgevolgd.
Het gaat om elementen die de communicatie en de samenwerking in het operatiekwartier kunnen
verbeteren. Met een invulpercentage van 57% mogen we stellen dat de controle “Bevestiging dat
alle teamleden zichzelf hebben voorgesteld met naam en functie(s)” nog niet optimaal verloopt. Het
is evenwel niet altijd gemakkelijk om achter het masker de chirurg van de stagiair te onderscheiden
en te weten wie de specialist is, wie extern is of vertegenwoordiger van een firma. (Figuur 21)
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Figuur 21. Nationale resultaten voor Time out (n=78 ziekenhuizen)
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c.

Sign out – vóór het verlaten van de operatiezaal

Het team (verpleegkundige, anesthesist en chirurg) overloopt de ingreep die werd uitgevoerd, telt
de kompressen en instrumenten die werden gebruikt en controleert de etikettering van de
weefselstalen. Het team geeft ook eventuele problemen aan met de uitrusting, die derhalve moet
worden nagekeken. De teamleden checken vervolgens of de aandachtspunten bij het ontwaken en
de postoperatieve behandeling van de patiënt werden genoteerd voor hij of zij de operatiezaal
verlaat.
Met een invulgemiddelde van 46% is het duidelijk dat dit derde en laatste luik veel minder vaak
wordt gecontroleerd. Item 26: “De verpleegkundige bevestigt mondeling het etiketteren van de
weefselstalen” wordt het minst vaak gecontroleerd (38 %) (Figuur 1)

Figuur 1. Nationale resultaten voor Sign out (n=78 ziekenhuizen)

2.4.4.4 Algemene bemerkingen en systematische fout(en)

Zoals ook door verscheidene ziekenhuizen werd aangegeven in de velden met opmerkingen en
toelichtingen, werd het instrument voor analyse van de gegevens ontwikkeld op maat van de
checklist van de WGO (19 kritieke punten – 28 vragen). Slechts 13% van de deelnemende
ziekenhuizen gebruikt deze checklist in ongewijzigde vorm. Vandaar dat sommige items niet werden
afgevinkt. Ofwel werden ze niet in de aangepaste checklist opgenomen, ofwel worden ze
gecontroleerd via een andere interne procedure die eigen is aan de instelling.
Het is uiteraard aangewezen en zinvol om de ingevulde opmerkingen en toelichtingen verder te
onderzoeken. Heel wat kwaliteitscoördinatoren vermelden dat er specifieke procedures bestaan,
onder meer voor het tellen van de kompressen, naalden en instrumenten. Bovendien zijn
verscheidene checks, afhankelijk van de grootte van de instelling en/of het specialisme, niet van
toepassing (bijvoorbeeld het overlopen van kritieke elementen, het verwachte bloedverlies, de
aanwezigheid van medisch beeldmateriaal).
Een voorbeeld van een systematische fout bij een amandeloperatie (het verwijderen van de
amandelen): vermits het aanduiden van de plaats van de ingreep overbodig is, is het weinig zinvol
om de vraag “Is de plaats van de ingreep aangeduid?” te stellen.

3. Bespreking
Ondanks het bijzondere belang en de bewezen doeltreffendheid van de checklist, lijken de
zorgteams in de ziekenhuizen soms moeite te hebben om de checklist, die als eenvoudig en
beheersbaar wordt voorgesteld, effectief te implementeren. De teams in de operatiekwartieren
moeten dus verder aangemoedigd worden om hun manier van denken op verschillende niveaus bij
te sturen:
-

van een chirurggericht proces evolueren naar een patiëntgericht proces

-

van een ‘groep van individuen die elk hun rol vervullen’ evolueren naar een ‘team dat de
wisselwerking tussen zijn leden beheert’.

