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Vanzelfsprekende

veiligheid
Patiëntveiligheid in de eerstelijnszorg
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Werken aan 
patiëntveiligheid 
•	 Kijk	met	een	veiligheidsbril	naar	uw	dagelijkse	praktijk:	wat	zijn	de	risico’s?
•	 Leer	van	(bijna)incidenten	in	eigen	en	andermans	praktijk
•	 Neem	deel	aan	verbeteracties	in	uw	beroepsgroep
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Voorwoord
Het	streven	naar	veilige	zorg	is	zorgverleners	ingebakken.	Professionals	in	de	
eerstelijnszorg,	of	het	nu	gaat	om	huisartsen,	fysiotherapeuten	of	mondhygiënisten,	
willen	schade	door	hun	handelen	voorkomen.	Toch	komt	het	voor	dat	cliënten	en	
patiënten	lichamelijke	of	psychische	schade	oplopen	die	vermeden	had	kunnen	
worden.	Schade	die		wordt	veroorzaakt	door	tekortkomingen	in	de	zorg	zèlf.	
Bijvoorbeeld	doordat	zorgverleners	zich	niet	bewust	zijn	van	veiligheidsrisico’s,	
richtlijnen	en	protocollen	niet	naleven,	onderling	niet	de	juiste	informatie	uitwisselen		
of	niet	goed	bereikbaar	zijn.	

Het	besef	hoeveel	schade	kan	optreden	door	tekortkomingen	in	het	zorgproces,		
is	internationaal	pas	echt	doorgedrongen	na	de	publicatie	van	‘To	Err	is	Human’	
(Vergissen	is	menselijk).	Dit	rapport	van	het	Amerikaanse	Institute	of	Medicine	uit	1999	
heeft	wereldwijd	het	denken	over	patiëntveiligheid	gestimu	leerd.	Vermijdbare	schade	
bleek	veel	vaker	voor	te	komen	dan	men	dacht.	In	Nederland	werd	het	verbeteren	van	
de	patiënt	veiligheid	een	speerpunt	voor	het	overheidsbeleid.	Inmiddels	zijn	en	worden	
er	in	alle	zorgsectoren	veiligheidsprogramma’s	in	gang	gezet.	Sinds	2008	werken	het	
ministerie	van	VWS,	de	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg	(IGZ)	en	de	veldpartijen	
nauw		samen	om	ook	in	de	eerste	lijn	vermijdbare	schade	terug	te	dringen.	Met	deze	
folder	willen	wij	zorgprofessionals	in	de	eerste	lijn	een	actueel	overzicht	bieden	van	
onderzoek	en	activiteiten	op	dit	gebied.

In	het	kader	van	het	programma	‘Vanzelfsprekende	Veiligheid’,	dat	loopt	tot	2012,	is	er	
al		veel	gebeurd.	Een	nulmeting	heeft	informatie	opgeleverd	over	aard	en	omvang	van	
vermijdbare	schade	in	uiteenlopende	beroeps	groepen.	Koepel-	en	branche	organisaties	
hebben	een	convenant	onder	tekend		over	het	invoeren	van	een	systeem	om	incidenten	
te	melden	en	op	basis	daarvan	verbeteringen	uit	te	voeren.	In	2010	vindt	de	eerste	
nationale	meldweek	patiëntveiligheid	in	de	eerste	lijn	plaats.	Ook	zijn	er,	ter	
aan	vulling	op	al	bestaande	middelen,	nieuwe,	concrete	instrumenten	ontwikkeld	
waarmee	beroeps	beoefenaren	in	hun	dagelijkse	praktijk	aan	de	slag	kunnen.	

Voor	zorgverleners	is	het	streven	naar	veilige	zorg	vanzelf	sprekend.	Er	zijn	steeds	meer	
methoden	en	middelen	om	dat	streven	om	te	zetten	in	een	bewuste,	systematische	
aanpak	die	daadwerkelijk	leidt	tot	een	verbetering	van	de	patiëntveiligheid.	Iedereen	
kan	meemaken	dat	er	in	de	zorg	iets	misgaat.	Het	is	de	taak	van	zorgprofessionals	om	
ervoor	te	zorgen	dat	hetzelfde	niet	nóg	een	keer	gebeurt.	

Hoogachtend,
de	Directeur-Generaal	Curatieve	Zorg,

drs.	L.A.M.	van	Halder
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Eerst het goede nieuws: de Nederlandse eerstelijnszorg is 
voor cliënten en patiënten in het algemeen veilig. De kans 
dat een patiënt als gevolg van het zorgproces schade 
oploopt die vermeden had kunnen worden, is klein.  
Wel zijn er in alle beroepsgroepen in de eerste lijn zaken 
aan te wijzen die beter kunnen. Zo heeft slechts 28 procent 
van de tandartsenpraktijken een goed bijgehouden 
patiëntendossier en heeft niet meer dan 25 procent van  
de paramedische praktijken een infectieprotocol. 

Driekwart	van	de	Nederlandse	bevolking	heeft	elk	jaar	contact	
met	een	huisarts	en	een	tandarts.	Er	waren	echter	tot	voor	
kort	nauwelijks	betrouwbare	cijfers	over	de	veiligheid	in	de	
eerste	lijn.	In	2009	werd,	in	opdracht	van	VWS,	voor	de	eerste	
maal	een	groot	landelijk	onderzoek	gedaan	naar	aard	en	
aantal	van	incidenten	in	de	eerstelijnszorg.	Het	onderzoek	
werd	uitgevoerd	door	IQ	healthcare	(UMC	St	Radboud).		Het	
werd	verricht	onder	huisartsenpraktijken,	huisartsenposten	
en	praktijken	van	tandartsen,	verloskundigen	en	paramedici	
(fysiotherapeuten,	ergotherapeuten	en	oefentherapeuten	
Cesar/Mensendieck).	

