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Een belangrijk onderwerp in de ziekenhuiszorg aan kinderen is de medicatieveiligheid. 
Met de onderzoeken die we in dit proefschrift presenteren, beogen we een bijdrage 
te leveren aan de kennis, die nodig is om de medicatieveiligheid te verbeteren en 
vermijdbare schade te voorkomen. We hebben de volgende doelstellingen in ons 
onderzoek geoperationaliseerd:
1. het verkrijgen van inzicht in de prevalentie, aard en gevolgen van medicatiefouten, 

en factoren die bijdragen aan medicatiefouten;
2. het leveren van een bijdrage aan de bestaande wetenschappelijke kennis over 

interventies om de medicatieveiligheid te verbeteren;
3. het onderzoeken van meetinstrumenten om medicatieveiligheid te monitoren.

In hoofdstuk 2 doen we verslag van een cross-sectionele studie die de prevalentie 
en de aard van de medicatiefouten onderzocht, alsmede de patiëntenschade als 
gevolg van deze medicatiefouten bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar tijdens 
een ziekenhuisopname. We hebben de medicatiefouten vastgesteld door een review 
van de patiëntendossiers, door directe observaties op de verpleegafdelingen, en met 
gegevens uit de apotheekregistratie en het incidentensysteem. Vervolgens zijn de 
medicatiefouten ingedeeld naar type fout, type geneesmiddel en de fase waarin de 
medicatiefout was opgetreden. Kinderartsen hebben de ernst van de patiëntenschade 
vastgesteld. We hebben gegevens van 426 kinderen verzameld. In totaal signaleerden 
we 322 medicatiefouten, waarvan 39 patiëntenschade hadden veroorzaakt. Deze 
schadelijke voorvallen waren in de meeste gevallen het gevolg van het toedienen op 
een verkeerd tijdstip (41%). Kinderartsen beoordeelden de geobserveerde schade als 
“minimaal” in 77% en “substantieel” in 23% van de incidenten. De schade resulteerde 
nooit in blijvend letsel of in een levensbedreigende situatie en was nooit fataal. 
Patiënten die opgenomen waren voor een chirurgische ingreep liepen een hoger risico 
op patiëntenschade als gevolg van een medicatiefout in vergelijking met patiënten die 
voor een niet-chirurgische reden in het ziekenhuis waren opgenomen (gecorrigeerde 
OR 2.79, 95% BI 1.35 tot 5.80, p = 0.006). Bij 67% van de medicatiefouten waren pijnstillers 
uit de niet-opiaten groep en anti-emetica betrokken. Schadelijke medicatiefouten 
traden het meest op bij het voorschrijven (28%) en toedienen (62%). We concludeerden 
dat medicatiefouten het risico op leed voor kinderen tijdens een ziekenhuisopname 
onnodig vergroot, vooral voor kinderen na een chirurgische ingreep. Hoewel de schade 
in de meeste gevallen niet ernstig bleek te zijn, heeft deze toch discomfort bij de 
patiënten veroorzaakt, en is de prevalentie verontrustend hoog.
 In hoofdstuk 3 beschrijven we een kwalitatief onderzoek dat, op basis van 
ervaringen van artsen, verpleegkundigen en apothekers, inzicht geeft in de factoren die 
bijdragen tot het ontstaan van medicatiefouten. We hebben deze meningen verkregen 
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tijdens focusgroepen. De transcripten van deze focusgroepen werden gecodeerd door 
