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1963

 Practicum glasblazen
 Aceton en ether
 Dichloormethaan en kwik



Wat is veiligheid ?
 Veiligheid is

 de mate van afwezigheid van potentiële 
oorzaken van een gevaarlijke situatie of

 de mate van aanwezigheid van beschermende 
maatregelen tegen deze potentiële oorzaken

 Dit geldt niet alleen voor een werker in het 
bedrijf, maar strekt zich uit tot
 het product zelf
 en de effecten van dat product



‘Kwaliteit’ omvat ‘veiligheid’
Kwaliteit

Kwaliteit Veiligheid
Behalen resultaten die de 
positieve reden zijn waarom 
patiënt zich tot aanbieder 
wendt

(patiënt komt langs voor 
laboratoriumonderzoek)

Behalen resultaten die niet 
de positieve reden zijn 
waarom patiënt zich tot 
aanbieder wendt

(patiënt komt niet langs voor 
‘vals positieve HIV’) en 
waarop patiënt vertrouwt 
geen risico te lopen



Visie op Veiligheid

Veiligheid (S) (safety) is 
intrinsiek onderdeel kwaliteit (Q) (quality)

○ Wel te onderscheiden, niet te scheiden
○ Dezelfde processen geven veiligheid en 

onveiligheid
○ Dezelfde medewerkers geven veiligheid en 

onveiligheid

○ Naar: R Peters, oktober ‘10



Wat is gevaar ?
 Gevaar voor de eigen persoon
 Gevaar voor collega
 Gevaar voor eigen bedrijf

 Eigen bedrijfsvoering / kosten
 Reputatieschade
 …..

 Maar ook: gevaar voor omgeving / klant!
 Ziekenhuis
 Medische processen
 Behandelend arts
 Patiënt
 …..



“in je vingers snijden….”:

Verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid voor 
een fout
is óók persoonlijk risico medewerker 

 Intern: reputatie, berisping, loopbaan
 Extern: 

 Schadevergoeding / MediRisk
 Strafrechtelijk: persoonlijk !



Bijdrage laboratorium aan 
patiëntveiligheid
 Het juiste resultaat
 Voor de juiste patiënt
 Op het juiste moment
 Op de juiste plek

 tegen maatschappelijk aanvaardbare 
kosten



Productveiligheid en Patientveiligheid …..
 Voorbeelden:

 Te lage trombocyten niet doorgegeven
 Verkeerde bloedgroep
 Transfusiebloed aan verkeerde patiënt toegediend
 Verkeerd bloed aan de goede patiënt toegediend
 Verwisseling semen bij vruchtbaarheidsbehandeling…
 Laag kalium niet doorgebeld
 Lage glucose neonaat niet doorgebeld
 SEH-uitslagen veel te laat
 Hoge glucose bij verkeerde patiënt
 Hoge tumormarker gerapporteerd bij verkeerde patiënt 

(en dus ook lage waarde bij een ander)
 ……..



Veel incidentmeldingen gerelateerd 
aan patiëntenzorg

Administratief:
Bloedafname:
Verwerking buizen:
Analytisch:
Bloedtransfusie
Post-analytisch:
LIS beheer:
Logistiek - Bestellingen:
Organisatie / ARBO:
Overige:
 Extern:

Medial

IKOFA

1e helft 
2010

N = 669



De analist

 Geen beroep in de medische laboratoria 
is zo sterk veranderd als dat van de 
medisch analist
 Robotisering van preanalyse
 Robotisering van analyse
 Automatisering van het logistieke proces
 Automatisering van de informatiestroom
 Schaalvergroting van het proces
 Nacht- avond en weekenddienst e.d. doen 

t.b.v. complexere en veeleisender zorg



2x 230 V 50 Hz
 25 A

Afvoeren

Demi water

Elektra

Data communicatie
>> PSM

P1P2

Preanalytische robot fysiek 
gekoppeld aan 4 chemie analyzers 
en 4 immunochemische analyzers:

volautomatische verwerking van 
zo’n 3000 buizen per dag

• 4 medewerkers werken simultaan

• > 40 verschillende meetmethoden

• volautomatisch ICT gestuurd 
proces

• 20.000 resultaten te beoordelen 
per dag



Schaalvergroting: uitdaging !
 In alle laboratoria:

“The more tests are performed, the better is 
the execution, and the higher are the 
consistency and precision of the obtained 
results”

National Academy of Sciences Institute of Medicine, 1998

 Maar: organiseer het wel zó, dat de 
aandacht van de analist voor elk 
individueel resultaat wordt gegarandeerd



Schaalvergroting:
bedreiging of uitdaging ?
 Analist wordt van ambachtelijk uitvoerder tot 

beheerder van processen
 Deze veranderende rol moet van bedreiging 

tot uitdaging worden
 De vakkennis dient anders te worden 

aangewend: doorzien van processen en 
adequaat omgaan met afwijkingen

 Opleiding en organisatie moeten hierop 
inspelen

Presentator
Presentatienotities
or



 In het Arbobesluit zijn regels neergelegd 
over o.m.
 Arbozorg
 organisatie van het werk
 inrichting van arbeidsplaatsen
 gevaarlijke stoffen
 persoonlijke beschermingsmiddelen



Werkdruk:

 Is de analist / doktersassistente wel 
goed opgeleid voor de steeds 
veranderende taak ?

