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Inleiding 
Direct na het ontstaan van een incident of calamiteit dringt zich meestal de schuldvraag 
op. De eerste de beste oorzaak accepteren en de schuldige veroordelen is geen garantie 
dat het incident zich niet kan herhalen met anderen in de hoofdrol. Alleen een objectie-
ve analyse biedt de mogelijkheid alle oorzaken te identificeren en daadwerkelijk verbe-
teringen te implementeren in de werkwijze, middelen en organisatie. 
 
Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis (PRISMA) is 
een methode om op grondige en objectieve wijze, incidenten te analyseren en in de 
toekomst te voorkomen. Een analyseteam zoekt systematisch in de keten van oorzaak 
en gevolg naar de basisoorzaken of de wortels van het probleem (root cause). Systema-
tische analyse van meerdere incidenten legt de zwakke plekken in de organisatie bloot. 
 

Toepassing 
PRISMA kan worden toegepast bij: bijna-incidenten, incidenten, calamiteiten en ook 
klachten. Binnen de gezondheidszorg is het gericht op incidenten die (bijna)
gezondheidsschade bij een patiënt of cliënt hebben veroorzaakt.  
 
TIP: PRISMA is ook toe te passen voor incidenten waarvan medewerkers “schade” on-
dervinden (bijvoorbeeld agressie). 
 

Probleemdefinitie (topgebeurtenis) 
Voor een goede analyse is een heldere probleemdefinitie nodig. In eerste instantie 
wordt een incident vaak omschreven door een soortnaam. Bijvoorbeeld: medicatie-
incident, val-incident, agressie-incident. Hieruit is niet concreet op te maken wat het 
incident voor de patiënt of cliënt betekent. Beschrijf het probleem daarom als het onge-
wenste, feitelijke eindresultaat van het incident voor de betrokken persoon. Bijvoor-
beeld: “Patiënt voelt benen niet meer (bij verdoving)”, “Cliënt heeft een collumfrac-
tuur”, “Verzorger is in het gezicht geslagen door cliënt”. 
 
Het probleem is van nature ongewenst voor de cliënt, patiënt of medewerker. Het gaat 
dus niet om een fout die mogelijk gemaakt is. NIET: “De SEH-arts maakt een in-
schattingsfout bij het verwijderen van de nekbrace”.  WEL: “Patiënt met beschadigde 
nekwervel vertrekt zonder nekbrace”. 
 
De probleemstelling moet ook zo feitelijk mogelijk zijn. “Mogelijk worden meer mensen 
besmet”, is een mogelijkheid die blijkbaar nog niet gerealiseerd is of waarvan niet vast 
te stellen is of het realiteit is of gaat geworden. Wat bijvoorbeeld wel een feitelijke eind-
situatie is: “Persoon met open TBC gaat zonder behandeling de stad in.” 
 
Bij bijna-incidenten is ook het herstel van belang. Als bijvoorbeeld het incident wordt 

omschreven als “brand”, wordt de hulpverlening van o.a. de brandweer niet bij de analyse 
betrokken. De probleemdefinitie met herstel is bijvoorbeeld: “Drie gewonden en twee daklo-
ze gezinnen (bij brand)”. 
 
TIP: Gebruik tegenwoordige tijd en beschrijf een eindsituatie (Conditie). 
 

Team samenstellen 
Voor een objectieve analyse is het NOODZAAK dat een team van minimaal twee personen de 
analyse uitvoert. Elk teamlid zal namelijk door zijn/haar ervaring een eigen (voorkeurs)visie 
hebben op het incident.  
 
Stel een team samen met voldoende verscheidenheid aan expertise en zorg dat één teamlid 
in elk geval kennis heeft van de situatie en werkwijze. Een buitenstaander als teamlid kan er 
voor zorgen dat doorgevraagd wordt op punten die voor de betrokkenen vanzelfsprekend 
lijken. De teamleden moeten neutraal naar het incident kunnen kijken. Als een teamlid zelf 
betrokken is geweest bij het incident en hierdoor emotioneel geraakt is, kan dit een goed 
onderzoek in de weg staan. 
 
TIP: Een team van 3 personen is in de meeste gevallen voldoende. 
 

Onderzoek 
De melding van een incident bevat meestal te weinig informatie om een goede analyse te 
kunnen uitvoeren. Interview de betrokkenen om meer informatie te achterhalen (zie pagina 
8). Begin met vertrouwen op te bouwen door aan te geven dat het onderzoek erop gericht is 
om te voorkomen dat het incident weer kan optreden met andere mensen in de hoofdrol. 
Het gaat erom te achterhalen WAT er is gebeurd en NIET wie de schuldigen zijn. 
 
Stel tijdens het interview open vragen. In een interview is het beter geen WAAROM vraag te 
stellen omdat dit meestal als suggestief ervaren wordt. Gesloten vragen kunnen gebruikt 
worden om een samenvatting bevestigd te krijgen. 
 
