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Wij werken  

aan een door medewerkers 
gedragen, bewuste veiligheidscultuur 

die ertoe leidt dat 
risico’s voor patiënten van ons ziekenhuis 

worden verminderd en beheerst  
waardoor wij 

schade aan onze patiënten voorkomen! 
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Een Veiligheidmanagementsysteem (VMS) omvat het geheel aan activiteiten, procedures en afspraken 
dat erop gericht is de patiëntveiligheid te bewaken en continue te verbeteren. Daarin gaat het om 
activiteiten zoals het inventariseren van risico’s, het organiseren van activiteiten om risico’s te 
beheersen, het registreren en analyseren van incidenten, het scheppen van een proactieve 
veiligheidscultuur, het helder verdelen van verantwoordelijkheden, en het registreren van 
patiëntgebonden uitkomstern/indicatoren om zorgprocessen bij te kunnen sturen, verbeteren en 
borgen. 
 
 
 

  
 
 
 
Van patiëntveiligheid is sprake bij het (nagenoeg) ontbreken van de (kans op) aan de patiënt 
toegebrachte schade (lichamelijk/psychisch) die is ontstaan door het niet volgens de professionele 
standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkoming van het zorgsysteem1.  
In het Maaslandziekenhuis wordt een VMS gebruikt om het risico op onnodige schade aan de patiënt 
zoveel mogelijk te verminderen.  
 
Kwaliteit en veiligheid hangen nauw samen. Er is echter een duidelijk onderscheid. Bij kwaliteit  gaat 
het expliciet om activiteiten die uitgevoerd worden om de kwaliteit (doelmatigheid, doeltreffendheid 
en patiëntgerichtheid) te verbeteren van de zorg in een ziekenhuis. Veiligheid richt zich met name op 
het vergroten van het inzicht in c.q. zicht op de risico’s voor patiënten tijdens zorg- en 
behandelprocessen om vervolgens (vermijdbare) schade aan patiënten te verminderen c.q. te 
voorkomen. 
In het Maaslandziekenhuis beschouwen we het bewaken en verbeteren van de patiënt veiligheid als 
een integraal onderdeel van ons kwaliteitssysteem. Op deze wijze waarborgen wij dat wij 
verantwoorde zorg leveren aan onze klanten/patiënten. 
 
WAAROM EEN VMS? 
Begin 2000 verscheen in de Verenigde Staten van Amerika het rapport ‘To err is human’. Daarin werd 
aangegeven dat in de VS jaarlijks 100.000 mensen overlijden ten gevolge van medisch falen. Het 
ontbreken van Nederlandse cijfers maakte dat bij veel professionals en ziekenhuizen de ‘sense of 
                                                 
1 Op weg naar een veiligheidsmanagementsysteem: een tussenstand. Wagner en Van der Wal, NIVEL 2007. 
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urgency’ ontbrak. Daarom is in 2005 een onderzoek gestart naar onbedoelde schade in de Nederlandse 
ziekenhuizen. De resultaten die in april 2007 zijn gepresenteerd2 geven aan dat 1735 patiënten 
voortijdig zijn overleden door een vermijdbare onbedoelde gebeurtenis tijdens de behandeling in 2004 
in de Nederlandse ziekenhuizen. 
Daarnaast liepen 10.000 patiënten blijvende onherstelbare schade op tijdens een ziekenhuisopname. 
Deze had bij 6000 patiënten waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. 
Gebleken is dat de nationale gegevens in het algemeen ook gelden voor de individuele ziekenhuizen 
die hebben deelgenomen aan de pilot, waaronder het Maaslandziekenhuis. De onderlinge 
verscheidenheid varieerde nagenoeg niet. Van ‘best practice’ is (nog) geen sprake. 
 
PATIËNTVEILIGHEID ALS STRATEGISCHE PRIORITEIT  
Het Maaslandziekenhuis heeft ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’ als één van de vier thema’s in haar 
meerjarenbeleid opgenomen. Door deelname aan de nationale pilot om te komen tot een VMS voor 
ziekenhuizen3en door deelname aan incidentie onderzoeken van het NIVEL/ VU emgo4 tracht het 
Maaslandziekenhuis zicht te krijgen op haar uitgangspositie, de 0- situatie. 
Voor de komende jaren (2007 – 2012) zal zowel nationaal als in het Maaslandziekenhuis 
patiëntveiligheid een strategische prioriteit krijgen. Dit zal leiden tot een integraal systeem dat zowel 
de kwaliteit als de veiligheid voor patiënten bewaakt en de mogelijkheden voor verbeteringen 
signaleert. 
 
PATIËNTVEILIGHEIDSBELEID  
Patiëntveiligheid is iets dat volgens patiënten vanzelfsprekend goed geregeld moet zijn. Pas recent 
stijgt in de zorg het bewustzijn dat de toegenomen complexiteit van zorgprocessen en behandelingen 
ook het risico op onbedoelde schade vergroot en dat derhalve nog meer voorzorgsmaatregelen zouden 
moeten worden genomen.5 
Wet- en regelgeving zullen deels bepalen hoe de patiëntveiligheid in ziekenhuizen gegarandeerd zal 
worden. Daarnaast omvat het VMS een aantal activiteiten die gericht zijn op de interne organisatie en 
vooral bedoeld zijn om te leren zodat risico’s en vermijdbare schade voor patiënten zoveel mogelijk 
voorkomen worden.  
Verpleegkundigen, medisch specialisten, paramedici en andere zorgprofessionals zullen kennis maken 
met de VMS activiteiten en getraind worden in het hanteren van de methodieken. Verbeteringen ten 
aanzien van de patiëntveiligheid zullen worden doorgevoerd waardoor aantoonbaar een daling optreedt 
van het aantal vermijdbare incidenten dat tot schade leidt bij patiënten. 
Ten behoeve van de herkenbaarheid van het VMS in het ziekenhuis is een zogenaamd 
patiëntveiligheidsgebouw ontwikkeld (bijlage). 
 
Voor de jaarplannen voor 2008, worden proces- en capaciteitsmanagers expliciet gevraagd aan te 
geven op welke wijze zij het patiëntveiligheidsbeleid vertalen binnen de onder hen ressorterende 
afdelingen. Tevens wordt onderzocht op welke wijze systematisch gemeten, geanalyseerd en 
gerapporteerd kan worden ten aanzien van activiteiten op het gebied van patiëntveiligheid en de 
verbeteracties die daaruit voortvloeien. 
Het Maaslandziekenhuis laat zich hierbij adviseren door de afdeling SHE (Safety, Health & 
Environment) van SABIC. 

                                                 
2 Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen, NIVEL 2007 
3 2005 - 2007 
4 2005, resultaten bekend in 2007 
5 Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen, NIVEL 2007 
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LEIDERSCHAP EN ORGANISATIEONTWIKKELING 
 
Medewerkers 
Alle leidinggevenden dragen het patiëntveiligheidsbeleid uit en bewerkstelligen dat het beleid wordt 
gecommuniceerd, begrepen en uitgevoerd. Patiëntveiligheid is een vast onderwerp van gesprek op de 
agenda’s van werkoverleg van zowel de ziekenhuisdirectie, processen, capaciteiten als binnen de 
medische staf6. Door veiligheidsgerelateerde items op te nemen als een prestatie indicator op de 
Balanced Scorecard vindt monitoring van de ontwikkeling van het VMS plaats.    
Medewerkers worden gestimuleerd zich bewust te zijn van het risicovolle karakter van het eigen 
handelen en leveren een actieve bijdrage aan patiëntveiligheid. Een belangrijke stimulans hierin is het 
melden van (bijna)incidenten via intranet. Decentrale VIM commissies analyseren, waar nodig samen 
met de melder, de incidenten. Door betrokkenheid bij de incident analyse en een snelle feedback over 
de verbeteracties wordt de waarde van het melden van (bijna)incidenten merkbaar bij de medewerkers. 
Goede samenwerking met de MIP commissie staat daarbij voorop. 
 
Informatie uit het incidentmeldsysteem (MIP expert) zal niet worden gebruikt in het kader van 
procedures die kunnen leiden tot het treffen van maatregelen tegen individuele medewerkers. 
 
In het introductie- en inwerkprogramma voor nieuwe en/of tijdelijke medewerkers wordt vanaf 01 
december 2007 specifiek aandacht geschonken aan patiëntveiligheid en het belang van het nemen van 
maatregelen om schade aan de patient te voorkomen.  
Vanaf 2009 zal, tijdens het jaargesprek, het speerpunt patiëntveiligheid geëvalueerd worden en 
besproken worden hoe het functioneren van medewerkers is met betrekking tot patiëntveiligheid.  
 
Mocht zich onverhoopt een ernstig incident of calamiteit voordoen dal zullen de betrokkenen, zowel 
de naasten van de patiënten als de professionele hulpverleners de mogelijkheid van nazorg aangeboden 
krijgen. 
 
Patiëntenparticipatie 
Patiënten, in de vorm van de Cliëntenraad, worden actief betrokken bij het formuleren van het 
patiëntveiligheidsbeleid.  
De eigen inbreng en verantwoordelijkheid van patiënten, op het gebied van patiëntveiligheid, wordt 
gestimuleerd door patiënten, hun naasten, persoonlijke coaches of vertegenwoordigers actief te 
informeren over hun bijdrage aan de eigen veiligheid.  
Tijdens het uitvoeren van het patiëntveiligheidsbeleid worden patiënten/ persoonlijke coaches 
gestimuleerd de veiligheid van hun eigen zorgproces mee te bewaken, bijvoorbeeld door de patient 
veiligheidskaart ‘Help mee aan uw veilige behandeling’, de anti- decubituskaart voor patiënten 
‘Doorliggen. Wat kan ík doen’, en een pilot met betrekking tot ‘het melden van incidenten door 
patiënten’. 
Klachten van patiënten zullen in dit verband ook meegenomen worden aangezien kwaliteit en patiënt 
veiligheid een nauwe samenhang vertonen. 
Via onder andere focusgroepen met patiënten / coaches  worden specifieke zorgprocessen / -
onderdelen geëvalueerd met het doel het proces te verbeteren. 
 
Management van derden 
In toenemende mate worden personen van buiten het ziekenhuis toegelaten om bepaalde 
werkzaamheden binnen het ziekenhuisterrein uit te voeren. Deze personen krijgen een zogenaamde 
gebruikersvergunning waarin vermeld wordt volgens welke veiligheidseisen van het ziekenhuis 
gewerkt moet worden (bijv. de ramenwassers). De coördinatie hiervan ligt bij de veiligheidskundige 
en de uitvoering ligt bij de verschillende leidinggevenden die externe dienstverleners (derden) 
ontvangen. 
 
