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CHAPTER 12

DUTCH SUMMARY – NEDERLANDSE SAMENVATTING 
PATIËNTVEILIGHEID IN DE ACUTE ZORGKETEN:

“IS HET THUIS VEILIGER?”

‘The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures  
the disease’ 
Voltaire
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PATIËNTVEILIGHEID IN DE ZORG 
Dit proefschrift gaat over het inzichtelijk maken en verbeteren van patiëntveiligheid 

in Nederlandse en Europese ziekenhuizen. Het onderzoek in dit proefschrift beschrijft 

nieuwe inzichten en potentiele verbeterstrategieën ten behoeve van veiligheidskwesties in  

de acute zorgketen.  

Door toenemende vergrijzing , de marktwerking en aanhoudende bezuinigingen in de zorg  

neemt de werkdruk op ziekenhuizen en zorgverleners toe. Ondanks een afname van 

spoedeisende hulp presentaties in de laatste jaren, is er een toename van het aantal opnames. 

Hierdoor zijn ziekenhuizen vaak vol en loopt de patiëntenstroom op de spoedeisende hulp 

dagelijks vast. Met name de toename van stroom van oudere patiënten zorgt voor opstopping 

omdat deze meer en vaak langere toegepaste zorg vergt door hun multimorbiditeit, polyfarmacie 

en atypische presentatie van klachten. Huisartsen trachten acute patiëntenstromen indien 

mogelijk af te wenden uit het ziekenhuis door patiënt zelf te behandelen, op te nemen in 

een eerstelijns verblijf of te verwijzen voor een poliklinisch consult, zij functioneren als een 

poortwachter. Helaas zijn door de toename van sociale hulpvragen van met name oudere 

patiënten (‘het gaat niet meer thuis’) in combinatie met het terugschroeven van budget voor 

verpleegtehuizen ook de huisartsen in de zorgketen vaak overbelast. 

Communicatie in en coördinatie binnen de zorgketen zijn essentieel voor de stroomlijning 

ervan, echter komen deze factoren door de huidige belasting op het zorgstelsel in het geding. 

Hierdoor komt patiëntveiligheid potentieel in gevaar en kunnen ‘Serious Adverse Events’ 

(ernstige ongewenste voorvallen) zoals ongeplande heropname, onverwachte intensive care 

opname of in het ergste geval overlijden het gevolg zijn. Patiëntveiligheid wordt gedefinieerd 

als: het vermijden, voorkomen, en verminderen van ongewenste uitkomsten of lichamelijk 

letsel ten gevolge van het zorgproces. Ondanks toegenomen aandacht voor en projecten ter 

bevordering van patiëntveiligheid komen deze ongewenste uitkomsten nog steeds te vaak 

voor. Zo krijgt 1 op elke 10 patiënten te maken met ongewenste schade tijdens zijn traject 

door de zorgketen. 

Om de patiëntveiligheid te bevorderen is er een cultuurverandering nodig in ziekenhuizen. 

Zorgverleners en bestuurders dienen zich bewust te zijn van hun rol in het systeem, en 

verantwoordelijkheid te nemen ten behoeve van de veiligheid van de patiënt. Door de grote 

administratieve last van kwaliteitsindicatoren van externe partijen hebben zorgverleners het 

gevoel dat het daadwerkelijke probleem op de vloer niet goed in kaart wordt gebracht, dan 

wel gemeten. De motivatie voor het goed uitvoeren van zorg lijkt nu vooral ‘het aankruisen 

van extern opgelegde hokjes’ in plaats van intrinsiek willen dat de patiënt daadwerkelijk in een 

veiligere omgeving zorg krijgt. 

De belangrijkste speler binnen patiëntveiligheid blijft uiteraard de patiënt. Te vaak echter, 

wordt er in onderzoek en hervorming van de zorg, niet de opinie gevraagd van deze essentiële 

stakeholder. De patiënt blijft de enige persoon die het traject van begin tot einde in diepgang 
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meemaakt, en hij zal dan ook waardevolle inzichten hebben ten behoeve van de verbetering 

van zorg. 

In dit proefschrift zijn de inzichten gebruikt van de stakeholders die op de frontlinie betrokken 

zijn bij (bijna) incidenten in het ziekenhuis, met een grote focus op de patiënt en zijn 

zorgverleners. Onze hypothese was dat het gebruik van deze perspectieven zou leiden tot 

nieuwe inzichten, verbeterstrategieën, en tevens meer bewustwording onder zorgverleners 

zou creëren.

