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CHAPTER 11
Samenvatting en 
uitdagingen voor 
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11 - Samenvatting en uitdagingen voor de toekomst

SAMENVATTING
Ons zorgsysteem is complex, de zorg voor een patiënt is vaak verdeeld over 
verschillende disciplines en zorgverleners die als team moeten functioneren 
om kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg te verlenen. In de introductie 
van dit proefschrift (hoofdstuk 1) hebben we uitgelegd dat de onderliggende 
oorzaken voor het ontstaan van fouten gelegen zijn in de manier waarop de 
zorg ingericht is (het systeem). In onze onderzoeken zijn we er van uitgegaan 
dat voor effectieve verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg 
de volgende elementen nodig zijn: (1) analyse en inzicht in de factoren die 
bijdragen aan het ontstaan van fouten, (2) voldoende aandacht voor lokale 
factoren en het betrekken van klinische leiders en eindgebruikers bij het 
ontwikkelen van passende interventies, (3) bewezen effectieve interventies, 
en (4) prestatie indicatoren om de kwaliteit te kunnen meten en verbeteren. 
Het doel van dit proefschrift was dan ook om meer kennis en inzicht te 
verkrijgen in de elementen die nodig zijn voor de ‘evidence-based quality 
improvement’ (EBQI) van twee processen met een hoog risico op fouten: 
het medicatieproces en de overdracht van zorg tussen zorgprofessionals. 

DEEL I Medicatieveiligheid
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de 
ervaringen en standpunten van verpleegkundigen over het voorkomen van 
fouten met medicatie. Naast het veilig bereiden en toedienen van medicatie 
volgens een voorschrift, hebben verpleegkundigen een rol in de continue 
monitoring van de toestand van de patiënt in relatie tot de voorgeschreven 
medicatie. Om deze rol goed te kunnen vervullen hebben verpleegkundigen 
kennis nodig over medicatieveiligheid, consensus op het gebied van hoog 
risico medicatie en welke patiënten in welke situaties aanvullende maat- 
regelen nodig hebben. Kennis van medicatieveiligheid is ook belangrijk voor 
de acceptatie en implementatie van interventies omdat het nut en voordeel 
van een interventie een belangrijke stimulans is voor het omarmen en gaan 
toepassen van de interventie. Echter, zelfs al is het nut en voordeel van 
een interventie duidelijk (bijv. de dubbel check op een medicatiebereiding) 
dan nog kunnen werkomstandigheden het toepassen van de interventie 
belemmeren. Werkdruk, de hectiek van de omgeving met veelvuldig versto-
ringen en de afhankelijkheid van anderen, beïnvloeden de mogelijkheden 
van de verpleegkundigen om hun rol te adequaat te vervullen. De afweging 
tussen de werkomstandigheden in combinatie met het vermeende risico 
van de medicatie, lijken te bepalen in hoeverre verpleegkundigen veilig-
heidsmaatregelen toepassen in de dagelijkse praktijk. Uit dit onderzoek 
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concluderen we dat de ervaringen van verpleegkundigen overeenstemmen 
met de aanname dat zij bij uitstek in de positie verkeren om zorg te dragen 
voor medicatieveiligheid; echter hun vermogen om die rol te vervullen is 
afhankelijk van voldoende kennis om de risico’s van een medicatie toedie-
ning in te schatten en de omstandigheden waarin zij werken. 

Uit onderzoek in de hoog risico industrie is bekend dat verstoringen tijdens 
het werk bijdragen aan het ontstaan van fouten. In een observationele studie 
hebben we gekeken naar het aantal en de duur van verbale en non-ver-
bale verstoringen tijdens de medicatierondes (hoofdstuk 3) Observaties 
van 32 medicatierondes op vijf chirurgische en vijf niet chirurgische afde-
lingen laten zien dat verstoringen vaak voorkomen (6.9 keer per verpleeg-
kundige per uur). De meest voorkomende verstoringen werden veroorzaakt 
door collega verpleegkundigen (43%) en non-verbale verstoringen uit de 
omgeving (25%), zoals geluid van seinen, gesprekken in de omgeving van de 
verpleegkundige, schoonmakers en apotheekmedewerkers die voorraden 
opnemen en aanvullen. Verbale verstoringen van collega verpleegkundigen 
duurden het langst, tijdens de ochtend rondes kwamen meer en langere 
verstoringen voor dan tijdens de middag ronde en verstoringen kwamen 
vaker voor en duurden langer op de niet-chirurgische afdelingen. Onze 
observaties bevestigen dat verstoringen tijdens medicatierondes veel voor-
komen en voortkomen uit verschillende bronnen. 

