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Chapter 8

SAMENVATTING

High-risk medicatie omvat alle medicatie die geïnjecteerd kan worden, zoals 
intraveneuze infusen of subcutane en intramusculaire injecties. Ongeveer 90% van alle 
patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis krijgen een vorm van high-risk medicatie 
toegediend tijdens zijn of haar opname.1 Het toedienen van high-risk medicatie brengt 
ook risico’s met zich mee. Met name heeft deze medicatie een snel therapeutisch effect 
en als er iets verkeerd gaat in de toediening, dan is dat vaak onomkeerbaar. Indien er 
fouten worden gemaakt bij de toediening, dan kan dit snel leiden tot schade voor 
een patiënt. We spreken dan van zorggerelateerde schade: een onbedoelde uitkomst 
die is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of het zorgsysteem 
met schade voor de patiënt die zodanig ernstig is dat er sprake is van een tijdelijke of 
permanente beperking of het overlijden van de patiënt.2

De meeste zorggerelateerde schade met medicatie ontstaat tijdens het toedienen.3-5 
Naar schatting is ongeveer 10% van alle toedieningen met high-risk medicatie 
geassocieerd met ten minste één onbedoelde uitkomst (hierna: adverse event).6

Het meten van adverse events, naar wat fout gaat in de zorg, is één manier van het 
kijken naar patiëntveiligheid. Het wordt ook wel het Safety-I perspectief genoemd 
(Veiligheid-I).7 Safety-I was in de afgelopen decennia de standaard en het meeste 
onderzoek is gedaan vanuit het Safety-I perspectief. Het Safety-II (Veiligheid-II) 
perspectief is relatief nieuw en focust zich op het begrijpen van het werkproces zoals 
dat in de praktijk plaatsvindt, vanuit de gedachte dat het vaak goed gaat. Het richt zich 
op de veerkracht en variabiliteit in processen.7 De grootste verschillen tussen Safety-I en 
Safety-II is dat Safety-II zich niet alleen focust op wat er fout gaat (het negatieve), maar 
juist ook op processen die goed gaan. Safety-II is meer proactief en het ziet mensen als 
onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem.

Het toedienen van high-risk medicatie is een taak die belegd is bij verpleegkundigen. 
In het afgelopen decennium is de rol van verpleegkundigen tijdens het toedienen 
van high-risk medicatie veranderd. In het bijzonder door een toename van training 
gerelateerde interventies, het invoeren van diverse protocollen, een toename van 
interventies die het aantal verstoringen tijdens het toedienen voorkomt en door steeds 
meer ondersteuning van informatietechnologie. In eerdere studies naar het proces van 
het toedienen van high-risk medicatie lag de focus met name op één van deze aspecten. 
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Het medicatieproces is echter erg complex,8 waardoor het belangrijk is om het hele 
zorgsysteem rondom het toedienen van high-risk medicatie te begrijpen.

Om het toedienen van high-risk medicatie in Nederlandse ziekenhuizen veiliger te 
laten verlopen, is tussen 2008 en 2012 een protocol ingevoerd als onderdeel van het 
Veiligheids Management Systeem (VMS). Het VMS-protocol voor het veilig toedienen 
van high-risk medicatie bevat in totaal 25 handelingen die volledig uitgevoerd dienen te 
worden.9 In 2020 is dit protocol nog steeds het geldende protocol. In 2011/2012 heeft 
een eerste evaluatie plaatsgevonden van dit VMS-thema. Hieruit bleek dat in slechts 
19% van alle 2154 geobserveerde toedieningen het protocol volledig werd uitgevoerd.10 
De handelingen met de laagste naleving waren: het uitvoeren van handhygiëne, het 
identificeren van de juiste patiënt en het uitvoeren van de tweede controle door een 
andere verpleegkundige.10 Vragen die hierdoor ontstonden waren: wat zijn de redenen 
voor de lage naleving, is het protocol wel haalbaar of te complex in de dagelijkse 
praktijk en wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij het naleven van het 
protocol?

Om het hele zorgsysteem rondom het toedienen van high-risk medicatie nog beter 
te begrijpen, kan het Systems Engineering Initiative for Patient Safety (SEIPS) model 
gebruikt worden als theoretische basis.11 Het SEIPS (spreek uit als: sieps) model is 
geïntroduceerd in 2006 en herzien in 2013. Met het SEIPS 2.0 model kunnen interacties 
begrepen worden tussen het werksysteem, processen en uitkomsten.11 In het SEIPS 
2.0 model is ook een aanpassingsvermogen fase opgenomen.12 Het model houdt 
zodoende rekening met de variabiliteit in processen en met zorgprofessionals die zich 
constant moeten aanpassen terwijl ze tegelijkertijd de veiligheid voor de patiënt moeten 
garanderen. Deze fase is dus in lijn met het Safety-II perspectief.

