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Ken uw publiek!

1. Wat is uw functie?
A)    Kwaliteitsadviseur e.d.
B)    Zorgprofessional
C)    Combinatie
D)    Iets anders

2.  Bent u bekend met Safety-II gedachtengoed?
A)   Ja, ik werk er al mee
B)   Ja, maar nog niet in praktijk
C)   Enigzins
D)   Niet echt

3.  Wat hoopt u uit deze masterclass te halen?



Ken uw presentator

Proefschrift (dec 2018):
Hoe leren we van (ongewenste) uitkomsten in de zorg?

Complicatiebesprekingen, 
incidentmeldingen, 
patiëntervaringen,
klachten, 
alledaagse praktijk (FRAM)



Programma

Safety-II gedachtengoed                       Kwaliteitsbespreking

Welke praktijken in uw 
organisatie raken al 
aan Safety-II als je er 

met die bril naar kijkt? 

Of welke praktische 
toepassing zou je 
voor ogen zien?

Zou dit ook zinvol 
kunnen zijn in uw 

afdeling/ZH? 
In welke vorm?



Hoe we tot nu toe veiligheid onderzoeken.. 



Waar we vandaan komen..

1999 2004



Focus van Safety-I

Hollnagel (2015)



Inherente nadelen Safety-I

BIAS Lineaire modellen

2nd VICTIM N=1



Safety-II - Erik Hollnagel

Resilience engineering - Rasmussen,Woods,Hollnagel

Safety differently - Sidney Dekker
New view safety

Safety-II gedachtengoed: weg van human error

2014

2018 FMS, NVZ, V&VN, NFU, Patiëntfederatie 2020/2022 ZonMw

€ 4.000.000

2017 NIVEL

Monitor zorg-
gerelateerde
schade: S-II 
potentie, maar 
nog weinig
praktijkkennis



Focus van Safety-II

DE PRAKTIJK



Ziekenhuis is niet veilig, dit moet continu worden gecreërd

Veiligheid geen ‘staat’, maar een ‘capaciteit’
Zorgverleners moeten dit continu creëren

hierin ondersteund door..



Wat beschreven staat/ontworpen is (work-as-imagined)



Én wat niet altijd beschreven staat, maar wel belangrijk is..



SAFETY-I

Het werkelijke wonder..

.. is niet dat soms complicaties optreden, maar dat het zo vaak (meestal) goed gaat

THE MESSY  
REALITY

work-as-imagined work-as-done



SAFETY-I

Aanpassingsvermogen essentieel

THE MESSY  
REALITY

MENSELIJK 

AANPASSINGS-

VERMOGEN

HOE DOET MEN DIT ?

HOE ONDERSTEUNEN/ VERSTERKEN WE DIT?

Essentieel omdat:
onvolmaakte omstandigheden inherent aan complex systeem: 

onvermijdelijke spanningen, conflicterende prioriteiten, 

= de oorzaak voor goede én slechte uitkomsten 

(info/tijd/mankracht niet ongelimiteerd, keuzes/afwegingen)



Gewenste & ongewenste uitkomsten uit dezelfde bron

THE MESSY REALITY

MENSELIJK 
AANPASSINGSVERMOGEN

Approximate adjustments
Performance variability



Bestuderen alledaagse praktijk (WAD) i.p.v. negatief event WAI perspectief

“Begrijpen hoe werk wordt uitgevoerd en 

waarom dit op een bepaalde manier wordt 

gedaan, is een essentiële voorwaarde voor 

kunnen nadenken over hoe dit te 

veranderen.” 
Hollnagel, 2019 

Wanneer er ‘niets is gebeurd’, is er veel gebeurd:

• Continue aanpassingen o.b.v. situatie
• Trade-offs (bijv. ETTO)
• Afwijken van niet-praktische protocollen
• Natuurlijk ontstane controles/checks
• Ongevraagd advies (patiënt/familie)
• …?

https://safetysynthesis.com/onewebmedia/RPET%20V8.pdf


Naar elkaar toebrengen van WAI en WAD



Resilience = vermogen om naar behoren te functioneren 
onder (on)verwachte omstandigheden 

door functioneren aan te passen
voor/tijdens/na gebeurtenissen

MENSELIJK 

AANPASSINGS-

VERMOGEN

LEREN
wat is 

gebeurd

REAGEREN
wat moet 
gebeuren

MONITOREN
wat in de gaten 

te houden

ANTICIPEREN
wat te 

verwachten 
(langere termijn)

Hoekstenen voor ‘resilient performance’



Inherente verschil work-as-imagined/as-done

Geen protocol kan de realiteit volledig ‘dekken’

Bij ongewenste gebeurtenis (calamiteit), 
vanuit WAD bril kijken i.p.v. WAI als norm nemen

Consequenties van deze concepten

Succes & falen uit dezelfde bron

Aanpassingsvermogen centraal

Beperken variabiliteit in uitvoering, beperkt ook succes

Inzicht vergroten in WAT er is gebeurd als er niets is gebeurd!