DE START VAN DE ACUTE ZORGKETEN: NIEUWE MANIEREN VAN 
ZORG ORGANISEREN  
In het eerste deel van dit proefschrift bestudeerden wij nieuwe manieren om het eerste deel van 

de acute zorgketen voor patiënten effectiever en veiliger te maken. In de afgelopen decennia 

zijn er verschuivingen geweest in het originele model van opname via de spoedeisende hulp 

naar (gewone) klinische afdelingen. Acute opname afdelingen (AOA), bestaan in Nederland 

sinds 2000. Het zijn afdelingen die bemand en uitgerust zijn om patiënten op te nemen met 

een acuut medische aandoening voor een snelle multidisciplinaire en medisch specialistische 

evaluatie. De zorg op deze afdeling is voor een bepaalde periode (meestal tussen 24 en 72 

uur) waarna patiënten naar huis worden ontslagen, dan wel naar gewone klinische afdelingen 

worden overgeplaatst. In hoofdstuk 2 beschreven wij in een systematisch literatuuroverzicht 

de positieve effecten van het implementeren van een AOA op patiënt uitkomsten zoals 

opnameduur en patiënttevredenheid. Ook gaven wij de huidige stand van zaken in Nederland 

weer en deden wij een aanbeveling voor een nationale richtlijn. In hoofdstuk 3 werden 

patiënten gedurende hun opname op de AOA middels gevalideerde vragenlijsten (PROMS: 

Patient Reported Outcome Measures) gevraagd naar hun ervaringen en gevoel van veiligheid. 

Patiënten op deze afdeling voelden zich veilig en de resultaten van het onderzoek konden 

direct teruggekoppeld worden naar de verpleegkundigen en artsen op de werkvloer, wat hen 

motiveerden deze goed gewaardeerde zorg te blijven leveren. 

VERMIJDEN VAN ONGEWENSTE VOORVALLEN OP DE KLINISCHE 
AFDELINGEN 
Ondanks het feit dat niet alle geïmplementeerde interventies en strategieën voor het verbeteren 

van patiëntveiligheid gebruiksvriendelijk en bijdragend worden bevonden in de klinische  

praktijk, toont dit proefschrift dat een adequaat ingevoerd instrument daadwerkelijk kan 

bijdragen aan het voorspellen en mogelijk voorkomen van ongewenste uitkomsten. In 

hoofdstuk 4 identificeerden wij factoren die bijdroegen aan 50 ongeplande Intensive Care 

opnames. Middels een PRISMA-analyse werd gevonden dat voornamelijk menselijk gerelateerde 

monitoringsfouten een oorzaak waren voor deze ongewenste uitkomsten. Doordat patiënten 

op de klinische afdelingen niet adequaat werden bewaakt, was er vaak te laat herkenning 

van hun achteruitgang, waardoor overplaatsing naar de Intensive Care noodzakelijk was. 

In hoofdstuk 5 toonden wij het effect aan van een adequaat geïmplementeerde ‘Early 
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Warning Score’, een score die is ontwikkeld om deze patiënten tijdig op te sporen om verdere 

achteruitgang te voorkomen. Deze tool zorgt dat er bij een afwijkende score tijdig een arts 

wordt gewaarschuwd, waardoor eerder de juiste zorg wordt geleverd. Een afwijkende score 

was in de heterogene ziekenhuispopulatie een goede voorspeller van ongewenste uitkomsten, 

wat de betrouwbaarheid van dit instrument benadrukt. 89% van de meldingen werd volgens 

protocol uitgevoerd, desalniettemin werd nog steeds een aanzienlijk deel van kritieke scores 

gemist, hier is nog ruimte voor verbetering.

HET GEBRUIK VAN KWALITEITSINDICATOREN OM 
PATIËNTVEILIGHEID TE METEN EN WAARBORGEN 
In Nederland zijn er momenteel ongeveer 3400 kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. 

Er is veel weerstand onder zorgverleners over deze indicatoren: ze staan niet in verbinding met 

het echte werk op de vloer, zijn tijdsintensief, en te administratief. Het percentage heropnames 

binnen 30 dagen na een eerdere klinische opname in hetzelfde ziekenhuis is samen met een 

onverwacht lange opnameduur en overlijden in het ziekenhuis, één van de ‘major adverse 

events’ die gelden als indicator voor een negatieve uitkomst van klinische ziekenhuiszorg in 

Nederland. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is het percentage heropnames al 

enige jaren één van de indicatoren voor de kwaliteit en veiligheid van ziekenhuizen. Een hoog 

percentage heropnames kan in deze landen resulteren in een geldboete. 

Dit proefschrift trekt het huidige gebruik van kwaliteitsindicatoren ‘heropnames’ en ‘overlijden 

in het ziekenhuis’ in twijfel, en beargumenteert dat de gepresenteerde cijfers van deze 

indicatoren vaak geen betrouwbare afspiegeling zijn van de daadwerkelijke veiligheid en 

kwaliteit van geleverde zorg in ziekenhuizen.