De volgende basisvragen geven al veel informatie: 

1. Wat gebeurde er precies? (“Vertel eens...”) 
2. Wat ging daaraan vooraf? 
3. Wat waren de omstandigheden? 
4. Achteraf gezien: zijn er kansen geweest om het incident te stoppen, die we hebben ge-

mist? (falende barrières, pagina 5) 
5. Wat zijn de gevolgen voor de patiënt of cliënt geweest? 
6. Welke nabehandeling heeft de patiënt of cliënt gehad? 

 
In specifieke gevallen kan het nodig zijn naar de plaats van het incident te gaan of naar die 
plaatsen, die met het incident te maken kunnen hebben. Maak dan foto’s van de situatie, 
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omgeving, instellingen van apparaten en instrumenten. Stel onderzoeksmateriaal veilig 
voor later onderzoek. Maak kopieën of afdrukken van alle relevante documenten, for-
mulieren en bestanden. 
 
TIP: Concentreer op het zo goed mogelijk verzamelen van alle feiten. Loop niet vooruit 
op mogelijke oplossingen! 
 

Reconstructie 
Maak aan de hand van de feiten een chronologische reconstructie van de gebeurtenis-
sen. Geef in stappen weer wat achtereenvolgens heeft plaatsgevonden (datum/tijd in-
dien relevant). Gebruik bijvoorbeeld een reconstructietabel (zie pagina 6) of een tijdlijn 
(zie pagina 7). 
 
Het maken van een tijdlijn met barrièreanalyse (pagina 7) is een krachtige methode om 
het onderzoek te structureren. Door de tijdlijn systematisch op te bouwen komen on-
duidelijkheden en missende informatie snel aan het licht. Het stuurt ook de aandacht 
naar factoren die hebben bijgedragen aan het incident. Het helpt hoofdzaken te schei-
den van bijzaken. 
 
TIP: Barrièreanalyse met een tijdlijn (BAT) kan ook als een minder complexe, bondige 
analyse gebruikt worden (PRISMA-bondig™, pagina 7). 
 

Oorzakenboom 
Stel aan de hand van de reconstructie een oorzakenboom op (zie pagina 9). Bovenin de 
oorzakenboom komt de topgebeurtenis (probleemdefinitie) te staan. Er onder volgen de 
oorzaken en dan weer de oorzaken van de oorzaken. De boom gaat door tot de laatste 
oorzaken die binnen de invloedssfeer liggen. Ook als de Waarom-vraag geen antwoord 
meer oplevert, houdt de boom op.  
 
Bij een bijna-incident is tijdig ingegrepen (herstel). Plaats de herstelacties rechts in de 
boom en de faalacties links. Geef de veronderstelde oorzaken aan met een gestippeld 
kader.  
 
Bedenk dat de oorzakenboom naverteld moet kunnen worden omdat het aan de WAAR-
OM/OMDAT logica moet voldoen. Bijvoorbeeld: WAAROM was de dosering te hoog? 
OMDAT de ingestelde waarde te hoog was EN de instelling niet gecontroleerd werd. 
WAAROM was de ingestelde waarde te hoog? OMDAT… etc. 
 
TIP: Bekijk de oorzakenboom een dag later nog eens kritisch. Vaak leidt dit tot nieuwe 
inzichten en een betere boom.  
 

Basisoorzaken identificeren 
De basisoorzaken zijn die oorzaken, die aan de uiteinde van de boom staan. Het gezamen-
lijk optreden van deze oorzaken leidde tot het incident.  
 
Indien er oorzaken met een gestippeld kader in de boom staan, bedenk dan hoe deze 
gevalideerd kunnen worden. Het kan ook voorkomen dat bepaalde veronderstellingen 
niet gevalideerd kunnen worden, omdat bijvoorbeeld het bewijsmateriaal is vernietigd bij 
het incident of de ooggetuige niet beschikbaar is. 
 
Laat in dat geval het gestippelde kader intact en vermeld het ontbreken van validatie. 
Deze veronderstelde basisoorzaken worden NIET meegenomen in de classificatie en regi-
stratie. 
 
Bepaal bij welke van de geïdentificeerd basisoorzaken een SMART verbetervoorstel zinvol 
is. Er zijn altijd oorzaken die niet te verhelpen zijn binnen de grenzen van beschikbare 
mensen en middelen. 
 

Classificeren 
Gebruik het classificatiemodel (pagina 10) om alle basisoorzaken een codering toe te ken-
nen. Het is belangrijk hierbij eerst de technische, dan de organisatorische en dan pas naar 
de menselijke factoren te kijken. Wat namelijk in eerste instantie een menselijke factor 
lijkt, is vaak juist van technische of organisatorische aard. 
 
Kijk bij twijfel over de toe te kennen code of een betere omschrijving van de basisoorzaak 
de keuze eenduidiger maakt. Zo niet, dan zitten er misschien nog relevante oorzaken on-
der, die wel te benoemen zijn. Is de omschrijving te vaag, verwijder deze dan en maak 
daarmee de oorzaak er boven basisoorzaak.  
 
TIP: Herstelacties kunnen ook geclassificeerd worden. Het leereffect van herstel, beant-
woordt je met de vraag: “Is het herstel toeval of hebben we het zo geregeld? (Is het ge-
pland of ongepland?)” 
 