drie onderzoekers, die onafhankelijk van elkaar vanuit de onderzoeksvraag de teksten 
bestudeerden. Deze initiële codering werd vervolgens vertaald naar overeenkomstige 
contextuele categorieën. In de laatste stap werden uit deze categorieën hoofdthema’s 
geformuleerd. Vier hoofdthema’s kwamen naar voren: “gebrek aan teamwork”, 
“suboptimale werkprocessen”, “de onmogelijkheid om veilig te werken” en “cultuur”. 
Cultuur bleek een centraal thema dat de andere drie onderwerpen verbindt. De 
deelnemers van de focusgroepen benadrukten dat vooral organisatiekenmerken 
bijdragen aan onveilige patiëntenzorg. Zij uitten gevoelens van frustratie, verwarring 
en onzekerheid, maar ook berusting. Deze resultaten wijzen op de noodzaak om 
verbeteringen door te voeren op organisatieniveau, met nadruk op interdisciplinaire 
samenwerking en een herinrichting van het medicatieproces. Essentieel is het 
bewerkstelligen van een organisatiecultuur waarin medicatieveiligheid prioriteit heeft 
en wordt ondersteund door het management en de zorgprofessionals. 
 In hoofdstuk 4 beschrijven we een internationaal Delphi-onderzoek. Deze studie 
voerden we uit met het doel een lijst met hoog-risico geneesmiddelen samen te stellen 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar, die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Gebaseerd op 
bestaande literatuur werd een lijst met potentieel hoog-risico geneesmiddelen en 
geneesmiddelengroepen samengesteld. Deze lijst werd in meerdere rondes voorgelegd 
aan experts uit verschillende landen met de vraag een rangorde aan te brengen. Tevens 
vroegen we de experts hoog-risico geneesmiddelen of geneesmiddelengroepen toe 
te voegen aan de lijst, wanneer deze naar hun mening nog ontbraken. We hebben de 
resultaten van het Delphi-onderzoek gevalideerd met behulp van incidentmeldingen 
uit een nationale database. De groep deelnemers bestond uit 34 experts uit 13 landen. 
We hadden vooraf besloten dat een geneesmiddel op de definitieve lijst zou komen bij 
consensus van minimaal 75%. De experts bereikten dit niveau bij 14 geneesmiddelen 
en 4 geneesmiddelengroepen. De hoog-risico geneesmiddelen op de definitieve 
lijst zijn geworden: amiodaron, digoxine, dopamine, epinefrine, fentanyl, fenytoine, 
gentamycine, heparine, insuline, kalium, morfine, norepinefrine, propofol en tacrolimus. 
Tevens kwamen vier geneesmiddelengroepen op de definitieve lijst terecht: cytostatica, 
immunosuppressiva, totaal parenterale voeding en opiaten.
 In hoofdstuk 5 presenteren we een systematisch literatuuronderzoek, dat we 
uitvoerden om vast te stellen welke interventies effectief zijn om medicatiefouten 
bij kinderen tijdens een ziekenhuisopname te verminderen. We doorzochten de 
volgende databases: CENTRAL, Cinahl, Dissertations and Theses Database, Embase, 
EPOC Group Specialized Register, Medline, Nursing & Allied Health, PsycInfo, Web 
of Science, de Cochrane Database of Systematic Reviews en DARE. De referenties 
van de gevonden relevante studies en systematisch reviews werden nagekeken 



