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ACHTERGROND EN DOELEN

Zorgverleners werken in een complexe hoog-risico omgeving waarin incidenten 
ernstige gevolgen kunnen hebben voor patiënten. Hoewel de zorgverlening 
in Nederland van hoge kwaliteit is, blijft onveilige zorg een bron van schade 
aan patiënten. In Nederland is er in de afgelopen 15 jaar in toenemende mate 
aandacht geweest voor de patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Verschillende 
lokale en nationale initiatieven zijn opgezet om de veiligheid in de zorg te 
verbeteren. Periodieke monitoring van de zorggerelateerde schade laat een 
daling zien in de vermijdbare zorggelateerde schade tussen 2004 en 2011/2012 
in Nederlandse ziekenhuizen.

In dit proefschrift gaan we in op patiëntveiligheid bij ziekenhuispatiënten in 
het algemeen en meer specifiek bij oudere patiënten met een heupfractuur. 
Het proefschrift heeft een tweeledig doel: (1) het identificeren van risico’s, 
oorzaken van zorggerelateerde schade en prioriteiten voor verbetering en de 
verschillen hierin tussen verschillende typen afdelingen en (2) het systematisch 
bestuderen van de risico’s en effectiviteit van verschillende interventies om de 
patiëntveiligheid bij oudere patiënten met een heupfractuur te verbeteren. Het 
Risk Governance Framework, ontwikkeld door de International Risk Governance 
Council, is hierbij gebruikt als raamwerk. Het Risk Governance Framework 
bestaat uit verschillende fasen: “pre-assessment” (beoordeling vooraf ), 
“risk appraisal” (waardering van het risico), “tolerability and acceptability 
judgement” (is het risico aanvaardbaar en geaccepteerd), risk management” 
(risicomanagement) en communicatie als een centraal en verbindend element 
tussen de verschillende fasen.

De specifieke doelen van dit proefschrift waren het vergaren van kennis en 
inzicht in:

• Beoordeling, waardering en vermijdbaarheid van het risico op onbedoelde 
gebeurtenissen en (vermijdbare) zorggerelateerde schade voor (oudere) 
ziekenhuispatiënten in het algemeen en oudere patiënten met een 
heupfractuur in het bijzonder;

• De mogelijke oorzaken die aan deze onbedoelde gebeurtenissen en 
(vermijdbare) zorggerelateerde schade ten grondslag liggen;

• Momenten van suboptimale overdracht van informatie en communicatie 
tussen zorgprofessionals binnen het ziekenhuis en tussen zorgprofessionals 
en patiënten/familieleden of mantelzorgers;

• Risico-management door middel van het testen van de effectiviteit van 
verschillende interventies om de patiëntveiligheid bij oudere patiënten 
met een heupfractuur te verbeteren.
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Deel I: Risico’s en oorzaken