Verbetermaatregelen 
Sla de geclassificeerde basisoorzaken van meerdere incidenten op in een database, voor-
zien van de nodige contextinformatie (wie, wat, waar, wanneer). Hiermee kunnen de 
meest voorkomende basisoorzaken zichtbaar worden gemaakt. Deze basisoorzaken zijn 
andere verschijningsvormen van hetzelfde onderliggende probleem. Het oplossen van dit 
onderliggende probleem levert een structurele verbetering op. De Classificatie/Actie Ma-
trix kan helpen bij het kiezen van de juiste probleemaanpak. De volgende soorten acties 
zijn te onderscheiden: 
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Rapportage tips 
Een incidentrapportage bevat altijd een samenvatting (wat is er gebeurd?), conclusies 
(basisoorzaken) en aanbevelingen (verbetermaatregelen). Het is daarnaast belangrijk 
dat de lezer kan achterhalen waarop de conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd. De 
rest van het rapport is dus een onderbouwing en verantwoording.  
 
Een PRISMA-rapportage kan bijvoorbeeld de volgende indeling hebben: 
 
1. Titel van incident of calamiteit 
Herkenbare naam voor het incident. Bijvoorbeeld (een deel van) de topgebeurtenis ge-
bruikt in de analyse. 
 
2. Samenvatting 
Korte schets van  het verloop en de eindsituatie van het incident. De lezer moet snel 
kunnen begrijpen wat er gebeurd is, zonder de nuances, die later volgen. 
 
3. Toelichting onderzoek 
Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Wat was de samenstelling van onderzoeksteam? 
(naam en functie) Wie zijn geïnterviewd? Welke bronnen zijn geraadpleegd. 
 
4. Situatie en omstandigheden 
Wie betreft het incident? Op welke locatie is het gebeurd? Wanneer is het gebeurd? 
Wat is de lichamelijke en geestelijke toestand van de cliënt of patiënt? Wat is de rele-
vante medische voorgeschiedenis? 
 
5. Reconstructie 
Schets het verloop van de relevante gebeurtenissen stap voor stap in de tijd.  
 
6. Analyse 
Geef de analyse van het incident weer in een oorzakenboom. Markeer de basisoorza-
ken. Indien gewenst, geef ze een classificatiecode. 
 
7. Conclusies 
Geef een beschouwing van het incident, waarin de relatie gelegd wordt tussen de top-
gebeurtenis (probleemdefinitie) en de basisoorzaken.   
 
8. Aanbevelingen  
Welke basisoorzaken zijn te verhelpen? Welke maatregelen zijn nodig? Wie gaat het 
doen? Wanneer is het gereed? Hoe wordt het geborgd? 

Code Techniek Procedures Informatie en 
communicatie 

Training Motivatie Escalatie Reflectie 

T-EX           X   
TD X             
TC X             
TM X             
O-EX           X   
OK           X   
OP   X           
OM           X   
OC             X 
H-EX           X   
HKK     X   NEE     
HRQ       X       
HRC       X       
HRV       X       
HRI       X       
HRM       X       
HSS X       NEE     
HST X       NEE     
PRF               
X               

Opmerking 1: Als bepaalde patiënt gerelateerde factoren (zoals taalproblemen) die niet door de patiënten zelf voorkomen kunnen worden zich blijken 
te herhalen, dan dienen deze problemen op organisatorisch niveau te worden opgelost (Escalatie). 
 
Opmerking 2: Het is een veel voorkomende fout van het management om medewerkers te motiveren/straffen om knowledge-based en skill-based 
fouten te voorkomen. Daarom is in de kolom Motovatie drie keer NEE geplaatst.  

Pagina 4 Copyright 2005-2019 Hadrion — de nieuwe naam van Heron Technologies  — www.hadrion.nl  

 

• Techniek: herontwerpen van het mensmachine systeem. 
• Procedures: completeren of verbeteren van formele en informele procedures. 
• Informatie en communicatie: completeren of verbeteren van beschikbare informa-

tiebronnen of communicatiestructuren. 
• Training: verbetering van (her)training programma’s voor de benodigde vaardighe-

den. 
• Motivatie: vergroten van de mate van vrijwillige opvolging van geaccepteerde regels 

door de principes van positieve gedragsverandering toe te passen. 
• Escalatie: omgaan met de problemen op een hoger organisatorisch niveau. 
• Reflectie: evalueren van de huidige gedragspatronen met betrekking tot veiligheid. 
 
 

Classificatie/Actiematrix 
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Anatomie van een incident 

ABCH: Actie, Falende Barrière, Conditie en Herstel 

A 

Anatomie 
Bij elk incident of calamiteit zijn drie soor-
ten oorzaken te onderkennen: acties (A), 
falende barrières (B) en condities (C). Er 
zijn bovendien herstelfactoren (H) aanwe-
zig, als het incident tijdig is afgebroken of 
als de gevolgen beperkt zijn.   
 

Actie of trigger (A) 
De actie-oorzaken of triggers zorgen dat er 
iets gebeurd. Zonder acties is er alleen een 
latent “gevaarlijke” situatie en geen inci-
dent. Bijvoorbeeld een gladde vloer (condi-
tie), zonder waarschuwingsbord (afwezige 
barrière). 
 
