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Retrospectieve
incidentanalyse
Evelien Raman

• Mute microfoon ajb 

• Vraag? un-mute

 PATIËNTVEILIGHEID: SYSTEEMBENADERING

 INCIDENT ANALYSE

 VERBETERMAATREGELEN ADVISEREN
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Menti.com

Go to www.menti.com and use the code 8234 8496
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Patiëntveiligheid: 
systeembenadering

Pa t iën t ( on ) v e i l ig h ei d
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“het ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte lichamelijke 

en/of psychische schade die is ontstaan door het niet volgens de 

professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door 

tekortkomingen in het zorgsysteem”

(Van Everdingen et al, red. werkboek patiëntveil igheid, 2006)

p a t i ë n t v e i l i g h e i d

Patiëntveiligheid

• Veiligheid en kwaliteit verhogen door:  

systeembenadering

• Werken volgens professionele 

standaard

• Wegwerken tekortkomingen in 

zorgsysteem (structuren, processen) 

Begrippen Incident: 

Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het 

zorgproces die tot schade aan de patiënt 

heeft geleid of (nog) zou kunnen leiden.

Bijna-incident:

Onbedoelde gebeurtenis tijdens het 

zorgproces die tot schade aan de patiënt had 

kunnen leiden, maar die werd opgemerkt en 

gecorrigeerd voor deze de patiënt kon 

bereiken
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Zoeken van de schuldige

Objectieve en grondige analyse

Doel: alle bijdragende oorzaken 

identificeren en blijvende 

verbeteringen implementeren
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O o r z a k e l i j k e f a c t o r e n

Factoren

Patiëntgerelateerd
Taalbarrière, cultuur, kennis, …

Organisatorisch

Menselijk

Technisch

10

11

12



16/05/2022

5

T E C H N I S C H E  FA C T O R E N

Gereedschap of instrument:

• defect/kapot en onbruikbaar 

• reageert niet op bediening

• meetwaarden onjuist; ...

Informatiesysteem

• onjuiste / ontbrekende data 

• uitval

Te c h n i s c h e f a c t o r e n
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M E N S E L I J K E  FA C T O R E N

Redenering

Kwalificaties, training en opleiding

Coördinatie

Verificatie

Taakplanning en uitvoering

Vaardigheden

Vergissing (slip of the mind)

Voor de volgende slide: 

‘unmute’

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het 

neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het 

einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op 

de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg

gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er 

saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar 

het wrood als gheeel. 
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Risico:

look & sound alikes

Selectieve aandacht

Patiënt komt op spoed en ruikt zeer sterk naar alcohol. 

Klaagt van hevige hoofdpijn. Risico bestaat hier dat we de 

klachten kaderen in het alcoholgebruik, waardoor we niet 

meer het volledige plaatje zien en patiënt mogelijk op dat 

moment een hersenbloeding heeft. 
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O R G A N I S AT O R I S C H E  

FA C T O R E N

• Procedures

• Communicatie

• Opleiding en training

• Mensen en middelen

E d u c a t i e e n t r a i n i n g

C o m m u n i c a t i e

Organisatorische factoren

c o m m u n i c a t i e

Z o e k d e  z e v e n d e d w e r g Organisatorische factoren
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c o m m u n i c a t i e

Organisatorische factoren

c u l t u u r

Organisatorische factoren

Normalisatie van 
afwijkingen (cultuur)

Veel incidenten worden niet 

herkend als incident. Zo blijkt dat 

medewerkers soms zo gewend 

zijn aan afwijkingen in de 

procesgang, dat deze niet eens 

als afwijkend worden 

waargenomen.
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VB. 2 jaar eerder werden bij  het 

uitvoerig testen van de  Space 

Shuttle Challenger reeds kritieke 

fouten vastgesteld. 

De meeste incidenten

hebben méér dan 1 

oorzaak

Andere (patiëntgerelateerd, …)

Organisatorisch

Menselijk

Technisch

Active errors

Latent errors

Murphy’s 
law…

Zwitsers kaasmodel (Reason)
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Secon d v ict i ms

1 op 10
z o r g v e r l e n e r s  w a s  

a l  s e c o n d  v i c t i m

1 op 2
I n s t e l l i n g e n h e e f t

g e e n
o n d e r s t e u n i g s p l a n

studie LIGB door Eva Van Gerven
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Incident analyse
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Kern van het incidenten melden is op die 

manier zicht te krijgen op latente en actieve 

risico’s in de organisatie, om deze in de 

toekomst te voorkomen. 

