
 
 
 

Calamiteitenrapportage 2018 
 
 

1/2 

Patiënten van het Dijklander Ziekenhuis kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg.  
Dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat. Openheid hierover is belangrijk voor alle betrokkenen en 
een voorwaarde om de zorg verder te verbeteren.  
 
Overzicht van meldingen 
In 2018 is er 21 keer een melding gedaan van een mogelijke calamiteit bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Na uitgebreide analyse bleek dat: 
 
- in 13 meldingen sprake was van een calamiteit 
- in 5 gevallen er sprake was van een ernstig incident, maar geen calamiteit 
- in 2 gevallen was er sprake van een mogelijke calamiteit  
- 1 melding bestond uit twee deelmeldingen waarvan één een calamiteit was en één niet. 

Oorzaken/conclusies van calamiteiten  
Door onderzoek te doen leren we waar het mis ging. Bij de 21 gemelde incidenten bleken 
onderstaande oorzaken of conclusies in meer of mindere mate een rol te spelen: 

 Onvolledige overdracht tussen verschillende afdelingen 
 Onbekendheid met de ontstane zeldzame complicatie 
 Mogelijk onjuiste interpretatie van klachten door ontbreken van verder ernstige 

verschijnselen 
 Vertraging in onderkennen problemen en inschatten van de situatie door opname op een 

andere afdeling dan gebruikelijk 
 Vertraging in diagnosestelling door bijv. 

o een wisselend beeld,  
o geruststellende uitslagen,  
o onduidelijkheid over beleid in een landelijk protocol 
o niet tijdig bijstellen van de werkdiagnose 
o aanwezige klachten werden op een andere manier verklaard  

 Val uit bed met ernstig gevolg 
 Geen duidelijke afspraken over follow-up na uitslag onderzoek 
 Onduidelijkheid over wel of niet stoppen van antistollingsmedicatie voor een ingreep 
 Verschil in medicatie tussen het aan de patiënt meegegeven recept en het 

medicatieoverzicht dat naar de apotheek van patiënt is verstuurd  
 Onvolledige verslaglegging, waardoor een bijkomende diagnose niet als verklaring werd 

gezien 

Rapportage 
Zodra het onderzoek is afgerond wordt de calamiteitenrapportage met daarin de aanbevelingen om 
de zorg te verbeteren aan de IGJ gestuurd. Als ook de reactie van de IGJ binnen is, wordt de 
complete rapportage desgewenst aan de patiënt, familie en/of nabestaanden toegestuurd. De 
patiënt, familie/nabestaanden worden uitgenodigd voor een gesprek om de rapportage te 
bespreken. 
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Verbetermaatregelen 
De 21 geanalyseerde meldingen hebben in totaal 90 verbeteradviezen opgeleverd. Deze 
verbeteradviezen liggen voornamelijk op het organisatorische vlak. Het aanpassen van de werkwijze 
en werkafspraken, het delen van kennis en het (breed) bespreken van de calamiteit, met als doel 
zoveel mogelijk personen ervan te laten leren, komen daarbij als belangrijkste verbetermaatregelen 
naar voren. Voorbeelden van de verbetermaatregelen zijn:  
 

 Bespreken van het incident met de conclusies en verbetermaatregelen binnen de 
(betrokken) vakgroepen, verpleegkundige teams, ziekenhuisbreed in door de medische staf 
en VAR (verpleegkundige adviesraad) georganiseerde calamiteitenbesprekingen en zo nodig 
met andere betrokken instanties/ ziekenhuizen. 

 Het aanpassen van het protocol over hoofdbehandelaarschap met aandacht voor hoe te 
handelen als iemand op een andere dan gebruikelijke afdeling wordt opgenomen; daarnaast 
wordt duidelijker omschreven wat de taken en verantwoordelijkheden van een ieder zijn, 
zoals van de hoofdbehandelaar, de medebehandelaar en wie de regierol heeft. Die rol kan 
zowel door een arts in het ziekenhuis als door de huisarts worden vervuld.  

 In overleg met de huisartsenvereniging duidelijke werkafspraken maken over communicatie 
en regierol bij doorverwijzing van een patiënt.  

 Extra aandacht voor een goede overdracht door gebruik te maken van een gestructureerde 
methode (SBARR).  

 Het aanpassen van een protocol t.a.v. medicatie stoppen/doorgeven bij een komende 
ingreep.  

 Het maken van goede afspraken met de apotheken over hoe te handelen als er verschillen 
zijn tussen recepten en medicatieoverzichten.  

 Het maken van werkafspraken over hoe te handelen als iemand uit bed valt, ook al lijken de 
gevolgen in het begin mee te vallen.  

 Het zorgen voor een goede verslaglegging in het elektronisch patiëntendossier, ook van 
gesprekken met bijvoorbeeld familie en van e-mailverkeer.  

 Het instellen van een time-out procedure waarbij de patiëntengegevens extra volgens een 
vaste vragenlijst gecontroleerd worden voorafgaand aan een invasief radiologisch 
onderzoek en vastleggen daarvan in het dossier.  

 Verandering in vastlegging in dossier bij tumoren (standaardisering). 

 Bespreken van en vastleggen van afspraken over indicaties voor aanvullend onderzoek. 

 Instellen van een casemanager voor (oncologische) patiënten.  

 Aandacht voor goede communicatie onder andere door CRM-training (Crew Resource 
Management), een manier om als team beter te communiceren en samen te werken om zo 
de patiëntveiligheid te vergroten. 

 

 
 
 
 
 
 