Het gebruik van medicatiehesjes door verpleegkundigen is een goedkope 
en veel toegepaste interventie om verstoringen en dus medicatiefouten 
te voorkomen. Echter, hun effectiviteit is nog maar beperkt aangetoond. In 
hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van de introductie van medica-
tiehesjes op drie verpleegafdelingen. Met een voor- en nameting hebben 
we het effect van medicatiehesjes op het aantal en het soort verstoringen 
alsook de medicatiefouten bepaald. Ook hebben we gekeken of er een 
verband aantoonbaar is tussen de verstoringen en medicatiefouten. Tot slot, 
hebben we ook de ervaringen van de verpleegkundigen met het gebruik 
van de hesjes geïnventariseerd om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en 
acceptatiegraad. Er werden 313 medicatietoedieningen geobserveerd. Na 
implementatie van de hesjes zagen we een significante vermindering van 
zowel het aantal verstoringen als het aantal medicatie toedienfouten. In de 
laatste meetperiode, namen de verstoringen met 75% af en er waren 66% 
minder medicatie toedienfouten. Lineaire regressie analyse liet een R2 van 
10.4% zien. Echter, de vermindering in medicatiefouten kan niet helemaal 
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verklaard worden door de vermindering in verstoringen. Het kan zijn dat de 
hesjes de verpleegkundigen meer bewust hebben gemaakt van hun taak 
en de bijbehorende risico’s, waardoor zij wellicht met meer aandacht en 
concentratie hebben gewerkt. Ook het zichtbare leiderschap van de hoofd-
verpleegkundigen tijdens de medicatierondes kunnen hebben bijgedragen 
aan het effect. Uit de inventarisatie van ervaringen kwam naar voren dat 
verpleegkundigen gemengde gevoelens hebben over het dragen van het 
hesje en de effectiviteit ervan. Ze voelen zich gegeneerd en oncomfortabel 
in het hesje en het maakt dat ze zich minder professioneel voelen, maar ze 
zijn bereid om het hesje te dragen als de effectiviteit kan worden aange-
toond. Dit onderzoek laat zien dat het dragen van medicatiehesjes bijdraagt 
aan het verminderen van verstoringen en medicatiefouten. Echter de vermin-
deringen in fouten kan niet geheel verklaard worden door de afname in 
verstoringen; andere factoren zijn mogelijk ook van invloed geweest. 
Om de veiligheid van het medicatieproces te meten en verbeteren is het 
nodig om dit op haalbare wijze te kunnen meten. Een mogelijkheid hier-
voor is het gebruik van kwaliteitsindicatoren. In hoofdstuk 5 beschrijven de 
resultaten van een systematisch literatuuroverzicht naar indicatoren (struc-
tuur, proces en uitkomst) voor veilige bereiding en toediening van medicatie. 
Vijf studies maakten gebruik van een op bewijs gebaseerde aanpak voor de 
ontwikkeling van de indicatoren, deze studies werden geïncludeerd. Echter 
de klinische implicaties en haalbaarheid van de indicatoren werden matig 
bestudeerd of beschreven. Deze aspecten zijn van groot belang, voor de 
betrouwbaarheid van de indicator, als verzamelen van data voor een indi-
cator lastig is, kan dit leiden tot te weinig data of data van slechte kwaliteit. 
Uit de vijf studies werden totaal 21 deels overlappende kwaliteitsindica-
toren geïdentificeerd: 5 structuur indicatoren (bijv. veiligheidsmanagement 
en hoog risico medicatie), 11 procesindicatoren (bijv. verificatie en protocollen) 
en 5 uitkomst indicatoren (bijv. schade en overlijden). Deze kwaliteitsindica-
toren zijn vooral van toepassing op de “juiste medicatie” en “juiste dosering” 
van de ‘7 rights’ voor een veilige bereiding en toediening van medicatie. Voor 
de “juiste patiënt”, “juiste route”, “juiste tijd” en “juiste documentatie” is nog 
ruimte om indicatoren te ontwikkelen. Uitkomstindicatoren zoals medica-
tiefouten zijn alleen bruikbaar als algemeen geldende definities ontwikkeld 
worden, voor zowel het bereik als de inhoud van de indicator. Ondanks het 
kleine aantal geïncludeerde studies, bieden de gevonden kwaliteitsindica-
toren een goed aangrijpingspunt voor verdere ontwikkeling van indicatoren 
voor medicatiebereiding en toediening.
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Een andere mogelijke effectieve en efficiënte manier om de veiligheid van 
het medicatieproces te meten is door de detectie van medicatiefouten op 
basis van geregistreerde patiëntinformatie. In een cross-sectioneel onder-
zoek, is naar de diagnostische accuratesse van een bestaande trigger tool 
voor de detectie van medicatiefouten bij kinderen vergeleken met statuson-
derzoek in combinatie met met vrijwillig incident melden als referentiestan-
daard (hoofdstuk 6). Gedurende twee maanden zijn alle opgenomen pati-
enten gescreend met zowel de trigger tool als de referentiestandaard. De 
referentiestandaard identificeerde 33 medicatiefouten met schade voor 
de patiënt, maar geen enkele werd geïdentificeerd door de trigger tool. De 
trigger tool detecteerde alleen vals-positieve scores en liet de schadelijke 
medicatiefouten ongemoeid. Na toevoeging van twee symptomen: “pijn” en 
“misselijkheid/braken” aan de trigger tool, werden 19 schadelijke medicatie-
fouten geïdentificeerd. Deze uitgebreide trigger tool had een sensitiviteit 
van 21.2 en een positief voorspellende waarde 36.8. Het onvermogen van 
de trigger tool om schadelijke medicatiefouten te detecteren wijkt af van 
de resultaten van andere studies. Dit kan mogelijk verklaard worden door: 
(1) karakteristieken van ziekenhuis en patiënt die de specifieke triggers beïn-
vloeden die nodig zijn om de schadelijke medicatiefouten te identificeren, 
(2) een hogere prevalentie van medicatiefouten als gevolg van verschillen 
in definities en gebruikte referentiewaardes voor triggers, (3) een relatief 
kleine sample size, (4) een smallere scope voor de belangrijkste uitkomst-
maat van de studie, en (5) het niet meenemen van “spontaan” gevonden 
medicatiefouten tijdens statusonderzoek die geen relatie hadden met 
een specifieke trigger. De gecombineerde methode van statusonderzoek 
met vrijwillige incidentmeldingen, blijft de voorkeursmethode om schade-
lijke medicatiefouten te detecteren. De toegevoegde waarde van de trigger 
tool blijft onduidelijk en de resultaten van onze studie suggereren dat het 
uitwisselen van trigger tools tussen organisaties maar beperkt mogelijk is.  