Menselijke acties zijn: het nemen van een 
besluit, het geven van een opdracht en het 
uitvoeren van een handeling. Spontane 
gebeurtenissen zoals losschieten, breken, 
en omvallen zijn ook acties.  
 
Kenmerk van een actie is, dat deze relatief 
kort duurt. Een reeks elkaar snel opvolgen-
de acties wordt wel een kettingreactie 
genoemd (omvallende dominostenen). 
 

Falende Barrière (B) 
Barrière is de internationale term voor een 
voorziening, beveiliging of beschermings-
maatregel, die moet voorkomen dat een 
ongelukkige combinatie van actie en/of 
conditie een ongewenst gevolg heeft. De 
barrière kan bedoeld zijn om een onge-
wenste actie te voorkomen. Bijvoorbeeld: 
het geven van te veel medicatie. De barriè-
re kan ook bedoeld zijn om te voorkomen 
dat een ongewenste conditie ontstaat. 
Bijvoorbeeld: een te hoge temperatuur in 
de medicatiekoelkast. 
 
Een barrière is niet hetzelfde als een proto-
col. Een protocol is wel een barrière, want 
het legt een gestandaardiseerde en/of 
gevalideerde handelswijze vast, met voor-
geschreven controles (barrières).  
 
Alles dat een incident tijdig kan stoppen, is 
een barrière. Bijvoorbeeld: een apparaat 
dat piept bij een foutieve instelling, een 
checklist, een opmerking van een collega, 
de controle van een polsbandje, een pati-
ënt die een vraag stelt, gedragsverandering 
bij een cliënt, een “niet pluis” gevoel. 

Een falende barrière (B) is een barrière die 
tijdens een incident niet effectief blijkt of 
afwezig is (maar wel verwacht). Een falen-
de barrière is een latente oorzaak en wordt 
meestal omschreven met een ontkennen-
de zin (niet, geen). 
 
Een eenvoudige incidentanalyse bestaat uit 
het zoeken naar barrières die gefaald heb-
ben (of de gemiste kansen om het incident 
te stoppen). Een falende barrière behoort 
altijd bij een actie en/of één of meer condi-
ties. Stel vervolgens de vraag: “Hoe komt 
het dat de barrière faalde?”.  
 
Een barrière kan falen omdat het signaal 
niet duidelijk is, niemand het opmerkt of 
kennis en ervaring ontbreken. Een gedrags-
verandering bij een verstandelijk gehandi-
capte cliënt valt alleen op als je weet waar 
je op moet letten en als je de cliënt kent. 
 
Hoewel technische barrières meestal ster-
ker zijn dan mens-afhankelijke, is geen 
enkele barrière 100% waterdicht.  
 

Conditie (C) 
Een conditie is een situatie, toestand of 
gelegenheid die een incident mogelijk 
maakt. Een conditie is een latente oorzaak 
en daarmee vaak al langere tijd aanwezig. 
Alleen in combinatie met de juiste trigger, 
treedt een gevolg op.  
 
Voorbeeld: Bacteriën op de hand van een 
verpleegkundige (conditie) kunnen infectie 
veroorzaken als ze een patiënt aanraakt 
(actie). Een conditie heeft in tegenstelling 
tot een barrière geen beschermende func-
tie.  
 

Herstel (H) 
Herstel bestaat uit samenhangende acties, 
barrières en condities die erger helpen 
voorkomen.  
 
Voorbeeld: verzorgende ziet dat cliënt 
suffig is (herstelbarrière), controleert haar 
bloedsuiker (herstelbarrière) en dient extra 
insuline toe (herstelactie). 
 
Herstel beperkt de gevolgen van een inci-
dent. Door effectief herstel wordt een bijna
-incident geen calamiteit. 

Actie, trigger Falende Barrière Conditie Herstel 

• Niet pluis gevoel 

• Reanimatie 

• Bij controle ontdekken 

• Ingrijpen 

• Hulp is aanwezig 

• Het zien gebeuren 

• Instructie niet gehoord 

• Geen instructie gehad 

• Handen niet gewassen 

• Etiket niet gelezen 

• Niet gecontroleerd 

• Het protocol niet gevolgd 

• Beslissing nemen 

• Opdracht geven 

• Injectie geven 

• Patiënt wordt duizelig 

• Patiënt valt 

• Breken, scheuren, barsten 

• Gladde vloer 

• Etiket verontreinigd 

• Handschrift moeilijk leesbaar 

• Zelfde vorm, kleur, plaats 

• Rommelige werkruimte 

• Weinig tijd beschikbaar 
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Reconstructietabel 
 
Een chronologische reconstructie in tabelvorm heeft een aantal voordelen ten opzichte van een verhaal:  

• Alle relevante informatie is te plaatsen;  

• Geen welluidende proza nodig;  

• Rijnummering handig voor verwijzingen;  

• Datum/tijdaanduiding is een hulpmiddel bij het ordenen van de gebeurtenissen en geeft inzicht in het verloop; 

• De actie in tegenwoordige tijd (wie = onderwerp, wat = actie); 

• De locatie, situatie, omstandigheden; 

• Falende barrières en de reden waarom als lessen die het incident ons leert. 