Hoofdstuk twee van dit proefschrift beschrijft de incidentie, vermijdbaarheid, 
klinisch deelproces, consequenties en oorzaken van zorggerelateerde schade. 
Zorggerelateerde schade is gedefinieerd als: “Een onbedoelde uitkomst die 
is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of door het 
zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van 
tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden van de patiënt.” Potentieel 
vermijdbare schade wordt omschreven als: “Een onbedoelde uitkomst die is 
ontstaan door het onvoldoende handelen volgens de professionele standaard 
en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem met schade voor de patiënt 
zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan 
wel overlijden van de patiënt.” Data van de eerste Nederlandse studie naar 
zorggerelateerde schade werden opnieuw geanalyseerd om te onderzoeken 
of er verschillen waarneembaar zijn tussen patiënten jonger dan 65 jaar en 
patiënten van 65 jaar en ouder in de eerder genoemde uitkomstmaten. In 
de eerste Nederlandse studie naar zorggerelateerde schade werden 7.917 
patiëntendossiers van 21 verschillende ziekenhuizen uit 2004 beoordeeld via 
een gestructureerd beoordelingsproces. De verdiepende analyse met deze 
data liet zien dat zorggerelateerde schade (6.9% [95% BBI 5.9-8.0%] en 2.9% 
[95% BBI 2.3-3.7%] respectievelijk) en vermijdbare zorggerelateerde schade 
(4.8% [95% BBI 4.0-5.7%] en 1.8% [95% BBI 1.3-2.4%] respectievelijk) significant 
vaker voor kwam bij de patiënten van 65 jaar en ouder dan bij de jongere 
patiëntengroep. In de oudere patiëntengroep was de zorggerelateerde schade 
vaker gerelateerd aan medicatie (20.1% versus 9.6%) (p<0.01). Een verkenning 
van de oorzaken liet zien dat het niet kunnen toepassen van bestaande kennis 
in een nieuwe en complexe situatie bij oudere patiënten vaker bijdraagt aan het 
ontstaan van de zorggerelateerde schade dan bij jongere patiënten (36.4% vs. 
24.3%) (p<0.05). Hieruit werd geconcludeerd dat oudere ziekenhuispatiënten 
een verhoogd risico hebben op onbedoelde uitkomsten. Het wordt aanbevolen 
om zorgprofessionals meer specifiek te trainen in de ouderengeneeskunde, 
met specifieke aandacht voor medicatie.

Hoofdstuk twee laat zien dat het nodig is om de veiligheid voor oudere 
ziekenhuispatiënten verder te verbeteren en dat aanvullende training 
hiervoor een van de mogelijkheden is. Echter, een meer gedetailleerde 
analyse van oorzaken van incidenten is nodig om te kijken in hoeverre 
dergelijke algemene aanbevelingen van toepassing zijn op verschillende 
typen ziekenhuisafdelingen. In hoofdstuk drie worden de resultaten van 
een prospectieve observationele studie beschreven. In deze studie zijn 
oorzakenanalyses gemaakt van 2028 gerapporteerde incidenten op tien 
spoedeisende hulp afdelingen (SEH), tien afdelingen interne geneeskunde en 
tien chirurgische afdelingen in 20 Nederlandse ziekenhuizen. Bij meer dan de 
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helft van de incidenten ondervond de patiënt hier consequenties van zoals een 
verlengde opnameduur in het ziekenhuis of langere wachttijden. De analyses 
lieten verschillen zien tussen de incidenten die gerapporteerd werden op de 
drie typen afdelingen (SEH, interne geneeskunde en algemene chirurgie). Op 
de SEHs werden meer incidenten gerapporteerd gerelateerd aan samenwerking 
met andere afdelingen, op interne en chirurgische afdelingen waren er meer 
incidenten gerelateerd aan medicatiegebruik. Om tot verbetering te komen is 
het daarom van toegevoegde waarde is om (ook) op afdelingsniveau te kijken 
naar de incidenten die voorkomen in plaats van alleen op ziekenhuisniveau.

Deel II: Risk governance framework: oudere patiënten met een heupfractuur

Het tweede gedeelte van dit proefschrift richt zich specifiek op oudere 
patiënten met een heupfractuur. Zij worden gezien als exemplarisch voor de 
toenemende groep oudere en kwetsbare patiënten. Voor deze groep zijn alle 
fasen van het risk governance framework systematisch doorlopen, deze studies 
worden in dit gedeelte van het proefschrift besproken. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de uitkomsten van een kleinschalig vragenlijstonderzoek 
onder zorgverleners die betrokken zijn in de zorgketen van oudere patiënten 
met een heupfractuur, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en 
specialisten ouderengeneeskunde. Deze inventarisatie was onderdeel van 
de pre-assessment fase. Heupfractuurpatiënten hebben veelal een hoge 
leeftijd en kunnen kwetsbaar zijn. Zij ondergaan een operatie, moeten hierna 
revalideren en een substantieel deel herstelt niet (volledig) tot het niveau 
van voor de operatie. De deelnemers aan de vragenlijststudie werd gevraagd 
of zij een top-5 van risico’s wilden geven binnen de zorgketen voor oudere 
patiënten met een heupfractuur. De vragenlijst werd door 55 zorgverleners 
ingevuld, complicaties zoals delier en wondinfectie werden het meest door 
hen genoemd als risico. Aanvullend werden risico’s met betrekking tot de 
organisatie van zorg genoemd, zoals uitstel van de operatie en het gebrek aan 
revalidatiemogelijkheden voor deze patiënten. Deze resultaten laten zien dat 
er op verschillende momenten in de zorgverlening, maar ook in de organisatie 
van zorg mogelijkheden zijn tot verbetering.