Dit proefschrift richt zich op het complexe proces van het toedienen van high-risk 
medicatie door verpleegkundigen in ziekenhuizen. Het doel is om een   beter inzicht te 
krijgen in dit proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het SEIPS 2.0 model als een 
theoretische basis. Uiteindelijk zal hiermee bijgedragen worden aan het verminderen 
van het risico op  het ontstaan van  toedieningsfouten met high-ris k  medicatie bij 
toekomstige patiënten.
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Om dit doel te bereiken, zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Wat is de huidige naleving van het VMS-protocol voor het veilig toedienen van  
high-risk medicatie bij verpleegkundigen in het ziekenhuis en wat is de huidige 
frequentie van adverse events met medicatie?

2. Welke interacties in het werksysteem en aanpassingen bestaan er voor verpleegkundigen 
tijdens het toedienen van high-risk medicatie?

De eerste onderzoeksvraag komt aan de orde in de hoofdstukken 2, 4 en 5 van dit 
proefschrift. In hoofdstuk 2 is een tweede evaluatie uitgevoerd van het VMS-protocol 
voor het veilig toedienen van high-risk medicatie. In zestien Nederlandse ziekenhuizen 
zijn in totaal 372 toedieningen van high-risk medicatie geobserveerd. De naleving 
van het protocol was compleet wanneer de negen meest belangrijke en meetbare 
handelingen volledig waren uitgevoerd. De naleving van het volledige protocol was 22% 
in 2015/2016. Er bleek geen significante verandering te zijn met de eerste evaluatie 
uit 2011/2012 (19%). De naleving van de individuele handeling ‘patiëntidentificatie’ 
bleek echter wel significant verbeterd: 61% in 2011/2012 versus 80% in 2015/2016. 
Het gebruik van barcodescanners om de patiëntidentificatie uit te voeren kan voor deze 
stijging gezorgd hebben. De naleving van de ‘tweede controle’ bleef onveranderd en 
werd uitgevoerd in slechts 47% van de toedieningen. Op basis van de resultaten wordt 
geadviseerd om andere interventies toe te passen om de naleving van met name de 
tweede controle en handhygiëne te verbeteren. Deze interventies dienen gericht te zijn 
op verpleegkundigen zelf en dienen op maat gemaakt te worden voor elke afdeling.

In de haalbaarheidsstudie in hoofdstuk 4 werd nagegaan of het mogelijk was om de 
naleving van de VMS-protocollen voor het veilig klaarmaken en toedienen van high-
risk medicatie te berekenen door gebruik te maken van routinematig geregistreerde 
data uit het elektronisch patiëntendossier (EPD). De handelingen uit de protocollen 
werden allereerst vertaald naar zestien data-elementen die nodig waren om de naleving 
te berekenen. In twaalf Nederlandse ziekenhuizen is een interview gehouden met 
zorgprofessionals om te achterhalen in hoeverre alle data-elementen in het EPD waren 
terug te vinden. Negen van de zestien data-elementen bleken terug te vinden in het 
EPD van de ziekenhuizen. Acht data-elementen hadden een gestructureerd formaat. 
De zeven missende data-elementen waren met name gerelateerd aan handelingen 
zoals ‘verzamelen van materialen’ of ‘uitvoeren van handhygiëne’. Het berekenen 
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van de naleving op basis van routinematig geregistreerde data uit het EPD is dus niet 
volledig haalbaar. Het is echter belangrijk om te bepalen welke handelingen in het EPD 
geregistreerd moeten worden en welke gemonitord moeten worden door middel van 
audits. Daarnaast is het nodig om het VMS-protocol te herzien om beter te voldoen aan 
de huidige klinische praktijk. De resultaten uit deze studie kunnen gebruikt worden als 
richtsnoer voor die herziening.

