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Het delen van zulke calamiteiten en het leren van

Transparantie zorgt ervoor dat we kunnen leren van elkaar, en dat er

elkaar draagt bij aan de verbetering van kwaliteit

gepaste maatregelen genomen kunnen worden om herhaling in de

en veiligheid van de zorg. De gezamenlijke umc’s

toekomst te voorkomen. Patiënten zien op die manier dat de umc’s bereid

hebben de wens om ervaringen met elkaar te

zijn om te leren van dingen die misgaan in de zorg. En dit draagt weer bij

delen, en zo de transparantie te vergroten rond

aan het vertrouwen .

calamiteiten die binnen de umc’s voorgevallen zijn.
Het draait niet om aanwijzen van schuldigen. Wel

Met een umc-brede projectgroep zijn we voornemens om een

om samen leren èn verbeteren.

aantal malen per jaar een casusbeschrijving te delen. Deze wordt
geanonimiseerd weergegeven, en is dus niet herleidbaar tot patiënten en

In de zorg gaat heel veel goed. Helaas gaat er ook weleens
iets ernstig mis. Een calamiteit is een niet-beoogde en

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ

medewerkers. Zoals u kunt lezen in het navolgende is een calamiteit bijna

i.o.) vindt dat zorgaanbieders van elkaar moeten

altijd een samenloop van wisselende omstandigheden, met zowel voor

leren, en verwacht dat de zorgaanbieders meer

de patient, diens naasten als de zorgverlener ingrijpende gevolgen. We

informatie gaan delen over goede en minder goede

eindigen de casus met lessons learned.

onverwachte gebeurtenis, waarbij een patiënt ernstige

zorg. Vanaf 2019 gaat de IGJ gemelde calamiteiten

schade oploopt of zelfs komt te overlijden. Bij een

daadwerkelijk naar buiten brengen. Mede gezien

calamiteit is de kwaliteit van zorg in het geding.

deze plannen vinden de umc’s het belangrijk een
voorbeeldfunctie te vervullen.

Namens alle umc’s,
Piet ter Wee
Directeur Medische Zaken VUmc

6

nfu

voorwoord

7

Calamiteiten
Casus
8

nfu

C

Een drain bevat ook een klein mechanisch

assistant (PA) samen, geassisteerd door een derde

worden ontslagen uit het ziekenhuis. Het kind ging in goede

klepventiel (‘pompje’) dat de afvoer van het

persoon, de operatieassistent. Op hetzelfde moment

conditie naar huis.

vocht onafhankelijk maakt van bijvoorbeeld de

dat de neurochirurg het klepje aan de afvoerslang wilde

lichaamshouding van het kind. Het pompje zorgt

vastmaken, maakte de PA de opening in de buik van de

Wat is hiervan geleerd?

dat de druk in de hersenen niet te hoog en ook

baby, waardoor de afvoerbuis naar de buikholte zou

Deze casus maakt duidelijk dat ook bij een relatief

CASUS

niet te laag wordt. Het wordt ter hoogte van het

worden gevoerd. Ze had deze handeling nog niet eerder zelf

eenvoudige operatie belangrijke dingen mis kunnen gaan.

Verkeerd-om geplaatst
klepventiel bij baby met
waterhoofd

oor geplaatst. Op het pompje staat een piepkleine

uitgevoerd. Om haar te begeleiden lieten de neurochirurg

De operateur was ten tijde van de casus bezig met de

markering in de vorm van een driehoekje (‘pijltje’)

en de operatieassistent hun aandacht kort afleiden van het

laatste maanden van zijn opleiding tot neurochirurg. Hij had

dat de pomprichting en dus de stroomrichting van

checken van het kleine pijltje dat de stroomrichting aangaf.

deze operatie tijdens zijn opleidingsperiode al meer dan

de vloeistof aangeeft.

De operatie liep verder zonder problemen. Bij controle van

honderd keer eerder uitgevoerd, waarvan zo’n vijftig keer bij

Bij deze operatie werd gebruik gemaakt van

de werking van de drain kwam er een druppel helder vocht

kinderen. Hij voelde zich bekwaam en werd ook als zodanig

een toentertijd nieuw soort drain, dat door de

uit. Na de operatie was de toestand van het kind goed.

beschouwd door de superviserend neurochirurg.

fabrikant met antibiotica is geïmpregneerd om het

Na een aantal weken kreeg het kind de oorspronkelijke

Wat is er gebeurd?

infectierisico te verkleinen. In tegenstelling tot de

klachten weer: het was iets suffer en leek soms pijn te

Juist bij relatief simpele operaties en als er geen

Bij een jongetje van drie maanden oud met een ophoping van

eerder gebruikte drains, zit dit type niet vastgelijmd

hebben en naar het hoofdje te grijpen. Er ontstond ook een

specifieke reden is om extra alert te zijn, moeten de

hersenvocht in de hersenkamers (‘waterhoofd’) is een drain

aan het pompje, maar wordt het los geleverd. Het

zwelling op het hoofdje.