De	wetenschappers	deden	onderzoek	in	patiëntendossiers,	
1000	per	onderzoeksgroep.	Ze	troffen	over	een	jaar	per	1000	
patiënten	6	tot	58	incidenten	aan	met	direct	merkbare	
gevolgen	voor	de	patiënt;	het	laagste	aantal	in	de	tandarts-
praktijken	en	het	hoogste	in	de	huisartsenpraktijken.	Er	zijn	
geen	incidenten	gevonden	waarbij	de	patiënt	is	overleden.	
Wel	waren	er	2	incidenten	met	blijvende	schade	tot	gevolg.	
Het	aantal	incidenten	waarbij	sprake	was	van	een	ziekenhuis-
opname,	lag	tussen	de	0	en	7	per	1000	dossiers.	
Ter	aanvulling	op	het	dossieronderzoek	werd	aan	zorg-
verleners	in	de	deelnemende	praktijken	gevraagd	om	
gedurende	twee	weken	incidenten	te	registreren.	In	totaal	
werden	146	incidenten	gemeld,	afkomstig	uit	49	praktijken.		
De	kans	op	onnodige	schade	is	in	de	eerste	lijn	een	stuk	
kleiner	dan	in	de	ziekenhuiszorg,	maar	door		het	grote	aantal	
patiënten	en	contacten	is	het	aantal	incidenten	in	absolute	
aantallen	aanzienlijk.

Onderzoek patiëntveiligheid 

Over welke schade gaat het?
Medicatieveiligheid

IQ healthcare heeft niet specifiek gekeken naar 
medicatiefouten. Daar was namelijk al eerder 
onderzoek naar gedaan. Uit de HARM-studie (Hospital 
Admissions Related to Medication) uit 2006  bleek dat 
in Nederland jaarlijks zo’n 16.000 mensen in het 
ziekenhuis terechtkomen als gevolg van vermijdbare 
medicatiegerelateerde incidenten. Het proces van het 
voorschrijven van een recept tot  het toepassen van 
een geneesmiddel verloopt meestal goed, maar als er 
iets misgaat, kunnen de gevolgen voor de patiënt 
groot zijn. 

Om die reden is het onderwerp medicatieveiligheid 
apart uitgewerkt voor de zorgsector als geheel. De 
risico’s zijn in drie soorten in te delen:

• Gerelateerd aan de patiënten (ouderen lopen 
bijvoorbeeld meer risico’s)

• Gerelateerd aan geneesmiddelen (het gebruik van 
verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd, of het 
gebruik van geneesmiddelen die relatief vaak 
problemen veroorzaken)

• Gerelateerd aan het proces (de informatieoverdracht 
tussen zorgverleners onderling - bijvoorbeeld van 
eerste naar tweede lijn - en richting patiënt). 
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Uit	het	rapport	van	IQ	healthcare	kwam	naar	voren	dat	onder	
andere	de	volgende	onderwerpen	speciale	aandacht	
verdienen:

•	 De	kwaliteit	van	patiëntendossiers.	Een	slecht,	onvolledig	
dossier	kan	leiden	tot	onveilige	zorg.	Een	goed	dossier	
maakt	het	gemakkelijker	om	incidenten	te	signaleren	en	te	
analyseren,	en	ondersteunt	een	zorgvuldige,	methodische	
werkwijze	

•	 Het	klinisch	redeneren	bij	diagnostiek	(bijvoorbeeld	
onterecht	nalaten	van	lichamelijk	onderzoek)	en	
therapiekeuze	(met	name	medicatie),	en	(onvoldoende)	
monitoring	van	het	verloop	van	de	aandoening		

•	 De	communicatie	tussen	zorgverleners.	Het	is	al	langer	
bekend	dat	veel	risico’s	zich	voordoen	op	de	grensgebieden	
tussen	disciplines	en	tussen	organisatorische	eenheden.	
Daar	kan	een	soort	‘niemandsland’	ontstaan,	waar	een	
relatief	grote	kans	op	fouten	bestaat

•	 De	organisatie	van	de	zorg.	Denk	aan	het	ontbreken	van	de	
voorgeschiedenis	van	de	betreffende	patiënt	(bijvoorbeeld	
het	ontbreken	van	röntgeninformatie),	onvolledige	
registratie	van	diagnostiek	en	behandeling	van	risico-
patiënten,	en	het	niet	volgen	van	protocollen	en	richtlijnen	
over	veiligheid	en	infectiepreventie	.	

Op www.patientveiligheideerstelijn.nl (een	site	van	IQ	
healthcare)	vindt	u	meer	informatie	over	de	veiligheidsrisico’s	
in	specifieke	beroepsgroepen.	

Begripsverwarring

In opdracht van VWS heeft het instituut Beleid en 
Management Gezondheidszorg (iBMG) van de  
Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar de 
betekenis van het begrip patiëntveiligheid in de eerste 
lijn. Wat wordt daar onder verstaan? Dat blijkt per 
groep te verschillen. Wetenschappers en beleidsmakers 
noemen een verkeerde of late diagnose bijvoorbeeld 
vaak een ‘incident’. Professionals gebruiken dat woord 
in die situatie veelal niet: vanuit hun perspectief kan 
een verkeerde of late diagnose een onvermijdelijk 
gevolg zijn van de diverse, soms tegenstrijdige 
afwegingen die ze tijdens het zorgproces moeten 
maken. Zo kunnen er ook complicaties optreden als 
gevolg van een weloverwogen risico van de 
behandeling.