233

Nederlandse samenvatting

voor eventuele aanvullende artikelen. In dit literatuuronderzoek includeerden we 
gerandomiseerde studies, gecontroleerde voor- en nametingen en interrupted time 
series, die interventies bestudeerden met het doel medicatieveiligheid te vergroten 
bij kinderen tijdens een ziekenhuisopname. De primaire uitkomstmaten waren 
medicatiefouten en (potentiële) patiëntenschade. Twee onderzoekers selecteerden de 
studies en beoordeelden de methodologische kwaliteit van de studies onafhankelijk 
van elkaar met behulp van de EPOC-checklist en GRADE. Het selectieproces resulteerde 
in zeven studies, die vijf verschillende interventies beschrijven: de klinische inzet 
van een apotheker (twee studies), het elektronisch medicatievoorschrijfsysteem 
(twee studies), toedieningsregistratie met behulp van barcodes, een gestructureerd 
voorschrijfformulier en een “check & correct checklist” in combinatie met feedback. De 
meeste studies resulteerden in een vermindering van het aantal medicatiefouten, maar 
het voordeel voor de patiënt in termen van verminderde schade was niet eenduidig. 
Klinische en methodologische heterogeniteit maakte meta-analyses onmogelijk. 
 Kinderen in een ziekenhuis vormen een kwetsbare groep, en dat geldt zeker voor 
kinderen die op een intensive care worden opgenomen. Niet verwonderlijk is dan ook 
dat we juist op deze afdeling een interventiestudie uitvoerden. Deze beschrijven we in 
hoofdstuk 6. Het betreft een interrupted time series waarin we over een periode van 12 
maanden keken of het aantal medicatiefouten daalde door de inzet van een apotheker, 
die op de afdeling een aantal verschillende, op medicatieveiligheid gerichte activiteiten 
uitvoerde. Deze apotheker was tijdens werkdagen drie uur aanwezig op de afdeling, 
en maakte deel uit van het multidisciplinaire behandelteam. Zijn werkzaamheden 
bestonden uit een gestructureerde evaluatie van de voorgeschreven geneesmiddelen 
en directe feedback aan de intensivisten en verpleegkundigen tijdens de visite. Primaire 
uitkomstmaat was het aantal medicatiefouten per 100 voorschriften. We hebben de 
medicatiefouten vastgesteld door middel van een review van de patiëntendossiers 
en met behulp van gegevens uit het incidentensysteem. Bij een vermoeden van een 
medicatiefout werd de situatie voorgelegd aan een intensivist en een apotheker, die 
vaststelden of er inderdaad sprake was van een medicatiefout en de ernst hiervan voor 
de patiënt. We maakten hierbij gebruik van de classificatie van de National Coordinating 
Council for Medication Error Reporting and Prevention. We includeerden 254 patiënten 
in de pre-interventie en 230 in de post-interventie periode. In de pre-interventie periode 
vonden we 153 medicatiefouten, wat overeenkwam met 2.27 per 100 voorschriften. 
In de post-interventie periode vonden we 90 medicatiefouten, wat overeenkwam 
met 1.71 per 100 voorschriften. Uit de ARIMA-analyse bleek een significante daling 
van de trend in het aantal medicatiefouten (β -0.21, 95% BI -0.30 tot -0.04, p = 0.02). 
Daarentegen was er geen significante daling van het aantal medicatiefouten direct na 
start van de interventie (β -0.61, 95% BI -1.31 tot 0.08, p = 0.07). We concludeerden dat 
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een gestructureerde evaluatie van de voorgeschreven geneesmiddelen in combinatie 
met feedback, uitgevoerd door een apotheker, leidt tot een belangrijke daling van het 
aantal medicatiefouten op een intensive care kinderen.  
 Om medicatieveiligheid te monitoren hebben we valide en betrouwbare 
meetinstrumenten nodig. In de literatuur wordt beschreven dat de zogenaamde “trigger 
tool” een effectieve en tijdbesparende methode is om medicatiefouten te meten. 
Echter, de meetprestaties van dit instrument zijn onduidelijk. Daarom hebben we de 
diagnostische accuratesse onderzocht van een bestaande trigger tool, die ontworpen 
is om schadelijke medicatiefouten bij kinderen vast te stellen. Deze studie beschrijven 
we in hoofdstuk 7. In het eerste deel van de studie hebben we vastgesteld welke 
methode we als referentiestandaard konden gebruiken. In het tweede deel hebben we 
de trigger tool vergeleken met deze referentiestandaard in een nieuw cohort patiënten. 
We gebruikten de trigger tool en de referentietest om schadelijke medicatiefouten op 
te sporen bij alle patiënten die in februari en maart 2013 op de pediatrie afdelingen 
van ons ziekenhuis werden opgenomen. Op deze manier verkregen we volledige 
verificatie. De dataverzameling werd uitgevoerd in twee verschillende teams om 
blindering te garanderen. Uit het eerste deel van de studie bleek dat review van de 
patiëntendossiers in combinatie met incidentmeldingen het meest effectief was om 
schadelijke medicatiefouten op te sporen. Daarom werd deze combinatie gebruikt als 