Nr. Datum-tijd Wie deed wat? 
Actie: besluit, opdracht, uitvoering 

Waar, welke situatie of omstan-
digheden? 

Barrières die werkten of faal-
den 

Waarom faalde de barrière? 

1 12-10-2010 
13:12 uur 

Laborant positioneert patiënt onder Therac-
25 radiotherapie apparaat. 

Behandelruimte. Patiënt ligt op zijn 
buik met de zijkant van zijn gezicht op 
de behandeltafel.  

  

2 12-10-2010 
13:14 uur 

Laborant geeft mondelinge instructies om 
stil te liggen en roteert de tafel met de 
handbediening naar de gewenste positie. 

Behandelruimte Positie 25B volgens protocol.  

3 12-10-2010 
13:21 uur 

Laborant zegt patiënt nogmaals om stil te 
blijven liggen en wandelt de behandelruimte 
uit naar de controleruimte in de hal. 

  Patiënt blijft stil liggen.   

4 12-10-2010 
13:27 uur 

Laborant voert behandelinstellingen in op 
besturingscomputer 

Controleruimte   

5 12-10-2010 
13:29 uur 

Laborant drukt per ongeluk “x” voor x-ray 
behandeling. Met enkele toesten corrigeert 
ze dit naar “e” voor electron beam behande-
ling. 

Controleruimte. Het scherm geeft ge-
reedmelding dat de machine op elec-
tron beam behandeling is ingesteld.  

De metalen afschermplaat is NIET op 
aanwezig (weggeschoven). De machi-
ne staat NIET op electron beam be-
handeling, maar op x-ray.  

Door de volgorde van handelingen 
is de gevaarlijke situatie ontstaan. 

6 12-10-2010 
13:30 uur 

Laborant drukt “b” toets om de behandeling 
te starten. 

Controleruimte De machine geeft GEEN melding dat 
deze in een gevaarlijke toestand 
staat. 

 Bug in de software. 

7 12-20-2010 
13:30 uur 

Een onafgeschermde proton beam van 25 
miljoen elektronvolt raakt patiënt in de rug. 

Behandelruimte Laborant kan patiënt NIET zien. Laborant zit in andere ruimte EN 
camera is defect. 
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Falende Barrière 

Conditie 

B 

A 

C 
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Verzorgende 
herkent moge-

lijke allergi-
sche reactie 

Barrièreanalyse met een tijdlijn - PRISMA-bondig™ 

Verpleegkundig 
specialist heeft 

gesprek met 
familie en 

cliënt 

Tijdlijn 

Cliënte opge-
nomen in zie-

kenhuis 

Spoedopname 
cliënt in ver-

pleeghuis 

Dossier van 
huisarts (nog) 
niet beschik-

baar 

Medicatie 
allergie niet 
genoteerd 

Verpleeghuis-
arts schrijft 

vloeibare me-
dicatie voor 

Cliënt is ver-
ward en heeft 
geen antwoor-

den 

Familie neemt 
aan dat cliënt 

geen medicatie 
allergie heeft 

Verpleeghuis-
arts houdt 

geen rekening 
met allergie 

Ambulance 
komt 

Verzorgende 
geeft medica-

tie mee 

Overzetten 
naar systeem 
verpleeghuis 

duurt een 
week 

Cliënt krijgt 
voor eerste 

keer vloeibare 
medicatie 

en 

Nog niet in 
bezit van dos-
sier huisarts 

en 

Bij intake geen 
informatie 

over allergie 
genoteerd 

Verzorgende 
belt 112 

Een tijdlijn geeft overzicht. Barrièreanalyse geeft inzicht en roept nieuwe vragen op. 

Barrières (B): 

• Welke barrière faalde?  

• Welke barrière was 
effectief? 

Oorzaken of vragen: 

• Hoe komt het dat de 
barrière faalde? 

• Welke  vragen zijn nog 
niet beantwoord? 

Feiten (A,C): 

• Wat gebeurde er? 

• Wat waren de omstan-
digheden? 

 

 
Feiten 

(A en C) 

Oorzaak of 
vraag 

Feitelijke Actie (besluit, opdracht, 
uitvoering, gebeurtenis) of Conditie 
(situatie, omstandigheid, toestand) op 
dat moment in de tijd. 

Barrière die faalde (of niet aanwezig, 
maar wel verwacht), behorende bij de 
feitelijke A of C er boven. Ontkenning 
met bijvoorbeeld NIET of GEEN. 

Oorzaak van de falende barrière. Of 
als de oorzaak NOG niet bekend is 
een VRAAG: “Hoe komt dat?” of 
Waarom?” 

Barrière die wel effectief was. Maar 
ook alles dat als positief te benoemen 
is. Wat ging er WEL goed? (Voorkomt 
een extreem negatief beeld). 

