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Healthcare improvement based on learning from adverse outcomes
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I)   Complicaties (m.n. besprekingen); 
II)  Andere ziekenhuisbronnen; incidenten, klachten, pt-ervaringen 
III) De alledaagse praktijk waarin het meestal goed gaat (Safety-II) ? 

Hoe kunnen we het beste leren & verbeteren op basis van: 
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“Team” 75 hits in proefschrift (1 op 3 pag) 
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groepsdynamiek 
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“Team” 75 hits in proefschrift (1 op 3 pag) 

Teamspirit (+/-), 
groepsdynamiek 

+  “ Zij [subspecialisme] weten wat ik waard ben en ik 
ken hun kwaliteiten en dat creeërt een veilige omgeving 
(voor vrijuit spreken).”

- “Het wordt beschouwd als ‘not done’ om elkaar niet te 
steunen [in discussies], dat is niet loyaal.” 
- “Matennaaierij is slecht voor de teamspirit en de 
meeste mensen bij de Heelkunde zijn teamplayers (…) 
dus je zal je altijd gedragen in het belang van het team”
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“Team” 75 hits in proefschrift (1/3 pag.) 

Teamspirit (+/-), 
groepsdynamiek 
 

Individu ipv team/ 
‘team of teams’ 
 (=multidisciplinair) 

Opvallend veel 
meldingen over 
onderlinge/ 
intercollegiale 
problemen 

Meeste berichten: vragen  
over (pijn)med, vpk>arts  



Hoeveel professionals ziet gemiddelde HLK pt in opname? 



The ‘many hands of healthcare’ 

Whitt et al. N Z Med J 2007;120(1253):1-8. 

Chirurgische patiënt ziet gemiddeld 26.7 verschillende zorgverleners in opname: 
15.9 verpleegkundigen, 10.0 artsen, 0.8 paramedici  
(max n=75) 



Pt veiligheid: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? 

1999 2004 2008-2012

2018 2020.. 
ZonMw…



Safety-II 
(Hollnagel) 
 
Resilience engineering 
(Rasmussen, Woods,  
Hollnagel) 
 
Safety differently 
(Dekker) 
 
New view safety 
 
> Proactief 
> Veiligheid wordt telkens weer gecreeërd: 
What happens when ‘nothing happens’? 

2014 

Moderne veiligheidsdenken 



Hollnagel (2015) 

Uitkomsten van ons werk; de alledaagse praktijk 



Hollnagel (2015) 

Focus op ongewenste uitkomsten, voorkomen van fouten 
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N=1 

Representativiteit 

(over TOP TEAMS gesproken..) 



Met andere woorden 



Huidige aanpak: hinderlijke biases zijn inherent 

•  OUTCOME BIAS 
•  HINDSIGHT BIAS 
•  OUTSIDER BIAS 
 



Probleem bij reconstructies 



Probleem bij aanbevelingen: find&fix aanpak 

Lineaire modellen  

Complex dynamisch 

Cave: goed bedoelde aanpassingen  
kunnen ook schadelijke effecten hebben 

& 1+1 >2 



Kernprincipes Safety-II: socio-technisch systeem 

Geen vaste componenten met duidelijke verhoudingen 
maar losse functies met veel interacties/afhankelijkheden  

en slecht gedefinieerde connecties
 

Gecompliceerd          vs.   Complex (dynamisch) 



Kernprincipes Safety-II: falen & succes uit zelfde bron 

AANPASSINGSVERMOGEN (variabiliteit) = essentieel voor succes, 
 maar soms niet/onvoldoende succesvol

 

Houdt zich wel/niet aan werk-      Doet continu aanpassingen  
instructies = succes/falen             met altijd beperkte middelen   

                          (tijd, informatie, mankracht) 



Aanpassingsvermogen -> ‘resilience’ 



Vermogen om naar behoren te functioneren 
onder verwachte én onverwachte 
omstandigheden door aanpassingen �
voor/tijdens/na gebeurtenissen 
(veranderingen, verstoringen, kansen) 

Kernprincipes Safety-II: work-as imagined vs -as-done 

THE MESSY REALITY 

MENSELIJK  

AANPASSINGSVERMOGEN 

Performance  
variability 



What happens when ‘nothing happens’ ? 



Resilience engineering: wat maakt teams resilient? 

RESPONDING 

knowing  
what to do 

MONITORING 
knowing  

what to look for 

LEARNING 
knowing  

what has happened 

ANTICIPATING 

knowing 
what to expect 

(1)

(1)
(2)

(3)

•  Situational �
awareness

•  Self awareness

•  Leadership
•  Assertiveness
•  Decision-making
•  Adaptability
•  Flexibility

•  Event & Mission �
Analysis

•  Situational �
awareness

•  Self awareness



Praktische voorbeelden: FRAM 

Functional Resonance Analysis Method 

Doel: in kaart brengen van relevante functies in systeem  
en de relaties daartussen (mogelijke koppelingen, variabiliteit). 
 
Kan gebruikt worden m.b.t. verleden, heden of toekomst 
 

   - waarom gaat het meestal GOED? 
    - hoe kunnen we dit ondersteunen (bv. sleutelfuncties)? 
    - hoe is verhouding met protocollen (work-as-imagined)? 
    - reflectie op casus, anticiperen op veranderingen   



Root cause 
analysis 

 
 
 

FRAM 

Benadering lineair complex dynamisch 

Leert van dingen die fout gaan alledaags werk (meestal goed) 

Model Domino/Swiss Cheese geen model, maar principes 
(bv. resonance) 

Analyse zoekt de  
(root) cause(s) 

beschrijft aanpassingen  
(variability, resilience) 

Mensen risico, want ze  
maken fouten 

hulpbronnen, want 
aanpassingsvermogen 

Variabiliteit 
risico, focus op 

protocollen, 
standaardisatie 

waarom soms fout én meestal 
goed gaat, want wisselende en 

vaak suboptimale 
omstandigheden 



Damen & de Vos et al, J Patient Saf 2018

FRAM over antistolling in Leiden/Sydney 



Antistollingsmanagement as imagined 
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Antistollingsmanagement as done 
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Verschillende perspectieven, eigen systemen 
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In de praktijk bedenken 

wij het vaak zelf mbv 

afdelingsprotocol (en 

z.n. supervisie) 

Wij hebben een vakje 

‘antistolling’ in ons 

MDO formulier.. 





Safety-II voorbeelden: work-as-done onder de loep 

Andere vragen:�
Hoe kunnen we teams ondersteunen in het creeëren van veiligheid?�
Hoe maken we alledaags succes meer waarschijnlijk?



   
 
 
 

Van complicatiebespreking 
 naar kwaliteitsbespreking 

Succesvolle processen/ 
teams/patiëntgroepen 

selecteren voor  
diepte-onderzoek 

 
Exnovatie: de oplossing 

bestaat soms al. 

Safety-II voorbeelden: oog voor de goede uitkomsten 

adverse  
events

Inpatient admissions (n=26,383)

incidents4099

complaints 

4
9
20

0
869

n= 20,656

726

Ander gebruik bestaande data 



   
 
 
 

De zorg is een complex dynamisch, socio-technisch systeem  
waarin menselijk aanpassingsvermogen de bron is van  
zowel succes als falen.  
 
Inspanningen voor betere/veiligere zorg  
moeten zich focussen op het versterken hiervan,  
wat allereerst inzicht vereist in werkprocessen in de alledaagse praktijk. 



(on)veiligheid ���
wordt gemaakt ���

door mensen
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