In het programma ‘Vanzelfsprekende veiligheid’ gaat 
het nìet om dit soort voorvallen. Werken aan patiënt-
veiligheid betekent wèl: voorkomen dat cliënten of 
patiënten door een tekortkoming in de zorg schade 
oplopen die vermeden had kunnen worden. 
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Achttien beroeps- en brancheorganisaties in de eerste lijn 
hebben in 2009 in het convenant ‘Vanzelfsprekende 
veiligheid’ vastgelegd dat ze zullen bevorderen dat be-
roepsbeoefenaren patiëntveiligheidsinstrumenten gaan 
gebruiken. Het convenant is aangeboden aan de minister 
van VWS. 

De	‘eerste	lijn’	is	een	verzamelterm	voor	een	grote	diversiteit	
aan	beroepsgroepen.	De	ondertekenaars	van	het	convenant	
streven	dan	ook	niet	naar	een	uniforme	werkwijze,	maar	naar	
methodes	en	middelen	die	aantrekkelijk	en	uitvoerbaar	zijn	
voor	de	betreffende	beroepsgroep.	In	het	ene	beroep	is	het	
risico	op	onveilige	situaties	groter	dan	in	het	andere.	Ook	is	er	
een	verschil	in	grootte	van	praktijken	en	daarmee	een	verschil	
in	mogelijkheden	om	voorzieningen	in	te	voeren.	Om	die	
reden	is	gekozen	voor	een	versie	A		en	een	versie	B	van	het	
convenant.	Op	de	pagina	hiernaast	staat	welke	versie	geldt	
voor	uw	beroepsgroep.	In	het	convenant	zijn	mijlpalen	
vastgelegd	die	vóór	2012	moeten	zijn	bereikt.	

Meldweek 2010
Een	belangrijke	afspraak	is	dat	álle	praktijken	in	de	eerstelijns-
zorg	dan	een	systeem	hebben	om	incidenten	te	melden,		
te	analyseren	en	op	basis	daarvan	verbeteringen	te	bewerk-
stelligen.	Een	meldsysteem	kan	in	vorm	verschillen	per	
beroepsgroep	en	omvang	van	de	praktijk.	Sommige	partijen	
uit	de	‘A-versie’	richten	een	Veiligheidsmanagementsysteem	
(VMS)	in,	waarvan	Veilig	Incident	Melden	(VIM)	een	onderdeel	
is.	Alle	partijen	uit	de	‘B-versie’	en	enkele	uit	de	‘A-versie’	
doen	van	27	september	tot	en	met	3	oktober	2010	mee	aan		
de	landelijke	meldweek.	

Convenant ‘Vanzelfsprekende veiligheid’

Afgesproken!
Het	melden	van	(bijna)incidenten	gaat	voor	iedereen	gelden,	
andere	methoden	en	middelen	zijn	specifiek	bestemd	voor	
bepaalde	beroepsgroepen	of	een	bepaalde	groep	patiënten.	
De	koepels	en	beroepsgroepen	hebben	concrete	verbeter-
acties	op	het	terrein	van	veiligheid	opgenomen	in	hun	
beleidsplannen.	Onderstaande	thema’s	krijgen	speciaal	
aandacht:	

Telefonische	bereikbaarheid	bij	spoed
Triage	(urgentieherkenning)
Actueel	en	compleet	patiëntendossier
Overdracht	van	medicatiegegevens
NSAID’s	(Non-Steroidal	Anti-Inflammatory	Drugs)
Antistolling	
Overdracht	van	gegevens	en	afstemming	bij	meervoudige	
problematiek
Medicatiegebruik		‘achter	de	voordeur’	(thuis)
Perinatale	sterfte
Meldcode	kindermishandeling
Vroegsignalering	dementie
Decubitus
Valpreventie

Let	wel:	de	thema’s	zijn	niet	statisch	en	verschillen	per	
beroepsgroep	in	belang.	

Veiligheidsnormen
Aan	welke	eisen	moet	een	praktijk	voldoen	om	veilig	te	
werken?	Het	ministerie	en	de	Inspectie	voor	de	
Gezondheidszorg	stimuleren	dat	koepel-	en	
brancheorganisaties	zelf	veiligheidsnormen	opstellen.	Nadat	
‘het	veld’	normen	en	randvoorwaarden	heeft	vastgesteld,	
bepaalt	de	Inspectie	op	welke	wijze	op	naleving	wordt	
toegezien.	
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Ondertekenaars convenant ‘Vanzelfsprekende Veiligheid’

Versie A:
LHV       Landelijke Huisartsen Vereniging | lhv.artsennet.nl
NVDA      Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten | www.nvda.nl
KNMP       Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie | www.knmp.nl
VHN      Vereniging Huisartsenposten Nederland | www.vhned.nl
NHG       Nederlands Huisartsen Genootschap | nhg.artsennet.nl
FNT       Federatie Nederlandse Trombosediensten | www.fnt.nl
KNOV      Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen | www.knov.nl
V&VN      Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland | www.venvn.nl
LVG       Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn | www.lvg.org

Versie B:
NMT       Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | www.tandartsennet.nl
KNGF      Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie | www.fysionet.nl
NVD      Nederlandse Vereniging van Diëtisten | www.nvdietist.nl
VvOCM     Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck | www.vvocm.nl
EN       Ergotherapie Nederland | www.ergotherapie.nl
NVH      Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten | www.huidtherapie.nl
NVM      Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten | www.mondhygienisten.nl
NVLF      Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie | nvlf.logopedie.nl
ANT      Associatie Nederlandse Tandartsen | www.ant-online.nl
LVG       Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn | www.lvg.org
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Een voorval uit de verloskundigenpraktijk. In de agenda 
voor de kraamvisites staat een verkeerde naam 
genoteerd. Doordat het een drukke dag is, met veel 
bevallingen, wordt de juiste patiënte pas in de avond 
achterhaald en bezocht. Het kind had overdag zeer 
weinig gedronken en werd ’s avonds opgenomen, in 
plaats van eerder die dag.  

