
 

Rapportage Openbaarheid calamiteiten 2019 
 
1. Procedure, methode en aantallen 
 
1.1. De procedure van het melden en verzamelen van calamiteiten 
Mogelijke calamiteiten worden direct door de medisch specialist of het management gemeld aan de 
directie van het Ikazia Ziekenhuis. Een andere route is dat mogelijke calamiteiten gefilterd worden 
uit het systeem van incidentmeldingen. Ook kan uit dossieronderzoek door de necrologiecommissie 
besloten worden dat er sprake is geweest van een mogelijke calamiteit in het zorgproces. Na 
zorgvuldig afstemmen door de directie met de voorzitter van de calamiteitencommissie en de 
voorzitter van de incidentencommissie wordt een mogelijke calamiteit gemeld aan de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
 
1.2. De methode van analyse van de calamiteiten, inclusief het door ons gebruikte classificatiemodel 
Het Ikazia Ziekenhuis maakt bij de analyse van de calamiteiten gebruik van de PRISMA-methodiek, 
de SIRE-methodiek en categoriseert middels het Eindhovens Classificatie Model. PRISMA staat voor 
Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. Met deze methode wordt 
de incidentanalyse systematisch uitgevoerd. Met een oorzakenboom worden faalfactoren verzameld 
en de basisoorzaken helder. Met SIRE wordt Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie 
bedoeld. Met deze methodiek wordt het onderzoek van het begin tot het einde gestructureerd door 
middel van onderzoekstappen. Het maken van een tijdlijn brengt de feitelijke reconstructie van het 
zorgproces rondom de mogelijke calamiteit stapsgewijs in beeld.  
 
Het Eindhovens Classificatie Model biedt de mogelijkheid om de oorzaken van de calamiteiten te 
classificeren. De oorzaken kunnen volgens deze methode opgesplitst worden in 1) technisch, 2) 
menselijk, 3) organisatorisch, 4) patiëntgerelateerd en 5) overig falen. Door de oorzaken te 
classificeren kan het Ikazia Ziekenhuis beter preventieve maatregelen nemen om nieuwe 
calamiteiten te voorkomen. Deze maatregelen worden gebaseerd op de conclusies en 
aanbevelingen vanuit het onderzoek. 
 
1.3. Jaarcijfers calamiteiten: 
In 2019 hebben acht calamiteitenonderzoeken plaatsgevonden. Door de directie van het Ikazia 
Ziekenhuis zijn zeven mogelijke calamiteiten gemeld aan de IGJ. Eén melding is gedaan door een 
academisch ziekenhuis, waarbij het Ikazia Ziekenhuis heeft geparticipeerd in het 
calamiteitenonderzoek. De betreffende onderzoeksrapportages zijn door de directie geaccordeerd 
en naar de IGJ gestuurd. Het oordeel van de IGJ wordt gebaseerd op de kwaliteit van onze 
onderzoeksrapportages door toetsing aan de richtlijn Calamiteitenrapportage. De IGJ heeft 
geconcludeerd dat de zeven mogelijke calamiteiten voldoende zorgvuldig zijn onderzocht en dat er 
voldoende verbetermaatregelen zijn genomen. Inzake één calamiteitenonderzoek concludeert de 
IGJ dat er geen sprake is van een calamiteit in de zin van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in 
de zorg (Wkkgz). Met deze conclusies heeft de IGJ de acht onderzoeken naar de meldingen 
beëindigd.   
  



 

 

2. Betrokkenheid patiënt en/of familie van de patiënt bij calamiteiten 
Het Ikazia Ziekenhuis c.q. de calamiteitencommissie ziet de betrokkenheid van de patiënt en/of 
naaste(n) als een waardevolle bijdrage aan het calamiteitenonderzoek. Door de patiënt en/of 
naaste(n) te betrekken, kan iedere kant van het zorgproces worden belicht. Van de zeven 
calamiteitenonderzoeken die het Ikazia Ziekenhuis in 2019 heeft uitgevoerd, is er in vier 
onderzoeken betrokkenheid van de patiënt en/of naaste(n) geweest in de vorm van een gesprek 
met het onderzoeksteam. In drie onderzoeken hebben de patiënt en/of naaste(n) geen behoefte 
gehad aan een gesprek met het onderzoeksteam. De onderzoeksresultaten c.q. de conclusies en 
aanbevelingen zijn in alle onderzoeken gedeeld met de patiënt en/of naaste(n).  
 
3. Belangrijkste oorzaken van calamiteiten 
Met het Eindhovens Classificatiemodel worden de oorzaken van de (mogelijke) calamiteiten 
geclassificeerd. De meest voorkomende (basis)oorzaken van de calamiteiten van 2019 zijn 
geclassificeerd in respectievelijk menselijk falen en organisatorisch falen. Daarnaast spelen bij een 
kleiner aantal oorzaken ook patiëntgerelateerde en technische factoren een rol.  
 
4. Verbetermaatregelen 
Uit de zeven verrichte calamiteitenonderzoeken zijn op de basisoorzaken 40 verbetermaatregelen 
getroffen. De meeste verbetermaatregelen zijn van organisatorische aard en betreffen het 
actualiseren van protocollen en het aanscherpen van werkafspraken. Ook voor wat betreft scholing 
en communicatie zijn verbetermaatregelen genomen.  
 
5. Zorgvuldigheid 
Beoordeling van de onderzoeksrapporten door de IGJ is door toetsing aan de richtlijn 
Calamiteitenrapportage. De calamiteitencommissie blijft met de conclusies van de IGJ de 
procedures bewaken en past deze zo nodig aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Alle lid instellingen van de NVZ rapporteren vanaf juli 2018 over de calamiteiten die zij aan de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) melden. Het uitgangspunt van deze rapportage is het 
gebruik van een eenduidige modelrapportage waarbij elke instelling ruimte heeft om gebruik te 
maken van nadere invullingen of toelichting op deze gepubliceerde informatie. De resultaten zijn 
niet één op één te vergelijken, omdat de werkwijze per instelling kan verschillen.  