                                                 
6 Klein Directie Overleg, Groot Directie Overleg, Overleg directie en PM/CM, overleg Medisch Stafbestuur en 
Medische Staf plenair 
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Operationele beheersmaatregelen 
Integratie van patiëntveiligheid zal plaatsvinden in de dagelijkse bedrijfsvoering en in alle 
zorgprocessen. Specifieke aandacht zal geschonken worden aan de (inkoop van) medicatie, inclusief 
de opslag, het voorraadbeheer, het gebruik, de bereiding en de toediening van medicamenten. Bij 
medische apparatuur zal specifiek aandacht geschonken worden aan patiëntveiligheid in de procedures 
met betrekking tot aankoop, instructie, introductie, het gebruik, de sterilisatie en reiniging, het 
onderhoud en de afvoer van medische apparatuur. Tevens speelt patiëntveiligheid een belangrijke rol 
als het gaat om het gebouw en de infrastructuur. 
 
Structuur 
Het uitwerken en uittesten van instrumenten behorende bij een VMS heeft vanuit een projectstructuur 
plaatsgevonden. Nu de fase is aangebroken waarin het implementeren van een VMS voorop staat zal 
de structuur aangepast worden naar een borgingsstructuur. Daarbij zal niet alleen worden uitgegaan 
van het borgen van het VMS maar tevens een integratie van het VMS met het kwaliteitssysteem 
(NIAZ/INK). Kwaliteit en veiligheid, alhoewel verschillend qua uitgangspunt, hangen nauw met 
elkaar samen. Een stuurgroep zal in september 2007 opgericht worden. De leden van de stuurgroep 
bewaken de voortgang en zullen de borging in de lijn voor hun rekening nemen. De 
verantwoordelijken voor de activiteiten die voortvloeien uit kwaliteitszorg en patiëntveiligheid leggen 
verantwoording af aan de stuurgroep. Tevens wordt in de bilaterale gesprekken met de 
aandachtsdirecteuren de voortgang van de activiteiten geëvalueerd.  
 
Communicatie 
Geleerde lessen worden gedeeld. Informatie, voortvloeiende uit activiteiten op het gebied van VMS, 
over risico’s voor de patiënt en daarmee samenhangende veiligheidsvoorzieningen, worden op 
verschillende manieren met elkaar gedeeld. Intranet speelt hierin een belangrijke rol. Waar nodig 
zullen, naast eigen medewerkers, ook belanghebbende derden van de risico’s op de hoogte gebracht 
worden. Het uitgangspunt is open en transparante communicatie over het patiëntveiligheidsbeleid 
zowel naar patiënten als naar externe partijen en centraal staat het leren en verbeteren om te vermijden. 
Daarnaast zullen alle rapporten van interne of externe toetsingen samengebracht worden op één 
centrale plek in de organisatie. Overzicht en samenhang tussen de verschillende activiteiten kan 
daarmee bewerkstelligd worden. De stuurgroep Kwaliteit en Patiëntveiligheid speelt hierin een 
toezichthoudende en bewakende rol. 
 
Randvoorwaarden 
Het implementeren van een VMS vraagt investeringen, in mensen, middelen en materialen. 
Medewerkers worden al vrijgemaakt voor training en participatie in VIM7 commissies en de MIP 
commissie en zullen verder nog tijd beschikbaar krijgen voor het verrichten van risico inventarisaties, 
opzetten van verbeteracties ed. Waar nodig zullen noodzakelijke middelen ingezet worden die ertoe 
bijdragen dat de mate van patiëntveiligheid enerzijds inzichtelijk gemaakt wordt (bewustwording 
creëren) en anderzijds verbeterd kan worden (verantwoordelijkheid in de lijn en een veiligheidscultuur 
realiseren8). Zo is op 01-01-2007 het digitale (bijna)incident meldingssysteem MIP expert 
ziekenhuisbreed geïmplementeerd en zal per 01-12-2007 een upgrade van dit systeem 
geïmplementeerd worden waardoor de VIMteams beter gefaciliteerd worden in hun analyses en 
rapportages. 
CULTUUR  
Veel aandacht gaat uit naar het creëren van de voorwaarden voor het ontstaan van een 
veiligheidscultuur; een cultuur waarin sprake is van openheid en transparantie. Daarbij is het van 
belang dat medewerkers bereid zijn (bijna)incidenten, calamiteiten en complicaties te melden9 en 
ervan te leren. Daartoe is het noodzakelijk dat normen en opvattingen met betrekking tot 
                                                 
7 VIM: veilig incident melden, op afdelings-/teamniveau 
8 ‘Wij werken aan een door medewerkers gedragen, bewuste veiligheidscultuur die ertoe leidt dat 
risico’s voor patiënten van ons ziekenhuis worden verminderd en beheerst waardoor wij schade aan onze 
patiënten voorkomen!’ 
9 Slogan van het VIMmen: ‘je bent een held als je een incident meldt’. 
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patiëntveiligheid worden vastgelegd en gedeeld. Dit gebeurt onder andere tijdens bijeenkomsten met 
medewerkers over VIMmen en tijdens de jaarlijkse werkconferentie met betrekking tot Veilig Incident 
Melden. De veiligheidscultuur zal op termijn ontwikkelen van een ontkennende / reactieve cultuur 
naar een proactieve cultuur naar een generatieve cultuur over een decennium/ een paar decennia 
(bijlage). 
 
Het melden en analyseren van incidenten  
Het melden en analyseren van incidenten is een onderdeel van het patiëntveiligheidssysteem waardoor 
inzicht ontstaat in de aanwezige risico’s. Het melden vindt plaats op het niveau van de directe 
werkomgeving van de melder, zijnde de afdeling waar de medewerker werkzaam is. 
Retrospectief worden de risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld met behulp van de 
daartoe geschikte methodieken, door deskundige medewerkers. De resultaten leiden tot input voor 
passende maatregelen die moeten worden getroffen om de patiëntveiligheid te verbeteren en te borgen. 
 
Medewerkers worden gestimuleerd (bijna) incidenten te melden in MIP-expert. Gemelde 
(bijna)incidenten worden geanalyseerd volgens een vastgestelde methodiek (PRISMA10). Op deze 
wijze wordt een gegevensbestand opgebouwd waarmee inzicht wordt verkregen in de aard, ernst en 
mate van structureelheid van (bijna)incidenten en hun basisoorzaken. Door het structureel melden en 
analyseren van incidenten krijgt de zorgprofessional meer inzicht in probleem- en risicogebieden op de 
afdeling zodat gerichte vangnetten ingezet kunnen worden om menselijke vergissingen te voorkomen. 
 
Ieder kwartaal wordt op afdelingsniveau en ziekenhuisniveau gerapporteerd over het aantal  
incidenten, de ernst- en de oorzaken. Tevens bewaken de sleutelfiguren van MIP expert (apotheker, 
hemovigilantiefunctionaris, klinisch chemicus en medisch technisch electronicus) of zij bepaalde 
trends zien in de meldingen. Op deze wijze worden de belangrijkste risico’s geïdentificeerd. Relevante 
maatregelen worden doorgevoerd om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Voor 
zover incidenten een leereffect voor anderen kunnen hebben wordt de casuïstiek met elkaar gedeeld. 
 
In geval een incident of calamiteit onder de wettelijke meldingsplicht valt wordt een incident gemeld 
aan de Inspectie voor de Volksgezondheid conform de hierover gemaakte afspraken binnen het 
ziekenhuis. 
 
Prospectieve Risico-Inventarisatie 
Zorgprocessen worden veiliger indien prospectief (vóóraf) risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en 
beoordeeld worden door deskundigen. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van de Health Failure 
Modes and Effect Analysis (H-FMEA). Bewustwording van de risico’s op enig moment in het 
zorgproces zal medewerkers meer alert maken én waar nodig zullen veiligheidsmaatregelen genomen 
worden zodat de kans op schade bij de patiënt voorkomen wordt. 
 
Een HFMEA wordt uitgevoerd door een deskundig multidisciplinair team en zal met name ingezet 
worden in risicovolle processen of naar aanleiding van een specifieke VIMmelding. Per HFMEA 
zullen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de prospectieve risico-
inventarisatie vastgelegd worden. Tevens zal bepaald worden wie welke benodigde 
vervolgmaatregelen zal oppakken en de implementatie zal borgen. 
Periodiek zal over de resultaten van de prospectieve risico inventarisatie schriftelijk gerapporteerd 
worden. 
 
Beheren en beheersen van veranderingen 
Patiëntveiligheid wordt in geval van belangrijke technische, procedurele en/of organisatorische 
veranderingen gewaarborgd. Voorafgaand aan deze veranderingen worden de risico’s voor de patiënt 
beoordeeld en nadien worden maatregelen genomen die de patiëntveiligheid waarborgen. Voorbeeld 
hiervan is de wijze waarop voorbereidingen en trainingen plaatsvinden om in de nieuwbouw met 
nieuwe apparatuur te kunnen gaan werken. 
                                                 
10 Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis 
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Monitoren van uitkomsten en rapportages 
De prestaties op het gebied van patiëntveiligheid worden structureel gemonitord en de effectiviteit van 
het VMS / patiëntveiligheidssysteem wordt daarbij beoordeeld. Het zal echter enige tijd vergen om de 
kritische prestatie indicatoren te bepalen die deze effectiviteit kunnen aantonen. 
 
Periodiek (twee maandelijks) worden verbetermaatregelen gecontroleerd door de stuurgroep Kwaliteit 
en Patiëntveiligheid en de effectiviteit van het beleid en de verbeteracties worden beoordeeld.  
Jaarlijks wordt aan de ziekenhuisdirectie gerapporteerd over de resultaten van het toegepaste 
veiligheidsbeleid. 
 
Verbeteren veiligheid van de zorgverlening  
Verbetermaatregelen worden systematisch geïdentificeerd en geïmplementeerd. Opgedane kennis en 
ervaring wordt intern verspreid en waar relevant ook met externen gedeeld. 
 
EXTERNE VERANTWOORDING 
Maatschappelijk wordt verwacht van ziekenhuizen dat zij transparant zijn en extern verantwoording 
afleggen. Resultaten die behaald zijn op bepaalde prestatie indicatoren en/of specialisme specifieke 
indicatoren met betrekking tot kwaliteit of veiligheid worden reeds enkele jaren gepubliceerd. 
VMS activiteiten worden nog niet expliciet gepubliceerd c.q. getoetst door externen. Door de 
ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak11, een normenkader waarin de minimale eisen 
voor een VMS zijn vastgelegd, hebben ziekenhuizen een houvast gekregen om een eigen VMS in te 
richten en zich te laten certificeren of accrediteren. Op termijn zal deze NTA uitgroeien tot een NEN-
norm en zullen ziekenhuizen hieraan getoetst worden. 
 