In een gezondheidscentrum behandelt een 
fysiotherapeut in opleiding een patiënt als deze plots 
hard valt. De fysiotherapeut weet niet hoe hulp te 
roepen en is niet op de hoogte van de noodprocedure. 

De waarnemer van de huisarts schrijft een medicijn voor 
dat eerder een allergische reactie heeft veroorzaakt bij 
de betreffende patiënt.  De informatie stond niet op 
het eerste (computer)scherm in de probleemlijst, 
omdat de patiënt een lange ziektegeschiedenis had. 
Bovendien was de informatie ook niet op de goede 
manier gecodeerd, waardoor de allergie niet bekend 
was bij de apotheek.

Een man bezoekt de tandarts omdat hij pijn heeft aan 
een bovenkies.  Bij het uitvoeren van een wortel-
kanaalbehandeling wordt tijdens het spoelen van de 
kanalen etsende vloeistof door de wortelpunt in de 
kaak geperst. Dit leidt tot hevige pijn. 

Een huisarts wil in een gezondheidscentrum een nieuw 
kweeksetje pakken om een SOA-kweek af te nemen. In 
de kast ligt nog een gebruikte wattenstaaf compleet 
met laboratoriumaanvraag van enkele weken geleden. 
Wat blijkt, is dat de koerier van het lab tussen de 
middag het in te sturen materiaal uit het bakje haalt en 
de nieuwe kweeksetjes in hetzelfde bakje legt. 
De huisartsen deponeren daar vervolgens zonder te 
kijken hun vers afgenomen kweekmateriaal in. De 
assistente legt de nieuwe kweeksetjes in de kast 
zonder te zien dat er gebruikt materiaal tussen zit. 

Voorbeelden uit de praktijk

Voor verbeteracties naar aanleiding van 

incidenten in de praktijk,  zie pagina 10  

en verder. 

7612-A4-patientveiligheid-broch.indd   8 19-08-10   11:36



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vanzelfsprekende veiligheid | 9 

7612-A4-patientveiligheid-broch.indd   9 19-08-10   11:37



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport10 | Vanzelfsprekende veiligheid

Aan de slag, maar hoe dan? De eerste stap is aansluiten bij 
de ontwikkelingen binnen de eigen beroepsgroep. Koepel- 
en brancheorganisaties in de eerste lijn ontwikkelen 
allerhande instrumenten om professionals te ondersteu-
nen bij het verbeteren van de patiëntveiligheid. Het gaat 
om concrete methoden en materialen, die zijn toegesneden 
op de dagelijkse praktijk, zo veel mogelijk aansluiten bij 
bestaande werk- en organisatievormen én niet te veel tijd 
kosten. VWS en IGZ fungeren als aanjager en subsidiegever.

Werken	aan	patiëntveiligheid	is	niet	nieuw.	Denk	aan	het	
aloude	intercollegiale	overleg	over	incidenten.	Wel	is	het	zo	
dat	het	onderwerp	patiëntveiligheid	in	de	afgelopen	periode	
in	de	gehele	zorg	hoog	op	de	agenda	is	gezet.	Ook	binnen	de	
eerste	lijn	zet	men	nu	grote	stappen	gezet	op	het	gebied	van	
veiligheid.	

Daarbij	gaat	het	bijvoorbeeld	om	het	ontwikkelen	van	
richtlijnen	en	protocollen.	Of	om	het	ontwikkelen	van	
indicatoren,	waarmee	zorgaanbieders	handvatten	aangereikt	
krijgen	om	hun	zorg	aan	de	patiënt	op	veiligheid	te	kunnen	
beoordelen.	Belangrijk	zijn	ook	praktijkaccreditering	en	
certificering,	waarbij	patiëntveiligheid	een	onderwerp	is	van	
het	kwaliteitsbeleid.	Denk	verder	aan	scholing,	waarbinnen	
het	leren	van	fouten	een	onderdeel	moet	zijn.	Een	ander	
voorbeeld	is	het	ontwikkelen	van	Landelijke	Eerstelijns	
Afspraken	(LESA’s),	afspraken	tussen	professionals	uit	de	
eerste	lijn	over	verwijzen,	terugverwijzen	en	gedeelde	zorg.	

Bestaande	initiatieven	worden	in	het	kader	van	
‘Vanzelfsprekende	veiligheid’	verder	uitgewerkt.		Ter	
aanvulling	zijn	en	worden	er	binnen	dit	programma	ook	
nieuwe	methoden	en	materialen	ontwikkeld.	Hieronder	
enkele	belangrijke	projecten.	

Website met toolkit
Aan	kennis	zonder	implementatie	heb	je	niets.	Mooi	dus,	al	
die	nieuwe	ontwikkelingen,	maar	wat	kan	ik	ermee	in	mijn	
dagelijkse	praktijk?	Om	die	vraag	te	beantwoorden,	is	gestart	
met	het	programma	Zorg	voor	Veilig.	Het	doel:	professionals	
uit	heel	uiteenlopende	beroepsgroepen	in	de	eerste	lijn	
uitrusten	met	praktische	hulpmiddelen	(tools),	waarmee	ze	
Veilig	Incident	Melden	in	gang	kunnen	zetten	en	veiligheids-
risico’s	in	hun	werkomgeving	kunnen	aanpakken.		

Het	Netwerk	Eerstelijns	Organisaties	(NEO)	en	de	Landelijke	
Vereniging	Georganiseerde	eerste	lijn	(LVG)	werken	in	dit	
programma	samen.	