Analyse van het incident:

• Info verzamelen, structureren, afbakenen

• Oorzaken identificeren, ordenen

• Gegevens in database: welke dominantie?

• Advies verbeteracties

Wanneer analyse?

Risicomatrix

Kanttekeningen: perceptie frequentie, bijna-incidenten

Waarom

• “To err is human”:  mensen zullen altijd fouten maken I.p.v. fouten te 

verbeteren is het beter om processen te optimaliseren

• Wat is er gebeurd? 

• Waarom is het gebeurd? 

• Hoe kan een vergelijkbaar incident in de toekomst voorkomen worden? 

• Een beschrijvend onderzoek van een unieke gebeurtenis.
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Verwijtbaar vs

vermijdbaar

Verwijtbaar gedrag van het individu (opzettelijk 

wangedrag of grove nalatigheid) = op te lossen in 

hiërarchische lijn

STAP 1: Informatie verzamelen

Kennisname

De wijze van kennisname heeft geen invloed op al of niet analyse

Motivatie van betrokkenen kan wel invloed hebben op verloop van de 

analyse
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Mandaat

• Opdracht tot het uitvoeren van een (uitvoerige) analyse?

 TIP: Uitgangspunten en werkwijze opstellen op 

organisatieniveau

• Analist: toegang tot nodige informatiebronnen (afspraken 

rond privacygevoelig materiaal)

• Geheimhoudingsplicht: vanzelfsprekend

• Enkel strikt noodzakelijke informatie komt in verslag

Houding van de analist

• Onbevooroordeeld

• Zich verplaatsen in de manier waarop de ander zijn werk doet

• Stellen van open vragen: wie, wat, waar, wanneer, hoe? (opletten met 

waarom-vragen)

• Gebruik maken van doorvraagtechnieken

• Bespreek ook wat goed is en wat de verzachtende factoren waren: heeft 

gunstig effect op de geïnterviewde

Info verzamelen in de praktijk

• Contact met de melder: zo vlug mogelijk

• Tijdig = meer gedetailleerde info!  

(cave: nazorg medewerker bij ingrijpende gebeurtenis)

• Context:

o Informatie over het proces waarin het incident plaatsvond

o De gebeurtenissen die aan het proces vooraf gingen

o De cultuur van de afdeling
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In het achterhoofd
• Wat is er gebeurd?

• Waar is het gebeurd?

• Wie waren er bij betrokken?

• Wie weet er het meeste van het proces?

• Hebben materialen of apparatuur een rol gespeeld? Technisch, interactie 

mens-materiaal, menselijk

• Wie waren nog meer aanwezig tijdens het incident?

• Is een omgevingsbeschrijving nodig?

• Procedures, protocollen, staande orders, gewoontes?

• Hoe is de afdelingscultuur?

Info m.b.t. de  betrokkenen

• Uitgangspunten en werkwijze vooraf bekend maken aan de 

medewerker

• Aandachtspunt: onderzoeker heeft relatie met melder -

betrokkenen

• Benadruk: het gaat er niet om een schuldige te vinden

• Gesprek met de patiënt of diens familie (open-disclosure

afspraken?)

• Interview aanvullen met het letterlijk doorlopen van een 

procedure (Vb. Over de schouder meekijken)

• Het herhaaldelijk willen spreken van mensen kan irritatie 

opwekken bij de geïnterviewde 

Info m.b.t. de  betrokkenen

Waarom-vragen:

‘Waarom’ blijven vragen tot er geen antwoord meer kan gegeven 

worden. Doel: tussen alle gebeurtenissen en beïnvloedende factoren de 

basisoorzaken te vinden (zie verder). 

CAVE bedreigend karakter: men kan het gevoel krijgen verantwoording 

te moeten afleggen, zich schuldig gaan voelen. Dit kan de analyse 

ondermijnen. Overschakelen van ‘waarom’ op ‘waardoor werd dit 

veroorzaakt’ en ‘hoe kon dit gebeuren’ is een mogelijkheid.