referentietest in het tweede deel van de studie. In het tweede deel werden 369 patiënten 
geïncludeerd. Met de referentietest werden 33 schadelijke medicatiefouten ontdekt, 
in tegenstelling tot de trigger tool, die geen schadelijke medicatiefouten signaleerde. 
Wanneer we de twee symptomen “pijn” en “misselijkheid/braken” aan de trigger tool 
toevoegden werden 19 schadelijke medicatiefouten ontdekt. Deze verlengde trigger 
tool resulteerde in een sensitiviteit van 21.2 en een positief voorspellende waarde van 
36.8. We concludeerden dat de oorspronkelijke trigger tool niet het vermogen heeft om 
schadelijke medicatiefouten op te sporen, en dat review van de patiëntendossiers in 
combinatie met incidentmeldingen hiertoe de voorkeur heeft. 
 The COMFORT-schaal is een meetinstrument om stress, sedatie en pijn vast te 
stellen bij non-verbale kinderen. Verschillende studies beschrijven de meetprestaties 
van de COMFORT-schaal bij kinderen van verschillende leeftijden, met verschillende 
diagnoses en in verschillende klinische omgevingen, maar inzicht in de kwaliteit van 
deze studies en een overzicht van de resultaten ontbreken. We besloten daarom een 
systematisch literatuuronderzoek uit te voeren om de klinimetrische eigenschappen 
van de COMFORT-schaal te bestuderen: hoofdstuk 8. We doorzochten de volgende 
databases: CENTRAL, Cinahl, Embase, Medline, PsycInfo en Web of Science. De selectie, 
data-extractie en kwaliteitsbeoordeling werden onafhankelijk uitgevoerd door twee 
onderzoekers. Voor de kwaliteitsbeoordeling hebben we gebruik gemaakt van de 
COSMIN-lijst. We vonden 30 studies die voldeden aan de inclusiecriteria voor dit 
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literatuuronderzoek. De meeste deelnemers in de studies waren kinderen die beademd 
werden, in de leeftijd tot 4 jaar en zonder neurologische afwijkingen. De interne 
consistentie en interbeoordelaars betrouwbaarheid resulteerden in waarden >0.70 in 
vrijwel alle studies, wat wijst op een adequate betrouwbaarheid. De constructvaliditeit 
resulteerde in correlaties tussen 0.68 en 0.84 voor stress, tussen 0.42 en 0.94 voor 
sedatie en tussen 0.31 en 0.96 voor pijn. De responsiviteit van de COMFORT-schaal 
lijkt adequaat. De kwaliteit van de geïncludeerde studies varieerde sterk: van slecht 
tot excellent. Klinische en methodologische heterogeniteit van de studies maken het 
moeilijk een helder advies voor het gebruik van de COMFORT-schaal te formuleren. 
 In hoofdstuk 9 beschrijven we een longitudinale studie waarin we onderzochten 
of de veiligheidscultuur veranderde gedurende vijf jaar waarin we actief werkten aan 
het verbeteren van de patiëntveiligheid in ons kinderziekenhuis. Het doel van dit 
onderzoek was tweeledig. Als eerste wilden we het effect op de veiligheidscultuur 
bestuderen van een veiligheidsprogramma met meerdere interventies. Ten tweede 
wilden we prioriteiten vaststellen voor toekomstige activiteiten op het gebied van 
patiëntveiligheid. Tussen 2009 en 2014 kunnen twee fasen worden onderscheiden. In de 
eerste fase werd een afdeling gebonden patiëntveiligheidsprogramma geïntroduceerd 
met de volgende onderdelen: (a) incident melden, (b) een niet-verwijtende reactie 
op fouten en (c) samenwerking binnen multidisciplinaire veiligheidsteams. In de 
tweede fase kreeg patiëntveiligheid hoge prioriteit toen de organisatie een extern 
accreditatieproces startte. Gedurende de vijf jaren van de studie hebben we driemaal 
de veiligheidscultuur gemeten met behulp van de Hospital Survey on Patient Safety 
Culture. Alle verpleegkundigen, kinderartsen en overige disciplines, die op dat moment 
werkzaam waren op de vier non-intensive care en twee intensive care afdelingen 
werden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. De verschillen in gemiddelde 
scores werden vastgesteld met behulp van regressietechnieken en multi-level 
modellering om te corrigeren voor clustering van de scores per afdeling. We hebben 
in totaal 811 vragenlijsten verzameld in 2009, 2011 en 2013. Op de non-intensive care 
zagen we een significante verbetering op 6 van de 11 dimensies van de vragenlijst. 
De duidelijkste verbetering was zichtbaar na de eerste fase. Het accreditatietraject in 
de tweede fase leidde niet tot een significante verbetering van de veiligheidscultuur. 
De intensive care afdelingen vertoonden kleinere, niet-significante veranderingen in 
de scores. De dimensies “samenwerking tussen ziekenhuisafdelingen”, “overdrachten 
en overplaatsingen” en “ondersteuning door het ziekenhuismanagement” werden 
aangeduid als gebieden waar verbetering nodig is. We concludeerden dat de 
gecombineerde interventie bestaande uit incident melden, een niet-verwijtende reactie 
op fouten en samenwerking binnen multidisciplinaire veiligheidsteams resulteert in 
een verbetering van de veiligheidscultuur.
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DISCUSSIE