Vele interacties & afhankelijkheden in systeem

Non-lineariteit is kenmerkend

Aanpassingen kunnen onvoorziene, potentieel nadelige
neven-effecten hebben (baat niet..?) dus BLIJVEN kijken

Vb: wat is de appendix en wat het hart van het systeem?



Hoe de alledaagse praktijk te ondersteunen?

Hoe gaat het meestal (goed)?  Hoe kunnen we dit ondersteunen?Hoe maken we kans op alledaags succes groter?

Realistisch beeld krijgen van work-as-done, wat is nodig om succes te bereiken?
Hoe kunnen we werkvloer hierin ondersteunen?

Bijv: Processen/context verbeteren

Maar ook: Meer begrijpen van invloed van andere aspecten zoals: 
- ETTO (efficiency/thoroughness trade-off) en andere afwegingen/tegenstrijdigheden, 
- effect psychologische biases (confirmation bias,[tegen]overdracht)
- invloed van werkplezier/werkdruk



Hoe te leren van de alledaagse praktijk?

Onderzoeksmethoden
• FRAM
• Video reflectie / observatie
• Learning teams

Reeds bestaande platforms
• Overdracht
• Dagstart/-evaluatie
• Time-out/sign-out
• Audit 
• (De)briefings
• CRM 
• Kwaliteitsbesprekingen

Afhankelijk van hoe je ze uitvoert..

Hoe gaat het meestal (goed)?  Hoe kunnen we dit ondersteunen?Hoe maken we kans op alledaags succes groter? `

“Er is veel te leren van dingen die men goed heeft gedaan, ook al 
zijn zij daar zelf zo aan gewend geraakt dat zij het niet meer zien” 

Hollnagel, 2019 

https://safetysynthesis.com/onewebmedia/RPET%20V8.pdf


Video-reflectie/observaties: vpk aan het werk

P Dieckmann et al, RHCN Meeting 2016 C Horsley et al, RHCN Meeting 2018



Khattabi N. Qatar. RHCS 2022

Resilient Performance Enhancement Toolkit

• Dagelijks 15 min gesprek over work-as-done
• Documenteren van geleerde lessen (kalender)
• Organisationeel leren o.b.v. deze gesprekken



Voorbeelden: observeren alledaagse praktijk

Exnovatie
Video-reflectie

Ethologie/gedragsbiologie

Netwerk analyse



Welke praktijken in uw 
organisatie raken al aan 

Safety-II als je er met 
die bril naar kijkt? 

Of welke 
praktische 

toepassing zou je 
voor ogen zien?



Van complicatiebespreking (M&M) 
naar kwaliteitsbespreking
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Systematisch leren van uitkomsten

29

Florence Nightingale
1820-1910

Ernest Codman
1869-1940

Anesthesia Study Commission
1935





De traditionele complicatiebespreking

REFLECTEREN

Geselecteerde complicaties
ernst >II  of n>2

LEREN
Bij soortgelijke patient zullen
we voortaan anders doen / 
bewust van complicaties / 

etc.

• Wijdverbreide praktijk, geen gouden standaard
• Focus op individueel handelen + intra-operatief/technisch
• Wanneer les multidisciplinair en peri-operatief betreft, lastiger te beklijven

De Vos et al, J Pat Saf / BMJ Open / J Surg Educ, 2017



Complicatiebespreking

Kwaliteitsbespreking



De Kwaliteitsbespreking 

REFLECTEREN/LEREN

ALLE ontslagen patiënten

reden v opname, opnameduur, OK, 
complicaties, admin (DBC, brief, polico)

ANTICIPEREN

ALLE geplande patiënten
Indicatie, beeldvorming, preop screening, evt

voorbereidingen (icc, antistolling), 
reanimatiebeleid

OK planning
evt extra patiënt van wachtlijst

• Wekelijks per subspecialisme (start op vaatchirurgie) ca 45 min
• Stafleden, A(N)IOS, PA’s, vpk, co-ass
• Periodiek: geleerde lessen, overleden pt, actiept, indicatoren/VMS-thema’s, DICA, VIM

Wat hebben we 

gedaan? Waarom?

Hoe vinden we dat het 

is gegaan?