Centraal	staat	de	website	www.zorgvoorveilig.nl.	Hierop	staat	
allereerst	de	VIM-module	(Veilig	Incident	Melden),	een	
werkwijze	om	na	te	gaan	wat	in	het	verleden	niet	goed	is	
gegaan	en	wat	daaruit	te	leren	valt.	Op	de	site	staan	verder	
modules	om	de	veiligheidsrisico’s	op	specifieke	gebieden		
aan	te	pakken.	In	2010	vinden	in	heel	Nederland	‘aanjaag-
projecten’	plaats,	om	te	toetsen	hoe	‘het	veld’	deze	
werkwijzen	oppakt	en	hoe	ze	verder		geïmplementeerd	
kunnen	worden.	De	Regionale	Ondersteuningsstructuren	
(ROS’en)	zorgen	met	informatie,	afstemming	en	onder-
steuning	voor	lokaal	maatwerk.	

Het	gaat	daarbij	om	tien	prioriteiten	die	ook	in	de	bestuurlijke	
afspraken	staan	genoemd	(pagina	6):	NSAID’s	en	maag-
beschermers;	medicatie	achter	de	voordeur;	actueel	en	
compleet	patiëntendossier;	overdracht	van	medicatiegegevens;	
antistolling;	overdracht	van	(medicatie)gegevens	en	
afstemming	bij	meervoudige	problematiek;	vroegsignalering	
dementie;	meldcode	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling;	
decubitus;	valpreventie.	
Andere	prioriteiten	uit	de	bestuurlijke	afspraken	worden	in	
ander	verband	al	opgepakt.	Dit	geldt	voor	triage	(urgentie-
herkenning),	telefonische	bereikbaarheid	bij	spoed	en	
perinatale	sterfte.	

Op	www.zorgvoorveilig.nl staan	verder	checklists	(hoe	veilig	is	
mijn	praktijk?),	links	naar	tools	en	sites	die	interessant	voor	u	
kunnen	zijn,	achtergrondinformatie	en	informatie	over	de	
meldweek	patiëntveiligheid	2010.	Vanaf	begin	2011	kunt	u	er	
ook	informatie	vinden	over	een	theatervoorstelling	die	
professionals	helpt	om	warm	te	lopen	voor	patiëntveiligheid.	
Kortom,	de	toolkit	op	www.zorgvoorveilig.nl	is	een	
gereedschapskist	waar	zorgverleners	uithalen	wat	ze	op	dat	
moment	nodig	hebben.

Veilig incidenten melden
Om	patiëntveiligheid	meetbaar	te	maken,	wordt	al	decennia	
lang	gebruik	gemaakt	van	meldsystemen.	Een	verschil	met	
vroeger	is	dat	de	huidige	VIM-systemen	(Veilig	Incident	
Melden)		uitgaan	van	de	systeembenadering.	

Methoden en materialen voor de praktijk

Aan de slag
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Bij	incidenten	door	een	fout,	vergissing	of	nalatigheid	werd	in	
het	verleden	de	nadruk	te	veel	gelegd	op	de	persoon	die	de	
fout	had	gemaakt.	Een	fout	werd	gezien	als	een	tekortkoming	
van	het	individu.	In	de	systeembenadering	wordt	het	maken	
van	fouten	echter	beschouwd	als	een	onveranderbaar	
kenmerk	van	de	mens.	Menselijke	fouten	moeten	daarom	
worden	opgevangen	of	ontdekt	vóórdat	ze	leiden	tot	schade	
aan	de	patiënt.	Zo	komt	de	aandacht	niet	te	liggen	op	
persoonlijke	verwijtbaarheid,	maar	op	het	opsporen	van	
tekortkomingen	in	het	proces	of	de	organisatie,	met	het	doel	
om	deze	werkprocessen	te	verbeteren.	Het	melden	is	vooral	
bedoeld	als	methode	om	te	leren	en	tot	verbetering	te	komen:	
melden	-	registreren	-	analyseren	-	prioriteren	-	verbeteren.

Een	voorbeeld	uit	de	praktijk	kan	het	systeemdenken	illustreren.	
Een arts die de ogen van een patiënt wilde druppelen, pakte per ongeluk 
de wondlijm. De nieuwe verpakking van de wondlijm leek op de 
verpakking van de oogdruppels. Bovendien stonden wondlijm en 
oogdruppels naast elkaar op de instrumentenkar. Het systeem lokte de 
vergissing bijna uit. De oplossing lag in de herinrichting van de 
instrumentenkar en de keuze voor een andere wondlijm.

Het	signaleren	van	zo’n	fout	levert	een	bijdrage	aan	het	
voorkómen	van	systeemfouten	in	de	toekomst.	Medewerkers	
moeten	daarom	veilig	kunnen	melden.	Zonder	angst	voor	de	
schandpaal	kunnen	ze	dan	energie	steken	in	het	herkennen	
van	onveilige	situaties	en	het	bespreekbaar	maken	daarvan.	
De	Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg	hecht	aan	veilig	
incident	melden	en	maakt	geen	gebruik	van	gegevens	uit	
interne	meldingssystemen.	Wel	is	in	de	Kwaliteitswet	voor	de	
zorg	geregeld	dat	calamiteiten	(incidenten	met	als	gevolg	
ernstig	letsel	of	overlijden)	aan	de	IGZ	moeten	worden	
doorgegeven.

In	het	convenant	dat	de	koepel-	en	brancheorganisaties	
hebben	ondertekend,	is	het	melden	van	incidenten	een	
belangrijk	onderdeel.	Professionals	uit	‘versie	A’	van	het	
convenant	worden	aangemoedigd	om	een	Veiligheids-
managementsysteem	in	te	voeren,	waar	Veilig	Incident	Melden	
een	onderdeel	van	is.		