De studie beschreven in hoofdstuk 5 is gericht op patiëntenuitkomsten, namelijk op 
het aantal adverse events met medicatie uit specifiek één medicatiegroep: opiaten. 
Gegevens uit drie patiënten dossierstudies uit 2008, 2011/2012 en 2015/2016, in totaal 
10.917 patiëntendossiers, zijn bestudeerd door getrainde verpleegkundigen en medisch 
specialisten. Hierna werd de aard van de patiëntendossiers waarbij opiaten betrokken 
waren beschreven. De aard bestond uit het type adverse event, toe te schrijven factoren 
en de potentiële vermijdbaarheid. Uit deze studie bleek dat 357 adverse events met 
medicatie waren opgetreden. Hiervan waren 28 (8%) gerelateerd aan opiaten. Elf opiaat 
gerelateerde adverse events werden beoordeeld als potentieel vermijdbaar, waarvan 
tien veroorzaakt werden door doseerfouten. Vier adverse events met opiaten hebben 
mogelijk bijgedragen aan het overlijden van de patiënt. Het risico op opiaat gerelateerde 
adverse events was tot slot hoger bij oudere patiënten. Ondanks dat het percentage 
opiaat gerelateerde adverse events in deze studie laag is, blijft het risico op serieuze 
complicaties groot. Het is aan te bevelen om deze resultaten te gebruiken om hierover 
het bewustzijn bij artsen en verpleegkundigen te vergroten. Toekomstige interventies 
moeten gericht zijn op het veilig doseren van opiaten zowel bij het voorschrijven als 
het toedienen en met name bij oudere patiënten.

De tweede onderzoeksvraag komt aan de orde in de hoofdstukken 2, 3 en 6 van dit 
proefschrift. In de tweede evaluatie studie in hoofdstuk 2 is tevens onderzocht welke 
verbeterinitiatieven ziekenhuizen hebben geïmplementeerd. Dit betreffen steeds 
meer technologische hulpmiddelen om het toedienproces van high-risk medicatie 
te ondersteunen (technologische interactie), bijvoorbeeld barcodescan systemen 
en slimme infuuspompen. Met het scannen van de barcode op het polsbandje van 
de patiënt is het identificeren van zijn/haar identiteit makkelijker en wordt dit ook 
automatisch geregistreerd in het EPD. Andere initiatieven hebben te maken met 
de organisatie, het ziekenhuis (organisatorische interactie), door bijvoorbeeld het 
aanstellen van aandachtsvelders, het instellen van een buddy-systeem en het uitvoeren 
van interne audits.
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Het doel van de studie in hoofdstuk 3 was de frequentie en oorzaken te achterhalen van 
verstoringen tijdens het toedienen van high-risk medicatie. De data werden verzameld 
tijdens zowel de eerste als de tweede evaluatie van het VMS-protocol voor het veilig 
toedienen van high-risk medicatie. Een verstoring werd gedefinieerd als een situatie 
waarin een pauze tijdens de toediening noodzakelijk was of waarin de verpleegkundige 
werd afgeleid maar toch door kon gaan met de toediening. In totaal werden 2526 
toedieningen geobserveerd. Tijdens 291 (12%) observaties werd de verpleegkundige 
verstoord (omgevingsinteractie). De meeste verstoringen werden veroorzaakt door 
andere verpleegkundigen (19%) of patiënten (19%). Niet-storen hesjes werden tijdens 
slechts 61 toedieningen (2%) gedragen. Er zal kritisch moeten worden overwogen welke 
interventies effectief de patiëntveiligheid verbeteren tijdens het toedienen van high-
risk medicatie.

De laatste studie, beschreven in hoofdstuk 6, is een kwalitatieve verdiepingsstudie 
gericht op de tweede controle bij het toedienen van high-risk medicatie. Op vier 
verpleegafdelingen van twee Nederlandse ziekenhuizen zijn in totaal 27 verpleegkundigen 
geïnterviewd. Het doel was om een vergelijking te maken tussen het beoogde proces 
van de tweede controle zoals vastgelegd in het VMS-protocol (work-as-imagined) en 
het proces zoals dat in de dagelijkse praktijk (work-as-done) plaatsvindt. Het verschil 
tussen het beoogde doel en de praktijk geeft inzicht in aanpassingsmogelijkheden 
van verpleegkundigen. Er is gebruik gemaakt van de Functional Resonance Analysis 
Method (FRAM), een methode waarmee de work-as-done visueel inzichtelijk wordt 
gemaakt. Uit dit onderzoek is gebleken dat verpleegkundigen de tweede controle bij 
het toedienen van high-risk medicatie splitsen in een digitale en een fysieke controle 
(aanpassing). De digitale controle wordt routinematig uitgevoerd. Om te bepalen of 
de fysieke controle prioriteit moet krijgen, voeren verpleegkundigen een risicoanalyse 
uit met diverse criteria. Een voorbeeld hiervan is hoe bekend ze zijn met het toe te 
dienen medicijn, of er voldoende personeel beschikbaar is en wat de conditie van de 
betreffende patiënt is. Als conclusie kan worden gesteld dat er een verschil is tussen het 
beoogde proces en de dagelijkse praktijk. Het is onduidelijk of deze variabiliteit in het 
proces ook adverse events veroorzaakt. Overwogen moet worden in hoeverre variatie 
in het proces van de tweede controle acceptabel en veilig is.