Middels een PRISMA-analyse in hoofdstuk 6 maakten wij van 50 heropnames een oorzaken-

risicoprofiel. Dit onderzoek toonde aan dat vermijdbare heropnames met name veroorzaakt 

worden door menselijke coördinatie-fouten, bijvoorbeeld geen goede medicatieoverdracht naar 

de thuissituatie. Deze studie benadrukte het belang van adequate en efficiënte communicatie 

en coördinatie in de zorgketen om zo mogelijk vermijdbare heropnames te voorkomen. Het 

opiniestuk in hoofdstuk 7 becommentarieert waarom de heropname in zijn huidige vorm geen 

betrouwbare indicator is van kwaliteit van zorg. Het waarheidsgetrouw vormgeven van deze 

indicator is een opgave, want heropnames hebben vaak meerdere oorzaken, binnen en buiten 

(de macht van) het ziekenhuis. De huidige indicator houdt geen rekening met vermijdbaarheid, 

en generaliseert ziekenhuizen door niet te corrigeren voor hun ziektezwaarte. In hoofdstuk 8  

hebben wij gekeken of medisch specialisten (in opleiding) het met elkaar eens zijn over de 

vermijdbaarheid van heropnames. Dit is gedaan omdat in de huidige literatuur conclusies 

met name berust op de opinie van een klein aantal artsen. Dit onderzoek liet zien dat de 

526 artsen die deelnamen het niet eens waren over de vermijdbaarheid van de heropname. 

Er was wel consensus over de patiënten die een hogere kans hadden om heropgenomen te 

worden. Dit onderzoek geeft aan dat huidige literatuur met een kritisch oog bekeken moet 

worden en dat vermijdbaarheid opnemen in de kwaliteitsindicator ‘heropname’ een lastige 
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taak is. Relatief de meeste onderzoekuren in dit proefschrift werd verricht in onderzoek dat 

wordt gepresenteerd in hoofdstuk 9. In dit onderzoek vroegen wij 1398 patiënten in 15 

Europese ziekenhuizen gedurende hun heropname naar de reden van hun heropname. Ook 

vroegen wij een mantelzorger, verpleegkundige en arts van het behandelteam naar hun 

perspectieven betreffende dit ongewenste incident. Het onderzoek concludeerde dat met name  

de communicatie tussen arts en patiënt tijdens ontslag erg belangrijk was. Als patiënten zich 

niet klaar voelden voor ontslag gedurende hun eerste opname, was de kans significant groter 

dat zij terugkwamen en dat dit vermijdbaar was dan als zij wel klaar waren. Dit onderzoek 

plaats een kritische noot bij de veelvuldige heropname-predictiemodellen. Deze modellen 

nemen statische factoren mee om een heropname te voorspellen, dit onderzoek toonde aan 

dat met name ‘zachte factoren’ zoals communicatie en empathie belangrijk zijn. 

De ‘Hospital Standardized Mortality Ratio’, is een ratio die de werkelijke sterfte in een 

ziekenhuis afzet tegen de sterfte die op basis van de patiëntkenmerken wordt verwacht. Het 

fungeert als indicator voor potentieel vermijdbare sterfte. In hoofdstuk 10 zetten wij deze 

openbaar gepubliceerde cijfers in een ander perspectief. De studie, uitgevoerd in 32 patiënten 

overleden aan een longontsteking, demonstreerde dat de risico scoren die klinisch gebruikt 

worden om ziekte-ernst van de patiënten met  longontsteking te beoordelen significant hogere 

sterftecijfers gaven dan de sterftecijfers die werden berekend door de HSMR. Daarnaast 

onthulde deze studie dat de volledigheid van gegevens die naar het Centraal Bureau voor 

Statistiek gaan de werkelijke comorbiditeit onderschatte. Deze bevindingen kunnen de HSMR 

negatief beïnvloeden, en de vraag is dan ook of deze openbaar gepubliceerde cijfers een 

werkelijke weergave zijn van de kwaliteit van zorg. 

WAT KUNNEN WIJ MET DEZE RESULTATEN?    
Dit proefschrift heeft vanuit een klinisch perspectief de knelpunten in de acute zorgketen 

benaderd. De resultaten hebben ons het volgende geleerd: 

 Het onderzoeken van patiëntveiligheid vereist een systeembenadering in plaats 

van een persoon- of ‘schakel’-benadering. Een ongewenste uitkomst vindt vaak 

pas plaats als een aaneenschakeling van fouten in hetzelfde traject, in dit geval  

de keten, plaatsvindt. 