Op het gebied van medicatieveiligheid is de laatste jaren vooruitgang behaald. Toch 
moet er nog meer werk verzet worden om deze specifiek voor kinderen te verbeteren.

Speciale overwegingen bij pediatrische patiënten
Medicatieveiligheid voor kinderen verschilt van medicatieveiligheid voor volwassenen. 
Het is belangrijk deze verschillen te onderkennen, want mogelijk zijn zij van invloed 
op de wijze waarop we de medicatieveiligheid kunnen vergoten [1]. Kind-specifieke 
eigenschappen spelen een belangrijk rol, zoals leeftijdsafhankelijke variatie in 
de fysiologische ontwikkeling en groei [2-4]. Deze eigenschappen bemoeilijken 
standaardisatie in alle fasen van het medicatieproces, terwijl standaardisatie het 
risico op fouten lijkt te verminderen [5,6]. Bovendien noodzaakt het ontbreken van 
geneesmiddelen in pediatrische samenstellingen en doseringen tot bewerkingen 
voordat een geneesmiddel kan worden toegediend. Dit vergroot de complexiteit 
en daarmee ook het risico op fouten en patiëntenschade. Tenslotte, kinderen zijn 
minder in staat de werking en eventuele bijwerkingen van een geneesmiddel aan te 
geven en zijn daarvan afhankelijk van de observaties van hun verzorgers. Dit laatste 
punt moet niet worden onderschat want kinderen krijgen veel geneesmiddelen off-
label, een gegeven waar hulpverleners zich nauwelijks van bewust zijn [7-9]. Er wordt 
aangenomen dat de genoemde kind-specifieke kenmerken een rol spelen bij de helft 
van alle veiligheidsproblemen bij kinderen [4]. 
 Dit proefschrift presenteert studies die allemaal in een kinderziekenhuis zijn 
uitgevoerd. De constante aanpassingen van doseringen aan leeftijd en gewicht van 
de kinderen kan een verklaring bieden voor de hoge prevalentie medicatiefouten 
die wij constateerden (hoofdstuk 2 en 6). Andere overwegingen specifiek in de zorg 
voor kinderen, zoals voeding en slaapschema’s, kan de vele afwijkingen in tijdstip van 
toedienen verklaren (hoofdstuk 2). De beperkte kennis over geneesmiddelen voor 
kinderen is genoemd als een factor die bijdraagt aan onveilige zorg (hoofdstuk 3). Toch 
kwamen de kind-specifieke onderwerpen minder uit onze onderzoeken naar voren 
dan we vooraf hadden verwacht. De deelnemers aan onze studies waren allemaal 
kinderartsen en gespecialiseerde kinderverpleegkundigen, die volledig bekend zijn 
met de dagelijks praktijk; kind-specifieke aspecten in het medicatieproces zijn voor 
hen wellicht “business as usual”. De interventies die we beschrijven in de systematische 
review werden allemaal op kinderafdelingen uitgevoerd, maar geen van deze 
interventies adresseerde de specifieke situatie in de pediatrie (hoofdstuk 5).
 Interventies bedoeld om de medicatieveiligheid voor kinderen te vergroten moeten 
kind-specifieke kenmerken bevatten. Bijvoorbeeld, een elektronisch voorschrijfsysteem 
en toedieningsregistratie zijn bewezen effectief, maar zelden ingericht voor de 



237

Nederlandse samenvatting

pediatrie. Wij adviseren nadrukkelijk een elektronisch voorschrijfsysteem met 
beslissingsondersteuning gebaseerd op de beschikbare farmacologische kennis met 
betrekking tot kinderen. Een dergelijk systeem moet controleren op doseringen, die 
gebaseerd zijn op het actuele gewicht en de leeftijd van het kind. Verpleegkundigen 
moeten ondersteund worden bij de toediening door barcode technologie, opnieuw 
ingericht voor het medicatieproces bij kinderen. Een rekenhulp en waarschuwingen bij 
mogelijke doseringsfouten zijn essentieel. Een klinische apotheker is een hoofdrolspeler 
in het medicatieproces. We pleiten voor de klinische inzet van een apotheker, die zich 
specialiseert in de pediatrie. Deze gespecialiseerde pediatrische apotheker kan een 
belangrijke rol spelen in het voorkomen van medicatiefouten, en bij het verspreiden 
van de beschikbare kennis over de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen voor 
kinderen.