DEEL II Veilige overdracht van zorg
Het tweede deel van dit proefschrift gaat over een ander hoog risico 
proces, de overdracht van zorg. Communicatieproblemen zijn een risico 
voor de patiëntveiligheid, vooral op momenten als de zorg wordt overge-
dragen tussen zorgverleners. Als klinisch relevante informatie op accurate 
en tijdige wijze wordt gedeeld, kan het fouten en suboptimale, vertraagde 
of gemiste zorg voorkomen. Wereldwijd wordt daarom standaardisatie van 
de overdracht bepleit om zo de continuïteit en veiligheid van de zorg beter 
te kunnen garanderen. In de afgelopen jaren hebben veel organisaties 



247

11 - Samenvatting en uitdagingen voor de toekomst

gehoor gegeven aan deze oproep en zijn verbeterprojecten gestart om de 
overdracht te standaardiseren. 

In hoofdstuk 7 beschrijven we de resultaten van een Cochrane systema-
tisch literatuuroverzicht naar meest effectieve verpleegkundige over-
drachtsstijlen en hun effect op uitkomstmaten voor zowel de patiënt als 
het verpleegkundig proces. Helaas vonden we geen enkel gerandomiseerd 
onderzoek en konden daarom geen enkele studie includeren. Als gevolg 
hiervan, blijft het onduidelijk wat de meest effectieve overdrachtsstijl is en 
van het best beschikbare bewijs bestaat uit literatuuroverzichten die studies 
met voor-en nametingen voor effect evaluatie hebben geïncludeerd. 