De	beroepsbeoefenaren	uit	‘versie	B’	van	het	convenant	
worden	aangemoedigd	om	mee	te	doen	aan	de	nationale 
meldweek.	Er	doen	15	eerstelijnsberoepsorganisaties	mee,	
met	in	totaal	zo’n	45.000	leden.		

In	2010	vindt	de	nationale	meldweek	plaats	van	27	september	
tot	en	met	3	oktober.	Deze	eerste	nationale	meldweek	wordt,	
in	opdracht	van	VWS,	georganiseerd	door	IQ	healthcare		
(UMC	St	Radboud).Tijdens	de	meldweek	kunnen	alle	eerste-
lijns	hulpverleners	incidenten	geheel	anoniem	melden.	Per	

beroepsgroep	wordt	gekeken	welke	incidenten	plaatsvinden	
en	waar	verbeteringen	mogelijk	zijn.	Het	doel	is	om	een	beter	
inzicht	te	krijgen	in	de	risico’s	in	bepaalde	beroepsgroepen.	

De	eerste	en	belangrijkste	reden	om	mee	te	doen	aan	de	
meldweek,	is	bewustwording:	kijk	eens	met	een	frisse	blik	
naar	de	eigen	praktijk.	Wat	komen	u	en	uw	collega’s	in	de	
dagelijkse	praktijk	tegen	aan	incidenten?	Zijn	er	zwakke	
schakels	in	het	zorgsysteem?	Waar	is	verbetering	mogelijk?
De	tweede	reden	om	mee	te	doen,	is	dat	u	en	uw	collega’s	
daarmee	een	inventarisatie	op	hoofdlijnen	krijgen	van	het	
soort	(bijna)incidenten	binnen	uw	beroepsgroep.	Anderen	
kunnen	leren	van	een	incident	dat	u	tegenkomt.	Als	bekend	is	
waar	fouten	worden	gemaakt	en	wat	de	achterliggende	
oorzaken	zijn	(menselijk,	organisatorisch	en	technisch),	
kunnen	gericht	verbetermaatregelen	worden	genomen	om	
dergelijke	incidenten	in	de	toekomst	te	voorkomen.	

Meer	informatie:	www. meldweek2010.nl.

Meldpunt voor apotheken
Ook	bij	het	landelijk	meldpunt	voor	medicatiefouten	staat	
veilig	melden	voorop.	Dit	meldpunt	is	ingericht	naar	
intramuraal	voorbeeld:	in	ziekenhuizen	wordt	al	enige	jaren	
met	veel	succes	gewerkt	met	de	Centrale	Medicatie-incidenten	
Registratie	(CMR)	van	de	Nederlandse	Vereniging	van	Zieken-
huisapothekers	(NVZA).	In	samenwerking	met	de	KNMP	is	
deze	database,	waar	incidenten	en	bijna-incidenten	anoniem	
worden	verzameld,	nu	geschikt	gemaakt	voor	openbare	
apotheken	en	GGZ-instellingen.	Het	systeem	is	zo	ontworpen	
dat	ook	huisartsen	en	andere	beroepsgroepen	die	betrokken	
zijn	bij	het	voorschrijven,	bereiden,	afleveren	en	toedienen	
van	medicatie	mee	kunnen	doen.	Het	doel:	leren	van	fouten	
door	hieraan	via	een	alertsysteem	en	een	nieuwsbrief	
bekendheid	te	geven.	

Meer	informatie	en	aanmelden:	www.medicatieveiligheid.info

Veiligheidscultuur in huisartsenpraktijken
en -posten 
Melden	we	incidenten?	Verbeteren	we	naar	aanleiding	van	
incidentmeldingen?	Hoe	communiceren	we	over	zaken	die	
misgaan?	Dit	soort	vragen	staan	in	de	SCOPE-vragenlijsten,	
ontwikkeld	door	het	UMC	Utrecht	en	het	Nivel.	SCOPE	staat	
voor	Systematisch	Cultuur	Onderzoek	Patiëntveiligheid	Eerste	
lijn.	In	elke	huisartsenpraktijk	of	huisartsenpost	spelen	
onveilige	situaties,	bijvoorbeeld	rond	triage	(urgentie-
herkenning),	medicatie	of	overdracht.	Soms	lukt	het	niet		
om	deze	onderwerpen	succesvol	aan	te	pakken	of	tot	een	
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bevredigende	oplossing	te	komen.	Een	mogelijke	belemme-
ring	is	de	veiligheidscultuur	van	de	praktijk,	dat	wil	zeggen:		
de	wijze	waarop	men	zaken	die	niet	goed	gaan,	(bijna)	fouten	
of	incidenten,	bespreekt	of	juist	niet	bespreekt.	SCOPE	is	niet	
alleen	een	meetinstrument	maar	vooral	ook	een	middel	om	
discussie	over	dit	onderwerp	aan	te	wakkeren.
Als	u	in	de	huisartsenpraktijk	of	huisartsenpost	actief	wilt	
werken	aan	patiëntveiligheid,	dan	is	SCOPE,	een	gevalideerde	
vragenlijst,	een	concreet	middel	om	inzicht	te	krijgen	in	de	
veiligheidscultuur.	Het	invullen	duurt	tien	tot	vijftien	
minuten	per	medewerker.	Daarna	krijgt	u	een	feedback-
rapportage,	worden	uw	scores	afgezet	tegen	die	van	andere	
praktijken	en	krijgt	u	tips	voor	vervolgacties.		

Waarschijnlijk	zal	SCOPE	ook	ontwikkeld	worden	voor	andere	
beroepsgroepen	in	de	eerste	lijn.	De	vragenlijsten	zijn	te	
vinden	via	www.praktijkaccreditering.nl.