Interdisciplinair teamwork
Interdisciplinair teamwork is van doorslaggevend belang voor patiëntveiligheid [10-12]. 
Recent onderzoek toont aan dat verbetering van interdisciplinair teamwork resulteert 
in een significante daling van het aantal complicaties en sterfgevallen [13]. Belangrijke 
elementen zijn communicatie, coördinatie en samenwerking tussen alle disciplines en 
afdelingen [10,12]. Communicatie betekent het delen van relevante, nauwkeurige en 
tijdige informatie. Coördinatie heeft een verband met logistiek, zoals dagelijkse schema’s 
en routines, en wordt ook beïnvloed door de geografische ligging van de afdelingen 
ten opzicht van elkaar. Samenwerking betekent het (er)kennen van de expertise, taken 
en verantwoordelijkheden van andere zorgverleners, en aandacht voor “wederzijds 
vertrouwen, onderlinge steun en gedeelde doelen” [12]. Deze elementen zijn zeer 
relevant voor het medicatieproces, waarin meerdere disciplines en afdelingen een rol 
spelen. Helaas vindt het adviseren en informatie delen tussen artsen, verpleegkundigen 
en apothekers maar beperkt plaats en komt het nog regelmatig voor dat zij langs elkaar 
heen werken [14-17]. 
 Het gebrek aan interdisiciplinair teamwork kwam als een hoofdthema uit onze 
kwalitatieve studie naar voren; zorgverleners blijken vooral binnen hun eigen 
discipline en op hun eigen afdelingen te werken (hoofdstuk 3). Ook het onderzoek 
naar patiëntveiligheidscultuur laat lage scores zien op teamwork tussen de afdelingen 
(hoofdstuk 9). In onze systematische review vonden we twee goed uitgevoerde 
studies die de meerwaarde aantoonden van een klinische apotheker als deel van het 
interdisciplinaire team op een afdeling (hoofdstuk 5). Deze resultaten werden bevestigd 
in onze studie op de intensive care kinderen, waar een apotheker werd toegevoegd 
aan het multidisciplinaire behandelteam, waarna een significante daling van het aantal 
medicatiefouten optrad (hoofdstuk 6).   
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 Interdisciplinair teamwork moet worden gestimuleerd, georganiseerd en 
gefaciliteerd met het doel de medicatieveiligheid te vergroten. In het medicatieproces 
zijn de hoofdrolspelers de arts, de verpleegkundige en de apotheker. Deze professionals 
moeten gezamenlijk het geneesmiddelenbeleid van individuele patiënten bespreken, 
en hun expertise bundelen bij de ontwikkeling van protocollen en beleid. De processen 
van de verschillende hulpverleners moeten op elkaar worden afgestemd om onveilige 
en inefficiënte situaties te voorkomen. Interprofessioneel onderwijs en training moet 
worden overwogen, want hierdoor kan wederzijds begrip en steun worden bereikt. De 
uitdaging is om een team van experts om te vormen tot een expertteam. 