Standaardisatie van het overdrachtsproces wordt noodzakelijk geacht voor 
continuïteit en veiligheid van de zorg. Echter, recente inzichten laten zien 
dat het overdrachtsproces in sterke mate beïnvloed wordt door cultuur en 
omgevingsfactoren die lastig te meten en standaardiseren zijn. De lokale 
context is een belangrijke factor om mee te nemen bij het verbeteren van 
de overdracht. Hoofdstuk 8 geeft de resultaten weer van de ontwikkeling 
van een lokale blauwdruk voor de verpleegkundige dienstoverdracht. In een 
formele consensus procedure hebben we het beschikbare bewijs uit vier 
systematic reviews gecombineerd met de lokale context van de verpleeg-
kundigen in het AMC. Er werden 15 voorlopige aanbevelingen opgesteld 
voor het ‘hoe’, ‘wat’, ‘waar’ en de ‘randvoorwaarden’ voor de verpleegkun-
dige dienstoverdracht. In drie iteratieve rondes hebben de verpleegkun-
digen consensus bereikt over een definitieve set van 18 aanbevelingen 
voor de dienstoverdracht: één aanbeveling over hoe over te dragen (o.a. 
gestructureerd), 12 aanbevelingen over wat over te dragen (o.a. een mini-
male dataset en een safety check aan het bed), drie aanbevelingen over 
waar over te dragen (o.a. een rustige locatie) en twee aanbevelingen voor de 
randvoorwaarden (o.a. verificatie van begrip en training). De aanbevelingen 
zijn gebundeld in een blauwdruk voor de verpleegkundige dienstoverdracht 
en de minimale dataset werd gestructureerd volgens het acroniem NURSE-
PASS. De verpleegkundigen vonden de gebruikte methode een haalbare 
en effectieve manier voor het ontwikkelen van een lokale zorgstandaard. 

In hoofdstuk 9 komt de pilot implementatie van de blauwdruk voor de 
verpleegkundige dienstoverdracht aan de orde. Door middel van een ‘inter-
rupted time series’ met drie voor en drie nametingen hebben we op twee 
afdelingen het effect van de implementatie van de blauwdruk op de kwali-
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teit van de dienstoverdracht onderzocht. Daarnaast hebben we onder-
zocht of de safety check aan het bed in staat is om verschillen tussen de 
verwachte en daadwerkelijke klinische situatie van de patiënt te onder-
vangen. Tot slot hebben we met focus groep bijeenkomsten de ervaringen 
van de verpleegkundigen met de blauwdruk bepaald. Voor implementatie 
zagen we dat de hoge scores met 7.1% toenamen en de lage scores met 0.1%. 
Na implementatie van de blauwdruk zette de toenemende trend in hoge 
scores door, echter direct na implementatie zagen we even een afname in 
de hoge scores (-12.7% (p=0.05)), na implementatie namen de lage scores af 
(-4.38% (p=0.09)). Voor zowel de hoge als de lage scores kon geen signifi-
cant verschil worden aangetoond in de hellingsgraad. Twee onderdelen van 
de overdracht die specifiek het doel waren van de verbeteractie (structuur/
verloop en inhoud van de overdracht) lieten wel een significante daling zien 
van de hellingsgraad, respectievelijk: -6.35% (p=0.03) en -3.75% (p=0.02). 
De introductie van de safety check aan het bed werd zeer gewaardeerd en 
onderschepte vooral discrepanties met drains en intraveneuze medicatie. 
De visuele controle van de conditie van de patiënt als ook het nalopen van 
de medicatie, apparatuur, drains en verbanden gaf de verpleegkundigen een 
compleet klinisch plaatje en een goed voorbereid gevoel voor de start van 
de dienst. De meetperiodes van deze pilot implementatie waren te kort om 
conclusies te trekken over de effectiviteit van de blauwdruk, wel is aange-
toond dat een time series analyse gebruikt kan worden om de kwaliteit van 
de overdracht te meten. Een dergelijke onderzoeksopzet is aan te bevelen 
voor grootschalige evaluaties, omdat het betrouwbaardere resultaten geeft 
en mogelijkheden biedt voor monitoring op langere termijn. Een belangrijke 
succesfactor voor de implementatie was de betrokkenheid van de senior 
verpleegkundigen die als rolmodel continue aandacht voor de blauwdruk 
uitdroegen. 

UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST
De weg naar veilige, effectieve, patiëntgeoriënteerde, tijdige, efficiënte en 
toegankelijke zorg blijft het uiteindelijke doel voor zorgorganisaties. Een 
uitdagend doel, vooral gezien de toenemende noodzaak voor kostenbe-
heersing en de eisen van overheid, verzekeraars en accrediterende instel-
lingen om zowel standaarden te implementeren als inzicht te geven in de 
geleverde zorg.1,2 Maar al te vaak wordt van zorgprofessionals gevraagd 
om hun handelen aan te passen aan deze externe eisen, met als gevolg 
dat organisaties direct in de actie schieten in plaats van eerst gedegen 
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onderzoek te doen. Dit heeft dan misschien wel verandering in de zorg-
verlening tot gevolg, maar het is niet altijd een verbetering.3 De verande-
ringen worden niet als vanzelf omarmd door de zorgverleners en kunnen 
zelfs tot verzet, frustratie en verspilling van kostbare middelen leiden. We 
worden uitgedaagd om een situatie te creëren waar kwaliteitsverbetering 
wordt ingegeven door de intrinsieke motivatie van de zorgverleners, zodat 
een werkomgeving en cultuur gecreëerd wordt waar EBQI een natuurlijk 
onderdeel is van de dagelijkse praktijk.3,4 Het onderzoek in dit proefschrift 
heeft bijgedragen aan de voorwaarden die nodig zijn om deze situatie te 
bereiken, dit zijn: 
• Zorgvuldig onderzoek naar de complexe problematiek die onderliggend 

is aan kwaliteitsverbetering met voldoende aandacht voor lokale context. 
• Op de praktijk gebaseerd iteratief ontwerp en kleinschalige evaluatie 

van kwaliteitsverbeteringen die opbouwen naar rigoureus onderzoek en 
lange termijn evaluatie van zowel effectiviteit als implementatie. 

• Ondersteuning met informatie uit het elektronisch patiënten dossier 
(EPD) voor zowel beslissingsondersteuning als het meten van de kwal-
iteit op lange termijn met behulp van indicatoren. 

• Verdere professionalisering op het gebied van kwaliteit door voort-
durende educatie en een veiligheidscultuur met adequaat leiderschap. 

