
 

Calamiteitenrapportage 2019  
 
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 2019 is er 26 keer een melding gedaan van een mogelijke calamiteit bij de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De patiënt of nabestaanden van de patiënt worden altijd betrokken bij 
het onderzoek, tenzij de patiënt of familie hier bezwaar tegen hebben? 
 
Na uitgebreide analyse bleek dat:  
- in 15 meldingen werd voldaan aan de definitie van een calamiteit (er was sprake van een niet-

beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de 
dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid)  

- in 8 gevallen er sprake was van een ernstig incident, maar geen calamiteit  
- 3 meldingen zijn nog niet afgerond  
 
Oorzaken/conclusies van calamiteiten  
Door onderzoek te doen stellen we vast wat er misging en leren we daarvan. Bij de 26 gemelde incidenten 
bleken onderstaande oorzaken of conclusies in meer of mindere mate een rol te spelen:  
 

 Onvolledige overdracht tussen verschillende afdelingen  

 Vertraging in onderkennen problemen en het inschatten van de situatie door onbekendheid met de 
patiëntencategorie 

 Mogelijk onjuiste interpretatie van klachten door ontbreken van verder ernstige verschijnselen  

 Onjuiste en onvolledige behandeling door een foutieve uitslag 

 Vertraging in diagnosestelling door  
o een wisselend beeld  
o geruststellende uitslagen  
o onjuiste interpretatie bij beeldvormend en aanvullend onderzoek 

o onduidelijkheid over beleid in een landelijk protocol  

o niet tijdig bijstellen van de werkdiagnose  

o aanwezige klachten werden op een andere manier verklaard  

 Niet tijdig herkennen van ernstige gevolgen van een val uit bed  

 Medicatiefout bij voorschrijven en toedienen  

 Geen duidelijke afspraken over follow-up na uitslag onderzoek  

 Onvolledige verslaglegging, waardoor een bijkomende diagnose niet als verklaring werd gezien  

 Gemiste kritieke nevenbevinding die tot aanvullend onderzoek had moeten leiden 
 
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.   
 



Verbetermaatregelen  
De 26 geanalyseerde meldingen hebben in totaal tot nu toe 71 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. Voor deze besprekingen worden vooraf aandachtspunten 

geformuleerd  

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:  

o alert zijn op mogelijke benodigde overplaatsing van patiënt 

o pijnbeleving en interpretatie 

o gestandaardiseerde informatie overdracht aan de hand van de SBARR-methode 

o risico van ‘kokerdenken’ 

 Ziekenhuisbrede afspraak dat definitieve uitslagen van aangevraagde onderzoeken adequaat in het 
vervolgbeleid worden meegenomen met daarbij een zodanig inrichting van het nieuwe elektronisch 
patiënten dossier dat dit op een gebruiksvriendelijke manier opgepakt kan worden  

 Publiceren van een ziekenhuisbreed protocol over het zo klein houden van de mogelijke gevolgen na 
een valincident en het voorkomen van een nieuw valincident met als doel eenduidigheid in de 
werkwijze voor verpleegkundigen, arts-assistenten als medisch specialisten na een valincident 

 Uitgewerkt plan van aanpak maken voor het implementeren van de case manager oncologie, zodat er 
in de in de keten voor één casemanager voor het gehele traject is  

 Plan van aanpak om de piekdrukte op de SEH te beheersen, met daarbij de volgende uitgangspunten: 

o bestaande maatregelen om de drukte te kunnen beheersen zijn afdoende en voldoende effectief  

o bij opgenomen patiënten op de SEH wordt adequate en afdoende medische en verpleegkundige 

zorg gegarandeerd  

 Maken van een ziekenhuisbrede, uniforme werkwijze voor het maken van vervolgafspraken met het 
advies om daar de huisartsen en een afvaardiging van patiënten bij te betrekken 

 Heroverwegen en opnieuw formuleren van de werkwijze met betrekking tot de supervisie van arts-
assistenten  

 Afspraken over verslaglegging en doorgeven van uitslagen van beeldvorming 

 

 

 