SPEERPUNTEN 2007 - 2012 
De doelstelling van alle activiteiten in het kader van patiëntveiligheid is het verminderen van 
vermijdbare schade aan de patiënt met minimaal 50% tot 2012.  
Hiertoe zal actief invloed uitgeoefend worden op de veiligheidscultuur. Het denken in risico’s, die 
patiënten lopen tijdens hun rondgang in het zorgproces, zal meer bewust gemaakt worden; enerzijds 
door trainingen anderzijds door (het stimuleren van) openlijke communicatie over incidenten, bijna 
incidenten en calamiteiten. 
 
Vele activiteiten zullen ondernomen worden – ook deels door de omgeving opgelegd – waarbij vooral 
het bewaken van de integratie en samenhang tussen activiteiten met betrekking tot patiëntveiligheid 
zal plaatsvinden.  
In de activiteiten zal een onderscheid gemaakt worden tussen de activiteiten die horen tot de ‘going 
concern’ en daardoor meegenomen worden in de jaarplannen, en de activiteiten die als een speerpunt  
gezien worden. 
 
De activiteiten zijn gebaseerd op: 
- Het implementeren van de onderdelen van een VMS in het ziekenhuis conform de NTA12 
- De tien thema’s uit het Veiligheidsprogramma, voortvloeiend uit ‘Voorkom schade, werk veilig’ 
- De thema’s van Medirisk (zoals bekend in juni 2007) 
- De thema’s  van de Inspectie voor de Volksgezondheid (zoals bekend in juni 2007) 
- Het rapport onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen (april 2007) 
- De prestatie-indicatoren (zoals bekend voor 2007) 
- Resultaten / acties van visitaties wetenschappelijke verenigingen (continue activiteit) 
- Resultaten / acties van het werkbezoek van het NIAZ (april 2007) 
- Klachten van patiënten en  
- Medische schadeclaims. 
 
                                                 
11 NTA 8009 ‘veiligheidsmanagement voor ziekenhuizen’, 2007, Nederlands centrum voor Normalisatie (NEN) 
12 Nederlandse Technische Afspraak, voorloper van een NEN norm op dit gebied 
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Navolgende activiteiten zullen worden opgenomen en gerangschikt in een inmiddels bekende 
‘stoplichtenrapportage’ die ook voor de projecten met betrekking tot de nieuwbouw wordt gebruikt. 
Per activiteit wordt een activiteitenplan gemaakt (bijlage) en via een rapportageformulier (bijlage) 
wordt periodiek (tweemaandelijks) aangegeven wat de stand van zaken is ten aanzien van de realisatie 
van een bepaalde activiteit 
De ‘going concern activiteiten’ zullen met name in de bilaterale gesprekken van aandachtsdirecteur 
met de betreffende PM/CM besproken worden. De speerpunt activiteiten zullen met name door de 
Kwaliteit en Patiëntveiligheid gemonitord worden.
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VMS activiteiten: 
GOING CONCERN                          (OPNEMEN IN JAARPLANNEN) JAAR SPEERPUNTEN                                                                       (PROJECTEN)  JAAR 

 
4a. Veilig Incident Melden: decentraal 
4.1  Uitvoeren van een cultuurenquête op de afdeling die met Vimmen  
       begint (0-meting) 
4.2  Trainen van de PRISMA analyse methodiek door de leden van de 
       VIM-commissies & VIM symposium 
4.3  VIM commissies instellen op alle verpleeg-, onderzoeks- en  
       behandelafdelingen 
4.4  Analyseren van (bijna)incident meldingen aan de hand van de  
    PRISMA methodiek 

4.5  Casuïstiekbespreking met de MIP commissie 
4.6  Aanpassen van de meldingsprocedure indien nodig (werkwijze 
       VIM-commissie in relatie tot MIP-commissie) 

 
 
2007 - 2012 

 
1. Sturen op de prestatie indicatoren 
Het betreft met name prestatie-indicatoren die niet in een ander 
VMS traject aan de orde komen: 
1.1   Decubitus in het algemeen en bij homogene patiëntengroep 
       (heuppatiënten)  
1.2   Bloedtransfusies (vanaf 2008 eruit) 
1.3   Zorg en ICT (ook een toetsingsbezoek in de eerste helft 
       van 2007 door de Inspectie) 
1.4   Complicatieregistratie in SAP 
1.5   Volume van risicovolle interventies 
1.5   Laparoscopie 
1.6   Afgezegde operaties 
1.7   Ongeplande heroperaties 
1.8   Niveau van de Intensive Care (van level 1 naar level 2) 
1.9    Zwangerschap  (VOKS) 
1.10  Diabetes mellitus (HbA1c waarde en fundusscopie) 
1.11  Hartfalen (percentage heropnames) 
1.12  Cerebrovasculair Accident (CVA= een borgingsgroep  
        voor die 36 indicatoren bewaakt) 
1.13  Heupfractuur: 85% van de patiënten van 65 jaar en ouder  
        moeten binnen 24 uren geopereerd worden. 
1.14  Mammatumor  

o Diagnose binnen 7 dagen (vervalt als indicator) 
o Komen meer technische indicatoren voor 

1.15  Cataract complicatie  
1.16  Postoperatieve opnameduur na blinde darm operatie bij 
        Kinderen. 
De Inspectie voor de Volksgezondheid ziet hier in het Gelaagd 
en Gefaseerd Toezicht bezoek jaarlijks op toe. 

 
 
2007 en 
2008 
 
 
(dynamische 
set die van 
jaar tot jaar 
kan wijzigen) 

 
4b.  Veilig Incident Melden: centraal 
4.7   (Trend)rapportage- en advisering aan de ziekenhuisdirectie 
4.8   Delen van geleerde lessen op basis van VIM  en calamiteiten 
4.9   Trainen van de PRISMA analyse methodiek door leden van de 
        MIP commissie en calamiteitencommissie 
4.10  Bewaken van het rendement. 
4.11  Linken leggen tussen andere kwaliteits-/veiligheidssystemen 
     zoals klachten en schadeclaims van patiënten en beoordelingen  
     door verpleegkundigen van de kwaliteit van zorg die zij kunnen 

        leveren (verpleegkundige thermometer) 

 
2007 - 2012 

 
2. Thema’s van Medirisk 
Het creëren van vangnetten op de: 

 
Start juni 
2006- 

 
5. Registratie van (bijna)incidenten 
5.1  Participeren in de gebruikersgroep van MIP expert 

 
2007 en 2008 
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GOING CONCERN                          (OPNEMEN IN JAARPLANNEN) JAAR SPEERPUNTEN                                                                       (PROJECTEN)  JAAR 
2.1 Spoed Eisende Hulp:  
     2.1.1  Botbreuken en peesletsel 
 
 
2.2 OK:  
      2.2.1  Verwisselingen (zie ook 6.9) 
      2.2.2  Achterblijven van materiaal 
      2.2.3  voorkomen intubatieschade  
      2.2.4  Apparatuur en materiaal gerelateerd 
      2.2.5  Positionering gerelateerd 
      2.2.6  Medicatie gerelateerd 

afronding 
november 
2006 
 
Start juni 
2007-  
OK vangnet- 
criteria 
per 01-01-
2008 
ingebouwd 
Afronding 
eind 2008 
 

5.2  Implementeren nieuwe versie van MIP expert 
5.3  Mee ontwikkelen van een laboratorium module in MIP expert 

 
3. Toezicht door de Inspectie: 
3.1   Kwaliteitsborging medische apparatuur (w.o. MT, OK  
       en IC) 
3.2   Follow-up bezoek aan de Radiologie (in 2007- Gelaagd en  
       Gefaseerd Toezicht)) 
3.3   Verscherping toezicht bij ziekenhuisapotheken. Het betreft  
        toetsing van de eigen bereidingen aan de GMP-Z norm.  
        (Algemeen Toezicht) 
3.4   Orgaanbank/weefselinstelling of donortestlaboratorium. 
        Het betreft een Inspectiebezoek om te beoordelen of aan  
        de eisen Wet Veiligheid kwaliteit lichaamsmateriaal  

 
2007 

 
6. Prospectieve risico analyses  
Veiligheidsprogramma I 13 
6.1 Voorkomen van ziekenhuisinfecties na een operatie (hangt samen  
      met de prestatie-indicator: wondinfectieregistratie én het  
      jaargesprek met de Inspectie over het  bijgestelde infectieprotocol)  
6.2 Voorkomen van schade bij patiënten met een centraal  
     veneuze lijn (inbrengschade, infecties en sepsis) 
6.3 Vroegtijdige herkenning van patiënten met bedreigde vitale functies 
6.4 Voorkomen van medicatiegerelateerde fouten, met gerichte  
      aandacht voor de momenten van overdracht (= ook een prestatie- 
      indicator voor de Inspectie: medicatieveiligheid) 

       
Starten op 01 
januari 2008- 
afronding 
medio 2009 

                                                 
13 Aan deze 10 trajecten zullen vanuit een landelijk kader eisen gesteld gaan worden om resultaten aan te tonen. 
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GOING CONCERN                          (OPNEMEN IN JAARPLANNEN) JAAR SPEERPUNTEN                                                                       (PROJECTEN)  JAAR 
        wordt voldaan. (Algemeen Toezicht) 
3.5    Reiniging en desinfectie van scopen. (Thematisch  
        Toezicht) 
3.6    ICT in de zorg: een toetsingsbezoek  
3.7    Onderzoek implementatie richtlijnen signaleren  
         kindermishandeling bij spoedeisende Hulp (Thematisch 
         Toezicht). 
3.8    Microbiologisch handelen in Medisch Microbiologische 
         Laboratoria. (Thematisch Toezicht) 
3.9     Medische zorg voor onverzekerden. (Thematisch  
         Toezicht) 
3.10   Keten mamma-screening, focus op hiaten in ketenzorg die 
         voor (schadelijke) behandel-delay zorgen. (Thematisch  
         Toezicht) 
3.11  Aanwezigheid en operationalisering en borging van de  
        ZIROP’s in de ziekenhuizen (Thematisch Toezicht) 
3.12   Het Operatief Proces TOP 2 (Thematisch Toezicht) 

Veiligheidspgrogramma II: 
6.5 Voorkomen van onbedoelde vermijdbare schade bij de oudere patiënt 

met specifieke aandacht voor: 
  6.5.1  Herkennen en voorkomen van delier (verwardheid) 
  6.5.2  Valpreventie 
  6.5.3  Voorkomen van mobiliteitsverlies 
  6.5.4  Voorkomen en verhelpen van ondervoeding 
6.6  Voorkomen van sterfte ten gevolge van een acuut myocardinfarct (= 

ook een prestatie-  indicator voor de Inspectie: sterfte na opname 
voor een acuut myocardinfarct (AMI) 

6.7  Voorkomen van onnodig lijden van patiënten door pijn (= deels al 
      een prestatie-indicator voor de Inspectie: pijn na een operatie)  

 
Starten op  01 
juli 2009- 
afronding 
december 
2010 

 

Veiligheidspgrogramma III: 
6.8   Voorkomen van incidenten bij het bereiden en toedienen van high 
        risk medicatie 
6.9   Voorkomen van verwisseling van en bij patiënt 
6.10  Voorkomen van nierinsufficiëntie bij gebruik van  
        contrastmiddelen en geneesmiddelen 

 
Starten op 01 

januari 
2011- 

afronding 
medio 2012 

 

 

 
7. Patiëntenparticipatie  
7.1   Patiënten stimuleren actief mee te werken aan hun eigen veiligheid 
       door het aanreiken van zogenaamde patiëntveiligheidskaarten en  
       decubituskaarten 
7.2   Patiënten stimuleren incidenten te melden  (‘patient meldt  
        incident’) 
7.3   Patiënten betrekken bij het verbeteren van zorgprocessen door het  
       houden van focusgroepen. 
 