Complex probleem
Iedere kwaliteitsverbetering begint met zorgvuldig onderzoek naar de 
oorzaken van het probleem dat wordt aangepakt. Dit lijkt een voor de hand 
liggende uitspraak, maar kwaliteitsproblemen zijn meestal complex met 
meerdere gecombineerde oorzaken en onderlinge afhankelijkheden die 
in samenhang moeten worden aangepakt (hoofdstuk 2 en 3).5 Als gevolg 
hiervan worden de interventies ook complex, met verschillende interac-
terende componenten, gedragsverandering van degenen die de inter-
ventie moeten toepassen en een verscheidenheid aan uitkomstmaten 
(hoofdstuk 9). Als de oorzaken van fouten als aangrijpingspunt voor veran-
dering wordt gekozen, gaan we ervan uit dat het systeem zo ontworpen kan 
worden dat ‘zo min mogelijk dingen fout gaan’.6 Echter, het lijkt er op dat we 
deze puur technische benadering, die ervan uitgaat dat processen voorspel-
baar en ‘simpel’ zijn, beter kunnen aanpassen naar een meer socio-techni-
sche aanpak waarbij de wisselende condities en variatie in zorgprocessen 
als onvermijdelijk en noodzakelijk worden beschouwd.7 We moeten ervoor 
zorgen dat ‘dat zo veel als maar mogelijk is goed gaat’. Hiervoor is de mense-
lijke factor, die zorgt voor de flexibiliteit en veerkracht van een systeem, een 
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essentiële factor.’7,8 Daarom moeten we ook onderzoeken welke factoren 
ervoor zorgen dat het meestal goed gaat, aangezien dat de basis vormt 
voor de verklaring waarom het soms mis gaat. Voordat gekozen wordt voor 
een (bundel van) interventies is het dus essentieel dat zorgverleners en 
leiderschap meteen betrokken worden bij de analyse en het ontwerp van de 
interventies. Zij zijn de experts en kunnen ons inzicht geven in de grondoor-
zaken van dingen die fout gaan, maar ook in de condities die ervoor zorgen 
dat dingen goed gaan, als ook de potentiële belemmerende en bevorde-
rende factoren voor de implementatie van een interventie (hoofdstukken 
2,4,8 en 9).4 Tot slot is lokale context een belangrijk aspect van kwaliteits-
verbetering. Context gaat over de karakteristieken van de organisatie en 
de omgeving, zoals de veiligheidscultuur, beschikbare middelen en de wijze 
waarop de processen georganiseerd zijn. Interventies moeten passend 
gemaakt worden aan de lokale context van een organisatie.9,10 Wat prima 
past in de ene organisatie kan nog een brug te ver zijn in een andere organi-
satie (hoofdstukken 4 en 9). Op deze wijze zorgen we ervoor dat interventies 
passend zijn voor de lokale situatie, en dat de zienswijzen van de zorgver-
leners voldoende zijn meegenomen. Als vervolgens door middel van een 
kleinschalige pilot het nut en voordeel van de interventie ervaren wordt, 
zal de intrinsieke motivatie om de interventie toe te passen toenemen en 
zijn implementatie en bestendiging op de langere termijn beter haalbaar 
(hoofdstukken 8 en 9). 

Praktijk gebaseerd iteratief ontwerp en evaluatie
Als een potentieel effectieve (bundel) van interventies ontwikkeld is, willen 
we weten of deze effectief is. De best passende onderzoeksopzet daar-
voor is afhankelijk van de mate van volwassenheid van de interventie. Als 
een potentieel effectieve interventie nog niet helemaal gedefinieerd is en 
de elementen voor succesvolle implementatie nog onvoldoende duide-
lijk zijn, is het een verspilling van middelen om een grootschalige eva- 
luatie te doen. Door een iteratieve aanpak van veldtesten en kleinscha-
lige pilot implementaties, kan kennis worden verzameld over de belemme-
rende en bevorderende factoren, benodigde aanpassingen aan de inter-
ventie en de beste implementatiestrategie (hoofdstuk 9). Op deze wijze 
wordt gezorgd voor iteratieve verfijning van de interventie en implementa-
tiestrategie voordat een grootschalige evaluatie plaats vindt.5,12 

Dit groeimodel vraagt in ieder stadium om een andere onderzoeksopzet. In 
onze studies hebben we ervaring opgedaan met voor- en nametingen en 
‘interrupted time series’ (hoofdstukken 4 en 9). Voor- en nametingen zijn in 
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de eerste stadia passend omdat ze een indruk geven van de haalbaarheid 
van de metingen en de effectiviteit van de interventie. Bij ‘gebleken succes, 
kan op grotere schaal onderzoek gedaan worden met een gecontroleerde 
voor- en nameting of bij voorkeur met een ‘interrupted time series’.13,14 Een 
‘interrupted time series’ biedt niet alleen de mogelijkheid om de effectivi-
teit op langere termijn te meten maar ook om verschillende implementatie 
strategieën te evalueren en te corrigeren voor seizoensinvloeden en andere 
confounders (hoofdstuk 9).15 Op nationaal niveau moeten we toe naar een 
infrastructuur voor onderzoek die het mogelijk maakt om met meerdere 
ziekenhuizen grootschalige evaluaties uit te voeren. De Nederlandse fede-
ratie van universitair medische centra (NFU) kan hier een voortrekkersrol in 
nemen en een onderzoeksagenda voor EBQI opzetten om zo grootscha-
liger evaluaties mogelijk te maken. ZonMw als grootste subsidieverstrekker 
kan dit ondersteunen met de benodigde financiële middelen.16