In hoofdstuk 5 wordt het protocol van een studie beschreven waarin drie 
verschillende interventies op het gebied van patiëntveiligheid worden getest 
bij oudere patiënten met een heupfractuur. De eerste interventie was gericht 
op het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners met behulp van 
SBAR (Situation [situatie], Background [achtergrond], Assessment [beoordeling], 
Recommendation [aanbeveling]), een intrument om communicatie te 
structureren. De tweede interventie had tot doel om een actieve rol van patiënten 
te stimuleren met behulp van de patiëntveiligheidskaart. De derde interventie 
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betrof een informatiefolder voor patiënten met daarin een beschrijving van 
de meest voorkomende complicaties tijdens de periode na ontslag. Primaire 
uitkomstmaten van het onderzoek waren de incidentie van complicaties, 
zorggerelateerde schade, potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade, 
mortaliteit binnen zes maanden na ontslag en functionele mobiliteit zes 
maanden na ontslag. Secundaire uitkomstmaten waren opnameduur, 
kwaliteit en compleetheid van de informatieoverdracht en tevredenheid van 
patiënten met de interventies. Het doel van de studie was om te onderzoeken 
of deze interventies tot een verbetering van de patiëntveiligheid voor deze 
patiëntengroep zouden leiden.

In hoofdstuk 6 worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek naar 
de mogelijke bijdrage van suboptimale zorg aan de matige uitkomsten bij 
oudere patiënten met een heupfractuur. Er werd gekeken naar de omvang, 
vermijdbaarheid, oorzaken en mogelijkheden tot het voorkomen van 
zorggerelateerde schade bij patiënten van 65 jaar en ouder met een heupfractuur. 
Deze inventarisatie was onderdeel van de pre-assessment, risk-assessment 
en tolerability & acceptability fasen van het risk governance framework. Voor 
dit onderzoek werden 616 dossiers van opgenomen heupfractuurpatiënten 
retrospectief bestudeerd door getrainde specialisten. Bij 19% van de 
bestudeerde dossiers werd zorggerelateerde schade vastgesteld, en bij acht 
procent werd potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade vastgesteld. De 
meerderheid (70%) van de zorggerelateerde schade was gerelateerd aan de 
operatie en 67% resulteerde in een interventie of aanvullende behandeling. 
Bij meer dan de helft van de zorggerelateerde schade was er sprake van één 
of meer menselijke oorzaken en bij 40% was er sprake van patiëntgerelateerde 
oorzaken. De hoge percentages zorggerelateerde en potentieel vermijdbare 
zorggerelateerde schade laten zien dat de zorg voor oudere patiënten met 
een heupfractuur verbeterd kan worden. Verbeteringen die uit het onderzoek 
naar voren kwamen waren het beter scholen van zorgprofessionals en meer 
aandacht voor kwaliteit binnen het zorgproces.

