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• Leren en verbeteren van onverwachte uitkomsten

• Kwaliteitsverbetering/ indicator

• Bespreekbaar maken van onverwachte uitkomsten

Doel compliactie registratie



• Eenvoudig

• Ziekenhuissysteem (HIX/ EPIC)

• Tool voor kwaliteitsverbetering

• Mogelijkheid bieden voor borging van verbetercyclus

• Ondersteunend in complicatie-bespreking

• Niet vrijblijvend

Randvoorwaarden



• Eenvoudig

• Ziekenhuissysteem (HIX/ EPIC)

• Tool voor kwaliteitsverbetering

• Mogelijkheid bieden voor borging van verbetercyclus

• Ondersteunend in complicatie-bespreking

• Niet vrijblijvend

Randvoorwaarden



Onverwachte 
gebeurtenis

• Ja

• Nee

Toelichting 
gebeurtenis 

• Open tekst 

Type 
gebeurtenis

• Calamiteit

• Incident

• Complicatie

Complicatie 
betreft 

• Medicatie

• Interventie

• Overig

Type

•Medicatie:
• Toedienen

• Voorschrijven

• (Antistolling)

• Overig

• Interventie:
• Bloeding

• Pneumothorax

• Overig

Bespreken? 

• Ja

• Nee

Eenvoudiger kan het niet



• Eenvoudig

• Ziekenhuissysteem (HIX/ EPIC/ Nexus)

• Tool voor kwaliteitsverbetering

• Mogelijkheid bieden voor borging van verbetercyclus

• Ondersteunend in complicatie-bespreking

• Niet vrijblijvend

Randvoorwaarden



Hix/ Epic



Hix/ Epic





Complicatie-Incident-Calamiteit

Niet beoogde gebeurtenis



Elementen



Complicatie
• Bij een complicatie is de schade is de zorg is goed gedaan (er is 

bijvoorbeeld volgens de richtlijnen/ professionele standaard 
gewerkt), maar heeft wel een onbedoelde of ongewenste uitkomst 
(IGJ)



Incident

• Incident: een onbedoelde gebeurtenis tijdens een 
(zorg)proces die tot schade aan de patiënt heeft
geleid of had kunnen leiden of (nog) kan leiden. (Bron: 

NIVEL/EMGO) 



Calamiteit

• Calamiteit: een niet-beoogde of onverwachte 
gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van 
de zorg en die tot de dood van of een ernstig 
schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. (Bron: 

IGZ) 





Deel 1



• 3 groepen

• Lijst met gebeurtenissen

• Deel ZOVEEL mogelijk gebeurgtenissen in:

• Complicatie

• Incident

• Calamiteit

Workshop deel 1



• Eenvoudig

• Ziekenhuissysteem (HIX/ EPIC)

• Tool voor kwaliteitsverbetering

• Mogelijkheid bieden voor borging van verbetercyclus

• Ondersteunend in complicatie-bespreking

• Niet vrijblijvend

Randvoorwaarden



complicatiebespreking



Ernst van de 
complicatie



complicatiebespreking

• Casuïstiek

• Gradeer elke complicatie naar ernst

• Groepeer gelijksoortige complicaties

• Selecteer een categorie/ type voor verbeter-analyse d.m.v. PDCA



PDCA-cyclus



PDCA-cyclus



Voorbeeld van 

een PDCA-

invulformulier



• Complicatie-bespreking in HIX/ Epic

• Registreren complicaties en bespreking in 1 systeem

• Mogelijkheid tot analyses

Tool



• Eenvoudig

• Ziekenhuissysteem (HIX/ EPIC)

• Tool voor kwaliteitsverbetering

• Mogelijkheid bieden voor borging van verbetercyclus

• Ondersteunend in complicatie-bespreking

• Niet vrijblijvend

Randvoorwaarden



• Kwaliteitsvisitatie

Vrijblijvend



Deel 2



• 3 groepen

• Zoek de rode draad in complicaties (lijst deel 1)

• Bespreek:

• Rode draad

• Ernst complicaties

• PDCA (inclusief tijdlijn)

Workshop deel 2





Ongewenst



Challenger

• 28 januari 1986

• 7 overleden

• Christa McAuliffe

• Commissie-Rogers





Challenger

• Lancering tweemaal uitgesteld

• Extreem koud

• Eerder (ook tijdens testen) niet zo koud geweest

• Rubber ringen broos

• Brandstoflek

• Discussie techneuten



Medische wereld

• SEA bij research

• Softenon 

• Richtlijnen







- Uitgebreide instructie Hix/ Epic/ Nexus

- Outline: standaard complicatie bespreking

- Hulplijn

- (Webinar)

- Evaluatie na 1 jaar

Hoe verder?




