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Patiëntveiligheid

 Wat is patiëntveiligheid of moeten we 
spreken over het aanbieden van veilige 
zorg?

 Wat verwacht een zorgaanbieder van een 
zorgprofessional op het gebied van veilige 
zorg?

Patiëntveiligheid wat is het niet

 Het is in ieder geval geen zorg die wordt 
aangeboden door een solistische, al 
wetende en voorzienig opererende 
professional

 Het is ieder geval geen zorg die zich louter 
en alleen laat uitdrukken in een set 
(medisch) technische vaardigheden 

Patiëntveiligheid

 Veilige zorg wordt aangeboden in een 
multidisciplinair en multiprofessioneel 
systeem. 

 Veilige zorg heeft vooral met gedrag te 
maken.

Patiëntveiligheid

 CanMEDS model (Royal College of physicians and surgeons of Canada)

Definieert competenties waarover een professional
moet beschikken om een goede professional te zijn.

Patiëntveiligheid is een impliciet onderdeel van al
de competenties en dat maakt het lastig om dit de 
definiëren binnen de opleiding.



Patiëntveiligheid

Safety Competencies Framework 
(Canadian Patient Safety Institute)

1. Draagt bij aan een patiëntveiligheidscultuur

2. Werkt in teams

3. Effectieve communicatie

4. Beheert veiligheidsrisico’s

5. Optimaliseert menselijke en omgevingsfactoren

6. Herkent, reageert op en leert van incidenten

Waar ligt ons focus?

CanMEDS: Samenwerken

 De rollen en verantwoordelijkheden in eigen woorden uitleggen aan andere professionals 

 De verschillende rollen, verantwoordelijkheden en competenties van andere professionals 

(zorgverleners) benoemen en aanwijzen

 Een actieve bijdragen leveren aan interprofessionele teamvergaderingen door voorstellen te doen

 De patronen uitleggen die voorkomen in teams

Safety competenties: domein 2 en 3 

 Werken in multidisciplinaire teams om zowel de patiëntveiligheid als de kwaliteit van de zorg te 

optimaliseren

 Bevorderen van patiëntveiligheid door effectieve communicatie 

Patiëntveiligheid de uitdaging

 Van een instrumentele benadering

 Naar een fundamentele benadering

 Van een gefragmenteerde opleidingscontinuüm

 Naar verbinding binnen het multidisciplinaire en 
multiprofessionele (opleidings)continuüm

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

 Hoe?

 Wat doen we al?

Patiëntveiligheid

 Geneeskunde bacheloropleiding
 ´Blote billen´ college in jaar 1, 2 en 3 (to err is human)

 Ontwikkeling en beoordeling professioneel gedrag

Borging van vakinhoudelijke autonomie 
moet geen defensieve activiteit van de
beroepsgroep zijn, maar het resultaat van 
een gezamenlijk commitment van 
belanghebbende partijen en individuen.

Achtergrondstudies uitgebracht door de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg bij het advies Vertrouwen in de arts
Den Haag, 2007



Geneeskunde masteropleiding

 SCOPE: Samenwerken in de coschappen en 
persoonlijke evaluatie:

 De coassistent te stimuleren zelfkritisch naar het eigen functioneren te 
kijken en daarop te reflecteren, met name waar het de 
disciplineoverstijgende onderwerpen betreft (omgaan met taken, met 
anderen en met zichzelf, communicatieve vaardigheden, omgaan met
fouten) & coassistenten voorbereiden in patiëntveilig handelen.

 communicatie, 

 gedrag en attitude, 

 ontwikkeling van de discipline overstijgende competenties,

 feedback vragen en ontvangen 

 patiëntveiligheid.

Patiëntveiligheid

Begeleiding bij de competentieontwikkeling: Beroepsbeoefenaar

- op een eerlijke, betrokken wijze hooggekwalificeerde zorg te leveren, met 
aandacht voor de integriteit van de patiënt;

- de geneeskunde op een ethisch verantwoorde manier te beoefenen en de 
medische, juridische en professionele verplichtingen van het lidmaatschap 
van een zelfregulerende groep te respecteren (ethische dilemma’s en 
medische fouten)

- op het eigen handelen in de medische praktijk te reflecteren, in relatie tot de 
eigen gevoelens en cognities:

- te reflecteren op het eigen functioneren in moeilijke, indrukwekkende of 
schokkende situaties;

- adequaat om te gaan met fouten van zichzelf of van anderen, eigen fouten 
tegenover patiënten en collega’s te erkennen en er lering uit te trekken.

Patiëntveiligheid

Medische Vervolgopleidingen
Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)
 Communicatie

 Samenwerken

 Gezondheidsrecht

 Evidence Based Medicine

 Ziekenhuismanagement

 Medische Ethiek

 Teach the Teacher voor coassistenten

Patiëntveiligheid

Basis Training Acute Zorg

Eerst voor aios 

Straks voor alle zorgmedewerkers

Ontwikkeling van multidisciplinaire serious 
game

Skillslab

 Human patient simulator
Trainen van ‘non-technical skills’

- Interpersonal skills

- Communicatie

- Team-werken

- Leiderschap

- Situation awareness

- Besluitvorming (decision making)

-

HPS  = crisismanagement in een veilige en  niet verwijtende vrije leeromgeving 

 Scopieën

 Aanleren nieuwe technieken op speciale 
preparaten

Patiëntveiligheid voor de toekomst

 Ontwikkelen van een programma gericht op 
samenwerken waarbij de studenten geneeskunde, 
verpleegkunde studenten en anderen middels colleges 
en groepsopdrachten de principes van samenwerken 
leren.

 Ontwikkelen van een programma gericht op 
samenwerken waarbij de docenten van de verschillende 
opleidingen middels colleges en groepsopdrachten de 
principes van samenwerken aanleren.