Verzorging 
brengt ver-

pleeghuisarts 
op de hoogte 

Client heeft 
moeite met 

innemen medi-
catie in pil 

vorm 

Familie brengt 
complete 

medicatielijst 
mee 

Cliënt reageert 
heftig na inne-
men medicatie 
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“Alleen als er vertrouwen is, krijg je betrouwbare informatie” 

Copyright 2005-2019 Hadrion — de nieuwe naam van Heron Technologies  — www.hadrion.nl  

A: Actie vragen 
Wat deed je toen? 
Hoe kwam die beslissing tot stand? 
Wie nam die beslissing? 
Wat waren de overwegingen? 
Welke overweging maakte jij? 

B: Falende Barrière vragen 
Hoe kun je ... ontdekken? 
Waarmee bescherm  je tegen …? 
Wanneer grijp je in? 
Wat kan … tijdig stoppen? 
Welke opleiding heb je daarvoor gehad? 
Wat moet je controleren in die situatie? 
Welke protocol gebruik je? 

H: Herstel vragen 
Hoe is het ontdekt? 
Wie heb je hulp gevraagd? 
Hoe verliep het daarna? 
Wat zijn de gevolgen voor de patiënt? 

Verschil vragen 
Hoe gaat het normaal? 
Wie doet dat normaal? 
Wat was er anders? 

C: Conditie vragen 
Hoe was de gesteldheid van de patiënt? 
Hoe waren de omstandigheden? 
Welke hulpmiddelen gebruikte je? 
Wie waren aanwezig? 
Hoe was het met …? 
Wanneer was dat? 

“Never assume anything...” 
• Controleer feiten en aannames met iedereen. Elke persoon heeft een eigen ervaring en 

gekleurde waarneming, vooral in situaties met veel stress! 

• Controleer ook als je het antwoord al denkt te weten. Klopt je eigen beeld van de situatie 
of werkwijze wel? 

• Controleer niet met suggestieve statements (gesloten vragen). Vraag niet: “Klopt het dat  
je pas om 10 uur aanwezig was?” Vraag bij voorkeur: “Hoe laat was je aanwezig?” 

• Stel open vragen (Wat, Hoe, Waarmee, Wanneer, Welke, Wie…). 

• Noteer steekwoorden die je opvallen en gebruikt ze om op door te vragen. 

• Controleer steeds of je het begrepen hebt. Geef een samenvatting in de woorden van de 
geïnterviewde (gelegenheid voor aantekeningen). “Heb ik het goed begrepen dat…?” 

“C’est le ton qui fait la musique” 
• Zorg voor een ontspannen, open sfeer. Het is geen verhoor! 

• Maak duidelijk wat het doel is van het interview. 

• Laat de geïnterviewde eerst vertellen (“Vertel eens… Begin bij het begin...”) 

• Indien nodig, geef eerst ruimte aan emoties (Wat was de impact op de geïnterviewde?). 

• Las een denkpauze in tussen: “Wat wil ik weten?” en “Hoe ga ik het vragen?” 

• Beperk je vragen niet tot het moment van het incident. De belangrijkste oorzaken liggen in 
de voorgeschiedenis. 

• Stel open vragen (Wat, Hoe, Waarmee, Wanneer, Welke, Wie…). 

• Vraag uiteindelijk of de geïnterviewde nog iets wil toevoegen en of hij/zij mogelijkheden 
ziet om herhaling te voorkomen. 
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BO 
Waarom? 
Meer informatie nodig ? 

Uitwerken van andere 
takken is productiever 

Basisoorzaak  
(Root Cause) 

STOP 

Oorzakenboom - PRISMA 

Topgebeurtenis 

• Gevolg 

• Eindsituatie 

• Waarneembaar 

• Gezondheidsschade 

Patiënt neemt 
bijna medica-

tie niet in 

en 

en en 

Actie 

• Korte gebeurte-

nis of trigger 

• Beslissing met 
invloed op: intentie, 
toestand, situatie, 
plaats 

Vpk geeft geen 
medicatie 

Falende barrière 
(latente oorzaak) 

• Signaal of bescherming 
afwezig of niet effectief 

• “Niet”, “Geen”, “Onvoldoende” 

NIET gecorri-
geerd 

Conditie 
(latente oorzaak) 

• Situatie, toe-
stand, omge-
ving, gelegenheid 

• Tijdsonafhankelijk 

Medicatie is 
niet aanwezig 

Vpk besluit 
niet te overleg-

gen 

Patiënt 
maakt geen 
opmerking 

Medicatie niet 
op de kar 

Geen collega’s 
aanwezig 

Mogelijke 
oorzaak 

Mogelijke 
oorzaak 

of 

Vpk denkt: 
“niet nodig” 

B 

A C 

A C 

Vpk denkt: 
“medicatie 

stop” 
A 

Waarom? 

? 

B A C 

en Waarom? 

Waarom? 

Waarom? Waarom? 

Waarom? 
Hoe kwam dat? 

Waarom? Waarom? 

Patiënt haalt 
zelf medicatie 

? 

Waarom? 

H 

BO ? 

Herstel 

• Breekt incident af 

• Beperkt gevolgen 

Waarom? Waarom? 

