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Patiëntveiligheid: het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) 
schade aan de patiënt, ontstaan door het niet volgens de 
professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door 
tekortkoming van het zorgsysteem.

Patiëntveiligheid gaat over het voorkomen van onbedoelde 
schade aan de patiënt. 

Onbedoelde schade, niet vermijdbaar:
-Patiënt krijgt nieuwe heup en de prothese groeit niet goed vast waardoor blijvende invaliditeit.

Onbedoelde schade, vermijdbaar:
-Gemiste diagnose naadlekkage na buikoperatie, waardoor sepsis en overlijden.



Dossieronderzoek: “Onbedoelde schade in Nederlandse 
ziekenhuizen” (Bron: EMGO/NIVEL 2007)

Twee op de honderd ziekenhuispatiënten krijgen te 
maken met vermijdbare schade!

1.3 miljoen mensen opgenomen in een ziekenhuis (2004)

5.7% (76.000 patiënten) te maken met ‘onbedoelde schade’

2.3% (30.000 patiënten) potentieel vermijdbare schade



Overlijden

Van alle opgenomen patiënten overlijdt 3% (=42.000 patiënten/jaar)

-10.7% daarvan heeft te maken gehad met onbedoelde schade

-Bij 4.1% kon het overlijden gerelateerd worden aan een mogelijk             
vermijdbare, onbedoelde gebeurtenis tijdens de behandeling en was                     
er sprake van voortijdig overlijden

-Naar schatting zijn in 2004 in Nederland 1735 patiënten voortijdig 
overleden

In 2009 is opnieuw een landelijk dossieronderzoek uitgevoerd 
(NIVEL EMGO)
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Reeds in 1999 publiceert het Amerikaanse ‘Institute of Medicine’ het 
rapport “To err is human”.

Hierin staat dat er in Amerika jaarlijks tussen de 44.000 en 98.000 
patiënten overlijden door medische fouten!

In Nederland is de aandacht voor patiëntveiligheid gestimuleerd 
door het rapport “hier werk je veilig of hier werk je niet”, dat Shell-
topman Rein Willems schreef in opdracht van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2004.



Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Eén van de adviezen uit dat Shell-rapport is het invoeren van een 
Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in alle ziekenhuizen.

Per 2008 moe(s)ten alle zorginstellingen een VMS hebben!



Een VMS heeft de volgende vaste onderdelen:

1. Een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE)

2. Een systeem voor het (veilig) melden van incidenten (blame free 
reporting)

3. Een incidentenanalyse, bijvoorbeeld middels de PRISMA-methode

4. Een systeem om verbetermaatregelen en aanbevelingen uit 
incidentenonderzoek en audits te managen.

5. Cultuur waar men bereid is van fouten te leren



Bron: Rapport Willems 2004

5 verschillende Culturen:



Spreken is Zilver…..

Zwijgen is FOUT!

Niet Meppen,…             maar MIPpen!



VMS)?

Waarom een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)?

Om een veilige omgeving voor patiënten te waarborgen…..

De basiselementen van een VMS zijn vastgelegd in de NTA 8009
(zie website: www.vmszorg.nl)

http://www.vmszorg.nl/2891/Basiseisen-NTA-8009-2007.html�
http://www.vmszorg.nl/�


Landelijk veiligheidsprogramma bevat 10 thema’s

1. Voorkomen van ziekenhuisinfecties na een operatie (POWI).

2. Voorkomen van schade bij patiënten door sepsis.

3. Vroegtijdige herkenning van patiënten met bedreigde vitale functies.

4. Voorkomen van medicatiegerelateerde fouten, met gerichte aandacht voor
de momenten van overdracht.

5. Voorkomen van onbedoelde vermijdbare schade bij de oudere patiënt.

6. Voorkomen van verwisseling van patiënten en bij patiënten

7. Voorkomen van incidenten bij het bereiden en toedienen van high risk medicatie

8. Voorkomen van sterfte ten gevolge van acuut myocard infarct

9. Voorkomen van onnodig pijn lijden door patiënten.

10. Voorkomen van nierinsufficiëntie bij gebruik contrastmiddelen en medicatie.



Afspraak alle Nederlandse ziekenhuizen:
In 2012 de vermijdbare schade met vijftig procent terug brengen
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In 2008 zijn er in het Erasmus MC 15.254 incidenten en 
bijna-fouten gemeld bij de MIP-commissie met 
‘medicatiefouten’ op nummer 1

Afd. Klin. Chemie (2008): 640 klachten 

200 MIP-meldingen: “monsterverwisselingen op de 
verpleegafdeling”

Op ziekenhuisniveau komen val-incidenten ook relatief veel 
voor.





Zaadwissel bij IVF (8-1-2010)

 In Delfzijl heeft een blank lesbisch stel via IVF een kindje met een 
donkere huidskleur gekregen, terwijl een blanke vriend de donor was.