 
 
2007 - 2008 
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GOING CONCERN                          (OPNEMEN IN JAARPLANNEN) JAAR SPEERPUNTEN                                                                       (PROJECTEN)  JAAR 
 
8. Deelname aan onderzoek: 
Dossieronderzoek: Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen:  
8.1  Verdiepingsstudie registratie klachten en meldingen 
8.2  Oorzakenstudie SEH 
 

 
 
2007 - 2008 

 

 
9   Structuuraanpassing. 
Een borgingsstructuur zal opgezet worden waarin de samenhang en 
integratie van de veiligheidsactiviteiten geborgd zal worden. Daarin zal 
onder andere meegenomen worden de:  
9.1 Structurele inbedding van invoering van verbetertrajecten na 
       (opleidings)visitaties 
9.2 Regionale afspraken maken over de OCR’s 
9.3 Veiligheidsgerelateerde items opnemen in de Balanced Score Card 
9.4 Patiëntveiligheid als vast item op de agenda’s in overlegsituaties 
     Leidinggevenden 
9.5 Patiëntveiligheid als item in het introductieprogramma’s van  
      medewerkers 
9.6 Patiëntveiligheid als item in de jaargesprekken met medewerkers 
9.7 Verbeterpunten halen uit klachten en medische schadeclaims voor  
      wat betreft patiëntveiligheid 
 

 
 
2007 - 2008 
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10. Aanbevelingen voortvloeiend uit rapporten NIVEL 
Het NIVEL heeft in diverse rapporten14 aanbevelingen gedaan hoe de patiëntveiligheid verbeterd kan 
worden. Deze punten zitten nog niet in onze going concern structuur c.q. zijn nog niet tot speerpunt 
verheven. Bewust van het belang van deze aanbevelingen zijn deze in de bijlage opgenomen voor 
toekomstig gebruik. 
 
11. Uitvoeren van veiligheidsronden 
Vooraleer veiligheidsronden uitgevoerd kunnen worden, een onderdeel van een VMS,  zullen 
gemeenschappelijke- en afdelingsspecifieke uitgangspunten en veiligheidsnormen geformuleerd 
worden. Deze vormen dan het normenkader voor de veiligheidsronde. 
 
12. Voldoen aan de NTA 
Alhoewel nog in doorontwikkeling zal de Nederlandse Technische Afspraak met betrekking tot een 
Veiligheidmanagementsysteem de basis vormen voor het normenkader in geval van een audit of het 
thematisch toezicht van de Inspectie. Vandaar dat uitvoering gegeven zal worden aan deze NTA door 
middel van dit beleidsplan met betrekking tot de patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. 
 
 

                                                 
14 Onder andere in ‘Onbedoelde schade in Nederlandse Ziekenhuizen, 2007 
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Bijlage: 
 
Patiëntveiligheidsgebouw Maaslandziekenhuis 
 
 

Patiëntveiligheidsgebouw      
Maaslandziekenhuis

4.
Proactief 
leren:

prospectieve 
risicoanalyse
(HFMEA)

Health careFailure
Mode &Effects

Analyses
én 

Het houden 
van 

Veiligheids-
ronden

1.
Veilig 

Incidenten 
Melden 
(VIM)

2.
Registratie 

van 
(bijna)

Incidenten

3.
Reactief 
leren: 

Incidenten
analyse 

(PRISMA) 
Prevention & 

Recovery 
Information
System for
Monitoring 

and Analysis

5.  
Volg-

systeem
voor 

verbeter
acties 

Feedback
loop 

(Nolan)

NTA/NIAZ Kwaliteitsborgingsnorm 
Patiëntveiligheidsbeleid Maaslandziekenhuis
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Bijlage: 
 
Ontwikkelingsstadia veiligheidscultuur 
 
 

  

ONTKENNEND 
 Waarom tijd verdoen aan 

veiligheid, wij leveren goede zorg 

REACTIE F 
Veiligheid is belangrijk. We doen veel 
iedere keer als we een incident hebben. 

BEREKENEND 
We hebben systemen om alle 
risico’s te manager 

PROACTIEF 
We zijn alert op mogelijke 
risico’s. 

VOORUITSTREVEND 
Veilig is hoe we hier werken 

Toenemend 
vertrouwen 

Toenemend goed 
geïnformeer
d 

d 

 2014 

2010 

2007 

2020 
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Bijlage: 
 
Beheersen van risico’sBeb 
 
 
 

  
  

 

Gevaar 

Bedreiging 

Barrière 

Kritische 
Taak 

Verantwoordelijke 
persoon 

Herstel 
maatregel 

Gevaarlijke 
gebeurtenis Risico beoordeling 

Consequentie 

Competentie 

Prestatie 
meting Kritische 

Activiteit 
Standaarden 
procedures 
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Bijlage:     Actieplan 
 
Als verantwoordelijke voor een vebeterpunt met betrekking tot Kwalteit of Patiëntveiligheid 
wordt u verzocht navolgende vragen – zo kort mogelijk – te beantwoorden en toe te sturen 
aan: ______________________________ 
 
Nummer van de verbeteractiviteit 
(conform de voortgangsrapportage 
Patientveiligheid en Kwaliteit) 

 

Titel verbeterpunt  
 

 
VOORBEREIDING (PLAN FASE) 

 
Huidige situatie  

 
Gewenst resultaat  

 
Activiteiten die ondernomen 
zullen worden om het resultaat te 
bereiken 

 

Verantwoordelijk 
manager 

 

Projectleider  
 

Kosten  
 

Apart project- / 
activiteitenplan aanwezig 

Ja 
Nee: niet nodig 
Nee, maar wordt nog gemaakt 

Haalbaarheid Haalbaar ja / nee 
Zo nee, waarom niet - of niet nu 

 
UITVOERING (DO FASE) 

 
Deelnemers/participanten  

 
Communicatie / bewaken 
voortgang 

- Via bilateraal overleg met aandachtsdirecteur & 
- 2 maandelijkse rapportage aan de verantwoordelijk manager 
Kwaliteit (Y. Muller) of Patiënteveiligheid (B. Diepenmaat) 
ten behoeve van de stuurgroep. 

Verantwoordelijk 
manager 

 

Fasering / tijdpad Doorlooptijd van het project / de activiteit 
 

PLAN 
Wanneer is het (project) 
plan klaar 

 

DO 
Wanneer heeft (volledige) 
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implementatie 
plaatsgevonden 
CHECK 
Wanneer vind evaluatie 
plaats? 

 

ACT 
Wanneer zijn de acties uit 
de evaluatie doorgevoerd? 

 

 
BORGING (CHECK – ACT FASE) 

 
Borgingsinstrumenten / 
documenten  
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Bijlage: 
Voortgangsrapportageformulier 

Patiëntveiligheid (VMS) / Kwaliteit (NIAZ)  
Datum: 

 
Activiteit : 
 
 
  
Verantwoordelijke: 
 
 
Stand van zaken: 
 
 
 
 
 
 
Knelpunten: 
 
 
 
 
Afwijkingen  
In projectkaders  
In tijd (Plan – Do – Check – Act) 
In geld 
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Bijlage 
 
Aanbevelingen voortvloeiend uit rapporten NIVEL 
10.1  Het medisch professioneel handeling en zorgsysteem van een afdeling zou systematisch 

   onderzocht en gecontroleerd moeten worden om gericht in te kunnen grijpen als dit 
   noodzakelijk blijkt. (afdelingen moeten meer inzicht krijgen in de eigen probleem- en  
   risicogebieden om gerichte verbeterinitiatieven op te kunnen zetten). 

10.2  Het melden en bespreken van complicaties en het bespreken van iedere overleden patiënt    
         met een team van deskundige stafleden, kan helpen bij het signaleren en vervolgens 

  voorkómen van onprofessioneel handelen of tekortkomingen van het zorgsysteem. (denk   aan    
  een Necrologiecommissie bestaande uit een chirurg, internist, radioloog en vierde  specialist 
  die  alle sterfgevallen systematisch beoordelen). 

10.3   Real time’ monitoren van (onbedoelde ) uitkomsten zoals afwijkende opnameduur,  
   ziekenhuisinfecties, heropnames en ziekenhuissterfte kan hier mogelijk bij helpen. 

10.4   Controle op het professioneel handelingen door meer reflectie op het werk en 
   Intercollegiale toetsing als mogelijkheid om fouten in de toekomst te voorkomen. 

10.5   Ziekenhuisdirectie en medische staf zouden gezamenlijke zwakke afdelingen moeten 
   signaleren en deze ondersteunen bij het doorvoeren van verbeteringen. 

10.6   De samenwerking, overdracht en communicatie en organisatie van een afdeling zou  
    systematisch onderzocht en bewaakt moeten worden, om gericht in te kunnen grijpen als 
    dit noodzakelijk blijkt. 

