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In navolging van de wetenschappelijke onderbouwing
van patiëntveiligheid in ziekenhuizen is er nu onderzoek
naar veiligheidsincidenten in de huisartsgeneeskunde
beschikbaar. In dit nummer van het Tijdschrift publice
ren van Gaal et al. cijfers over incidentie, ernst, oorzaken
en gevolgen van potentieel vermijdbare incidenten in de
zorgverlening door huisartsen in hun eigen praktijk en
tijdens diensten.1 In ongeveer 2,5% van de contacten blijkt
zich een incident voor te doen, waarvan het merendeel
geen consequenties voor de patiënt heeft. Menselijk falen
is volgens de onderzoekers de meest voorkomende oor
zaak van de incidenten. Ze concluderen dat de Neder
landse huisartsgeneeskunde relatief veilige zorg aan
patiënten biedt.
Kwantificeren van veiligheidsproblemen bevordert de
zichtbaarheid van patiëntveiligheid.2 Bovendien identifi
ceert onderzoek naar veiligheidsincidenten voorbeelden
van en mogelijke deelgebieden met veiligheidsproblemen.
Deze concrete data stimuleren de bereidheid om patiënt
veiligheid in de praktijk te verbeteren. Het onderzoek van
Gaal et al. draagt hieraan bij, maar er valt wel wat aan te
merken op de resultaten.
Incidentie en soort incidenten

Ondanks de beperkingen, beschouwen de onderzoekers
dossieronderzoek als de meest grondige methode om het
aantal incidenten betrouwbaar te meten.3 Dat betekent
echter niet dat de resultaten ook valide zijn, dat wil zeg
gen dat ze weergeven wat er werkelijk aan incidenten
plaatsvindt in de huisartsenpraktijk. De in de studie
gevonden incidentie van 1 incident per 40 contacten lijkt
mij aan de lage kant met de gebruikte, brede definitie van
incident, namelijk: ‘elke onbedoelde gebeurtenis die heeft
geleid, had kunnen leiden of nog kan leiden tot schade’.
Studies waarin door middel van een meldingsprocedure
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incidenten werden verzameld, vonden al hogere aantal
len.4,5 Daarnaast blijkt dat wanneer je verschillende
onderzoeksmethoden tegelijkertijd toepast, er per
methode andere incidenten gevonden worden.6,7 Ook dat
wijst in de richting van onderschatting van de incidentie
met een dossierstudie alleen.
Zoals de onderzoekers zelf ook opmerken, zal het type
incidenten dat gevonden is niet overeenkomen met de
dagelijkse praktijk. Behalve dat je in een dossierstudie
afhankelijk bent van de kwaliteit van dossiervoering, zul
len er bijvoorbeeld geen incidenten gevonden worden die
buiten de spreekkamer plaatsvinden, zoals het telefonisch
niet bereikbaar zijn. Voor meer valide kennis van de inci
dentie en het soort veiligheidsproblemen in de huisarts
geneeskunde is een studie met een combinatie van detec
tiemethoden dus aangewezen.8
Gevolgen en oorzaken

De onderzoekers beoordeelden de gevolgen van de inci
denten voor de patiënt, naar aanleiding van gegevens uit
het dossier. Omdat artsen de consequenties voor patiën
ten vaak lijken te onderschatten,9 zijn ook deze resultaten
beperkt geldig.
Naar mijn mening gaat in deze opzet echter vooral de
validiteit van de oorzakenstudie mank. Uit een dossier is
namelijk niet te halen waarom iemand deed wat hij of zij
deed, waar en met wie hij of zij dat deed en welke factoren
meespeelden in een beslissing, een handeling of in het
juist ontbreken daarvan. Dus de bevinding van Gaal et al.
dat het merendeel van de incidenten het gevolg was van
menselijk falen, is te kort door de bocht, en in ieder geval
niet behulpzaam bij het zoeken naar verbetermogelijkhe
den. Ervaring met incidentanalyse leerde me dat de
geschreven informatie in het dossier van een patiënt bij
wie een incident had plaatsgevonden, heel weinig zegt
over het scenario waarin het incident zich ontrolde. Ik
vind dan ook dat onderzoekers zich dienen te onthouden
van een oordeel over de oorzaken van het incident, zolang
de betrokkenen – zowel de hulpverleners als de patiënt of
familie – niet zijn geïnterviewd en hebben meegedacht in
de analyse.
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Huisartsenpraktijk versus huisartsenpost