 Richten wij het werkproces wel goed in 
voor de rol die de medewerker is 
toebedeeld ?

 Massaproductie: dreiging of uitdaging ?

 Aandacht hiervoor bij QS en auditing !



Het begint bij bewustzijn



Veiligheid van de eigen processen:

 Identificatie van de patiënt
 Administratieve processen: aanmelden 

order
 Juiste buizen, hoeveelheden, condities
 Automatisering en robotisering van 

preanalyse, analyse, postanalyse
 Validatie van resultaten
 Ondernemen juiste actie n.a.v. resultaten
 Rapportage
 Facturering



Validatie apparatuur

 Preanalytische en analytische robots 
zijn steeds meer “gesloten” systemen

 Des te noodzakelijker is eigen 
onafhankelijke validatie en bewaking

 Nederland loopt hierin voorop



Voorbeeld: Vitamine D

 Tekort komt veelvuldig voor
 Ondergrens referentiewaardegebied 

heel belangrijk

 Echter eigen validatie brengt ernstige 
methodische problemen aan het licht!!

 Potentiële consequenties voor grote 
aantallen mensen



Risico’s die ontstaan door de snelle 
ontwikkeling van IT-omgevingen



Validatie labsysteem (LIS)

 Werkt alles naar behoren ?
 Dagelijkse auditing door steekproef van de 

keten order-resultaat-factuur, waarbij
 resultaat = presentatie op scherm arts of patiënt

 Ondersteunt het LIS de rol van de gebruiker ?
 Signalering afwijkingen en actiewaarden
 Tijdige signalering trends, bv. calibratiestatus



GLIMS:
Logistiek
Streeklab

Medial

ZIS SZ
Roccare

EPD1 SZ
Zorgprofiel

HL7

ZIS KG
X-care

EPD KG
HORIZON

HL7
MEDIAL
Edifakt
Server

FAX

HIS

ASCI

Edifakt

NHG-codes
HL7

Cyberl@b

EPD2 SZ
Norma

HL7

HL7

WEBHISHIS
URL

ISDN of 
Internet

URL

URL

Bidirectioneel dataverkeer via webtechnieken

Presentator
Presentatienotities
Door het gebruik van een web-database: Cyberl@b zijn onze resultaten op eenvoudige wijze in te zien voor elke bevoegde aanvrager.



complexiteit
 Medial bedient ca. 16 EPD-omgevingen
 Even zoveel communicatie-dialecten!
 Ondanks de “internationale standaardisatie”
 EDIFACT: internationale industriestandaard; 

veel dialecten
 HL7 voor de zorg: strakker maar niet 

probleemloos
 Elke EPD-omgeving eigen wijze van 

datahandling / presentatie !
 Vaak zelfs individueel in te stellen door de 

gebruiker….



Gegevens overdracht

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht-



Als
Dat
Dat
De
Dit
Een
Een
Een
Een
En
Gefluit
Geluid
Het
Hoorde
Ik

Ik
In
Klinkt
Langs
Lente
Lied
Nieuw
Nieuwe
Oud
Stadje
Vaak
Voor
Watergracht
Wil
Zomernacht



 HB
 HT
 Ery
 MCV
 RDW
 Trombo
 Leuko

 Na
 K

 Ureum
 Kreat
 MDRD

 Bili
 AF
 GammaGT
 ASAT
 ALAT
 LD

 AF
 ALAT
 ASAT
 Bili
 Ery
 GammaGT
 HB
 HT
 Kreat
 LD
 Leuko
 MCV
 MDRD
 K
 Na
 RDW
 Trombo
 ureum



Koppeling EPD – LIS - EPD
 Validatie LIS
 Validatie EPD
 Validatie koppeling tussen beide: plaatsen van 

order, signalering van ontvangst daarvan e.d.
 Validatie rapportage: tijdige en juiste 

presentatie van de resultaten aan de “klant”

 NB! Ons “product” is vaak nog slechts een 
verzameling pixels op het beeldscherm van 
een ander !

 Wie is verantwoordelijk voor de juistheid en de 
tijdigheid ? Vastleggen in contract !



Veiligheids issues

 Veiligheid van systemen
 Downtime
 Back up
 Afscherming / firewalls
 Up to date

 Toegangsbeveiliging
 Beveiliging gegevensoverdracht

 Integriteit (structuur, presentatie)
 Tijdigheid

 …..



Voorbeelden:
 Niet maken van back-up bij conversie 

database….
 In gebruikname nieuwe “werkvloer” 

zonder echte testperiode….
 In gebruikname ziekenhuis EPD op “D-

day”, dus zonder praktijktest systeem en 
externe koppelingen….