Hoofdstuk 7 beschrijft de algemene discussie van dit proefschrift. Naast de 
belangrijkste bevindingen wordt een reflectie gegeven in het licht van andere literatuur. 
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Tevens worden vier aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek en de klinische 
praktijk:

1. Focus op de omslag van Safety-I naar Safety-II

In dit proefschrift is met name FRAM gebruikt als Safety-II methode. FRAM was erg 
nuttig om de complexiteit van zorgprocessen in kaart te brengen. Toekomstige studies 
die FRAM gebruiken kunnen methodologische verbeteringen van andere FRAM-studies 
benutten. Een andere mogelijke Safety-II onderzoeksmethode om te leren waar in het 
proces verbeteringen kunnen plaatsvinden is de Resilience Assessment Grid (RAG) 
waarbij een profiel wordt gemaakt van het vermogen van een organisatie om incidenten 
te monitoren, erop te anticiperen, ervan te leren en erop te reageren. Positief incident 
melden is daarnaast een opkomende trend in ziekenhuizen en kan zorgen voor een 
positieve cultuur. Goede voorbeelden worden gemeld om ervan te leren en om te 
achterhalen welke elementen daaraan hebben bijgedragen.

Meer onderzoek is ook gewenst om gericht in kaart te brengen wat de afwegingen 
zijn van verpleegkundigen in het toedienproces van high-risk medicatie. Wanneer deze 
afwegingen bekend zijn, kan men bepalen hoe ze beoordeeld moeten worden, welke 
afwegingen prioriteit moeten krijgen en welke veilig zijn of de patiëntveiligheid 
bedreigen.

2. Bestudeer de patiëntenreis met behulp van SEIPS 3.0

In januari 2020 is het SEIPS 3.0 model gepubliceerd waarin de patiëntenreis een centraal 
onderdeel is geworden.13 Het is aan te bevelen om het toedienproces van high-risk 
medicatie in de context van het hele zorgproces ook vanuit het patiëntenperspectief 
nader te onderzoeken, met behulp van SEIPS 3.0. Bijvoorbeeld over hoe patiënten 
betrokken kunnen worden bij het uitvoeren van de tweede controle.

3. Herzie het huidige protocol voor het veilig toedienen van high-risk medicatie

Het huidige VMS protocol voor het veilig toedienen van high-risk medicatie moet 
worden herzien, met name om de voordelen van technologische hulpmiddelen te 
integreren. Daarnaast zou een expertgroep kunnen bediscussiëren welke handelingen 
uit het protocol nog gemeten moeten worden en welke niet. Het blijven meten van de 
tweede controle en het uitvoeren van handhygiëne wordt nog steeds aanbevolen; het 
blijken de meest lastigste en complexe handelingen te zijn.

8
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Bij het herzien van het protocol is het van belang te realiseren dat 100% naleving 
weliswaar wenselijk is, maar in de praktijk niet altijd haalbaar. De huidige praktijk 
suggereert bijvoorbeeld dat het niet langer wenselijk kan zijn om voor alle medicatie 
een volledige tweede controle te eisen. Als alternatief kan het protocol twee onderdelen 
bevatten: één gedeelte welke een standaard aantal handelingen bevat en één gedeelte 
die aan te passen is per afdeling.

4. Investeer in cultuur versterkende interventies

Het is een illusie om te denken dat als we ons focussen op wat goed gaat en het protocol 
herzien, dat dan alle problemen zijn opgelost. De focus zou ook meer moeten liggen 
op de cultuur rondom het toedienen van high-risk medicatie. Dit proefschrift bevestigt 
dat verpleegkundigen niet zonder reden afwijken van het protocol. Aanbevolen wordt 
om een cultuur te creëren waarin de beoordeling van verpleegkundigen gezien kan 
worden als een goede praktijk waarvan geleerd kan worden. Toekomstig onderzoek 
zou zich moeten focussen op deze beoordeling en het effect van het uitvoeren van een 
risicoanalyse op Safety-I (medicatiefouten) en Safety-II (klinische praktijk).
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