10.7   Medisch specialisten periodiek dossiers laten beoordelen om onbedoelde schade te 
          inventariseren en kritisch naar het medisch handelen te kijken. 
10.8   Het beoordelen van dossiers zou ook in de opleiding van verpleegkundigen en artsen 
          moeten worden opgenomen. Dit geeft veel inzicht in de dagelijkse praktijk. 
10.9    De dossiervoering van het medisch dossier kan worden verbeterd door gebruik te maken 
         van een uniforme standaard voor het (elektronisch) medisch dossier voor alle 
          ziekenhuizen, en door het verbeteren en controleren van de kwaliteit van de medische 
          registratie, ook na voltooiing van de opleiding. 
10.10  Meer onderzoek naar het diagnostische proces en het diagnostische redeneren van 
          artsen. 
10.11  Meer onderzoek naar het vermijden van onbedoelde schade bij ouderen met complexe  
          aandoeningen. 
10.12  De medisch wetenschappelijke vereniging zou, op basis van de lijst met onbedoelde 
          schades uit het rapport, de belangrijkste risico´s voor patiënten als actiepunt in hun 
          kwaliteitsbeleid kunnen opnemen. 
10.13  Om onbedoelde schade die nu nog als niet vermijdbaar wordt beoordeeld in de  
          toekomst te kunnen voorkomen, is onderzoek nodig naar nieuwe vormen van 
         diagnostiek en behandeling. 
10.14  Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR) en Specialism Mortality Rate (SMR): het 
         onderling vergelijken van mortaliteitscijfers tussen ziekenhuizen, gecorrigeerd naar  
         leeftijd, geslacht, diagnose (case mix). 
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Bijlage  
 
Nederlandse Technische Afspraak 8009: 2007 
 
Template versie 2006-2 
Ref. nr. 8009:2007 nl 
 
Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen 
Safety management system for hospitals and institutions which deliver hospital care ICS 03.120; 
13.160 
Werkgroep, Adviescommissie en Besluitvormingsgroep VMS zorg 
 
Inhoud 
Voorwoord 
1 Onderwerp en toepassingsgebied  
2 Termen en definities 
3 Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur  
4 Basiseisen aan het VMS  
4.1 Leiderschap  
4.2 Communicatie 
4.3 Medewerkers  
4.4 Management van derden 
4.5 Patiëntenparticipatie  
4.6 Prospectieve risico-inventarisatie 
4.7 Operationele beheersmaatregelen 
4.8 Beheren en beheersen van veranderingen  
4.9 Melden van incidenten en retrospectieve risico-inventarisatie 
4.10 Monitoren van uitkomsten en rapportage 
4.11 Verbeteren veiligheid van de zorgverlening  
Bijlage A (normatief) Rapportagematrix 
Bijlage B (informatief) Opstellen NTA 
Bijlage C (informatief) Conversietabellen NTA 8009, NIAZ, HKZ en ISO 9001  
Bijlage D (informatief) Voorbeelden van prospectieve en retrospectieve risico-inventarisatie 
Bijlage E (informatief) Veiligheidscultuur  
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Voorwoord 
Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft de basiseisen voor een 
veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg 
verlenen. Het VMS richt zich op het beheersen van risico's voor de patiënt en het verminderen van 
schade aan de patiënt. 
Daarbij is de ambitie het aantal incidenten, waarbij schade optreedt aan de patiënt, te reduceren tot nul. 
De basiseisen voor het VMS sluiten aan bij bestaande ervaringen in ziekenhuizen en zijn toepasbaar 
op de zorgverlening door medewerkers (waaronder zorgverleners). Deze NTA draagt bij aan 
uniformiteit van het VMS en beoogt te leiden tot openheid naar de maatschappij over 
patiëntveiligheid. Deze NTA vormt tevens de basis voor externe toetsing van het 
patiëntveiligheidsbeleid van ziekenhuizen.  
De ontwikkeling van deze NTA vindt plaats in twee fasen volgens een groeimodel. Mede op basis van 
de huidige kennis en ervaring van de pilotziekenhuizen VMS en andere ziekenhuizen worden in fase 1 
alleen de basiseisen uitgewerkt voor leiderschap, management, medewerkers, patiëntenparticipatie, 
prospectieve risico-inventarisatie, retrospectieve risico-inventarisatie en verbetermaatregelen. In fase 2 
zullen de overige basiseisen voor communicatie, management van derden en operationele 
beheersmaatregelen worden uitgewerkt. Ook worden in fase 2 eisen geformuleerd voor de 
belangrijkste prestatie-indicatoren voor patiëntveiligheid. Door het groeimodel kunnen ziekenhuizen 
gaandeweg en op een logische wijze het VMS opbouwen en verdiepen. 
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze NTA zijn de elementen voor een VMS die worden 
benoemd in het rapport Hier werk je veilig of je werkt hier niet van Rein Willems (2004) en de 
verbetercyclus (plan-docheck-act) waarop andere managementsystemen zijn gebaseerd. 
De kern van een VMS bestaat volgens het rapport van Rein Willems uit een risico-inventarisatie, een 
systematiek voor het (veilig) melden van incidenten, een methode voor incidentenanalyse en een 
systeem om de hieruit voortkomende aanbevelingen en verbetermaatregelen te managen. Als 
belangrijkste randvoorwaarde voor succesvol veiligheidsmanagement wordt zichtbaar commitment 
van directies of Raden van Bestuur van ziekenhuizen genoemd. Daarnaast is de betrokkenheid van alle 
zorgverleners en van medisch specialisten als medisch manager of individueel medewerker, essentieel 
voor een succesvolle implementatie van het VMS. 
Om eisen op het gebied van patiëntveiligheid transparant te kunnen presenteren, is ervoor gekozen de 
basiseisen van het VMS in deze NTA apart te beschrijven. Het VMS is echter gebaseerd op hetzelfde 
basisconcept als andere managementsystemen, zoals kwaliteits- en arbomanagement- systemen, en 
bevat veel vergelijkbare elementen. Het VMS kan daarom worden geïntegreerd in het bestaande 
functionerende (kwaliteit)managementsysteem van het ziekenhuis. 
De verbetercyclus in figuur 1 is een conceptuele weergave van de structuur van deze NTA. De 
basiseisen van het VMS kunnen op verschillende plaatsen binnen de verbetercyclus worden ingepast. 
Hierbij moet worden bedacht dat de verbetercyclus op verschillende niveaus terugkomt in het VMS. In 
figuur 1 is het hoogste niveau gevisualiseerd. In de afzonderlijke elementen valt echter ook een 
verbetercyclus te onderkennen, bijvoorbeeld een risico-inventarisatie die wordt gepland, wordt 
uitgevoerd en leidt tot maatregelen, waarvan de effectiviteit wordt gemonitord. Dit geeft eventueel 
weer aanleiding tot bijstelling, waarbij de risico-inventarisatie op zich ook weer een periodiek 
terugkerend proces is. 
 
* Wanneer in de NTA wordt gesproken over ‘ziekenhuizen’, kan ook worden gelezen ‘alle  
   instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’. 
*Voor een overzicht van de pilotziekenhuizen VMS wordt verwezen naar de website  
  <http://www.vmszorg.nl>. 
 
De opdrachtgevende partijen voor deze NTA zijn: NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, Orde van 
Medisch Specialisten en het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging. Door 
ondertekening, tonen deze koepelorganisaties hun commitment aan de geformuleerde basiseisen in 
deze NTA ten aanzien van het VMS in ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen.  
Ondertekend door: 
- Ir. J.M. Leemhuis-Stout, Voorzitter NVZ vereniging van ziekenhuizen 
- Voorzitter Orde van Medisch Specialisten, Prof dr. P.A.M. Vierhout 
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- Voorzitter Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging , M.J.M. Le Grand van den  
  Bogaard 
 
Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen 
1 Onderwerp en toepassingsgebied 
Deze NTA bevat basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om de risico’s voor 
patiënten te beheersen en te verminderen. Deze NTA heeft alleen betrekking op patiëntveiligheid in 
ziekenhuizen. 
Deze NTA is van toepassing op ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen, die: 
a)  het VMS inrichten, implementeren, onderhouden en de effectiviteit daarvan continu willen   
    verbeteren, teneinde risico’s voor de patiënt te beheersen en schade aan de patiënt te verminderen  
    en 
b) zichtbaar (intern en extern) willen aantonen dat zij voldoen aan deze NTA en daarmee aan de  
    basiseisen voor het VMS, door: 

— hun VMS door een externe organisatie te laten beoordelen en/of te toetsen, en/of 
— zelf de naleving van deze NTA en het functioneren van het VMS vast te stellen, daarover een 

verklaring af te leggen en die beschikbaar te stellen aan interne en externe belanghebbende 
partijen. 

De eisen in deze NTA vormen de basiselementen van het VMS en dienen als hulpmiddel voor 
ziekenhuizen bij het vormgeven van hun VMS, in aanvulling op de wettelijke kaders en landelijk 
vastgestelde beroepsrichtlijnen voor de diverse zorgverleners, ziekenhuismedewerkers en ingehuurde 
derden. 
 
2 Termen en definities 
Voor de toepassing van deze NTA gelden de volgende termen en definities. Bij het opstellen van de 
termen en definities is, waar mogelijk, uitgegaan van bestaande en vastgestelde definities. 
2.1 claim 
vordering van een patiënt of diens vertegenwoordiger als gevolg van onvrede over het handelen van 
een zorgverlener of het zorgsysteem 
2.2 calamiteit 
niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis in de gezondheidszorg, die tot de dood of een ernstig 
schadelijk gevolg voor een patiënt leidt, optredend bij een (para)medische, verpleegkundige of 
verzorgende handeling of bij de toepassing van een product of apparaat in de gezondheidszorg danwel 
voortkomend uit een manco in een voorziening of een kwaliteitsafwijking van een product of apparaat 
dat toepassing vindt in de gezondheidszorg 
2.3 complicatie 
onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener, die voor 
de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het (be)handelen noodzakelijk is 
dan wel dat sprake is van onherstelbare schade 
2.4 derden 
personen van buiten het ziekenhuis die, al dan niet via schriftelijke overeenkomsten, bepaalde 
werkzaamheden in het ziekenhuis verrichten 
2.5 incident 
onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen 
leiden of (nog) kan leiden  
* Het gaat niet alleen om gebeurtenissen die daadwerkelijk tot schade voor patiënten hebben geleid, 
maar ook om ‘bijna-incidenten’. 
2.6 klacht 
elk naar voren gebracht bezwaar tegen het handelen of functioneren van een zorgaanbieder, komend 
van de gebruiker van de zorgaanbieder 
* Wanneer in definitie 2.6 wordt gesproken over ‘zorgaanbieder’ kan ook ‘zorgverlener’ worden 
gelezen. 
2.7 management 
personen die een leidinggevende functie vervullen (met uitzondering van de Raad van Bestuur) 
2.8 medewerker 
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direct dan wel indirect betrokken persoon bij de zorgverlening of een toegelaten dan wel in dienst van 
de instelling zijnde medisch specialist 
* Onder indirect betrokken personen worden ook vrijwilligers verstaan die zijn verbonden aan de 
instelling 
2.9 instellingen die ziekenhuiszorg verlenen 
groep van personen en voorzieningen met een rangschikking van verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en onderlinge verhoudingen die medisch-specialistische hulp en daarmee 
samenhangende verpleging en 
verzorging aan patiënten verleent. Ziekenhuiszorg bestaat uit zorg geleverd door algemene en 
academische ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en uit topklinische 
en traumazorg 
2.10 patiëntveiligheid 
(nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte lichamelijke en/of psychisch 
schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van zorgverleners 
en/of door 
tekortkoming van het zorgsysteem 
2.11 risico 
combinatie van de kans op de (mogelijke) oorzaak van een incident en de gevolgen daarvan 
2.12 schade 
nadeel voor de patiënt dat door zijn ernst leidt tot verlenging of verzwaring van de behandeling, 
tijdelijk of blijvend lichamelijk, psychisch en/of sociaal functieverlies, of tot overlijden 
2.13 veiligheidsmanagementsysteem 
onderdeel van het algehele managementsysteem van een ziekenhuis om het beleid op het gebied van 
patiëntveiligheid te verwezenlijken, door systematische inventarisatie en beheersing van risico’s 
teneinde 
deze zoveel mogelijk te verminderen of te elimineren 
 