Wanneer ze op passende wijze worden ontwikkeld en ingevoerd, beantwoorden de checklists aan de
eigenheid en expertise van elk teamlid, maar zijn ze tegelijk ook een instrument voor dialoog bij
iedere kritieke stap in het proces of wanneer de omstandigheden van de patiënt wijzigen. De
checklists bieden de leden van het zorgteam derhalve de mogelijkheid om met elkaar te overleggen
en hun handelingen op elkaar af te stemmen. Wanneer we echter de resultaten van het deel
‘compliantie’ beschouwen, stellen we vast dat het invulpercentage voor het luik Time out (vóór de
incisie van de huid) en het luik Sign out (vóór het verlaten van de operatiezaal) eerder gering is, met
een gemiddelde van respectievelijk 53% en 46%, tegenover 77% voor het luik Sign in (vóór de
inductie van de anesthesie). Uit die resultaten blijkt duidelijk dat de FOD Volksgezondheid, maar ook
de zorgteams en directies van de ziekenhuizen, het gebruik van de checklist bij iedere heelkundige
ingreep moeten blijven ondersteunen en aanmoedigen. Hoewel de aanbeveling tot invoering van
een checklist in de Belgische ziekenhuizen goed werd opgevolgd (86% van de ziekenhuizen maken
gebruik van een checklist in het operatiekwartier), moet nog meer de klemtoon worden gelegd op
het systematische gebruik daarvan. De multidisciplinaire ‘Safe Surgery’ taskforce van de FOD
Volksgezondheid zal de checklist in die zin aanpassen opdat deze nog meer aansluit bij de praktijk
(bijvoorbeeld de mogelijkheid om ‘niet van toepassing’ te antwoorden op sommige vragen).
De zorgverstrekkers overtuigen van de meerwaarde van de checklist voor een veiligere heelkunde
volstaat echter niet. Het is minstens even belangrijk om een duurzaam gebruik van de checklist te
garanderen. Opdat de checklist blijvend zou worden gebruikt, moeten de zorgteams op de volle
steun van hun directies en raad van bestuur kunnen rekenen. Uit de handelingen en acties van het
kader moet duidelijk blijken dat patiëntveiligheid in het operatiekwartier een fundamentele
hoeksteen is van hun programma en dat ze bereid zijn de nodige veranderingen te implementeren

en actief te ondersteunen. Op dat vlak hebben de directies nog een lange weg af te leggen. Dit blijkt
onder meer uit de beperkte ondertekening van de intentieverklaring op de campagneaffiche,
waarmee de directie (de directeur, de voorzitter van de medische raad, de hoofdgeneesheer, het
hoofd van het verpleegkundige departement, het diensthoofd anesthesie, het diensthoofd chirurgie
en de hoofdverpleegkundige van het operatiekwartier) zich ertoe verbindt de checklist bij iedere
heelkundige ingreep te gebruiken. De verklaring werd in 34 van de 90 ziekenhuizen door de directie
ondertekend (38%) en de invoering van de checklist werd op de agenda van slechts 20 (van de 90)
medische raden ingeschreven (22%).
Door een meer systematisch gebruik van retrospectieve analyses en enquêtes op basis van
steekproeven aan te moedigen, wil de FOD Volksgezondheid de directies de mogelijkheid bieden om
hun zorgteams beter te ondersteunen. De gevolgen van het gebruik van de checklist voor de
communicatie, het werken in teamverband, het verloop van de ingreep en de veiligheid van de
patiënten alsook het optekenen van de elementen die de implementatie van de checklist
verhinderen of bevorderen, zijn allemaal punten die d.m.v. een retrospectieve analyse van de
compliantie van de checklist verduidelijkt kunnen worden. De resultaten van deze analyse kunnen
als basis dienen voor het verbeteren van de zorgen in de hele zorgketen en bij elke schakel in die
keten. Het Institute for Healthcare Improvement (IHI) vermeldt trouwens studies in die zin op basis
van steekproeven: “Het doel van korte enquêtes is om snel en eenvoudig net genoeg informatie
terug te koppelen om aan te geven of de uitgevoerde verbeteracties op het juiste spoor zitten. De
teams kunnen ze ook gebruiken bepaalde belangrijke domeinen te identificeren. Dergelijke
enquêtes zijn ook nuttig in het kader van PDSA-cycli”16. Het IHI zet bovendien de voordelen van dit
soort enquêtes extra in de verf:
-

ze zijn goedkoper om uit te voeren dan grootschalige enquêtes

-

ze garanderen een onmiddellijke terugkoppeling, zodat PDSA-cycli snel worden voltooid

