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Focus verbreden

Transmurale zorg
Eerstelijnszorg

Thuiszorg



Patient Safety? 

‘The prevention of errors and 
adverse effects to patients 
associated with health care’

(WHO)



Relevantie?

 1 tot 2 / 100 consultaties bij de huisarts in GB

 De helft van deze fouten kunnen schadelijk zijn

 Wat met andere disciplines in de 1ste lijn?



Welke ‘fouten’?
 Medicatie fouten
◦ Meest onderzocht
◦ Geschat op 5/1000 bij ouderen
◦ NSAID’s, diuretica, anticoagulantia (gerelateerd aan 

ziekenhuisopnames)

 Diagnostische fouten

 Therapeutische fouten (instelling en toediening)

 Gezondheidszorg gerelateerde infecties



Welke ‘fouten’?

Maar ook: 
 Valincidenten

 Antibioticaresistentie

 Niet de juiste zorg, door de juiste persoon op 
het juiste tijdstip krijgen ……?



Kwaliteit?

Institute of Medicine

Effective

Safe

Equitable

Patient-Centered

Efficient

Timely

Continue

Integrated



Methodologie

- Systematische literatuur review. 
- Met inbegrip van beleidsdocumenten, 

handboeken, ‘grijze’ literatuur

sleutel strategieën gebundeld

ontwikkeling van een praktijkgerichte 
handleiding voor zorgverleners en geïntegreerde 
netwerken



IT Support

Key Fundamentals

- Medication management
- Diagnosis /Treatment
- Integrated Chronic Care

Patient Safety Management

Communication 

PATIENTS
- Involvement

CAREGIVERS
- Multidisciplinary
consult
- Feedback
- Datasharing (EMR)
- e-prescribing

Knowledge

PATIENTS
- Education
- Self-empower-
ment

CAREGIVERS
- Education
- Decison support
- Knowledge sharing

Safety Culture

- No fault
- Values
- Behaviour
- Climate
- Safety Attitudes

Organisation

- Leadership
- Clear roles and
responsabilities
- Coördination
- Risk assessment
- Incident   
measurement
- Networking
- Processes and
protocols





- Eerste stap in een 
patiëntveiligheidsmanagement

- Aangetoonde verbetering in performantie en 
uitkomsten

- Cultuur binnen een prakijk / organisatie EN 
het geïntegreerde netwerk

- METEN!
- Bewustwording
- Ontwikkeling en validatie van een meetinstrument
- In kaart brengen 
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 Technologie kent meer dan ooit een 
belangrijke ondersteunende rol

 mHealth

 eHealth

 Software



Technologie introduceren brengt ook 
nieuwe risico’s met zich mee:
 Apps, software, …. Grondige testfase!
 Implementatie vraagt een degelijke 

ondersteuning en begeleiding van de 
eindgebruikers.

 ‘alarm-vermoeidheid’



Wordt vervolgd

 Diepte-analyse van de sleutelconcepten: 
starten met cultuur

 ACIC-bevraging
 Patiëntenbevraging
 Ontwikkeling van richtlijn voor praktijk

en netwerk!
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