Bendadruk ook wat WEL goed verliep!
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Info m.b.t. de locatie

• Het bezoeken van de locatie waarin het incident zich voordeed

• Een beschrijving / schets van de omgeving, indeling van de ruimte

• Eventueel aanduiding van de plaats waar de medewerkers zich 

bevonden;

• Foto’s en video-opnamen van de omgeving

Info m.b.t. 

materiaal/apparatuur

• Puur technisch

• Mens-materiële interactie

Info m.b.t. de cultuur

• Is niet in dossiers te vinden: de gekende ‘binnenbocht’, 

risico voor sluipende aanpassingen

• Praat met mensen die niet direct bij het voorval betrokken waren

• Praat met iemand die nog maar sinds kort op de afdeling werkt

• Vragen:

o Wat zijn de gebruiken en gewoontes op deze afdeling?

o Welke houding overheerst?

o Hoe pakt men de dingen normaal gesproken aan?

o Hoe gaat men om met incidenten, met feedback?

o Welke hiërarchische verhoudingen? Hadden ze een invloed? 

o Zijn verantwoordelijkheden helder? Wordt er naar gehandeld?
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Vastleggen van de 
informatie

• Maak een lijst waarin u de betrokken personen anonimiseert

• Maak een lijst van de acties die per moment zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld 

datum - telefoongesprek - persoon x)

Informatie ordenen

Met het gebruik van een tijdlijn komt de feitelijke reconstructie van het incident 

stapsgewijs in beeld. Inzichtelijk wordt waar de onduidelijkheden zitten en welke 

onderzoeksvragen nog uitgezocht moeten worden. 

2. Identificeer oorzaken 
(gecombineerd met het verzamelen van informatie)
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Oorzaken identificeren

• Weersta de drang om vlug met oplossingen te komen, 

benoem eerst zorgvuldig de oorzaken. Dit zal nadien 

leiden tot sterkere oplossingen

• Feiten en vooronderstellingen:  ‘waaruit blijkt dat?‘

• Soms is het onmogelijk om achter de feiten te komen. De 

onderzoeker moet in het rapport durven en kunnen melden 

dat op een bepaald punt het onderzoek is vastgelopen. 

Factoren
• Invloeden van buitenaf

• Team gebonden en sociale factoren

• Communicatie factoren

• Taak gebonden factoren

• Opleiding en training

• Apparatuur- en materiaal gebonden factoren

• Werkomstandigheden

• Organisatorische factoren

• Patiëntgebonden factoren

• Factoren gebonden aan een individu

Valkuilen

• Hindsight bias’: met de kennis van nu de gebeurtenissen in het 

verleden beoordelen 

o Beoordeel het handelen van mensen vanuit de context van het moment van het 

incident 

o De mensen die betrokken waren bij het incident wisten vooraf niet dat er een incident 

zou plaatsvinden, anders hadden ze wel anders gehandeld

o Verklaar waarom het op het moment zelf logisch leek om te handelen zoals er 

gehandeld werd

• Vooronderstellingen

• Blinde vlekken bij de onderzoeker

• De neiging om een bepaalde kant op te denken

• Schroom om nog meer informatie te verzamelen
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Oorzakenboom als methode voor het 
visualiseren van oorzaken

PRISMA 

PRISMA = Prevealing and Recovery Information System for Monitoring and 

Analysis:

1. Incident description - Causal tree

2. Classification of causes

3. Formulation of measures for improvement

• Visuele weergave van het incident en de oorzaken die er aan ten 

grondslag liggen

• Bevat de relevante gebeurtenissen die verzameld zijn

• Brengt onderlinge relaties aan het licht

• Heeft een faalkant en herstelkant

Oorzakenboom
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• x

Oorzakenboom

Topgebeurtenis

• Wat is er mis of anders gegaan in het laatste stapje van het zorgproces

• Wat was het gevolg / schade voor de patiënt?

• Voorbeelden: 
o Patiënt is uit bed gevallen en liep femurfractuur op

o Afspraak voor onderzoek werd verkeerd gemaakt en patiënt moest zich de volgende week terug 

aanbieden

o Patiënt had kleefpleister op operatiewonde; onder die kleefpleister had hij blaarvorming

Directe oorzaken

Komen direct onder de topgebeurtenis. Vaak is het de laatste 

handeling aan de patiënt

Indirecte oorzaken 

• Vaak zijn er onder de directe oorzaak meerdere indirecte 

oorzaken te vinden. De directe oorzaak is vaak het gevolg 

van onderliggende, indirecte oorzaken

• Om indirecte oorzaken te vinden stel je steeds 2-tal 

vragen: ‘Waarom’? en ‘Waarom nog meer’?