-

ze zijn gebruiksvriendelijk

-

ze laten de opdeling toe van een populatie (bijvoorbeeld, enkel diabetespatiënten) of van
een proces (bijvoorbeeld, het identificeren van de patiënt).

De toepassing van retrospectieve analyses wordt nog door andere referenties ondersteund en
aangemoedigd. In 2008 al toonde een onderzoek in Zwitserland17 aan dat audits en feedback hebben
bijgedragen tot betere praktijken en een hogere compliantie m.b.t. het identificeren van de patiënt
en het aanduiden van de plaats van de ingreep. Uit het onderzoek blijkt dat door de invoering van
16

http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Tools/ShortSurvey.aspx
GARNERIN P. et al.: Verifying patient identity and site of surgery: Improving compliance with protocol by
audit and feedback. Qual Saf Health Care 17 :424-428, december 2008.
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een controleprotocol te koppelen aan regelmatige retrospectieve analyses, een evolutie qua
praktijken in het operatiekwartier wordt teweeggebracht: de identiteit van de patiënt en de plaats
van de ingreep worden nu veel beter gecontroleerd. Bovendien lijken er minder
communicatieproblemen op te treden tussen patiënten en professionals en lijken de heelkundige
diensten beter samen te werken. In de Safe Surgery Guide moedigt de Joint Commission
International sterk elke meting van de compliantie of regelmatige metingen aan (aantal of %
plaatsen die worden aangeduid, aantal of % checklists die worden ingevuld, aantal keren dat de
patiënt zijn of haar identiteit heeft bevestigd, …). Zo was het merendeel van de instellingen in
Frankrijk die de checklistprocedure ondersteunen de mening toegedaan dat communicatieacties
ondernomen moeten worden, waarbij maandelijks een overzicht van de resultaten in het
operatiekwartier en in de ontwaakzaal worden opgehangen18.
De positieve deelname van de Belgische ziekenhuizen aan deze eerste enquête en de bemoedigende
resultaten van onderzoeken in andere landen sterken de FOD Volksgezondheid in zijn overtuiging
dat dergelijke retrospectieve analyses verder moeten worden aangemoedigd. Dit is namelijk één van
de mogelijke sporen die leiden naar de verwezenlijking van het primaire doel: een betere
patiëntveiligheid in het operatiekwartier.
‘Safe Surgery’ biedt nog een ander interessant toekomstperspectief. Vanaf 2013 zal het thema van
een veiligere heelkunde worden opgenomen in het meerjarenplan 2013-2017 ‘Coördinatie Kwaliteit
en Patiëntveiligheid’ van de FOD Volksgezondheid (DG1 Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen,
Dienst Acute, Chronische en Ouderenzorg, Cel Kwaliteit en Patiëntveiligheid). In het kader van dit
meerjarenplan zullen de ziekenhuizen een stappenplan aangaande dit thema moeten doorlopen. Zo
zullen de ziekenhuizen in 2013 een zelfevaluatie uitvoeren m.b.t. de veiligheid in het
operatiekwartier. Dit evaluatierooster is dan een gevalideerd instrument voor de multidisciplinaire
‘Safe surgery’ taskforce van de FOD Volksgezondheid. Vervolgens zullen de ziekenhuizen op basis
van de resultaten van die zelfevaluatie verbeteracties voorstellen om de veiligheid in het
operatiekwartier te verhogen. Vanaf 2014 zullen de ziekenhuizen een roadmap uittekenen voor
uitvoering van die verbeteracties tot in 2017 (PDSA-cyclus). Ze moeten daarbij jaarlijks meetbare
doelstellingen bepalen, om in 2017 de door de FOD Volksgezondheid vastgelegde strategische
doelstellingen te halen.
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5. Bijlagen
Bijlage 1: checklist van de FOD Volksgezondheid
Bijlage 2: deel van de vragenlijst m.b.t. de implementatie van een checklist in het operatiekwartier
Bijlage 3: deel van de vragenlijst m.b.t. de federale campagne 'Goede heelkunde is veilige
heelkunde’
Bijlage 4: deel van de vragenlijst m.b.t. het gebruik van de checklist (retrospectieve analyse)
Bijlage 5: anoniem voorbeeld van een individueel verslag