 OV-chipkaart….



Uit de ARBO Regeling 1
 De programmatuur … voldoet in ieder 

geval aan de volgende voorschriften:
 a. de programmatuur is aangepast aan de te 

verrichten taak;
 b. de programmatuur is gemakkelijk te 

gebruiken en aan te passen aan het kennis- en 
ervaringsniveau van de gebruiker;

 c. er wordt zonder medeweten van de gebruiker 
geen gebruik gemaakt van een kwantitatief of 
kwalitatief controlemechanisme;



Uit de ARBO Regeling 2
 d. de systemen verschaffen de gebruiker 

gegevens over de werking ervan;
 e. de systemen maken de informatie 

zichtbaar in een vorm en een tempo die zijn 
aangepast aan de gebruiker;

 f. bij de verwerking van informatie door de 
gebruiker worden de beginselen van de 
ergonomie toegepast.



NEN 7510
 NEN 7510 geeft richtlijnen en 

uitgangspunten voor het bepalen, instellen 
en handhaven van maatregelen die een 
organisatie in de gezondheidszorg dient te 
treffen ter beveiliging van de 
informatievoorziening, zoals:
 beveiliging data
 continuïteit beschikbaarheid systemen
 toegankelijkheid processen en gegevens
 Autorisatie, authenticatie en logging van 

gebruikers en hun activiteiten 



 De invoering van unieke 
patiëntenidentificatie (bijvoorbeeld BSN) 
maakt desgewenst brede ontsluiting van 
data voor zorgverleners mogelijk

 en vermindert de reële bedreiging van de 
patiëntveiligheid door verwisseling



Ontsluiten of afsluiten?: privacy….

 Ontsluiten databases vergt beveiliging

 auditing en tracking & tracing is de beste 
methode om privacy te borgen: controle 
achteraf

 authenticatietechnieken 



Toegankelijkheid data
versus gegevensbescherming

 ICT-producten beogen grote 
beschikbaarheid van laboratoriumresultaten 
(en andere medische gegevens)

 Echter: de patiënt eist de regie daarover op, 
en de systemen moeten die regie mogelijk 
maken.



Dwingende redenen voor authenticatie

 logging van acties op niveau gebruiker, bv:
 autorisatierechten
 recept uitschrijven (bevoegdheid)
 medicatieopdrachten (electronische handtekening)
 electronische ordercommunicatie
 waarnemingen vastleggen
 bestellen van bloedproducten (Richtlijn eist 

vastleggen arts die aanvraagt)
 …….
 Good clinical practice!



Authenticatie ondersteunt
audit en beveiliging

 actieve toegangscontrole mogelijk met bv. 
UZI-pas

 toegang behelst privilegering en tracing
 probleem: situaties waar meerdere mensen 

met uiteenlopende bevoegdheden en 
verplichtingen werken onder hoge tijdsdruk



“portals”

 Moeten basis worden voor beveiliging
 Nieuwe eisen stellen aan patientidentificatie 

en gebruikersauthenticatie
 Logging van events, inclusief “inzage”
 Beschrijven in herziene norm 7510 (2010)
 Toezicht en handhaving !!



GLIMS/
Cyberl@b

pathologie

BSN

Radiologie

correspondentie

3

Expert ondersteuning
Bv. NHG standaarden

2

EPD/
His 1

Landelijk
schakelpunt

apotheek
URL / 
XML

URL / 
XML

URL / 
XML URL / 

XML
URL / 
XML

URL / 
XML

URL / 
XML

URL / 
XML

Presentator
Presentatienotities
In de toekomst zal ontsluiting van databases met Internet-technieken sterk toenemen



“ketenvalidatie”
 Systemen: bestaande EDP audits

 NEN 7510-reeks normen: o.a. formele 
afspraken tussen systeemeigenaren

 Integriteit van communicatieprotocollen (Edifact, 
HL7 etc.) en presentatievormen

 Afspraken in beroepsgroepen

 NICTIZ



Een veilig product

 Het juiste resultaat
 Voor de juiste patiënt
 Op het juiste moment
 En de juiste plek
 In de juiste vormgeving

 (tegen maatschappelijk aanvaardbare 
kosten)



Ondersteund door:

 Protocollering van de interne processen,
 met bijbehorende auditing
 Levend kwaliteitssysteem als herkenbare 

bedrijfsstructuur
 Opleiding
 Scholing
 Instructie
 Auditing
 Continue verbeteringscycli



Maar bovenal:

 Massieve steun van directie en 
management voor een levend en goed 
werkend kwaliteitssysteem

 dat vervolgens door de medewerkers 
vreugdevol wordt geaccepteerd en in de 
praktijk gebracht….



Samenvattend

 Veiligheidsbeleid gaat niet alleen meer 
over brand, radioactieve straling of 
besmettingsgevaar.

 Het gaat óók over de 
verantwoordelijkheid voor het leveren 
van een juist en veilig product.



Rotary Haarlemmermeer
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