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Welkom  

 Programma 

 

 Introductie / laatste inzichten 

 

 Aan de slag 

 

 Samenvatting / conclusie 



Patient safety concept 

System & 
structure

Monitoring Cultuur

Improvement interventions



Vincent, Amalberti, 2014 
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Drilling Industry 

Chemical Industry (total) 

Fatal risk
 

Anesthesiology ASA1 

Innovative medicine  

(grafts, oncology …) 

 ICU     Trauma centers 

Very unsafe Ultra safe 

Professional fishing  

Unsafe Safe 

Himalaya 

mountaineering 

Combat A/C, war time 

Medical risk (total) 

Scheduled surgery 

         Chronic care 

Radiotherapy, Blood 

transfusion 

Finance Fire Fighting 

Food Industry 

Processing Industry 

Systeem?  



Quality ambition- Optimal care 
(almost never reached) 

5 Care where harm undermines 
any benefits obtained  

Threat to health  

OPTIMAL 
 BENEFIT 

INCREASED  
RISK OF HARM 

1 The care envisaged by 
standards 

3 Unreliable care/ poor quality 
The patient escapes harm 

2 Compliance with standards- 
ordinary care with imperfections 

4 Poor care with probable minor 
harm but overall benefits Area of Safety 

Area of Quality 

5 levels of care 

‘The illegal normal’ 

Vincent , Amalberti, 2014 



Hoe aanpakken?  

4 benodigdheden: 

 

- Improvement skills 

- Nieuwsgierigheid – data! 

- Teamwork 

- Take care of yourself… 

System & 
structure

Monitoring Cultuur

Improvement interventions



Alles is Human Factors… 



Doing the right thing, as safely as possible… 



Human factors - hulpmiddelen 

 Visuele hints: verkeersborden 

 

 Standaardisatie van processen: Starbucks 

 

 Decision aids/ Herinneringen: “Mind the gap” 

 

 Standaard proces checklist: bv take off checklist 

 

 Forcing function: diesel vs benzine 

     

     Redundancy: extra ingebouwd, bv read back 

 

http://www.teracomtraining.com/images/mind_the_gap1.jpg
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dshs.state.tx.us/chscontracts/newsletter/summer2009/images/pics/checklist.jpg&imgrefurl=http://www.dshs.state.tx.us/chscontracts/newsletter/summer2009/default.shtm&usg=__fy4Q5_-efgJviRRqYkp5iq09_v4=&h=439&w=254&sz=18&hl=nl&start=3&tbnid=AQPzj_3eqp6kzM:&tbnh=127&tbnw=73&prev=/images?q=checklist&gbv=2&hl=nl


Where good ideas come from 

 

 



Kahoot Human Factors 

 Hoog risico? 

 Laag risico?? 



Workshop  

 In 5-6 groepen 

 Multidisciplinair 

 Probleem:  

 1. maagsonde verkeerd ingebracht 

 2. medicatiefouten 

 

 Creatieve ideeën bedenken ter voorkoming van bovenstaande 

 Bedenken hoe human factors te gebruiken 

 Voorstel voor testen van een idee 

 

 

 



 

 Opdracht:  

 1. Bedenk ideeën om maagsonde te controleren 

 Maak een keuze voor het beste idee.  

 

 2. Bedenk ideeën om medicatiefouten te voorkomen  

 Maak een keuze voor het beste idee. 

 

 



ideeën genereren 

 Regels: Alle ideeën zijn even “waardevol”, geen kritiek!  

 Alle ideeën worden genoteerd 

 Het gaat om kwantiteit niet kwaliteit 

 Hoe wilder/vreemder een idee, hoe beter 

 Bouw voort op vorige idee 

 Wel 1 tegelijk bespreken…. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOHVnqeOhskCFQN3DwodQwUEQw&url=http%3A%2F%2Fquotesnhumor.com%2Ftop-40-funny-minions-quotes-and-pics%2F&psig=AFQjCNFUYIMDBxTIDOdDWaIeS_aZ69Zedw&ust=1447253687737046


ideeën genereren 

 Methode: “dat is onmogelijk!”… 

 

 Stap 1: Benoem een aantal dingen die echt niet mogelijk zijn tav 

controleren maagsonde (5 min)  

 

 Bv “het is onmogelijk iedereen zijn handen te laten wassen”  

 

 Stap 2: benoem hoe dat dan wel mogelijk gemaakt kan worden (5 

min)  

 

 Bv “de deur gaat pas open als de sensor registreert dat de handen gewassen zijn” 

 

 Denk aan de regels! Kwantiteit boven kwaliteit; geen kritiek!!  

 

 



Kahoot beste idee 



selecteren / testen 

Selectie criteria:  

- is het een aantrekkelijk idee? 

- zou het uitvoerbaar zijn? 

- is het met human factors design te verbeteren? 

 

 



selecteren / testen 

 Testen  

 

• -  begint met gevoel van urgentie 

• -  draagvlak creëren 

• -  ken je organisatie, maak er gebruik van 

• -  creëer een “sponsor-groep” 

• -  zorg voor een “elevator pitch” van max 5 minuten 

• -  communiceer er zo vaak over dat men komt op punt: “genoeg      

gepraat, wanneer beginnen we?” 

• - f eedback onmisbaar 

• -  leiderschap onmisbaar… 

 



Samenvatting / conclusie 

 Hoe nu verder? 

 Kahoot: 

 Vertel het ons maar! 

 



Voorbeeldje…  