Wat gaan we doen?Wat kunnen we verwachten?



ANTICIPEREN

Alle geplande patiënten

REFLECTEREN/LEREN

Alle ontslagen patiënten

De Kwaliteitsbespreking

WAT VALT OP?

• Focus hele beloop ipv complicatie

• Evaluatie ‘2 kanten zelfde munt’ 

• Eerlijke representatie goed/slecht

• Ook casus met beter dan verwacht beloop of goede ondanks suboptimale zorg

• Participatie verpleegkundigen

• Multidisciplinaire gesprek



Argyris C, Shön D. Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness. San Francisco: Jossey Bass; 1974

Eerste en tweede orde leren



Onderzoek naar wat het oplevert 

KWANTITATIEF

• Meer complicaties registeren (lage ernst, niet hoge ernst)

KWALITATIEF

• Meer vertrouwen in de registraties en meer controle op andere dossiervoering 

• Bijdrage aan SHARED MENTAL MODEL: 

- gedeelde visie op wat goede zorg is (professionele normen)

- bewust van risico’s en kansen

- gedeelde professionele waarden

• En in verlengde daarvan meer pro-activiteit & meer cohesie binnen/tussen disciplines

Preliminary data



ANTICIPEREN

ALLE geplande patiënten

REFLECTEREN/LEREN

ALLE ontslagen patiënten

De Kwaliteitsbespreking

WAT GING METEEN GOED?

• Goede sfeer, open discussie

• Korte feedback loops

• Anticipatie: ondervangen/checks

• (Ook) aandacht voor goede zorg

• Administratie op orde

Team voelt zich betrokken, gevoel van 

’grip op kwaliteit’

WAT WAREN UITDAGINGEN?

• Betere betrokkenheid vpk

• Multidisciplinaire focus

• Voorbereiding

• Opvolging geleerde lessen

• ‘Collectieve geheugen’

• Kwantatieve data periodiek

• Frustrerende EPD omgeving



Teams met interesse?

Vraag je af:

• Motivatie

• Doel

• Team samenstelling

Waarom zou je een 
reflectieve 

teambespreking
invoeren?

Wat zou het 
doel zijn voor 

het team?

Wat hoop je 
er uit te 
halen?

Wie moeten 
er bij zijn?
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Waarover wil je reflecteren?

Voorbeeldvragen:

• Wat was verrassend of onverwacht? 

• Waar waren spanningen in de vraag om zorg ↔ mogelijkheden (mensen, middelen)? 

• Waar/wanneer moesten aanpassingen gedaan of afgeweken van de geplande zorg?

• Waar ontstonden variaties in het werk?

• Hoe reageren de teamleden op onverwachte situaties? 

• Waar moesten compromissen gesloten worden? 

• Zit er een patroon in de “onverwachte” situaties?

Hollnagel E. The Resilient Performance Enhancement Toolkit. 2019

Gezamenlijk bepalen waar je over wil reflecteren 
& wat je wil weten en bespreken



Wat heb je nodig?

Randvoorwaarden:

B. Psychologische omstandigheden
• Leiderschap: Faciliterend: uitnodigend voor deelname
• Gedeelde motivatie: Toewijding, discipline
• Vertrouwen: Kritisch, steunend

A. Fysieke voorwaarden
• Vast tijdstip 
• Hoogfrequent
• Geen conflicterende afspraken

• Plaats: ergens op de werkvloer
• Structuur: vast format, max 45-60 min.
• Data: via EPD



Invulling afhankelijk van 
relevantie voor je team!

Varianten op andere afdelingen

Pancreas chirurgie

Interne gnk/AOA



Zou dit ook zinvol 
kunnen zijn in uw 

afdeling/ZH? 
In welke vorm?



Publicaties over de kwaliteitsbespreking

• Verhagen, de Vos, Hamming. Taking Morbidity and Mortality 
Conferences to a Next Level. Ann Surg 2020; 272(5):678-83

• Verhagen, de Vos, Mieog, Hamming. Van complicatiebespreking naar 
kwaliteitsbespreking: leren van het alledaagse werk. NTvH 2021 
https://www.programmatvv.nl/media/vtulad2y/ntvh-4-2021.pdf

• Podcast Programma Tijd voor Verbinding
https://www.programmatvv.nl/actueel/podcasts/leren-van-de-
praktijk-in-het-lumc/

https://www.programmatvv.nl/media/vtulad2y/ntvh-4-2021.pdf
https://www.programmatvv.nl/actueel/podcasts/leren-van-de-praktijk-in-het-lumc/


Marit S. de Vos, MD, PhD
m.s.de_vos@lumc.nl
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