 Naar alle waarschijnlijkheid is bij de administratie iets misgegaan. 
Daardoor zijn de buisjes met sperma verwisseld.

http://www.geneeskunde.com/nieuws/zaadwissel-bij-ivf/�


Wat hebben we op het klinisch chemisch lab gedaan om 
het voor de patiënt nog veiliger te maken?



Op laboratorium-niveau:

De Afdeling Klinische Chemie: 

- voert iedere 5 jaar een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) uit 

- heeft een voor iedereen makkelijk toegankelijk klachtenprogramma           
aangeschaft

- analyseert incidenten in een decentrale MIP commissie m.b.v. de 
PRISMA-techniek  

- ziet toe op de uitvoering van aanbevelingen en verbeteringen in het 
jaarlijkse managementreview

-Geeft voorlichting aan aanvragers



In “de week van de Veiligheid” een minisymposium 
georganiseerd voor alle Erasmus MC-medewerkers met als 
titel:

Veiligheid en kwaliteit bij bloedafname



Besproken onderwerpen:

-Patiënt-identificatie 
•Transfusie (Bloedgroep)

•Allergie

•Pathologie

-Welke buis voor welke bepaling?

-Effect van preanalytische factoren op de laboratoriumuitslag

-Patiëntveiligheid bij bloedafname



Een paar praktijkvoorbeelden van fouten die op het klinisch chemisch 
laboratorium aan het licht (kunnen) komen:

Mijnheer en Mevrouw van Dam

Hansje van Zomeren en Hansje de Winter of tweelingen

moeder Jansen en baby Jansen 

POCT-apparatuur en PID in barcodes op 1 A4-formulier

Ook Bac-lab en Virologie ‘kampt’ met deze zelfde soort fouten



Voorbeelden van een pathologisch lab:
Het grootste risico is ook hier de patiëntverwisseling:

“Het komt soms voor dat je een “nierbekkentje” krijgt met 6 glaasjes 
kriskras door elkaar geschud door het transport. Dan staat er op het 
formulier: de 3 linker zijn linker mamma, de drie rechts op het bakje 
zijn rechter mamma.…….”

Voordat de punctie gedaan wordt moet de puncteur (patholoog of 
chirurg) de naam van de patiënt, de geb. datum en de aanduiding 
links of rechts op de glaasjes zetten met potlood!



Nog een voorbeeld van de pathologie:

Weefsel wordt voor uitsnijden uit een potje gehaald. Op de pot staan naam en 
geboortedatum maar op het weefsel natuurlijk niet. Het terug doen in een 
verkeerde pot is een risico.

Na uitsnijden moeten identificatie-gegevens ook weer op glaasje komen.

Ook bij het inbedden in cassettes scheidt je de ID en het materiaal.  

Potlood en handschrift zijn op 

pathologie toegevoegde zwakke schakels



Juiste patiënten-identificatie is dus van 
levensbelang!



Wat doen we (als laboratorium) hiermee?

Fouten en onvolledigheden terugkoppelen naar afdelingen

Melden incidenten bij MIP commissie

Nòg allerter bij 2e lijns autorisatie zijn

Gebruik van polsbandjes en scanners promoten

VMS-SOP opstellen en implementeren



VMS-SOP met de “risico-momenten op het 
klinisch chemisch lab”:

1. Bloedafname

2. Fout bij identificatie patiënt bij bloedafname (thema 6)

3. Fout bij identificatie onderzoeksmateriaal (plakfout afdeling)(thema 6)

4. Foutief soort materiaal afgenomen

5. Fout bij identificatie materiaal op lab (plakfout lab) (thema 6)

6. Foute analyse of kwaliteit analyse onvoldoende

7. Niet tijdig rapporteren

8. Rapportage niet bij juiste patiënt



TOELICHTING PUNT 1 vd risicomomenten 
(Bloedafname):

Met het oog op besmettingsgevaar wordt bij iedere poliklinische 
bloedafname een nieuwe naald èn prikhuls gebruikt. 

I.v.m. de veiligheid voor de medewerkers èn klinische patiënten worden
veiligheidsnaalden gebruikt. 

Ter voorkoming van kruisbesmetting ontsmetten de medewerkers 
bloedafname vóór en nà iedere bloedafname hun handen. 

Er worden geen polshorloges en/of handsieraden gedragen.



TOELICHTING PUNT 2 
(fout bij identificatie bloedafname):

 Patiëntidentificatie door controle naam èn geboortedatum. 

 Bij niet aanspreekbare patiënten en baby’s identificatie-vaststelling d.m.v. 
polsbandje of naam èn geboortedatum op couveuse. 

 Indien de patiënt niet in het Nederlands zijn/haar geboortedatum kan noemen 
wordt niet geprikt (of tolkentelefoon).

 Indien een verpleegkundige de identiteit vaststelt (bijv. als patiënt geen 
polsbandje heeft); dan laat het lab de verpleegkundige hiervoor tekenen.