 De meeste ongewenste uitkomsten vinden nog steeds plaats door foutief menselijk 

handelen, met name inadequate en inefficiënte coördinatie en communicatie in 

de zorgketen zijn belangrijke factoren voor incidenten. Veilige en gestructureerde 

overdracht is nodig om kwaliteit van zorg te waarborgen. 

 Iedereen in de zorgketen moet zich kunnen uitspreken over een eventuele ‘bijna’ 

fout en de mogelijke consequenties. Dit betekent dat de hiërarchische structuur 

plaats moet maken voor gelijkwaardig hoor en wederhoor onder zorgverleners en 

ondersteunende functies in de zorgketen.

 Om veiligheidsstrategieën in een zorgsysteem goed te implementeren is 

goede training en besef van het belang van deze instrumenten in de dagelijkse  

praktijk nodig. 
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 Huidige kwaliteitsindicatoren kunnen een goed middel zijn om verder intern 

onderzoek te verrichten als cijfers afwijken van de norm. Zij moeten echter niet 

dienen als openbaar vergelijkingsmiddel, met name omdat de meeste indicatoren 

geen betrouwbare weerspiegeling van de daadwerkelijke kwaliteit en veiligheid is. 

 Het meenemen van de perspectieven van alle stakeholders in de zorgketen 

zorgt voor nieuwe inzichten en potentiele verbeterslagen ten behoeve van 

patiëntveiligheid. Daarnaast creëert het betrekken van zorgverleners awareness en 

intrinsieke motivatie voor manieren om veiligheid daadwerkelijk te verbeteren.

 De ‘zachte’ kanten (zoals communicatie en empathie) van menselijk handen zijn 

vaak lastig te meten, deze eigenschappen zijn echter vaak doorslaggevend voor 

veilige en patiëntvriendelijke zorg.

HET BEVORDEREN VAN PATIËNTVEILIGHEID IN DE ACUTE 
ZORGKETEN IN DE TOEKOMST 
In de afsluitende woorden van dit proefschrift doen wij een aanbeveling voor het bevorderen 

van patiëntveiligheid in de toekomst. Enkele kernpunten:

 De medische leiders (bestuurders, managers) in het ziekenhuis moeten de feiten 

onder ogen zien, zij zijn immers eindverantwoordelijk in een ziekenhuis. Dit betekent 

dat zij de werkvloer op moeten om in gesprek te gaan met hun werknemers en 

patiënten om zo te kunnen zien waar verbetering nodig is. Ziekenhuizen moeten 

een bottom-up benadering kiezen, in plaats van een top-down.

 Door toenemende huidige focus op patiëntveiligheid is er sprake van een 

veiligheidsparadox: wij voelen ons minder veilig. Daarom zou veiligheid meer 

bestudeerd moeten worden vanuit de momenten dat het wel goed gaat, in plaats 

van die ene keer dat het (bijna) mis ging. Dit zorgt voor een positievere benadering 

van het probleem en omarmt beschermende factoren.

 Door de ouderwetse hiërarchische structuur in ziekenhuizen wordt cultuur op 

afdelingen vaak nog bepaalt door medisch specialisten. Hierdoor worden mensen 

vaak niet aangesproken op normen, waarden en gedrag die patiëntveiligheid 

potentieel in gevaar kunnen brengen. Communicatie binnen het team en niet-

technische skills moeten getraind worden in teamverband om deze ouderwetse 

cultuur te doorbreken.

 Zorgverleners moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te dragen aan 

patiëntveiligheid zodat zij meteen het effect van hun handeling kunnen zien. Dit in 

tegenstelling tot de nu vaak aanwezige extrinsiek motivatie: mogelijke beloningen 

en boetes door overkoepelende instanties die bepaalde indicatoren behartigen.

 Technologische innovaties om zorg meer buiten het ziekenhuis te laten 

plaatsvinden zullen in de komende jaren zijn opmars maken. Deze zien er op 

papier vaak veelbelovend uit, echter zijn ze vaak niet ontworpen met inzichten van  

de zorgverleners op de vloer. Daarnaast kunnen deze E-health mogelijkheden niet 

de zachte kanten, zoals communicatie en empathie overnemen. Het gebruik zal in 

de praktijk door de eindgebruikers getest en gevalideerd moeten worden.
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 Positieve patiëntervaringen leiden tot betere uitkomsten. Om kwaliteit 

daadwerkelijk te meten, moeten wij de input van patiënten gebruiken om in te zien 

wat zij belangrijk vinden. Een manier om dit te doen is bijvoorbeeld door middel  

van ‘patiënt tracers’ waarin samen met de patiënt het gehele pad (patient journey) 

van ervaringen door de zorgketen wordt doorlopen.