Het is opmerkelijk dat de gevonden incidentie van veilig
heidsproblemen in de huisartsenpraktijk (2,5%) en op de
huisartsenpost (2,4%) vrijwel gelijk zijn. Voor huisartsen
lijkt de huisartsenpost een risicovollere werkomgeving
dan hun eigen huisartsenpraktijk. Extra ‘foutenuitlok
kende’ factoren zijn vooral de wisselende samenstelling
van het team van zorgverleners, de niet routinematige
werkomgeving, de onbekende patiëntenpopulatie met
meestal een andere epidemiologie dan in de eigen huis
artsenpraktijk, een moeilijker stuurbare patiëntenstroom
met meer acute problematiek en een grotere dichtheid
aan ernstige ziektebeelden. Dit blijkt echter niet uit de
studie; de distributie van typen incidenten op de huisart
senpost verschilt van de huisartsenpraktijk, maar de
totale incidentie echter niet.
Belang voor de dagelijkse praktijk

De studie van Gaal et al. is een eerste objectief onderzoek
naar aantallen incidenten in de huisartsgeneeskunde,
maar met een te beperkte blik; het laat namelijk alleen
zien hoe vaak en welke incidenten zijn terug te vinden in
het huisartsgeneeskundig elektronisch medisch dossier.
Niettemin, stel dat de resultaten de werkelijkheid niet
onderschatten, ook dan ontslaan ze huisartsen niet van
de verantwoordelijkheid om systematisch naar veilig
heidsrisico’s in hun praktijk te blijven zoeken.
Er zijn huisartsen die zich afvragen of ze het wel beter
kunnen doen; ‘het bedrijven van geneeskunde is nu een
maal risicovol’. Ook worden bezwaren aangevoerd tegen
de brede definitie van incident: is een verwijsbrief die
niet klaarligt wel een veiligheidsprobleem?10 En veilig
heidsmanagement an sich bijt al met de dagelijkse prak
tijk: natuurlijk wil niemand de verkeerde pillen voor

schrijven, maar dat loopt in de praktijk meestal met een
sisser af. Dus, hoeveel tijd van de dag moeten we investe
ren in het nalopen en bijwerken van lijsten met herhaal
medicatie, terwijl die tijd ook besteed kan worden aan
een patiënt?
Deze argumenten weerspiegelen mijns inziens de wrij
ving tussen de veiligheidskundige blik en de huisartsge
neeskundige blik. Veiligheidskundig gezien zijn alle, ook
de kleinste, onbedoelde voorvallen van belang. In elk
incident, hoe onbeduidend ook, zit informatie om risico’s
in de toekomst uit te sluiten. De huisarts daarentegen,
werkt met beperkte tijd en middelen en richt zich op het
zo veilig mogelijk behandelen van het meest essentiële
probleem. En daarmee calculeren huisartsen een risico
op incidenten in, en lijkt ‘veiligheidsmanagement’ niet
altijd zinvol. Gaal et al. geven voor deze discussie een
belangrijke overweging mee: ook in de laagrisico-omge
ving van de huisarts ontstaat aanzienlijke onbedoelde
schade door diens grote aandeel in de Nederlandse
gezondheidszorg; de onderzoekers schatten dat rond de
60.000 ziekenhuisopnames per jaar met incidenten te
maken hebben, en dat bij 20% hiervan opname zelfs ver
mijdbaar zou zijn geweest. Huisartsen zouden zich dit
moeten aantrekken en zich inspannen om passende
methoden te ontwikkelen die de patiëntveiligheid in hun
praktijk bevorderen.
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