Als onderdeel van de risk-assessment, risk-appraisal en communicatie fasen 
van het risk governance framework werd een verdiepende analyse uitgevoerd 
naar de schriftelijke communicatie tussen zorgverleners in het dossier van de 
patiënt. In hoofdstuk 7 worden de uitkomsten van een verdiepende analyse 
van het retrospectieve dossieronderzoek uit hoofdstuk 6 beschreven. Hierbij 
werd gekeken naar de kwaliteit van het dossier en de informatieoverdracht 
en of er een relatie is met complicaties, zorggerelateerde schade en 
potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade. Er werden significant meer 
complicaties (P<0.05) en vermijdbare schade (P<0.001) gevonden in dossiers 
die een laag cijfer voor de kwaliteit hadden gekregen, maar er was geen 
relatie met vermijdbare zorggerelateerde schade. De mate van volledigheid 
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van de informatie in het dossier werd gescoord aan de hand van de I PASS the 
BATON structuur (Introduction, Patient, Assessment, Situation, Safety Concerns, 
Background, Actions, Timing, Ownership, Next). In het merendeel van de 
dossiers waren niet alle elementen van de I PASS the BATON-structuur beschreven, 
er was echter geen significante associatie tussen de volledigheid volgens deze 
structuur en complicaties, zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare 
zorggerelateerde schade. De aanbeveling op basis van deze studie is dat 
kwaliteitsverbetering van dossiervoering nodig is bij oudere patiënten met een 
heupfractuur omdat het dossier geen volledig overzicht van de patiënt geeft.

Nu vastgesteld is dat er op verschillende gebieden van patiëntveiligheid 
verbetering mogelijk is voor patiënten van 65 jaar en ouder met een heupfractuur, 
wordt in de volgende twee hoofdstukken getest of drie interventies (SBAR, 
informatiefolder en patiëntveiligheidskaart) potentieel effectief zijn in het 
bereiken van dit doel. Dit valt binnen de risk-management fase van het risk 
governance framework. Hoofdstuk 8 beschrijf de implementatie van het 
SBAR-instrument en de evaluatie of dit heeft geleid tot veranderingen in de 
volledigheid en structuur van informatieoverdracht tussen verpleegkundigen 
en artsen gedurende de ochtendvisite. Voorafgaand aan de implementatie is de 
exacte inhoud van het SBAR-instrument afgestemd met de drie deelnemende 
afdelingen. Er werd een observatieprotocol ontwikkeld om de volledigheid 
en structuur van de overdrachtsmomenten tussen verpleegkundige en arts 
te meten. Tussen september 2008 en september 2009 werd er maandelijks 
een observatie uitgevoerd op alle drie de deelnemende afdelingen. In totaal 
werden er 43 ochtendvisites geobserveerd waarin 729 chirurgische patiënten 
besproken werden door de betrokken zorgverleners. De ochtendvisites werden 
veelal geleid door de arts en de verpleegkundigen hadden een vrij beperkte 
rol. Er waren duidelijke verschillen tussen de afdelingen waarneembaar, zoals 
de gemiddelde tijd die nodig was per patiënt en welke taken er gelijk tijdens de 
ochtendvisite werden uitgevoerd. De inventarisatie van informatieoverdracht 
op basis van de SBAR-structuur liet zien dat de Situation voor 86.9% van de 
patiënten besproken werd de Background voor 77.0%, de Safety Concerns als 
onderdeel van de Assessment voor 77.6%  en de Recommendations/actions 
voor 87.2% van de patiënten. De specifieke tijdsindicatie voor een benodigde 
actie werd voor 33.7% van de patiënten besproken en bij 5.7% van de patiënten 
werden de benodigde acties ter bevestiging herhaald door de ontvanger van 
de informatie. Hieruit werd geconcludeerd dat de meerderheid van de SBAR-
items werd besproken, behalve de timing en bevestiging van benodigde 
acties. Deze twee elementen zijn wel van belang voor de volledigheid van de 
mondelinge overdacht. Het introduceren van een instrument zoals SBAR is 
echter niet voldoende om dit te bereiken omdat het een verandering vraagt in 
de manier waarop de ochtendvisites zijn georganiseerd. Actieve betrokkenheid 
van verpleegkundigen en artsen is hierbij van belang.
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In hoofdstuk 9 worden de uitkomsten van een gerandomiseerde trial 
beschreven waarin de SBAR, de informatiefolder voor patiënten en de 
patiëntveiligheidskaart getest werden. In totaal werden er 188 patiënten van 65 
jaar en ouder met een heupfractuur geïncludeerd in de vier interventiegroepen 
(alleen SBAR, SBAR + patiëntveiligheidskaart, SBAR + informatiefolder, SBAR + 
patiëntveiligheidskaart + informatiefolder). De controlegroep bestond uit 107 
patiënten waarbij alleen dossieronderzoek werd uitgevoerd. Drie Nederlandse 
ziekenhuizen deden mee aan de interventiestudie, de patiënten voor de 
controlegroep kwamen uit een ander ziekenhuis. De periode van inclusie liep 
van Juli 2008 tot en met September 2009, de follow-up van patiënten eindigde 
in April 2010. De uitkomsten van de trial moeten met terughoudendheid 
geïnterpreteerd worden vanwege het ontoereikende aantal geïncludeerde 
patiënten, de uitval van een substantieel deel van de patiënten, problemen 
met de randomisatie, ongeplande blootstelling aan de interventies en het 
beperkte gebruik van de interventies. Verkennende analyses lieten geen 
duidelijke verschillen zien tussen de groepen op de primaire en secundaire 
uitkomstmaten. Als gevolg van de beperkingen van het onderzoek kunnen 
er geen conclusies getrokken worden over de mogelijke effectiviteit van 
de interventies. Ondanks de uitgebreide en nauwkeurige voorbereiding 
van de trial, was het in de praktijk niet mogelijk om dit onderzoek op de 
methodologisch gewenste wijze uit te voeren. Voor toekomstige studies wordt 
daarom ook geadviseerd om meer pragmatische designs te gebruiken om 
dit soort patiëntveiligheidsinterventies op het gebied van communicatie te 
testen, ook kan randomiseren op clusterniveau (ziekenhuisafdeling) in plaats 
van op het individuele patiëntniveau het onderzoek beter uitvoerbaar maken. 
Daarnaast wordt aangeraden om een uitgebreide haalbaarheidsstudie uit te 
voeren voorafgaand aan een dergelijk onderzoek.