Studie over de implementatie en het
gebruik van de Safe Surgery Checklist in
het operatiekwartier
Individuele feedback

Ziekenhuis : XXX
Erkenningsnummer : XXX
Contactpersoon : XXX

Resultaten
In 2011 heeft de FOD Volksgezondheid in het kader van het beleid ter verbetering van de kwaliteit
van de zorg, het gebruik van een “Safe Surgery Checklist” in het operatiekwartier aanbevolen. Het
gaat over een instrument dat zijn effectiviteit bewezen heeft voor wat betreft de vermindering van
post - operatieve morbiditeit en mortaliteit.
Enkele maanden na de lancering van de federale campagne “Goede Heelkunde is Veilige Heelkunde”
(april 2011) is de FOD Volksgezondheid overgegaan tot een evaluatie van het gebruik van de
checklist in de Belgische operatiekwartieren. Net zoals de implementatie van de checklist was
deelname aan deze enquête vrijwillig. De enquête bevatte 3 onderdelen: 1) de implementatie van
de checklist in het operatiekwartier, 2) de impact van de federale campagne van april 2011 en 3) het
gebruik van de checklist d.m.v. een retrospectieve analyse van patiëntendossiers (compliantie)19.
Van de 105 ziekenhuizen die aan de enquête deelnamen, hebben er 90 een vragenlijst ingevuld en
teruggestuurd. 88% (n=79) gebruikte de checklist in het operatiekwartier.
U vindt hieronder de individuele feedback waarin de resultaten van uw instelling vergeleken worden
met de nationale resultaten voor het onderdeel ‘compliantie’ (3de deel van de enquête). De analyse
is gebaseerd op de resultaten van 78 ziekenhuizen die het derde onderdeel van de vragenlijst
(compliantie) hebben ingevuld.

Deze bevraging laat een globale vergelijking toe en heeft als voornaamste doel het stimuleren van
het gebruik van de checklist bij elke heelkundige interventie.
Door middel van deze feedback kunnen de resultaten van uw instelling worden teruggekoppeld aan
alle betrokkenen in het operatiekwartier en aan de directie.
U vindt een PowerPoint presentatie op www.patient-safety.be. Een globaal rapport zal binnenkort
beschikbaar zijn. Voor vragen kunt u terecht bij stephanie.maquoi@sante.belgique.be
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De eerste 25 dossiers geplande interventies van 10 oktober of van 7 november 2011.

Resultaten
1.

Interventies

Aantal interventies uitgevoerd op 10/10 of op
07/11 (max. 25 per ziekenhuis)
Aantal ingevulde en geanalyseerde checklists

TOTAAL
(voor 78 ziekenhuizen)
1.712

erk. XXX

1.630

25

25

Op 10 oktober (of 7 november) heeft uw ziekenhuis 25 patiëntendossiers (aantal interventies
uitgevoerd) geraadpleegd en 25 checklists ingevuld.