Patiënt veiligheidscultuur
Tegenwoordig wordt algemeen erkend dat de veiligheidscultuur een belangrijke rol 
speelt binnen patiëntveiligheid. Een patiëntveiligheidscultuur kan worden gedefinieerd 
als “waarden die worden gedeeld binnen een organisatie over wat belangrijk is, 
opvattingen over hoe dingen zijn georganiseerd, en de interactie hiervan met de 
organisatiestructuur en -systemen. Deze bepalen samen welke gedragsnormen over 
veiligheid worden gehanteerd” [19]. Het idee is dat een meer positieve veiligheidscultuur 
bijdraagt aan betere klinische uitkomsten. Enkele studies tonen aan dat hogere scores 
op patiëntveiligheidsenquêtes gerelateerd zijn aan minder incidenten [19,21,22]. Deze 
resultaten hebben geleid tot de ontwikkeling van interventies die de veiligheidscultuur 
zouden moeten verbeteren [23-25]. Het meest effectief lijkt een combinatie van 
teamtraining, verbetering van communicatie en leiderschapsrondes [23,25].
 Verschillende organisaties nemen een voorbeeld aan de zogenaamde High Reliability 
Organizations (HRO’s) [26,27]. HRO’s zijn complexe en dynamische organisaties met een 
voortdurend risico op een catastrofale ramp, zoals bijvoorbeeld in de luchtvaart en bij 
kerncentrales. Voor dergelijke organisaties heeft veiligheid een zeer hoge prioriteit. 
Dit blijkt o.a. uit de aandacht voor sterk leiderschap en continue procesverbetering. 
Maar het meest aansprekende kenmerk van een HRO is de veiligheidscultuur. Deze 
zien we terug in vijf kenmerken: voortdurende alertheid op fouten, terughoudendheid 
om zaken te simplificeren, gerichtheid op de uitvoerende werkzaamheden, de 
inzet van veerkracht en respect voor deskundigheid. In de praktijk betekent dit dat 
iedere werknemer verantwoordelijkheid draagt voor veiligheid, dat het melden van 
incidenten wordt gewaardeerd en dat fouten grondig worden geanalyseerd en worden 
gebruikt om van te leren. In HRO’s zijn onderwijs en teamtraining onderdeel van de 
dagelijkse praktijk en de waarde van elke werknemer wordt gezien en erkend [27,28]. 
Hoewel gezondheidszorginstellingen verschillen van andere organisaties, kunnen 
de veiligheidsprincipes ziekenhuizen helpen om de patiëntveiligheid duurzaam te 
ontwikkelen [26,27,29]. 
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 De patiëntveiligheidscultuur bleek één van de hoofdthema’s te zijn die bijdraagt aan 
medicatiefouten, zoals beschreven in onze kwalitatieve studie (hoofdstuk 3). Deze studie 
toont aan dat een gezamenlijk attitude ten opzichte van medicatieveiligheid, de reactie op 
onveilig gedrag en het vermogen om te leren van fouten verder kunnen verbeteren. Deze 
resultaten zijn aanvullend op de survey over de patiëntveiligheidscultuur (hoofdstuk 9).
 Een positieve patiëntveiligheidscultuur moet worden nagestreefd in elke 
gezondheidszorginstelling, want deze draagt bij aan veilige zorg. Leidinggevenden 
spelen daarin een belangrijke rol. Zij moeten unaniem en glashelder zijn over de 
geldende veiligheidsnormen, welk gedrag verwacht wordt en zelf het goede voorbeeld 
geven. Een goede start is om onderwerpen die de veiligheid raken openlijk te bespreken, 
bijvoorbeeld tijdens leiderschapsrondes. 