ALGEMENE DISCUSSIE

Dit proefschrift laat zien dat er verschillende risico’s, incidenten en oorzaken 
bestaan voor de (oudere) ziekenhuispopulatie in het algemeen en oudere 
patiënten met een heupfractuur in het bijzonder. Om tot verbetering te komen 
moet hier niet alleen op ziekenhuisniveau naar gekeken worden, maar is het 
tevens belangrijk om hierbij gericht aan de slag te gaan op afdelingsniveau en 
bij specifieke patiëntgroepen omdat de risico’s, incidenten en onderliggende 
oorzaken niet uniform zijn. Een tweede conclusie voortkomend uit dit 
proefschrift is dat patiënten van 65 jaar en ouder met een heupfractuur een 
kwetsbare patiëntengroep zijn met een verhoogd risico op (vermijdbare) 
zorggerelateerde schade. Het Risk Governance Framework werd gebruikt om 
de risico’s systematisch in beeld te brengen en om potentiële interventies 
voor het beheersen van deze risico’s te testen. Door het toepassen van de 
verschillende fasen van het Risk Governance Framework werden de risico’s 
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vanuit meerdere perspectieven belicht en werd het belang van communicatie 
tussen alle betrokkenen en als middel om risico’s te managen bevestigd. Het 
Risk Governance Framework wordt in de praktijk veelal toegepast in andere 
settings, zoals bij de introductie van nieuwe technologieën of activiteiten 
die een aanzienlijk potentieel risico vormen. Wij hebben het model echter 
gebruikt binnen een redelijk gestandaardiseerde zorgketen om zicht te krijgen 
op risico’s voor een specifieke patiëntengroep. Bij deze toepassing was het 
lastig om een goed beeld te vormen van de Tolerability & Acceptability van 
de risico’s. Vanuit het perspectief van de patiënt zijn alle risico’s waarschijnlijk 
onacceptabel omdat ze mogelijke schade tot gevolg kunnen hebben. Het is 
echter onmogelijk om een risicovrije zorgketen te creëren, er zullen altijd 
incidenten blijven plaatsvinden. 
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