Op 10 oktober of 7 november hebben 53 ziekenhuizen tussen 21 en 25 checklists ingevuld. Negen
ziekenhuizen hebben 16 tot 20 checklists ingevuld, acht hebben 11 tot 15 checklists ingevuld, zes
hebben 6 tot 10 checklists ingevuld en twee ziekenhuizen hebben 1 tot 5 checklists ingevuld.

2. Verdeling dagheelkunde / klassieke heelkunde

3. Aantal interventies per type specialisme

4. Compliantie

Belangrijke opmerking:
1. Het rapportage-instrument dat ontwikkeld werd voor het invullen van de gegevens is
gebaseerd op de WGO-checklist (een aantal sleutelpunten met aan te vinken vakjes of
hokjes).
12% van de ziekenhuizen die deelnamen aan de enquête gebruiken de WGO-checklist. De andere
ziekenhuizen gebruiken een eigen checklist of hebben de WGO-checklist aangepast. Deels verklaart
dit waarom sommige vakjes niet zijn aangevinkt. Niet omdat ze niet werden nagekeken maar wel
omdat ze anders geformuleerd zijn. Een andere verklaring voor het niet aanvinken van bepaalde
vakjes kan zijn dat de verificatie gebeurt via een andere interne procedure, eigen aan de instelling.
2. Voor sommige items (bv. ‘Is de plaats van de ingreep aangeduid?’ (items 2 en3)) werden de
aangekruiste vakjes (ja en niet van toepassing) samen genomen.

Erk XXX

Nationaal
gemiddelde

SIGN IN

65%

77%

TIME OUT

52%

53%

SIGN OUT

70%

46%

In bovenstaande tabel worden de nationale gemiddelden (in %) van de aangevinkte vakjes
vergeleken per luik (sign in – time out – sign out)

Uit de analyse blijkt echter dat binnen eenzelfde luik bepaalde items meer worden aangevinkt dan
andere.
item met laagste %
(nationaal gemiddelde)

item met hoogste %
(nationaal gemiddelde)

SIGN IN

items 08 en 09 samen (61%)

item 01 (93%)

TIME OUT

item 18 (32%)

item 13 (76%)

SIGN OUT

item 26 (38%)

item 28 (55%)

De laatste 2 kolommen van de tabel geven aan dat voor alle ziekenhuizen samen het aantal keer dat
een sleutelpunt of item werd aangevinkt varieert: zo scoort item 1 (‘heeft de patiënt zijn/haar
identiteit bevestigd evenals de ingreep, de plaats van de ingreep, en heeft de patiënt zijn/haar
toestemming gegeven?’) gemiddeld 93%. De items 8 en 9 (‘heeft de patiënt een risico op intubatie of
risico op aspiratie?’) werden samen in totaal 999 keer aangevinkt voor alle ziekenhuizen samen
(61%).
Voorbeeld voor het luik ‘sign in’ (voor de inductie van de anesthesie)
Indien het nationale gemiddelde een algemeen invulpercentage vertoont van 77% voor ‘sign in’,
zien we dat item 1 ‘heeft de patiënt zijn /haar identiteit bevestigd evenals de ingreep, de plaats van
de ingreep, en heeft de patiënt zijn/haar toestemming gegeven’ een invulpercentage heeft van 93%?
Anderzijds bedraagt het nationale gemiddelde 61 % voor de items 8 en 9 ‘geeft de patiënt een risico
op intubatieproblemen of risico op aspiratie?’
De 3 onderstaande grafieken geven - telkens per luik – de percentages van aangevinkte vakjes of
items weer. De blauwe balken staan voor de nationale gemiddelden, de rode voor het eigen
ziekenhuis. Zoals hierboven werd uitgelegd, werden bepaalde vakjes samengenomen, zoals 02 en 03
of 08 en 09.

4.1 Sign in – vóór de inductie van de anesthesie

4.2 Time out – vóór de incisie van de huid

4.3 Sign out – vóór het verlaten van de operatiezaal
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