Overwegingen voor de toekomst
De hierboven beschreven kind-specifieke kenmerken tonen aan dat er behoefte is aan 
geneesmiddelen, die effectief en veilig zijn voor kinderen. Toch krijgt meer dan de helft 
van de in een ziekenhuis opgenomen kinderen een off-label of een niet-geregistreerd 
geneesmiddel [8,9]. Om te garanderen dat kinderen medicatie krijgen die volledig 
getest is, is onderzoek noodzakelijk naar de juiste samenstelling, dosering, frequentie 
en toedieningswijze voor kinderen van verschillende leeftijden. Wetenschappelijk 
onderzoek met kinderen gebeurt echter weinig. Een belangrijke achterliggende reden 
is het ethisch principe van wetenschappelijke noodzakelijkheid: kinderen mogen 
alleen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek wanneer het bijdraagt aan de 
gezondheid en welzijn van kinderen [30]. Omdat veel geneesmiddelen bij kinderen 
anders werken dan bij volwassenen, zijn klinische trials in de pediatrische populatie 
noodzakelijk. Recente ontwikkelingen in de regelgeving en de start van verschillende 
samenwerkingsverbanden zullen dit in de toekomst eenvoudiger maken. De kosten 
die samengaan met onderzoek voor deze relatief kleine patiëntenpopulatie mag geen 
belemmering zijn; het is een morele verplichting om te garanderen dat kinderen worden 
behandeld met geneesmiddelen die zowel effectief als veilig zijn. Verder moeten wij 
ons voorbereiden op een groeiend aantal kinderen met complexe hulpvragen, die vaak 
samengaan met geneesmiddelengebruik [31]. Daarbij komt nog dat patiënten korter 
in het ziekenhuis verblijven en de zorg steeds meer thuis plaatsvindt [32]. Dit heeft 
gevolgen voor de toekomstige onderzoeksagenda: medicatie-overdrachten, familie-
educatie, therapietrouw en veiligheid in de thuissituatie worden belangrijker. 
 Gezien het beperkte aantal studies van hoge kwaliteit is het belangrijk in de 
toekomst meer aandacht te besteden aan onderzoeksmethodologie. Onderzoekers 
moeten streven naar robuuste onderzoeksdesigns, zoals cluster gerandomiseerde 
studies, onderzoeken met een stepped wedge opzet, gecontroleerde voor- nametingen 
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of interrupted time series [33]. Met betrekking tot de uitkomstmaten wordt aanbevolen 
om zowel proces als klinische uitkomsten te overwegen [34]. Toekomstige studies 
op het gebied van medicatieveiligheid moeten zowel medicatiefouten, potentiële 
schadelijke medicatiefouten en patiëntenschade als uitkomstmaten bevatten. Er moet 
gestreefd worden naar uniforme definities in onderzoek naar medicatieveiligheid; daarin 
kunnen internationale veiligheidsinstituten een belangrijke rol spelen. Een combinatie 
van methoden is de beste manier om medicatiefouten vast te stellen, maar dit is 
tijdsintensief [35,36]. Wellicht doen zich nieuwe mogelijkheden voor na invoering van 
een elektronisch patiëntendossier. Door patiëntengegevens met elkaar te verbinden zou 
het mogelijk moeten zijn medicatiefouten effectiever en efficiënter boven tafel te krijgen. 
Deze systemen moeten zich verder ontwikkelen van registratiesystemen tot systemen 
die de zorgverleners ondersteunen bij besluitvorming en het voorkomen van fouten. 
Toekomstig onderzoek moet de mogelijkheden van een elektronisch patiëntendossier bij 
het identificeren van (schadelijke) medicatiefouten en de effectiviteit van corrigerende 
maatregelen verder onderzoeken.
 Tot slot moeten we aandacht besteden aan de implementatie van bewezen 
effectieve interventies in de klinische praktijk [37]. We moeten daarbij in het oog 
houden dat de generaliseerbaarheid van verbeteracties naar andere organisaties niet 
vanzelfsprekend is [38]. Het is daarom belangrijk dat elk ziekenhuis een analyse maakt 
van zijn context, implementatiestrategieën kiest die daarop aansluiten en inspeelt 
op lokale bevorderende en belemmerende factoren [39]. Een pilot kan voorkomen 
dat een organisatie een interventie breed implementeert, die mogelijk niet werkt 
of zelfs nieuwe veiligheidsproblemen introduceert [40]. De hoofdrolspelers binnen 
medicatieveiligheid, artsen, verpleegkundigen en apothekers, moeten deelnemen 
aan implementatieprojecten. Daarvoor moeten zij kennis en vaardigheden bezitten 
met betrekking tot implementeren, zodat wetenschappelijk bewezen interventies 
daadwerkelijk de klinische praktijk veranderen [41,42].

CONCLUSIE

De kennis over medicatieveiligheid in de ziekenhuiszorg aan kinderen is in de afgelopen 
jaren toegenomen; de epidemiologie van medicatiefouten en factoren die daaraan 
bijdragen worden beter begrepen. Daar staat tegenover dat de effectiviteit van de 
interventies die medicatieveiligheid vergroten zelden wetenschappelijk zijn bewezen. 
Informatietechnologie en interdisciplinair teamwork zijn veelbelovend en deze 
interventies moeten worden geïmplementeerd, waarbij de kind-specifieke kenmerken 
moeten worden meegenomen. De patiëntveiligheidscultuur vraagt speciale aandacht. 
Elke gezondheidszorginstelling moet medicatieveiligheid prioriteren, faciliteren en 
organiseren met het ultieme doel om de veiligheid in de zorg voor kinderen te garanderen.
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