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P
atiëntveiligheid is een
breedbegrip ennietmeer
weg tedenkenuit deNe-
derlandse gezondheids-
zorg.Kondenwe voorheen
volstaanmethet stellen

vande vraagnaar dekwaliteit vande
zorg in een ziekenhuis.Nugaat het
steevast over zowel kwaliteit als vei-
ligheid: zonder patiëntveiligheidook
geenkwaliteit. De aandacht voorpa-
tiëntveiligheid indeNederlandse zie-
kenhuizen is direct terug te voerenop
het verschijnen vaneenbaanbrekend
Amerikaans rapport:Toerr ishuman.
Dit rapport, van eind jarennegentig,
concludeerdedat er alleen al inde
Amerikaanse ziekenhuizen jaarlijks
circa 98.000 vermijdbaredoden vielen.
Het rapport sloeg in als eenbom.

InNederlandweesonderzoekuit
dat de situatie hier niet heel anders

was.De ziekenhuizen spraken toenaf
de vermijdbare sterfte te zullenhalve-
ren. In 2013bleekdat ditwas gelukt,
metdenodige kanttekeningenbij deze
uitkomst endemethodologie vanhet
onderzoek.Hoedanook, tot opdedag
van vandaag staat patiëntveiligheid
hoogopdeagenda vande ziekenhui-
zen enhet streven is omdecijfers nog
verder te latendalen.

De constateringdat ziekenhuizen
onveiligeplekken zijn,met veel risi-
co’s voordepatiënt, is overigens al veel
ouder.Medisch sociologen inde jaren
zestig lietenopbasis van etnografisch
onderzoek ziendat zorginstellingen
weliswaar kunnenbijdragenaan verbe-
tering enherstel,maar ookgevaarlijke
enongezondeplekken zijn.Wathet
Amerikaanse rapport uit de jarenne-
gentig andersmaakte is dat dit keer de
kritiek vanbinnenuit kwam.

VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM
InNederlandkreeghet themapatiënt-
veiligheid verder ‘vleugels’. Zowordt
vanaf begindeze eeuwonderzoekge-
daannaar feitelijke vermijdbare en ver-
wijtbare incidenten encalamiteiten.
DeNederlandse ziekenhuizenhebben
uit deze onderzoekeneen veiligheids-
managementsysteemontwikkelddat
vervolgens verplichtwerd.Omaccredi-
tatie te verkrijgenmoeten ziekenhui-
zenaantonenof enhoehet veiligheids-
managementsysteemwordtnageleefd.

Degerichtheidoppatiëntveiligheid
werd verder versterkt nahet uitbren-
gen vaneenadvies doorReinWillems,
de toenmaligedirecteur vanShell
Nederland. Zijn advieswas: ‘Jewerkt
hier veilig, of jewerkt hier niet.’Met dit
rapport vanWillemswerddenoodzaak
omverbeteringendoor te voeren in
debehandelingen, de zorgprocessen

endeorganisatie onderstreept.Ook
kwamookmeer focusopde schuld-
vraag:wieheeft de vermijdbare of ver-
wijtbare fout gemaakt?Deze gericht-
heidopdewie-vraag zienweook in
andere sectoren terugkomenzoals in
de jeugdzorg, bij de rechtelijkemacht
en inhet onderwijs.

Behalvedeontwikkeling vanhet
veiligheidsmanagementsysteemen
aandacht voordewie-vraag, is patiënt-
veiligheidooknauwverwevengeraakt
metprestaties enprestatie-indica-
toren.Hoe scorende ziekenhuizen?
Kunnenwebenchmarkgegevensont-
sluitenomverschillen tussen zieken-
huizen zichtbaar temaken?Uit deze
ontwikkeling vanprestatie-indicatoren
ontstondookdebehoefte aaneennor-
mering enhet geven van cijfers. Zo is
er sindskort voor ziekenhuizende ver-
plichtingommortaliteitscijfers open-
baar temaken, ondankalle kritiek op
debetrouwbaarheid vandeze cijfers.

Toch is er inmiddels eenbrede
consensusontstaandat door al deze
inspanningen ziekenhuizen vooruit-
ganghebbengeboekt ophet gebied
vanpatiëntveiligheid. Zo is ermeer
openheidover incidenten en is er een
groterebereidheidomcalamiteiten
bij de InspectieGezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) temelden.Maar er valt nog
veel te verbeteren.De eerste vijftien
jaar vandeze eeuwzijn gericht geweest
op veiligheid- en risicomanagement,
met eenpraktijk geconcentreerdop
beheersen,meten, reduceren, genera-
liseren enafrekenen.Dezebenadering
heeft zeker zijn vruchtenafgeworpen,
maar er zijnnog vervolgstappennodig.

Zo zouer ten eerstemeer aandacht
moetenkomenvoorhet leren van
foutenen incidenten en voorhet be-
spreekbaarmaken vandeze fouten en

incidenten.Daarnaast zouhet zorgper-
soneel depatiënten veel actievermoe-
tenbetrekkenbij hetmakenafwegin-
gen, bijvoorbeeld inhet geval van een
risicovolle operatie. Samenbeslissen
hoort daarbij. ‘Betere zorgbegint bij
eengoedgesprek’, zo luidt de slogan
bij de campagneover samenbeslissen.
Endat goedegesprek tussenpatiënt
en zorgprofessional gaat ookover risi-
co’s, over alternatievenof over afzien
vanbehandeling. Tot slot is het ook
noodzakelijk omte stoppenmethet
hanteren vangemiddeldenenalgeme-
ne indicatoren indedagelijksepraktijk
vande zorg:maatwerkmoethet devies
zijn.Wantwat inde ene situatie veili-
ge zorg is, hoeft dat in eenander geval
niet te zijn.Dezenoodzakelijkenieuwe
stappen rondpatiëntveiligheidworden
gedeelddoor verschillende spelers in
de zorg: vandokters en verpleegkundi-
gen tot aan verzekeraars, overhedenen
inspecties.

AANDACHT
Maar zelfs alwordendezenoodzakelij-
ke stappengenomen, dannog zijnwe
erniet.De verhalen vandepatiënten
vanhetMCSlotervaart hebbendat
nog eensopeen schrijnendemanier
duidelijk gemaakt.Wantpatiëntveilig-
heid gaat over veelmeerdanalleenhet
beperken van risico’s, incidenten en
calamiteiten.Het betekent aandacht
voor kwetsbarepatiëntendie inonze-
kerheid verkeren.Het gaat overmede-
dogenenaandacht voor patiëntendie
ziek zijn endiehun vertrouwdebehan-
delaar kwijtraken.Het gaat uiteindelijk
over je kunnenenwillen inleven inwat
elkepatiënt in een specifieke situatie
nodigheeft.Dit perspectief oppatiënt-
veiligheidheb ikde laatstewekennode
gemist.

Ziekenhuizen dragen
bij aan verbetering en
herstel, maar kunnen
ook gevaarlijk en
ongezond zijn
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