Herstelzijde Faalzijde 

BO 

Actie 

Falende Barrière 

Conditie 

Herstel 

B 

A 

C 

H 

BO 

Topgebeurtenis 
De topgebeurtenis is de (onge-
wenste) eindsituatie of het waar-
neembare symptoom van het 
incident. De topgebeurtenis is het 
eindpunt van het incident en het 
beginpunt van de analyse.  In de 
zorg is dit meestal gerelateerd 
aan gezondheidsschade. 

Is het zo of denk ik het maar? 
Maak het verschil zichtbaar tussen werkelijke 
oorzaken en aannames of hypothesen (rand 
stippelen of vraagteken). 

Waarom? 
Maak de onderliggende oorzaken 
zichtbaar door vanaf de top-
gebeurtenis steeds “Waarom?” 
te vragen. Tijdens een interview 
klinkt de vraag: “Hoe komt dat?” 
minder suggestief. 

EN (samenloop van…) 
Oorzaken op hetzelfde niveau, 
die gelijktijdig moeten optreden 
om tot het gevolg te leiden zijn 
gekoppeld met “EN”. Er is dan 
ook geen gevolg als één van die 
oorzaken afwezig is. 

OF (mogelijke oorzaken) 
Oorzaken op hetzelfde niveau, 
die onafhankelijk van elkaar tot 
het gevolg kunnen leiden zijn 
gekoppeld met “OF”. Het zijn 
mogelijke oorzaken, waarvan er 
maar één nodig is om het gevolg 
te laten optreden. 

Concreet en specifiek 
Beschrijf topgebeurtenis en oor-
zaken met een duidelijke beknop-
te zin. Vermijd containerwoorden 
zoals: communicatie, werkdruk, 
management of cultuur. Dus niet 
“communicatie”, maar specifiek: 
“medicatie niet besproken bij 
overdracht”. De waarom-vraag 
moet een duidelijk antwoord 
kunnen opleveren. “Waarom 
communicatie?” doet dit niet. 

Denk je het? = aanname 

Weet je het uit ervaring? = waarschijnlijk 

Kun je het aantonen? = feit 

Tijdsvolgorde controle 
In tijdsvolgorde komt een gevolg 
altijd na een oorzaak. Controleer of 
de boom causaal goed in elkaar 
steekt, door elke tak van boven 
naar beneden af te lopen.  Elke 
stap omlaag, moet een stap terug 
in de tijd zijn. 

De basisoorzaken (BO) of “Root 
Causes” (ROOT) zijn de oorzaken 
aan het einde van elke tak van de 
oorzakenboom. De basisoorzaken 
moeten binnen de invloedssfeer van 
uw organisatie vallen (binnen de 
beperkingen van tijd, geld, macht). 

Als het vanaf een bepaalde oorzaak 
niet effectief lijkt om de boom ver-
der uit te werken, plaats er dan een 
STOP-punt onder. Indien nodig kan 
het STOP-punt later alsnog uitge-
werkt worden. 

Zijn de oorzaken van een bepaalde 
oorzaak nog niet bekend, plaats er 
dan een vraagteken onder. Bepaal 
wie het antwoord kan geven of wat 
nodig is om een antwoord te krijgen 
(onderzoeken).  

Herstel (H) 
Bij “bijna-incidenten“ is sprake 
van herstel. Het herstel breekt 
een incident af, of beperkt de 
gevolgen. Het herstel staat rechts 
in de oorzakenboom.  

Oorzakenbamboe 
Een oorzakenbamboe is een 
reeks recht onder elkaar staande 
oorzaken. Meestal is dit een 
indicatie van tunnelvisie.  
 
Werk met meer disciplines aan de 
boom en zoek actief naar meer 
oorzaken op gelijk niveau. Elk 
gevolg heeft minstens twee oor-
zaken: exact één actie (A) en 
minimaal één falende barrière (B) 
of conditie (C). Een oorzaken-
boom wordt vanaf de top steeds 
breder. 

Geen oordeel maar feiten 
Soms ligt het voor de hand een 
oorzaak of topgebeurtenis als 
oordeel te formuleren. Bijvoor-
beeld: “verkeerd gebruik”, 
“onjuist ingeschat”, “foutief inge-
vuld”, “verkeerde diagnose”.  
 
Een oordeel heeft een emotione-
le lading. Het leidt de aandacht af 
van de feiten en richt de oorza-
ken op menselijke stommiteit. 
Stel de vraag: “Wat betekent 
verkeerd of onjuist feitelijk?” 

Onzichtbare barrière 
Falende en vooral afwezige barri-
ères zijn tijdens een onderzoek 
vaak onzichtbaar. Voeg daar waar 
nog geen falende barrière staat, 
een oorzaak toe met de omschrij-
ving “NIET gestopt” of “GEEN 
bescherming”. Meestal geeft dit 
inzicht welke falende barrière 
mogelijk mist. 

“Vijf keer waarom” 
De basisoorzaken staan meestal 
drie tot zeven lagen onder de 
topgebeurtenis. De vuistregel om 
vijf keer “waarom” te vragen, is 
daarop gebaseerd. 