 Indien een bloedgroep moet worden bepaald wordt hiervoor op twee 

verschillende momenten, door twee verschillende medewerkers bloed 

afgenomen.



TOELICHTING PUNT 6
(Foute analyse of kwaliteit analyse onvoldoende):

 Het lab ondersteunt Point-of-Care-apparatuur op diverse afdelingen, IC’s en op
de Spoedeisende Hulp.

 Alleen ingewerkte en bevoegd verklaarde medewerkers mogen deze apparaten
bedienen.

 Iedere 2 jaar moet de medewerker een toets doen om zijn/haar vaardigheid en
kennis te laten zien.



Wat doen we (en willen we doen) op ziekenhuis-
niveau?

Patiëntveiligheidskaarten verspreiden

Patiëntveiligheid bij bloedtransfusie vergroten



Patiëntveiligheidskaart



Patiëntveiligheid bij bloedtransfusie

 Transfusie-keten is zeer complex; er zijn veel overdrachtsmomenten

 Getallen 2008:

 In Nederland: 706.868 bloedproducten uitgegeven, 57x verkeerd 
bloed toegediend (bron: TRIP rapport 2008)

 In Groot Brittanië: 2.845.459 bloedproducten uitgegeven, 477x 
verkeerd bloed toegediend; hierbij was in 10% sprake van falende 
controles aan het bed (bron: SHOT rapport 2008)



Risico’s in pre transfusiefase:

 Onjuiste monstername:

 Onjuiste afname (bijv infuusarm)

 Onjuiste labeling monster/formulier

 Onjuiste patiënt geprikt



Polsbandjes!! 



Project Prometheus = (Patiënt)-identificatie m.b.v. barcode 
polsbandjes

-1:100 menselijke toetsaanslagen gaat fout

-1:10.000.000 scans gaat fout

Barcode-scanner voor gebruik bij:

- Medicijn-uitgifte

- Toediening bloedprodukt

- Bloedafname

- Rit naar operatiekamer



Barcodes in de bloedtransfusieketen

 Afdeling bestelt bloedproduct voor patiënt X bij het transfusielab

 Transfusielab controleert in computer welk bloed gegeven moet worden 
(en doet korte bloedgroep-bepaling en screening)



 Lab reserveert het bloed in computer voor patiënt X 

 Lab hangt aan de gereserveerde zak een label met de gegevens (naam 
PID nr, geboortedatum, bloedgroep) deze gegevens staan ook in de 
barcode

A



Blood-track-systeem van fa.Bodegro uittesten in EMC



Afdeling komt bloedprodukt ophalen op lab met formulier:

 Oude procedure: analist en ontvanger zetten na controle paraaf op 
formulier

 Nieuwe procedure: de analist scant de gegevens van het bloedprodukt, 
de sticker met patiëntgegevens op het aanvraagformulier en de 
gegevens van zichzelf. De ontvanger “tekent” voor ontvangst.



Uitgifte

lab



De COW!

 Afdeling is uitgerust met een “COW”



Computer On Wheels



Vóór toediening:
• Polsbandje patiënt gescand
• Label bloedproduct gescand
• Medewerkerspas (toediener) gescand
Alles groen?  Dan kan transfusie worden gestart.



Voordelen van het scannen m.b.v. het ‘bloedvolg-systeem”:

 Product voor pat. X  kan “niet” bij pat. Y toegediend worden (COW geeft 
melding dat er iets niet klopt) 

 Er hoeven geen 2 verpleegkundigen meer bij 

toediening aanwezig te zijn

 Tijdswinst

 Er wordt opgeslagen welke patiënt welk produkt heeft gekregen

 Er wordt opgeslagen wie het produkt heeft toegediend

 Alle tijdstippen worden gelogd

 Patiëntveiligheid wordt vergroot

 Systeem ook voor andere doeleinden geschikt



Huidige situatie in EMC:

 Momenteel werkt 1 afdeling en het transfusielab als pilot met dit bloed-
volg-systeem (NAAST de ‘oude’ methode)

 Na validatie van het programma……uitrollen in hele ziekenhuis?

 Ook gebruiken bij andere processen (medicatie-uitgifte, bloedafname)



 Goede informatie aan de aanvragers

 Gebruik polsbandjes bij alle patiënten

 Implementatie Veiligheidsmanagementsysteem

 Gebruik Blood-track-system

 Gezond verstand (oplettendheid)

Verkleinen de kans op verwisselingen van patiënt-informatie 

Samenvattend:



Hopelijk wordt het nòg veiliger voor onze patiënten!

Het nieuwe Erasmus MC in 2013:



Dank voor uw aandacht!

Met speciale dank aan:

 Mw. M. van Bohemen (hemovigilantie-consulente EMC)

 Dhr. E. Zwarter (Projectmanager zorglogistiek EMC)
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