Informatie
De gegevens die worden vastgelegd over de zorg voor een patiënt zijn onmis-
baar in de dagelijkse praktijk. Het EPD is onmisbaar  voor de registratie en het 
delen van deze informatie om zo de dagelijkse zorg te ondersteunen. Ook 
biedt het EPD in toenemende mate functionaliteit voor actieve ondersteu-
ning van het zorgproces, bijvoorbeeld door reminders voor tijdige toedie-
ning van medicatie, controles bij medicatie toediening door barcode scan-
ning, identificatie van patiënten met een verhoogd risico en het opnemen 
van richtlijnen.17-19 Het EPD is ook van onschatbare waarde voor kwaliteits-
verbetering, de gegevens in het EPD kunnen gebruikt worden om indicatoren 
uit af te leiden (bijv. % op tijd toegediende medicaties of het % patiënten 
met adequate antibiotica profylaxe). Echter bij de keuze en ontwikkeling van 
indicatoren moet gebruik gemaakt worden van een op bewijs gebaseerde 
aanpak en duidelijke definities (hoofdstuk 5).20 Op basis van de indica-
toren kan verdere kwaliteitsverbetering in gang gezet worden, bijvoorbeeld 
door prospectieve risicoanalyses, uitbreiding van implementatie activiteiten 
of aanpassing van de indicatoren zelf. De hier beschreven mogelijkheden 
van het EPD vragen echter om een goed ingericht en aanpasbaar EPD dat 
gebruik maakt van eenheid in taal.21 Bij het inrichten van het EPD moet dus 
niet alleen rekening worden gehouden met de vereiste ondersteuning voor 
de dagelijkse zorg, maar ook met de eisen en wensen die nodig zijn voor het 
meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg.
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Professionaliseren in kwaliteitsverbetering
Momenteel is EBQI geen vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse 
praktijk. Om dit te bereiken moeten we ons ontwikkelen naar zogenaamde 
‘high-performance organizations’.22 In dit type organisaties zijn positieve 
resultaten aangetoond op patiënt gerelateerde uitkomsten zoals medi-
catiefouten, infecties, valincidenten en patiënttevredenheid.23 Dergelijke 
organisaties kenmerken zich door sterk klinisch leiderschap en uitgebreide 
mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.22 De ontwikkeling naar een 
dergelijke organisatievorm vraagt echter tijd. Allereerst is klinisch leider-
schap essentieel voor het leveren van kwaliteit van zorg en team gebaseerd 
werken. Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden zich vaak onvoldoende 
toegerust voelen voor hun taak.24 Opleidingsprogramma’s om klinische 
leiders te trainen en te voorzien van de juiste competenties zijn noodzake-
lijk hiervoor.25 Daarnaast is het van belang dat één of meer leidende rolmo-
dellen het gedachtegoed van EBQI blijvend uitdragen. Deze rolmodellen 
zijn bij voorkeur ‘klinische-academische champions’; ze worden gezien als 
opinieleiders door hun collega’s, werken nog in de dagelijkse praktijk en 
hebben competenties op het gebied van participatie in wetenschappelijk 
onderzoek en implementatie (hoofdstuk 9).26 Tot slot moeten we toe naar 
team gebaseerd interdisciplinair samenwerken, dit biedt mogelijkheden 
voor ‘case-based’ onderwijs, het delen van kennis en een leven lang leren.27 

Op deze wijze kunnen we ontwikkelen naar professionele organisaties waar 
in de dagelijkse praktijk met enthousiasme en bereidheid wordt gewerkt 
aan EBQI. 

Conclusie
Het grote aantal kansen op een fout, zoals we beschreven in het klinische 
scenario in de introductie, blijft bestaan. Om veilige processen te garan-
deren moeten we toe naar team gebaseerd interdisciplinair samenwerken 
waarbij de patiënt en zijn veiligheid centraal staat. Dit vraagt om zorgver-
leners met een intrinsieke motivatie en de competenties om EBQI zodanig 
toe te passen in hun praktijk dat voorkomen wordt dat een kans op een fout 
daadwerkelijk een fout wordt. 
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“ If you try to impose a new practice by simply telling the front line “Do 
this,” it will fail. To get people to embrace a practice, it has to be easy 
to use, adaptable to a variety of settings, and of obvious benefit. The 
other crucial thing is having senior people who practice what they 
preach.”

  (Atul Gawanded).
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