Oorzakenboom
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EN-poorten

2 of 3 oorzaken die samen de oorzaak vormen van de 

gebeurtenis. Iets kon gebeuren omdat EN dit, EN dat 

gebeurde. 

OF-poorten 

Punten waarvan je nog niet zeker weet wat er gebeurd 

is. Er kan OF dit, OF dat gebeurd zijn, er is nog 

onduidelijkheid. Aanvullend onderzoek is nog nodig.  In 

de definitieve oorzakenboom staan geen OF-poorten 

meer. 

Oorzakenboom

Basisoorzaken (Root causes)

2 of 3 oorzaken die samen de oorzaak 

vormen van de gebeurtenis. Iets kon 

gebeuren omdat EN dit, EN dat gebeurde. 

Stopregels 

• Er bieden zich geen nieuwe, objectieve 

feiten meer aan. 

• Wanneer de systeemgrens wordt 

overschreven (vb. externe firma)

Oorzakenboom

Faal- en herstelzijde

• Faalzijde: beschrijft de oorzaken van het (bijna) 

incident.

• Herstelzijde: beschrijft de factoren die het herstel 

mogelijk hebben gemaakt OF die hebben 

voorkomen dat dingen erger werden

Oorzakenboom
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Voorbeeld

Bron: Oorzaken van incidenten en onbedoelde 
schade in ziekenhuizen (Wagner et.al, 2008) 

Voorbeeld

Voorbeeld
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OEFENING

Classificatie van basisoorzaken

Bron: Eindhoven Classification Model (ECM)

• Technisch (+ subcategorieën)

• Organisatorisch (+ subcategorieën)

• Menselijk (+ subcategorieën)

• Patiënt gerelateerd: bijv. taalproblemen, niet-therapietrouw

• Andere
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Classificatie / database

De basisoorzaken worden geregistreerd in een database. Na verloop van 

tijd worden bij een aantal incidenten de meest voorkomende (combinaties 

van) grondoorzaken zichtbaar. Een structurele aanpak van deze oorzaken 

zal waarschijnlijk veel effectiever zijn dan ad-hocmaatregelen na elk 

incident.
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Classificatie: voorbeeld

Classificatie: voorbeeld

Take home messages

• Blijf de vraag ‘waarom is dit gebeurd’ stellen om de 

basisoorzaak te vinden

• Hou rekening met de verschillende factoren (menselijk, 

organisatorisch, technisch,…), dus vraag ‘Wat heeft er 

nog meer bijgedragen?’
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Verbetermaatregelen

adviseren

Pareto: focus op meest

voorkomende oorzaken

Verbetermaatregelen

• Pas conclusies trekken wanneer alle basisoorzaken bekend zijn

• Te snel willen werken kan averechts werken

• Zoveel mogelijk suggesties verzamelen 

• Reeds tijdens het interviewen kan ook gevraagd worden aan de 

betrokkenen hoe zij denken dat een soortgelijk incident in de 

toekomst kan worden voorkomen

• Er kan ook gevraagd worden of wat je denkt dat zou werken, ook 

haalbaar is

81

82

83



16/05/2022

27

Verbetermaatregelen

• Technologie / apparatuur: herontwerp van hardware, software of 

interfaces; oud materiaal vervangen; ...

• Procedures: voltooiing of verbetering van formele en informele 

procedures; stroomdiagrammen gebruiken om een proces te 

visualiseren, gebruik van een beslissingsboom; ...

• Training: verbeteren van trainingsprogramma's

• Communicatie: verbetering van de communicatiestructuren (en 

cultuur!) B.v. SBAR-protocol

Verbetermaatregelen

Barrières
• Fysieke belemmeringen:

o Zijn de krachtigste, maar tegen hogere kosten

o Bijv. anesthetica worden achter slot en grendel bewaard

• Tijd- en plaatsbarrières

o Bijv. look-alike medicatie die op een andere locatie is opgeslagen

o Bijv. bloedzakjes afhalen in het lab: alleen per patiënt

• Administratieve barrières (nieuw protocol, nieuwe procedure)

o Zijn zwak, afhankelijk van de mate waarin mensen zich eraan houden.

o Sterkere barrière: een IT-lijst die niet kan worden gesloten (bijv. time-out Checklist)

• Menselijke belemmeringen:

o Zwakste barrière

o Bijscholing, training

Barrières:

voorbeeld agressie in psychiatrie
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Voorbeeld: ISBARR

ISBARR = tool voor efficiënte communicatie bij mondeling of telefonisch doorgeven 

van onderzoeken, medicatieorders, of laboresultaten

Voorbeeld: Activatie van massale bloeding procedure (MBP)

16-5-2022 89

Anesthesist: 

I: Hallo, het is hier Dr. Jan Abeel, anesthesist. 