Handreiking voor de huisartsenzorg
In	de	‘Handreiking	patiëntveiligheid	in	de	huisartsenzorg’	
worden	risicogebieden	voor	patiëntveiligheid	in	de	
huisartsenzorg	benoemd.	Ook	wordt	de	aanpak	van	deze	
risico’s	belicht.	Het	invoeren	van	een	procedure	voor	Veilig	
Incident	Melden	(VIM)	krijgt	veel	aandacht.	De	handreiking	is	
bestemd	voor	huisartsen,	doktersassistenten,	praktijk-
ondersteuners	en	managers.	Ze	is	een	aanvulling	op	de	
NHG-handleiding	voor	het	opzetten	van	een	VIM-procedure		
en	legt	een	link	naar	bestaande	kwaliteitssystemen	voor	de	
huisartsenzorg,	zoals	de	praktijkaccreditering.	

Uitgave:	LHV	ism	NHG,	NVDA	(Nederlandse	Vereniging	van	
Doktersassistenten),	en	de	VHN	(Vereniging	van	
Huisartsenposten	Nederland).

De	handreiking	inclusief	een	handige	checklist	is	te	
downloaden	of	gratis	te	bestellen	via:		www.lhv.nl.	Alle	in	de	
handreiking	genoemde	tools	zijn	te	vinden	op:	
www.nhg.org/patientveiligheid.

Overdracht van medicatiegegevens
in de keten
‘Mijn	moeder	gebruikt	15	medicijnen	en	heeft	3	allergieën.	
Weet	u	welke?’	Of:	‘Mijn	zwager	heeft	kanker	en	is	erg	ziek.	
Hij	werd	met	zijn	klachten	langs	3	ziekenhuizen	gestuurd	en	
moest	3	keer	vertellen	welke	medicijnen	hij	gebruikt.’	Deze	
teksten	staan	op	posters	die	zijn	gemaakt	om	aan	te	geven	
waar	het	(bijna)	misgaat	zonder	actueel	medicatieoverzicht.	
Download	ze	van	www.medicatieoverdracht.nl,	hang	ze	op	in	uw	
(koffie)kamer,	bespreek	ze	met	collega’s.

Het	veilig	overdragen	van	medicatiegegevens	is	een	belangrijk	
thema	over	de	gehele	breedte	van	de	zorg.	In	veel	best	
practices,	handleidingen	en	hulpmiddelen	voor	medicatie-
veiligheidsprojecten	staat	als	een	van	de	eerste	acties	
genoemd:	maak	een	actueel	medicatieoverzicht.	Bovendien	
wordt	in	2011	de	richtlijn	‘Overdracht	van	medicatiegegevens	
in	de	keten’	definitief;	zorgverleners	moeten	dan	werken	
volgens	deze	richtlijn	en	de	IGZ	zal	toezicht	houden	op	de	
handhaving	ervan.	

De	richtlijn	komt	er,		kort	gezegd,	op	neer	dat	er	in	situaties	
waar	medicijnen	aan	te	pas	komen	altijd	een	actueel	
medicatieoverzicht	moet	zijn.		Dit	overzicht	moet	worden	
verstuurd	naar	de	volgende	zorgverlener	in	de	keten	én	moet	
worden	meegegeven	aan	de	patiënt.		Doel		is	dat	zorgverleners	
met	elkaar	de	overdracht	van	medicatiegegevens	goed	
regelen.	Hierdoor	kan	een	risicoreductie	worden	behaald	van	
50	procent!	Diverse	onderzoeken	in	de	zorg	tonen	aan	dat	
deze	reductie	mogelijk	is,	als	alle	wijzigingen	in	het	
medicijngebruik	van	de	betreffende	cliënt/patiënt	en	de	
effecten	daarvan	worden	vastgelegd	en	als	het	actuele	
medicatieoverzicht	wordt	overgedragen	aan	de	volgende	
zorgverlener.	Het	belang	is	dus	groot.

Vandaar	ook	dat	21	(beroeps)organisaties	in	de	zorg,	overheid	
en	zorgverzekeraars	actief	met	elkaar	hebben	gewerkt	aan	het	
beschikbaar	maken	van	een	actueel	medicatieoverzicht.	Het	
project	is	inmiddels	afgerond	en	heeft	twee	praktische	
hulpmiddelen	tot	resultaat.	Ten	eerste	de	actuele	website	
www.medicatieoverdracht.nl	en	ten	tweede	het		‘Spoorboekje	
voor	medicatieoverdracht’	.	In	het	boekje	staat	om	te	
beginnen	de	checklist:		‘Medicatieoverdracht:	hoe	regel	ik	
het?’	Deze	wijst	u	de	weg	bij	invoering	van	de	conceptrichtlijn	
in	uw	eigen	situatie.	Verder	staat	in	het	boekje	een	uitgebreid	
overzicht	van	middelen	die	in	de	afgelopen	jaren	zijn	
ontwikkeld,	waarin	de	richtlijn	is	opgenomen.	Denk	
bijvoorbeeld	aan	praktijkgidsen	en	handreikingen.	Bij	elk	
middel	wordt	verwezen	naar	de	betrokken	organisaties,	zodat	
op	eenvoudige	wijze	meer	informatie	te	vinden	is.		

U	kunt	het	‘Spoorboekje’	downloaden	op
www.medicatieoverdracht.nl.	