leden van het behandelend team bedacht zijn op te grote

pompje moet tijdens de operatie in het draintje

Het kind werd daarom opnieuw geopereerd, want mogelijk

zelfverzekerdheid, afleiding en onoplettendheid bij zichzelf

geklikt worden en vervolgens eraan vastgehecht.

zat de drain verstopt. Tijdens de operatie bleek dat het

en de anderen. De materiaalkeuze en de operatieprocedures

Er zijn zeer veel soorten pompjes, en bij ieder type

pompje verkeerd-om aan de afvoerslang was gemonteerd.

moeten waar mogelijk op deze risico’s anticiperen. Als

staan de pijltjes op een andere plek.

Daardoor kan het hersenvocht niet afgevoerd worden, dit

er toch iets mis gaat, is delen van ervaringen met en

Omdat het infectierisico lager is naarmate de

was de oorzaak van de klachten.

emotionele steun krijgen van collega’s heel belangrijk.

operatie korter duurt, wordt deze standaard

Dit probleem is direct gecorrigeerd en besproken met de

uitgevoerd door een neurochirurg en een physician

ouders. Vier dagen na de tweede operatie kon de baby

(Samenvatting op basis van een gedeelte van de rapportage aan
IGJ i.o. en een samenvatting van het hele rapport door het umc)

(dun siliconenbuisje) in de hersenen aangebracht. Zo’n buisje
voert het overtollige vocht onder de huid door naar de buik en
vervolgens de buikholte in. Als een kind met deze klachten niet
wordt geopereerd, ontstaat steeds grotere druk in het hoofd en
uiteindelijk een ontwikkelingsachterstand.
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Zoals:
1. Zelfverzekerdheid: Het aanbrengen van

3. Operatieprocedures: De druppeltest blijkt

5. Peersupport, ervaringen delen, openheid:

een hersendrain is een vaak uitgevoerde

geen honderd procent zekerheid te geven

Het verkeerd-om bevestigen van het

en niet speciaal ingewikkelde operatie.

over het goed functioneren van de drain.

pompje heeft in deze casus gelukkig geen

Leerpunt: Er is een extra controle

Waarschijnlijk was het in deze casus geen

blijvende gevolgen gehad voor de baby.

ingevoerd in de OK, waarbij de

druppel hersenvocht maar een druppel

Wel was de neurochirurg in opleiding

chirurg vraagt aan de assistent om

spoelvocht die uit de drain kwam.

zwaar aangeslagen door het gebeurde.

de stroomrichting van het pompje te

Leerpunt: Er is nu een uitgebreidere

Leerpunt: Uit deze casus bleek dat peer

controleren. Deze actieve dubbelcheck

check ingevoerd, waarbij alle aanwezigen

support heel belangrijk was voor de

van de stroomrichting moet in het

hardop de druppels tellen. Pas als er drie

betrokkene. Op de afdeling wordt open

operatieverslag genoteerd worden.

druppels spontaan uit de drain gekomen

omgegaan met het delen van fouten

zijn, mag geconcludeerd worden dat de

en steunen collega’s elkaar als er iets

drain functioneert.

is misgegaan. Ervaren collega’s delen

2. Afleiding: De chirurg had op een cruciaal
moment een dubbele rol: het pompje
controleren en toezien op het maken van

hun eigen missers en ook de emoties
4. Materiaalkeuze: Drains voor baby’s zijn

en schaamte die ze daarbij ervaren

een opening in de buik.

klein. De markering van de stroomrichting

hebben. Benadrukt wordt hoe belangrijk

Leerpunt: Sindsdien is de supervisie

is dus ook klein, en daardoor moeilijk

het is dat je ervan leert. Een week na

verder geprofessionaliseerd en wordt

afleesbaar. De verschillende klepjes

de tweede operatie heeft de betrokken

een nieuwe operatie uitgebreider vooraf

hebben ook nog eens verschillende

arts een presentatie over het gebeurde

doorgesproken. Besloten is om geen

locaties en manieren voor de markering

gehouden voor alle neurochirurgen en

afleidende activiteiten te starten op zulke

van de stroomrichting.

neurochirurgen in opleiding in Nederland.

cruciale momenten.

Leerpunt: De fabrikant heeft dit de

Juist bij relatief simpele operaties en als er geen
specifieke reden is om extra alert te zijn, moeten
de leden van het behandelend team bedacht
zijn op te grote zelfverzekerdheid, afleiding
en onoplettendheid bij zichzelf en de anderen.
De materiaalkeuze en de operatieprocedures
moeten waar mogelijk op deze risico’s
anticiperen. Als er toch iets mis gaat, is delen
van ervaringen met en emotionele steun krijgen
van collega’s heel belangrijk.

afgelopen jaren beter geüniformeerd,
onder andere op basis van deze casus.
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