S: Ik bel voor de activatie van het massaal bloedverlies protocol voor de patient Marie Desmedt met 

dossiernummer: XXXXX. De patient is nu op het OK. Mijn dect is: 9999.

B: Zij heeft een verkeersongeval gehad en verkeert in levensgevaar (A). 

R: Ik vraag het startpakket aan. Aanvraagformulier en 2 bloedstalen worden gebracht naar de bloedbank.

Laborant bloedbank: 

R: Met Ann Gys. Ik activeer het MBP voor de patient Marie Desmedt (op het OK) 

aangevraagd door Dr. Jan Abeel, dect 9999. Kan u het dossiernummer herhalen?

Anesthesist: R: Het dossiernummer is XXXXX.

Laborant bloedbank: R: XXXXX, ok. Ik activeer het MBP.
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Voorbeeld: CRM

Verbetermaatregelen

Menselijke factoren
Crew Resource Management training

• Simulatieonderwijs

• Team training

• Teams leren effectief communiceren, vooral door te oefenen in stressvolle 

situaties waarin communicatie van levensbelang kan zijn (bijv. Postpartum 

bloeding, massieve bloeding, ...)

Safety II
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Safety II

• D e b r i e f i n g
• V i d e o ref l e c t i e

Planning verbeteractie

• voer verbeteractie uit
• verzamel gegevens en start 

met analyse ervan
• noteer problemen en 

onverwachte waarnemingen

• voltooi de analyse van 
gegevens

• vergelijk gegevens met 
uw voorspelling

• vat samen en reflecteer
op wat werd geleerd

• doel van de verbeteractie
• voorspellingen
• plan de actie (wie, wat, 

wanneer, waar)
• plan de 

gegevensverzameling (wie, 
wat, wanneer, waar)

• bepaal welke aanpassingen
moeten worden gemaakt

• maak een plan voor de 
volgende PDCA-cyclus

ACT PLAN

DOCONTROL

De veelgebruikte (achterhaalde?) PDCA-methodiek...
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TIPS

• Begin klein

• Betrek de medewerkers

• Ga regelmatig langs om te kijken of de verandering weldegelijk verbetering 

inhoudt (inzet kwaliteitscoaches, referentieverpleegkundigen, ... )

• Betrek betrokken werkgroepen (vallen, ZHH, MFC, ...)

• Indien implementatie van grotere verandering  CICI model  (o.a. meten van 

veranderbereidheid + contextanalyse) 

• Communiceer over de (kleine) successen! 

• Laat het team zelf meten en visualiseer (cfr. veiligheidskruis) 

Laat het team zelf ‘meten’ 

en visualiseer!
Kwaliteit en veiligheidsindicatoren
• Belangrijk: eenduidig geformuleerde en 

gevalideerde indicatoren
• Indien doelstelling behaald = groen
• Vbn:

– Correcte staal labeling
– Percentage aanwezige en correcte 

identificatiebandjes
– Slotvaste ramen na schoonmaak
– VAP bundel
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Rapporteren
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De opbouw van het rapport:

– Beschrijft het analyse proces:

• Wanneer is het incident gemeld?

• Wanneer is de analyse gestart?

• Wie heeft de analyse uitgevoerd?

• Welke informatie is er verzameld?

• Hoe is het rapport tot stand gekomen?

– ! Anonimiteit ! 

– Samenvatting van het incident:

• Korte samenvatting van het incident (zorg dat het  voor de lezer duidelijk is)

• Hoofdlijnen volstaan (details kunnen in bijlagen)

– Basisoorzaken van het incident

– Overige bevindingen

– Aanbevelingen

– Bijlagen toevoegen (vb. foto’s)

Rapporteren

Tot slot...

Wees af en toe eens een ‘Lonely nut’
OF een ‘eerste volger’

Evaluatie
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Menti.com
Gelieve ook het evaluatieformulier in te vullen dat jullie 

per mail ontvangen hebben van het FOD QS-team

Go to www.menti.com and use the code 8234 8496
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