1 Technische basisoorzaken die het gevolg zijn van... 

Code Categorie Definitie Voorbeeld, toelichting 

T-EX Extern ...oorzaken buiten de invloed en verantwoor-
delijkheid van de organisatie. 

Het geleverde oproepsysteem 
werkt niet goed. 

TD Ontwerp ...ontwerp van materialen, hulpmiddelen, 
software, labels of vormen. 

Knoppen op een hulpmiddel zijn 
te klein of onlogisch geplaatst. 

TC Constructie ...een correct ontwerp dat niet goed is sa-
mengesteld, afgesteld of ingesteld. 

Tillift is met verkeerde materia-
len gerepareerd. 

TM Materiaal ...materiaaldefecten, die niet onder de cate-
gorieën TD of TC vallen. 

Verouderde batterij loopt snel 
leeg. 

2 Organisatorische basisoorzaken die het gevolg zijn van... 

Code Categorie Definitie Voorbeeld, toelichting 

O-EX Extern ...oorzaken buiten de invloed en verantwoor-
delijkheid van de organisatie. 

Wetgeving 

OK Kennis-
overdracht 

...onvoldoende maatregelen om te garande-
ren dat alle situatie- en domeingebonden 
kennis of informatie wordt overgedragen aan 
alle nieuwe of onervaren medewerkers. 

Geen instructie aan nieuwe me-
dewerkers over het gebruik van 
hulpmiddelen. 

OP Protocollen ...de kwaliteit of beschikbaarheid van proto-
collen of procedures. 

Afwezig, te ingewikkeld, onvolle-
dig, onnauwkeurig, onrealistisch, 
slecht gepresenteerd. 

OM Manage-
ment  
Prioriteiten 

...interne management beslissingen waarbij 
veiligheid een lagere prioriteit heeft gekre-
gen als gevolg van conflicterende vraag of 
doelstellingen.  

Beslissing over inzet hoeveelheid 
personeel. Een compromis van-
wege financiële beperkingen 
tussen productiebehoeften en 
veiligheid. 

OC Cultuur ...een gezamenlijk gedeeld gedachtegoed of 
gedragspatroon. 

Het binnen een team bagatelli-
seren van risico’s 

3 Menselijke basisoorzaken die het gevolg zijn van... 

Code Categorie Definitie Voorbeeld, toelichting 

H-EX Extern ...oorzaken buiten de invloed en verantwoor-
delijkheid van de organisatie. 

Apotheker (buiten organisatie) 
stuurt verkeerde medicatie. 

HKK Redeneren ...het niet of verkeerd toepassen van be-
schikbare kennis in nieuwe situaties.  

Arts stelt verkeerde diagnose 

3 Menselijke basisoorzaken die het gevolg zijn van... 

Code Categorie Definitie Voorbeeld, toelichting 

HRQ Kwalifica-
ties 

...een niet toegestaan verschil tussen de 
kwalificaties, training of opleiding van 
een individu en de uit te voeren taak.  

Fysiotherapeut deelt medicatie. Niet 
bevoegde verpleegkundige voert 
voorbehouden handeling uit. 

HRC Coördinatie ...een gebrek aan afstemming en coördi-
natie tussen verschillende medewerkers 
bij het uitvoeren van een taak.  

Een taak wordt niet uitgevoerd, om-
dat iedereen denkt dat een ander het 
zal doen. 

HRV Verificatie ...een incorrecte en incomplete beoorde-
ling van een situatie inclusief de voor-
waarden voor de patiënt, de benodigde 
materialen en hulpmiddelen vóór het 
uitvoeren van een taak.  

Vooraf een patiënt niet goed identifi-
ceren. Een protocollair vastgelegde 
controle niet uitvoeren. 

HRI Interventie ...een verkeerde planning of uitvoering 
van een taak. 

Infuuspomp verkeerd aansluiten. 

HRM Bewaken ...het onvoldoende bewaken van de staat 
van het proces of de patiënt tijdens of na 
het uitvoeren van de taak. 

Na start van nieuwe medicatie het 
effect op de patiënt niet in de gaten 
houden. 

HSS Fijne moto-
riek 

...een fout bij fijne motorische handelin-
gen. 

Typefout. Prikaccident. 

HST Grove mo-
toriek 

...een fout bij grove motorische hande-
lingen. 

Iets omstoten of laten vallen 

4 Overige basisoorzaken... 

Code Categorie Definitie Voorbeeld, toelichting 

PRF Patiënt 
gerelateer-
de factor 

...die het gevolg zijn van kenmerkende 
eigenschappen van de patiënt of cliënt, 
buiten de invloed van de medewerkers. 

Patiënt is niet therapietrouw. Patiënt 
van hoge leeftijd heeft “broze 
botten”. 

X Overig ...die niet geclassificeerd kunnen worden 
in één van de andere categorieën. 

 

5 Herstelfactoren, die het incident hebben voorkomen 

Gepland Niet gepland Type  

Menselijk  P-H NP-H 

Technisch  P-T NP-T 

Organisatorisch P-O NP-O 

Patiënt gerelateerd (P-PRF) NP-PRF 

Overig  NP-X 
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