3 Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur 
Een belangrijke voorwaarde voor succesvol veiligheidsmanagement is zichtbaar persoonlijk 
commitment van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De Raad van Bestuur heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid en de implementatie van het VMS. 
3.1  
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het meerjarig 
beleid, het veiligheidsplan en de daarbij behorende SMART-geformuleerde doelstellingen op het 
gebied van patiëntveiligheid en voor het realiseren van de randvoorwaarden (voldoende personele en 
financiële middelen, training en deskundigheid, beschikbaar stellen van tijd) om dit beleid uit te 
voeren. De Raad van Bestuur implementeert hiervoor het VMS, dat voldoet aan de eisen van deze 
NTA en toont zichtbaar persoonlijk commitment voor patiëntveiligheid. 
* SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
3.2  
De Raad van Bestuur bewerkstelligt dat het patiëntveiligheidsbeleid aansluit bij het meerjarig beleid 
van het ziekenhuis en de geldende wet- en regelgeving en afspraken binnen de beroepsgroepen. Het 
patiëntveiligheidsbeleid is geïntegreerd in het medisch en verpleegkundig beleid. 
3.3  
De Raad van Bestuur bewerkstelligt dat op het gebied van patiëntveiligheid systematisch wordt 
gemeten, gerapporteerd en geanalyseerd en dat verbeteracties worden geïnitieerd, met als doel het 
verminderen van vermijdbare schade aan de patiënt. 
3.4  
De Raad van Bestuur maakt afspraken over de rapportage van incidenten, in- en extern en centraal en 
decentraal, door in een rapportagematrix op te nemen naar wie, en met welke frequentie, incidenten 
worden gerapporteerd, gecategoriseerd naar ernst (volgens bijlage A). 
3.5  
De Raad van Bestuur bepaalt hoe wordt omgegaan met informatie die wordt vastgelegd in het kader 
van patiëntveiligheid. Hierbij spant de Raad van Bestuur zich ervoor in, binnen de hem beschikbare, 
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juridische mogelijkheden, dat informatie uit onder andere het incidentmeldingssysteem niet zal 
worden gebruikt in het kader van procedures die kunnen leiden tot het treffen van maatregelen tegen 
individuele medewerkers. Daarnaast worden heldere afspraken geformuleerd over de informatie die 
wordt verstrekt als het ziekenhuis daartoe wordt verplicht conform wet- en regelgeving, waarbij 
specifiek aandacht wordt gegeven aan het omgaan met calamiteiten. 
3.6  
De Raad van Bestuur verspreidt voorbeelden van goede zorg over de afdelingen en stuurt op de 
uitvoering van het patiëntveiligheidsbeleid. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de 
veiligheidscultuur (zie bijlage E). 
3.7  
De Raad van Bestuur evalueert periodiek het beleid ten aanzien van patiëntveiligheid en stelt dit, waar 
nodig, bij. 
 
4 Basiseisen aan het VMS 
4.1 Leiderschap 
Het management bewerkstelligt dat, binnen het algehele patiëntveiligheidsbeleid van ziekenhuizen, 
voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied invulling aan dit beleid wordt gegeven. 
4.1.1  
Het management vertaalt het veiligheidsbeleid en het veiligheidsplan naar het eigen 
verantwoordelijkheidsgebied, met daarbij behorende SMART-geformuleerde doelstellingen. 
4.1.2  
Het management implementeert ten behoeve van de uitvoering van het patiëntveiligheidsbeleid, voor 
het eigen verantwoordelijkheidsgebied, een vertaling van het VMS dat voldoet aan de eisen van deze 
NTA. 
4.1.3  
Het management draagt het patiëntveiligheidsbeleid uit en bewerkstelligt dat het beleid wordt 
gecommuniceerd en begrepen. 
4.1.4  
Het management faciliteert en stimuleert multidisciplinair en op aantoonbare wijze de implementatie 
van het patiëntveiligheidsbeleid voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied. 
4.1.5  
Het management creëert voorwaarden voor het ontstaan van een veiligheidscultuur, waarin sprake is 
van openheid en transparantie en waarin medewerkers bereid zijn incidenten, calamiteiten en 
complicaties te melden en ervan te leren (zie bijlage E). 
4.1.6  
Het management evalueert periodiek het toegepaste beleid ten aanzien van patiëntveiligheid binnen 
het eigen verantwoordelijkheidsgebied en stelt dit waar nodig bij. 
4.1.7  
Het management legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Bestuur over de voortgang van 
het toegepaste beleid ten aanzien van patiëntveiligheid (volgens bijlage A). 
 
4.2 Communicatie 
De communicatiestructuur bewerkstelligt dat relevante informatie over risico’s voor de patiënt en 
daarmee samenhangende veiligheidsvoorzieningen, bekend worden gemaakt aan alle medewerkers 
van het ziekenhuis en eventuele belanghebbende derden. Daarnaast is het belangrijk dat open 
communicatie over het patiëntveiligheidsbeleid naar patiënten en externe partijen plaatsvindt. 
In fase 2 zullen de basiseisen aan de interne en externe communicatie en de communicatiestructuur op 
het gebied van patiëntveiligheid worden beschreven. 
 
4.3 Medewerkers 
Medewerkers worden gestimuleerd zich bewust te zijn van het risicovolle karakter van het eigen 
handelen en leveren een actieve bijdrage aan patiëntveiligheid. Het management maakt dit mogelijk 
door te bewerkstelligen dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld en 
medewerkers competent zijn ten aanzien van de aspecten van patiëntveiligheid die relevant zijn binnen 
hun functie of rol. 
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4.3.1  
Het management bepaalt de taken, bevoegdheden, competenties en verantwoordelijkheden ten 
aanzien van patiëntveiligheid voor de functies die essentieel zijn voor het VMS en legt dit vast. 
4.3.2  
Het management bewerkstelligt dat, in relatie met bestaande competentieprofielen of 
functieomschrijvingen, medewerkers competent zijn en bewust handelen ten aanzien van de aspecten 
van patiëntveiligheid die relevant zijn binnen hun functie of rol. 
4.3.3  
Medewerkers die een functie aanvaarden waarin ze de verantwoordelijkheid hebben voor (een 
onderdeel van) het zorgproces, of een vergelijkbare verantwoordelijkheid hebben, bewerkstelligen dat 
zij inzicht krijgen in de VMS-onderdelen die van belang zijn binnen het eigen 
verantwoordelijkheidsgebied. 
4.3.4  
Medewerkers zorgen dat zij zich bewust zijn van het risicovolle karakter van het eigen handelen en 
leveren een actieve bijdrage aan patiëntveiligheid. 
4.3.5  
Het management maakt aantoonbaar dat medewerkers zich bewust zijn van het risicovolle karakter 
van het eigen handelen en het leveren van een actieve bijdrage aan patiëntveiligheid. 
4.3.6  
Het management zorgt voor opleidingen en trainingen om medewerkers in staat te stellen te voldoen 
aan wat van hen wordt gevraagd in het kader van patiëntveiligheid en zorgt dat medewerkers 
aantoonbaar kennis hebben van patiëntveiligheidsonderwerpen volgens deze NTA. 
4.3.7  
Het management bewerkstelligt dat in het introductie- en inwerkprogramma van nieuwe en/of 
tijdelijke medewerkers aandacht wordt besteed aan patiëntveiligheid en dat nieuwe en/of tijdelijke 
medewerkers bekend zijn met patiëntveiligheidsonderwerpen en het patiëntveiligheidsbeleid van het 
ziekenhuis. 
4.3.8  
Het management bewerkstelligt dat binnen het ziekenhuis een systeem aanwezig is waarbij de 
betrokkenen bij een calamiteit de mogelijkheid van nazorg krijgen aangeboden. 
4.3.9  
Het management evalueert periodiek het functioneren van medewerkers met betrekking tot 
patiëntveiligheid binnen het bestaande functioneringssysteem van het ziekenhuis. 
 
4.4 Management van derden 
Management van derden heeft betrekking op het toelaten van personen van buiten het ziekenhuis die, 
al dan niet via schriftelijke overeenkomsten, bepaalde werkzaamheden verrichten binnen het 
ziekenhuisterrein. 
Derden, niet zijnde patiënten, moeten handelen volgens de in dat ziekenhuis gestelde eisen ten aanzien 
van patiëntveiligheid. 
 
In fase 2 zullen de basiseisen aan het management van derden op het gebied van patiëntveiligheid 
worden beschreven. 
 
4.5 Patiëntenparticipatie 
Patiënten worden betrokken bij het formuleren en het uitvoeren van het patiëntveiligheidsbeleid. De 
eigen inbreng en verantwoordelijkheid van patiënten op het gebied van patiëntveiligheid wordt 
gestimuleerd. 
4.5.1  
Het management maakt aantoonbaar op welke manier patiënten actief en systematisch worden 
betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het patiëntveiligheidsbeleid. 
4.5.2  
Het management zorgt voor heldere informatie over waar patiënten terecht kunnen met meldingen 
van incidenten, klachten en/of claims, zodat patiënten weten welke wegen zij kunnen bewandelen in 
het geval van onvrede. 
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* Wanneer in 4.5 wordt gesproken over ‘patiënten’, kan ook worden gelezen ‘Patiënten en, indien van 
toepassing, functioneel naasten en patiëntenvertegenwoordigers’. 
 
