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Defenitie patiëntveiligheid

‘Patiëntveiligheid is het (nagenoeg) ontbreken van (de kans 
op) schade aan een patiënt, veroorzaakt door niet volgens 
de professionele standaard handelen van de hulpverlener de professionele standaard handelen van de hulpverlener 
en/of door tekortkomingen in het zorgsysteem’ 



2004 / 2008 Nederlandse ziekenhuizen

• ± 2000 vermijdbare doden

• ± 30.000 mensen met blijvende 
lichamelijke schade



René Amalberti e.a. Ann Intern Med. 
2005;142:756-764



Vermijdbare schade vooral gerelateerd met:

– Human error
– Techniek
– Chirurgische behandeltrajecten
– Complexe / multidisciplinaire behandeltrajecten
– Overdrachten

“VUZO”

– ‘Frail elderly patient’



Zoeken naar speld in hooiberg
Door JOYCE DE BRUIJN

ROTTERDAM - De kans bestaat dat het Havenziekenhuis er nooit achter zal 
komen wat de oorzaak is van de reeks mysterieuze besmettingen in zijn 
operatiekamers.   Afgelopen weekeinde werden zeven patiënten ernstig ziek vlak 
nadat zij waren geopereerd.

Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, stelt Eduard Monteban, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO). 

Een commissie van experts, onder leiding van dr. Jim van Steenbergen van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zoekt nog altijd naarstig 
naar de oorzaak van de ziekte-uitbraak.

De ziekte, die zich uit in koude rillingen, duizelingen en koorts, ontstond bij zeven 
van de dertig mensen die op donderdag 25 of vrijdag 26 september waren 
geopereerd.





Meest zieke patient

• Man, 61 jaar
• Gezond
• Operatie: verwijdering lipoom 



Meest zieke patient

• 2 uur postoperatief: koude rilling
• Nabloeding t.g.v. thrombocytopenie
• Heroperatie
• Hypotensie
• Dyspnoe
• Multi-orgaanfalen
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Tijdsbalk met de opvolging van patiënten met (rood) en zonder (blauw) afwijkende 

ziekteverschijnselen op OK2 en OK3 op 25 en 26 september 2008



Onderzoeken

• Bacteriologisch onderzoek
• Case – control onderzoek
• Tripod incident analyse



Zwitsere kaas model



Bacteriologisch onderzoek

Aangeprikte flacon, spike en infuusspuit gevuld met propofol  
Klebsiella pneumoniae en Serratia marcescens plus grote hoeveelheden endotoxine

Bloedkweek 
Genetisch identieke Klebsiella pneumoniae     (2 patiënten)

Genetisch identieke Serratia marcescens         (1 patiënt)



Case control onderzoek

• Propofol
• Anesthesioloog
• Anesthesiemedewerker





Propofol

• 1 % propofol
• 10 % soyabean oil
• 1,2 % egg phosphatide
• 2,25 % glycerol 





Tripod incident analyse

Uit één flacon werd voor meerdere patiënten anesthesiemiddel gehaald;

Het “voor toediening gereed maken” van propofol gebeurde niet altijd op aseptische wijze;

Het kwam voor dat de verpakking van propofol langer dan 6 uur geopend bewaard werd;

De ‘’spike’’ die gebruikt werd heeft een dusdanig ontwerp dat hij alleen met moeite steriel te hanteren is;De ‘’spike’’ die gebruikt werd heeft een dusdanig ontwerp dat hij alleen met moeite steriel te hanteren is;

De’’spike’’ werd wel eens overgezet van de ene flacon naar de andere;

Het was niet aan de flacon herkenbaar wanneer deze geopend was en daardoor kon het mogelijk zo zijn dat de dag 
begonnen werd met een niet-steriele flacon



Tripod incident analyse

“Introductie van de 100 ml flacon loco-preparaat heeft het oneigenlijk gebruik van propofol 
in de hand gewerkt”

- Gebruik voor meerdere patienten 
- Gebruik gedurende langere tijd; cave diensten
- Introductie spike - Introductie spike 
- Loco-preparaat bevat geen bacteriegroeiremmend middel









Risico’s CSA



Vermijdbare schade is slecht zichtbaar

1 Incidenten zijn zeldzaam

2 Na incident is oorzakelijk verband moeilijk 
aantoonbaaraantoonbaar

3 Professional heeft geen zicht op schade

4 Veel prikkels om zichtbaarheid beperkt te houden



Vermijdbare schade is slecht zichtbaar

5 Schade is moeilijk te herkennen bij zieke mensen

6 Schade kan geruime tijd na incident zichtbaar worden

7 Incidenten en bijna- incidenten worden niet gemeld7 Incidenten en bijna- incidenten worden niet gemeld

8 Incidenten / bijna incidenten worden niet besproken

9 Uiting van het probleem is voor buitenwereld beperkt 
zichtbaar



Outbreak of Pseudomonas aeruginosa 
Surgical Site Infections after Arthroscopic 

Procedures: Texas, 2009

Pritish K. Tosh, MD

Infection control and hospital epidemiology december 2011, vol. 32, no. 12

Seven organ / space surgical site infections occurred after 
arthroscopic procedures from April 22, 2009, through May arthroscopic procedures from April 22, 2009, through May 
7, 2009

Case-control study did not identify patient- or operator-
related risks

Endoscopic evaluation of reprocessed arthroscopic
equipment revealed retained tissue in lumen of both 
inflow/outflow cannulae and arthroscopic shaver 
handpiece



Multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae
outbreak after endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography

C. Aumeran ea. Endoscopy 2010; 42: 895–899

• A series of 145 laparoscopy port site infections due to 
Mycobacterium chelonae were found in 35 patients 
following laparoscopy at a single hospital over a six-week following laparoscopy at a single hospital over a six-week 
period

• The contaminating source was ultimately identified as the 
rinsing water used for washing chemically disinfected 
instruments



Diffuse Lamellar Keratitis Related to
Endotoxins Released from Sterilizer

Reservoir Biofilms

Simon P. Holland, Ophthalmology 2000;107:1227–1234

• There were 52 cases of DLK

• Clusters of DLK may be related to endotoxins released 
from gram-negative biofilms in sterilizer reservoirs



Hospital outbreak of atypical 
mycobacterial infection of port sites after 

laparoscopic surgery

R. Vijayaraghavan e.a. Journal of Hospital Infection (2006) 64, 344

• Outbreak involved 16 patients between December 2008 
and August 2009. There were 8 bloodstream infections, 4 
biliary tract infections, and fecal carriage in 4 patientsbiliary tract infections, and fecal carriage in 4 patients

• Bacteria were introduced into channels of endoscopes 
during clinical use and insufficient compliance with 
procedures resulted in persistence of contamination of 
duodenoscopes despite repeated disinfections



Hoe veiligheid te bewerkstelligen?

- Techniek

- Samenwerken 
- Teamwork- Teamwork
- Communicatie

- Audits
- Leren




