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Samenvatting g 

Sindss de ontwikkeling van de hart-long machine in de vijftiger-zestiger jaren van de 20s e 

eeuww wordt open-hart chirurgie op steeds grotere schaal toegepast. Een deel van deze 

operatiess bestaat uit hartklep vervangingen. Hiervoor worden veelal mechanische hartkleppen 

gebruiktt vanwege de beschikbaarheid en de duurzaamheid. Bijwerkingen of complicaties als 

gevolgg van de behandeling met een (kunst) hartklep of problemen met het ontwerp of 

materiaall  en chirurgische tekortkomingen zijn echter geen zeldzaam verschijnsel. Ondanks de 

technologischee vooruitgang blijf t de behoefte aan verbeteringen van de huidig beschikbare 

mechanischee hartkleppen aanwezig. Dit proefschrift belicht een aantal stappen die essentieel 

zijnn voor het herkennen van veiligheidsrisico's als mede ideeën voor risicocontrole. 

Hoofdstukk 2 beschrijft wat de moeilijkheden zijn bij het herkennen van een complicatie als 

veiligheidsrisicoo als gevolg van de complexiteit van het systeem en de mogelijke 

belangenconflicten.. Het veiligheidsmanagement-principe op basis van de levenscyclus van 

hett product verheldert het systeem wat betreft hoofdpersonen en hun interactie met andere 

spelerss en disciplines in het systeem. Artsen en ontwerpers/fabrikanten spelen hierin een 

belangrijkee rol. Dit heeft ook consequenties voor de logistiek van de gezondheidszorg en de 

noodzaakk voor professionele veiligheidsplatformen. 

Inn hoofdstuk 3 is onderzocht of technische analyse van falende kleppen heeft geleid tot een 

vergrotee kennis over de wijze van falen en de impact van die kennis op het ontwerp en de 

klinischee praktijk. Tot nu toe is er nog geen structureel onderzoek gedaan naar gebruikte, 

geëxplanteerdee kleppen om te onderzoeken of ze nog voldoen aan de van tevoren vastgestelde 

eisenn met betrekking tot slijtage. Hierdoor gaat te veel tijd verloren voordat technische 

problemenn worden herkend en initiatieven worden genomen voor herontwerp of het van de 

marktt halen van kleppen die niet aan de veiligheidseisen voldoen. 

Inn hoofdstuk 4 worden voorbeelden van falende kleppen beschreven. Falende technologie 

resulteertt vaak in een vraag over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Of een chirurg of 

fabrikantt aansprakelijk wordt gesteld hangt af van vele factoren zoals informatie aan de 

patiëntt en pogingen om complicaties als gevolg van het falen te voorkomen. Eén van de 

belangrijkstee factoren is echter de communicatiedriehoek arts, patiënt en fabrikant. Het inzicht 

datt de patiënt krijgt in het probleem bepaalt voor een groot deel de kans op een juridische 

procedure.. De dreiging van een juridische procedure bepaalt weer de snelheid waarmee 
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risicocontrolerisicocontrole en schadebeperking in het algemeen en voor de patiënt in het bijzonder 
plaatsvinden. . 

Dee chirurgische operatie technieken zijn tegenwoordig nauwelijks een probleem. Peri-

operatievee complicaties daarentegen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk sterfterisico. 

Hoofdstukk 5 beschrijft de meta-analyse techniek als methode om klinisch relevante 

informatiee te verzamelen over het verkleinen van de kans op peri-operatieve bloeding en re-

operaties.. Naast de techniek is ook de uitkomst van belang voor de manier waarop chirurgen 

dee kans op complicaties bij hartklep vervangingen kunnen verkleinen. 

Ookk als de geïmplanteerde klep technisch goed functioneert, bestaat er nog steeds een risico 

opp thrombo-embolische complicaties. De patiënten zijn hierdoor levenslang aangewezen op 

oralee antistollingstherapie. Er wordt in dit proefschrift ingegaan op een in Nederland nieuwe 

methodee voor de controle van de antistolling: zelfregulering van de antistolling door de 

patiëntt met behulp van capillair bloed en de CoaguChek® prothrombine tijd meter. Tot op 

hedenn ligt de controle van de antistollingstherapie geheel bij de Trombosedienst. Voordat 

weerr een extra apparaat wordt gebruikt om complicaties van de hartklep vervanging te 

voorkomen,, is het goed om de kans op (technische) storingen en de mogelijke problemen die 

bijj  deze nieuwe vorm van therapie kunnen ontstaan in kaart te brengen. Hoofdstuk 6 laat zien 

datt een functionele analyse, een faal wij ze en effect analyse en een foutenboom analyse inzicht 

kunnenn verschaffen in de mogelijke problemen die kunnen ontstaan, maar ook een raamwerk 

verschaffenn voor het beoordelen van bij na-ongelukken. 

Inn hoofdstuk 7 wordt er gekeken naar de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van de 

CoaguChek®® als deze wordt gebruikt door de patiënt. Het is essentieel om een nieuwe 

technologiee met een bestaande te vergelijken, vooral als deze laatste als veilig en goed wordt 

beschouwd.. De testresultaten van de patiënt zijn niet significant verschillend van de 

testresultatenn van de Trombosedienst. De CoaguChek® wordt hiermee een betrouwbare 

testmethodee als alternatief voor de bestaande controle met behulp van veneus bloed bij de 

Trombosedienst. . 

Inn hoofdstuk 8 wordt in een cross-over studie bij 48 patiënten gekeken of het 

zelfreguleringconceptt het behandelniveau van de Trombosedienst kan evenaren. Er is in deze 

(kleine)) groep geen significant verschil tussen beide behandelmethoden, hoewel er wel enige 

tendenss naar een beter antistollingsniveau te bespeuren is in het voordeel van de 

zelfregulering. . 

Hoofdstukk 9 behandelt een methode om de kwaliteit van leven met betrekking tot een 
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behandelingg te meten. De vergelijkende studie tussen de zelfregulerende patiënten en de 

patiëntenn die door de Trombosedienst worden gereguleerd bevestigt de theorie van het 

toegenomenn gevoel van bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. Zelfregulering, dat door een 

apparaatt zoals de CoaguChek* mogelijk wordt, is dus een betrouwbare en door deze 

patiëntengroepp gewaardeerde manier van antistollingscontrole die in ieder geval leidt tot een 

significantt verbeterde kwaliteit van leven. 

Concluderend,, het doel van dit proefschrift is de bewustwording van veiligheidsrisico's met 

betrekkingg tot een behandeling zoals de hartklep vervanging te vergroten. Het beschrijft hoe 

professionalss in de individuele disciplines een deel van het veiligheidsconcept binnen het 

raamwerkk van de systeembenadering kunnen uitvoeren. Deze multidisciplinaire studie over 

veiligheidsmanagementt heeft daarnaast ook tot doel om alle professionals in het proces ervan 

tee overtuigen dat veiligheidsmanagement in de dagelijkse praktijk uitgevoerd zou kunnen en 

moetenn worden. 
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