4.6 Prospectieve risico-inventarisatie 
Prospectieve risico-inventarisatie omvat het prospectief identificeren, analyseren en beoordelen van 
risico’s door deskundigen met gebruik van geschikte methoden. De resultaten worden schriftelijk 
vastgelegd en vormen mede de basis voor het treffen van maatregelen ter vergroting van de 
patiëntveiligheid. 
4.6.1  
Het management zorgt voor prospectieve inventarisatie van de belangrijkste risico’s voor de patiënt 
voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied door: 
a) gebruik te maken van geschikte methoden om prospectief risico’s te inventariseren (zie bijlage D); 
b) de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de prospectieve risico-

inventarisatie en het nemen van de benodigde vervolgmaatregelen vast te leggen; 
c) te bewerkstelligen dat de prospectieve risico-inventarisatie wordt uitgevoerd door een deskundig 
      multidisciplinair team dat voldoende middelen en tijd krijgt (zie ook 3.1 en 4.9); 
d) informatie over patiëntveiligheid te analyseren en te beoordelen om mogelijke risico’s te 

identificeren die op prospectieve wijze worden onderzocht; 
e) de resultaten van de prospectieve risico-inventarisatie periodiek schriftelijk vast te leggen, te 

rapporteren en op te volgen (zie ook 4.11). 
 
4.7 Operationele beheersmaatregelen 
Het management integreert maatregelen ten behoeve van patiëntveiligheid in de dagelijkse 
praktijk.  
In fase 2 zullen de basiseisen worden gesteld aan de beheersing van patiëntveiligheid in de dagelijkse 
bedrijfsvoering. Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: integratie van 
patiëntveiligheid in de zorgprocessen; medicatie en inkoop van medicatie (inclusief opslag, 
voorraadbeheer, gebruik, bereiding en toediening); medische apparatuur (procedures met betrekking 
tot aanschaf, instructie, introductie, gebruik, sterilisatie, reiniging, onderhoud en afvoer van medische 
apparatuur) en gebouw(en) en infrastructuur met betrekking tot veiligheid. 
 
4.7.1  
Het management integreert alle beheersmaatregelen die voortkomen uit het VMS als integraal 
onderdeel van de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. 
 
4.8 Beheren en beheersen van veranderingen 
Het management zorgt dat patiëntveiligheid in geval van belangrijke technische, procedurele en/of 
organisatorische veranderingen blijft gewaarborgd. 
4.8.1  
Het management beoordeelt voorafgaand aan veranderingen of deze risico’s voor de patiënt met zich 
meebrengen (zie ook 4.6). 
4.8.2  
Het management neemt maatregelen, op basis van deze beoordeling, voor de nieuw geïntroduceerde 
of gewijzigde risico’s en bewerkstelligt dat na de verandering patiëntveiligheid is gewaarborgd. 
 
4.9 Melden van incidenten en retrospectieve risico-inventarisatie 
Het melden en analyseren van incidenten is een onderdeel van het VMS waardoor inzicht ontstaat 
in de aanwezige risico’s. Het melden vindt plaats op het niveau van de directe werkomgeving van de 
melder. 
Retrospectieve risico-inventarisatie omvat de identificatie, analyse en beoordeling van risico’s. De 
risico’s worden door deskundige medewerkers geïnventariseerd met behulp van daarvoor geschikte 
methoden. Dit geeft het management mede input voor passende maatregelen die moeten worden 
getroffen om patiëntveiligheid te verbeteren. 
4.9.1  
Het management zorgt voor een goed functionerend systeem voor het melden van incidenten voor 
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het eigen verantwoordelijkheidsgebied door: 
a)  medewerkers te stimuleren incidenten te rapporteren; 
b) te zorgen voor een veilig, efficiënt en effectief meldingssysteem voor het melden en registeren  
    van incidenten; hierbij wordt bewerkstelligd dat meldingen kunnen plaatsvinden op het niveau 
    van de directe werkomgeving van de melder; 
c) te bewerkstelligen dat in het kader van het incidentmeldingssysteem minimaal het volgende wordt 
    geregistreerd: de datum, het tijdstip en de locatie van het optreden van het incident, de toedracht 
    en de mogelijke oorzaken van het incident, de eventuele gevolgen voor de patiënt, de classificatie 
    van de ernst van het vermoedelijke letsel, een korte omschrijving van het incident en de 
    maatregel die is genomen om herhaling te voorkomen; 
d) te bewerkstelligen dat meldingen worden geregistreerd en geanalyseerd en een gegevensbestand 
    wordt opgebouwd waarmee inzicht wordt verkregen in structurele incidenten. 
4.9.2  
Het management bewerkstelligt dat de informatie uit het gegevensbestand van incidentmeldingen 
wordt gebruikt om de belangrijkste risico’s te identificeren en voor het uitvoeren van retrospectieve 
risico-inventarisaties om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen, door: 
a) gebruik te maken van geschikte methoden om retrospectief risico’s te inventariseren (zie bijlage D); 
b) de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van de retrospectieve  
    risico-inventarisatie en het nemen van de benodigde vervolgmaatregelen vast te leggen; 
c) te bewerkstelligen dat de retrospectieve risico-inventarisatie wordt uitgevoerd door een deskundig 
    multidisciplinair team dat voldoende middelen en tijd krijgt (zie ook 3.1 en 4.6); 
d) de resultaten van de retrospectieve risico-inventarisatie periodiek schriftelijk vast te leggen, te 
    rapporteren en op te volgen (zie ook 4.11). 
4.9.3  
Het management bewaakt dat informatie uit het incidentmeldingssysteem niet zal worden gebruikt in 
het kader van procedures die kunnen leiden tot het treffen van maatregelen tegen (individuele) 
medewerkers 
en dat deze informatie niet zal worden verstrekt aan derden, niet zijnde de patiënt. 
4.9.4  
Het management toont aan dat medewerkers zich, bij het optreden van een incident, hebben 
afgevraagd of er sprake is van een ernstig incident of calamiteit zoals in de wet bedoeld. Indien het 
incident of de calamiteit valt onder de wettelijke meldingsplicht wordt een incident gemeld aan de 
bevoegde autoriteit. 
4.9.5  
Het management zorgt voor duidelijke afspraken over het omgaan met calamiteiten en communiceert 
deze afspraken naar het eigen verantwoordelijkheidsgebied. 
4.9.6  
Het management bewerkstelligt dat gemelde incidenten worden gecategoriseerd naar fataal incident 
(calamiteit), zeer ernstig incident (calamiteit), ernstig incident, minder ernstig incident, bijna-incident 
(volgens bijlage A). 
 
4.10 Monitoren van uitkomsten en rapportage 
Uitgaande van het geformuleerde beleid en de daarvan afgeleide doelstellingen draagt het 
management zorgt voor het monitoren van de prestaties op het gebied van de patiëntveiligheid in het 
ziekenhuis. In het verlengde hiervan beoordeelt het management de effectiviteit van het VMS. 
Daarnaast vindt rapportage plaats in het ziekenhuis (volgens de rapportagematrix in bijlage A). 
4.10.1  
Het management zorgt voor een periodieke controle op de naleving van verbetermaatregelen die 
zijn doorgevoerd met betrekking tot patiëntveiligheid en het functioneren van het VMS. 
4.10.2  
Het management beoordeelt de effectiviteit van het veiligheidsbeleid en de veiligheidsacties in 
relatie tot de SMART geformuleerde doelstellingen. 
4.10.3  
Het management rapporteert periodiek maar tenminste jaarlijks over de resultaten van het 
toegepaste patiëntveiligheidsbeleid ter beoordeling aan de Raad van Bestuur. 
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4.11 Verbeteren veiligheid van de zorgverlening 
Het management identificeert en implementeert systematisch verbetermaatregelen en evalueert zo 
nodig de effectiviteit ervan op basis van toetsbare resultaten. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij 
het uitgangspunt. 
4.11.1 Het management bewerkstelligt dat mogelijkheden voor verbeteringen worden geïdentificeerd 
in het kader van continu verbeteren. 
4.11.2  
Het management bepaalt op basis van de resultaten van de uitgevoerde 
patiëntveiligheidsactiviteiten welke verbetermaatregelen worden geïmplementeerd om de 
patiëntveiligheid te vergroten. Verbetermaatregelen worden, indien relevant, door multidisciplinaire 
teams gepland en geïmplementeerd. Deze teams voorzien het management, zo nodig, van informatie 
op basis waarvan de effectiviteit van de ingevoerde verbetermaatregelen kan worden geëvalueerd. 
4.11.3  
Het management stelt vast of daadwerkelijk wordt geleerd van implementatie van uitkomsten en 
aanbevelingen. 
4.11.4  
Het management maakt kenbaar op welke wijze opgedane kennis en ervaring en 
verbetermaatregelen intern worden verspreid. 
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Bijlage A 
(normatief) 

Rapportagematrix 
Tabel A.1 — Rapportagematrix 

Type incident Rapportage Incident 
 

Fataal incident (calamiteit)  
overlijden van de patiënt als gevolg van het 
incident 

De betrokken behandelaar of verantwoordelijke 
zorgverlener bewerkstelligt dat de Raad van 
Bestuur binnen 8 h op de hoogte is van het 
incident en rapporteert de gegevens van dit 
incident zo snel mogelijk schriftelijk aan 
de Raad van Bestuur en het management 
 

Zeer ernstig incident (calamiteit)  
blijvende gevolgen voor de patiënt 
(voorbeeld: afzetten verkeerde been, 
lichamelijke/geestelijke invaliditeit; littekens 
vallen niet onder blijvende gevolgen, verminking 
wel) 

De betrokken behandelaar of verantwoordelijke 
zorgverlener bewerkstelligt dat de Raad van 
Bestuur binnen 8 h op de hoogte is van het 
incident en rapporteert de gegevens van dit 
incident zo snel mogelijk schriftelijk aan 
de Raad van Bestuur en het management 
 

Ernstig incident 
tijdelijke gevolgen voor de patiënt 
(voorbeeld: gebroken arm, extra medicatiedosis, 
aanzienlijke verlenging van de opnameduur) 

Het management rapporteert (volgens 4.9.1.c) 
gegevens van het incident per kwartaal aan de 
Raad van Bestuur 
 

Minder ernstig incident  
beïnvloedt de patiënt en/of volgende 
processtappen (voorbeeld: patiënt schrikt van 
incident, wordt boos, de volgende 
behandelstappen lopen vertraging op: 
bijvoorbeeld een operatie die wordt uitgesteld, 
maximaal 3 dagen verlengde opnameduur) 

Het management rapporteert (volgens 4.9.1.c) de 
aantallen van deze incidenten per kwartaal aan de 
Raad van Bestuur 
 

Bijna-incident  
geen gevolgen voor de patiënt of volgende 
behandelstappen 

Het management rapporteert (volgens 4.9.1.c) de 
aantallen van deze incidenten per kwartaal aan de 
Raad van Bestuur 
 