Zie	ook	‘Veiligheid	op	recept’,	waarin	22	projecten	over	
medicatieveiligheid	staan.	Dit	boekje	is	te	downloaden	op	
www.zonmw.nl.	
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Perinatale audits 
De	invoering	van	perinatale	audits	is	volop	in	ontwikkeling.	
In	de	medische	wereld	spreekt	men	van	‘perinatale 
kindersterfte’	in	gevallen	waar	een	baby	sterft	vóór,	tijdens	of	
kort	na	de	geboorte,	wat	de	oorzaak	ook	is.	Tijdens	een	
perinatale	audit	kijken	de	partners	in	het	zorgproces	samen	
stapsgewijs	en	systematisch	naar	de	daadwerkelijk	verleende	
zorg.	Hebben	de	moeder,	haar	partner	en	het	kind	goede	zorg	
gekregen?	Hebben	de	zorgverleners	zich	gehouden	aan	
richtlijnen,	standaarden	of	protocollen,	afspraken	tussen	
beroepsgroepen	of	gangbare	zorg?	Kan	de	zorg	beter	en	zo	ja,	
hoe	en	door	wie?	De	Stichting	Perinatale	Audit	Nederland	
(PAN)	informeert	organisaties	die	een	perinatale	audit	
uitvoeren.	
De	Koninklijke	Nederlandse	Vereniging	van	Verloskundigen	
(KNOV)	doet	onderzoek	naar	de	vraag	of	de	huidige	risico-
selectie	leidt	tot	veilige	bevallingen	in	de	eerste	lijn.	Als	dit	
niet	overal	het	geval	is,	op	welke	punten	is	dan	verbetering	
mogelijk?	
www.perinataleaudit.nl

Patiëntveiligheidskaart
Participatie	van	cliënten	en	patiënten	wordt	steeds	
belangrijker.	De	Nederlandse	Patiënten	Consumenten	
Federatie	(NPCF)	heeft	samen	met	het	veld	de	patiënt-
veiligheidskaart	ontwikkeld.	Zo’n	kaart	bestaat	uit	cartoons	
met	tips	hoe	cliënten	en	patiënten	zelf	kunnen	bijdragen	aan	
een	veilige	behandeling.	De	cartoons	maken	het	mogelijk	om	
ook	laag-geletterden	te	betrekken.	Zorgverleners	kunnen	op	
www.mijnzorgveilig.nl	zelf	een	kaart	op	maat	maken	en	
downloaden.	De	kaart	biedt	hen	een	eenvoudig	aanknopings-
punt	om	met	patiënten	in	gesprek	te	komen	over	veiligheid.

Dit nooit meer

Niet in het kader van dit programma ontwikkeld, wel 
interessant om te lezen is het boek ‘Dit nooit meer’. 
Hierin vertellen medici over ‘hun’ incident. Zij vertellen 
hoe ze dit incident hebben ervaren en hoe ze ermee 
zijn omgegaan. Hiermee hopen ze bij te dragen aan 
een cultuur waarin het normaal is om open met elkaar 
te praten over de kwetsbaarheid en feilbaarheid van 
zorgverleners. Het boek is te bestellen via www.cbo.nl/
publicaties.
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www.zorgvoorveilig.nl 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Overkoepelende	site	programma	‘Vanzelfsprekende	veiligheid’
www.meldweek2010.nl 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Alle	informatie	over	de	nationale	meldweek	
www.patientveiligheideerstelijn.nl 	 	 	 	 IQ	healthcare,	onderzoek	patiëntveiligheid	in	de	eerste	lijn
www.ibmg.nl		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 iBMG,	onderzoek	naar	de	betekenis	van	patiëntveiligheid	
www.patientveiligheid.nl		 	 	 	 	 	 	 	 Kenniscentrum	UMCentrum	Utrecht,	SCOPE/SPIEGEL	
www.onderzoekpatientveiligheid.nl  	 	 	 Samenwerkingsverband	Nivel,	EMGO+/VUmc
www.nivel.nl/liz		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 LIZ	(Leren	van	Incidenten	in	de	Zorg)
www.praktijkaccreditering.nl 	 	 	 	 	 	 	 Voor	huisartsen	en	verloskundigen,	toegang	SCOPE
www.denieuwepraktijk.nl 	 	 	 	 	 	 	 	 Voor	en	door	huisartsen,	best	practices
www.medicatieveiligheid.info 	 	 	 	 	 	 O.a.	HARM,	CMR,	risicoanalyses
 www.medicatieoverdracht.nl 	 	 	 	 	 	 Overdracht	van	medicatiegegevens	in	de	keten
www.medicijngebruik.nl 	 	 	 	 	 	 	 	 Instituut	voor	Verantwoord	Medicijngebruik	(IVM)
www.mijnzorgveilig.nl 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Downloaden	patiëntveiligheidskaarten	NPCF
www.perinataleaudit.nl 	 	 	 	 	 	 	 	 Stichting	Perinatale	Audit	Nederland
www.neonetwerk.nl 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Netwerk	Eerstelijns	Organisaties
www.rijksoverheid.nl	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	
www.igz.nl		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Inspectie	voor	de	Gezondheidszorg
www.zonmw.nl	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Database	ca.	130	patiëntveiligheidsprojecten	(v.a.	najaar	2010)

...en	neem	contact	op	met	de	eigen	koepel-	en	brancheorganisaties!

Contact met VWS?
Mail	naar	cz.patientveiligheid@minvws.nl

Handige websites
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Dit is een uitgave van
het	Ministerie	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	in	
samenwerking	met	de	volgende	koepels	en	beroepsgroepen:
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NVDA
KNMP
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ANT
	
Bezoekadres VWS 
Parnassusplein	5	|	2511	VX	 Den	Haag

Postadres 
Postbus	20350	|	2500	EJ	 Den	Haag
Telefoon	070	340	79	11
Telefax	070	340	78	34
www.minvws.nl

Tekst:	Marja	Verbraak,	ZonMw
Foto’s:	Bert	de	Jong
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