Bij deze onderverdeling naar soorten incidenten is bij ‘gevolgen’ voor de patiënt uitgegaan van 
lichamelijke gevolgen. Deze verdeling is een handvat voor ziekenhuizen bij de rapportage over 
incidenten naar de Raad van Bestuur. De grenzen staan niet vast, er blijft een grijs gebied tussen de 
verschillende soorten incidenten bestaan, maar het gaat te ver om al deze soorten te beschrijven en ze  
onder één van de types te scharen. 
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Bijlage B 
(informatief) 

Opstellen NTA 
Aan de totstandkoming van deze NTA hebben de volgende organisaties meegewerkt: 
— NVZ vereniging van ziekenhuizen 
— Orde van Medisch Specialisten (Orde) 
— Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) 
— academisch ziekenhuis Maastricht (azM) 
— Albert Schweitzer ziekenhuis 
— Amphia Ziekenhuis 
— Amsterdam Medisch Centrum (AMC) 
— Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) 
— Atrium Medisch Centrum (Atrium MC) 
— Centramed 
— Coördinatie Instrumentatie Beheer Ziekenhuizen (CIBZ) 
— Det Norske Veritas (DNV) 
— DSM 
— Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) 
— Flevoziekenhuis 
— IJsselmeerziekenhuizen 
— Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
— Isala Klinieken 
— Gemini Ziekenhuis 
— HagaZiekenhuis 
— Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
— MAASTRO clinic 
— Medisch Centrum Haaglanden (MCH) 
— MediRisk 
— Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS) 
— Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) 
— Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) 
— Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) 
— Orbis medisch en zorgconcern 
— Reinier de Graaf Groep 
— Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) 
— Technische Universiteit Enschede 
— Technische Universiteit Eindhoven 
— Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 
— VU Medisch Centrum (VUMC) 
— Vereniging Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) 
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Bijlage C 
(informatief) 

Conversietabellen NTA 8009, NIAZ, HKZ en ISO 9001 
 

Om inzichtelijk te maken hoe deze NTA zich verhoudt tot de norm ISO 9001:2000 
Kwaliteitsmanagementsysteem, het HKZ basisschema voor kwaliteitsmanagementsystemen en de 
NIAZ Kwaliteitsnorm Zorginstellingen, zijn conversietabellen opgesteld door de werkgroep. In deze 
conversietabellen zijn de aangegeven thema’s uit deze NTA gekoppeld aan ISO-normen, HKZ-
normen en NIAZ-normen. 
HKZ is op dit moment bezig om veiligheid nadrukkelijker op te nemen in het basisschema voor 
kwaliteitsmanagementsystemen. Ook NIAZ heeft aangegeven dat met de revisie van het normenkader 
van het NIAZ, veiligheid nog meer zichtbaar zal worden in het NIAZ-referentiekader. 
 
De opgestelde conversietabellen zijn beschikbaar op <http://www.vmszorg.nl>. 
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Bijlage D 
(informatief) 
 

Voorbeelden van prospectieve en retrospectieve risico-inventarisatie 
 
In 4.6 ‘Prospectieve risico-inventarisatie’ en 4.9 ‘Melden van incidenten en retrospectieve risico-
inventarisatie’ wordt gesproken over verschillende methoden van risico-inventarisatie. In deze bijlage 
zijn enkele voorbeelden van methoden voor prospectieve en retrospectieve risico-inventarisatie 
opgenomen. 
Voor uitgebreide informatie over een van deze voorbeelden wordt verwezen naar de weergegeven 
bronnen. 
 
D.1 Prospectieve risico-inventarisatie 
D.1.1 FMEA 
Een ‘Failure Mode and Effects Analysis’ (FMEA) is een methode om risico’s vroegtijdig op te sporen, 
nog voordat deze daadwerkelijk tot incidenten hebben geleid. De methode wordt al vele tientallen 
jaren gebruikt in de industrie en is erg populair. FMEA kent een aantal varianten zoals FMECA 
(‘Failure Mode Effects and Criticality Analysis’) en HFMEA (‘Healthcare Failure Mode and Effect 
Analysis’). De FMEA maakt het mogelijk om risico's van processen op een gestructureerde manier te 
inventariseren en maakt daarvoor gebruik van een beschrijving van desbetreffende processen. 
 
Informatie is beschikbaar op <http://www.vmszorg.nl> (HFMEA) en <http://www 
patientveiligheid.org>(FMEA). 
 
D.1.2 Bow-Tie 
Het Bow-Tie-model is oorspronkelijk afkomstig uit de petrochemische industrie en de luchtvaart. In 
2006 is deze methode aangepast aan de gezondheidszorg door het AMC en het CBO. Het Bow-Tie-
model wordt grafisch weergegeven in de vorm van een vlinderdas. Hieraan ontleent het model ook 
zijn naam, Bow-Tie betekent namelijk letterlijk ‘vlinderdas’. In het Bow-Tie-model worden 
risicofactoren, preventieve maatregelen en herstelmaatregelen in één model verenigd. Het model geeft 
daardoor een beeld van de manier waarop veiligheid in complexe systemen wordt gewaarborgd en 
gemanaged. Met behulp van het model kan de route van een incident van begin tot eind, met eventueel 
falende barrières, worden gevolgd. Informatie is beschikbaar in het draaiboek Bow-Tie (CBO/AMC). 
 
D.2 Retrospectieve incident-analyse 
Om zoveel mogelijk te leren van meldingen van ongewenste gebeurtenissen, is het van belang deze 
meldingen systematisch te analyseren. Dit kan met behulp van verschillende methoden. 
 
D.2.1 PRISMA: ‘prevention and recovery information system for monitoring and analysis’ 
De PRISMA-methode is ontwikkeld door de Veiligheidsmanagement Groep van de Technische 
Universiteit Eindhoven. De methode is oorspronkelijk toegepast in de chemische industrie en vanwege 
positieve ervaringen in deze industrie, is een medische versie ontwikkeld. 
 
De PRISMA-methode bestaat uit drie componenten, te weten: 
1) incidentbeschrijving; 
2) oorzakenclassificatie; 
3) vertaalslag naar structurele verbetermaatregelen. 
Incidenten worden eerst beschreven in de vorm van ‘oorzakenbomen’ door een aantal keer de 
‘waarom’- vraag te stellen. Onderaan de boom komen de zogenoemde ‘basisoorzaken’ te staan. 
Deze basisoorzaken worden stuk voor stuk geclassificeerd naar technische, organisatorische en 
menselijke faaloorzaken en worden in een database bijgehouden. 
Door analyse van de gegevens in de database kunnen trends worden gesignaleerd. Periodiek wordt 
bekeken welke oorzaken aan veel incidenten ten grondslag liggen en op basis hiervan kunnen met 
behulp van de ‘classificatie-actiematrix’ geschikte verbetermaatregelen worden benoemd. 
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Informatie is beschikbaar op <http://www.platformpatientveiligheid.nl>. 
 
D.2.2 SIRE: systematische incident reconstructie en evaluatie 
SIRE is de Nederlandse variant van de ‘Root Cause Analysis’ (RCA). Het is een methode om het 
ontstaan en verloop van incidenten inzichtelijk te maken. Hierdoor wordt het mogelijk om de 
basisoorzaken (root causes) te identificeren en gefundeerde maatregelen te nemen om te voorkomen 
dat deze oorzaken zich herhalen, dan wel voorkomen dat deze oorzaken in de toekomst wederom 
kunnen leiden tot schade. 
 
Een SIRE wordt opgebouwd uit zes stappen: 
1) identificeer het incident en verzamel de relevante informatie; 
2) maak de verzamelde data inzichtelijk en overzichtelijk; 
3) identificeer het probleem en maak zo nodig een prioritering; 
4) onderzoek het probleem nauwkeurig; 
5) identificeer mogelijke interventies om de veiligheid en/of kwaliteit te verbeteren; 
6) maak een verslag. 
In onder meer Amerika, Engeland en Denemarken zijn artsen en verpleegkundigen zeer te spreken 
over SIRE. Het heeft bijgedragen aan een cultuur waarin men niet bang is om over fouten te praten en 
in staat is om van fouten en incidenten te leren. Ook leidt het tot een verhoogde meldingsbereidheid, 
waardoor duidelijker wordt waar de veiligheid het eerst moet worden verbeterd. 
Informatie is beschikbaar op <http://www.umcutrecht.nl/zorg/>. 
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Bijlage E 
(informatief) 

Veiligheidscultuur 
In deze NTA worden de basiseisen aan een VMS voor ziekenhuizen beschreven. Bij het invoeren van 
een veiligheidsmanagementsysteem is (het veranderen van) de cultuur in een instelling een belangrijk 
onderdeel. 
Bij deze NTA is er door de betrokkenen voor gekozen om geen expliciete eisen te formuleren aan het 
onderdeel cultuur. Omdat cultuur een onlosmakelijk onderdeel vormt van alle aspecten van het 
managementsysteem van een ziekenhuis, is er voor gekozen de eisen aan cultuur impliciet te laten 
volgen uit de andere basiseisen. Dit is, onder andere, gedaan door expliciete eisen voor commitment 
van de Raad van Bestuur en het management van het ziekenhuis te formuleren. 
Zo wordt vereist dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de veiligheidscultuur en het 
verspreiden van voorbeelden van goede zorg over de afdelingen. Van het management wordt vereist 
dat het voorwaarden creëert voor het ontstaan van een veiligheidscultuur in het ziekenhuis. Cultuur 
wordt voornamelijk gekenmerkt door gedeelde normen en opvattingen. Deze gedeelde normen en 
opvattingen moeten worden gedocumenteerd en gecommuniceerd in een taal die in het ziekenhuis 
gebruikelijk en begrijpelijk is. Het management behoort tevens op aantoonbare wijze de implementatie 
van het patiëntveiligheidsbeleid op afdelingsniveau te faciliteren en te stimuleren. Ook zijn er eisen in 
deze NTA opgenomen met betrekking tot het uitdragen van en begrijpelijk communiceren over het 
patiëntveiligheidsbeleid. 
Medewerkers worden gestimuleerd zich bewust te zijn van het risicovolle karakter van het eigen 
handelen en leveren een actieve bijdrage aan patiëntveiligheid. In deze NTA wordt ervan uitgegaan 
dat training van medewerkers een belangrijke voorwaarde is voor het veranderen van de cultuur in een 
instelling. Om deze reden is de eis geformuleerd dat het management zorgt voor opleidingen en 
trainingen, om medewerkers in staat te stellen te voldoen aan wat van hen wordt gevraagd in het kader 
van veiligheidsmanagement. 
Hiernaast zijn er eisen gesteld aan het periodiek evalueren van het functioneren van medewerkers met 
betrekking tot patiëntveiligheid en zijn specifieke introductie- en inwerkprogramma’s vereist op het 
gebied van patiëntveiligheid. 
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