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Pragmatische regelgeving!?



MediRisk is een onderlinge van 
zorgorganisaties zonder winstoogmerk

 Platform voor het delen van expertise op Safety-II
 Al dertig jaar houden wij samen met onze leden medische aansprakelijkheid 

verzekerbaar
 Meer dan de helft van de algemene ziekenhuizen en daarnaast zelfstandige 

behandelklinieken en zorgnetwerken zijn bij ons aangesloten
 Gericht op voorkomen gezondheidsschade door een andere kijk op veiligheid
 Met menselijke maat de impact van een medische claim beperken voor patiënt, 

zorgverlener en zorgorganisatie



MediRisk is een onderlinge van zorgorganisaties 
zonder winstoogmerk

• Kennis en expertise centrum op het gebied van Safety-II

• Al dertig jaar houden wij samen met onze leden 
medische aansprakelijkheid verzekerbaar

• Meer dan de helft van de algemene ziekenhuizen en 
daarnaast zelfstandige behandelklinieken en 
zorgnetwerken zijn bij ons aangesloten

• Gericht op voorkomen gezondheidsschade door een 
andere kijk op veiligheid

• Met menselijke maat de impact van een medische 
claim beperken voor patiënt, zorgverlener en 
zorgorganisatie



MentiMeter

Is er in Nederland sprake 
van een claimcultuur?



Toename kosten Medische aansprakelijkheid

• Aantal claims daalt sinds 2013

• Kosten medische aansprakelijkheid meer dan 
verdubbeld afgelopen 10 jaar

• Beperkt aantal hoge claims hebben steeds 
grotere impact



Van de 54 aangesloten zorgorganisatie heeft 
MediRisk in 2021: 

• 617 claims ontvangen
• 879 claims afgesloten 
• 1353 claims in behandeling 
• € 53.717 gemiddelde vergoeding toegewezen claim 2021
• € 3.327.131 hoogste vergoeding per claim ooit





Claims m.b.t. vervuilde materialen

Figuur 1. Aantal claims als gevolg van het niet goed steriliseren of schoonmaken van 
materialen, omgeving of ruimtes, of niet schoon/steriel werken per meldjaar. 

gevolg aantal percentage
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1 5%
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litteken 1 5%
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behandeling
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Bron: MediRisk Claimdatabase 2007-2021



Opspitsing claims vervuilde materialen

Figuur 2. Opsplitsing claims als gevolg van het 
niet goed steriliseren of schoonmaken van 
materialen, omgeving of ruimtes, of niet 
schoon/steriel werken naar soort claim.

Bron: MediRisk Claimdatabase 2007-2021



Claims endoscoop

Figuur 3. Opsplitsing claims als gevolg van het 
niet goed steriliseren of schoonmaken van 
materialen, omgeving of ruimtes, of niet 
schoon/steriel werken naar scopie.

Bron: MediRisk Claimdatabase 2007-2021
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Complaince 
• Als we volgens het protocol werken is het veilig
• De mens maakt teveel fouten dus het moet duidelijk zijn
• Hoe gedetailleerder de beschrijving hoe makkelijk voor de mens
• Hoe gedetailleerder de risico’s worden afgedekt de kleiner de kans

op aansprakelijkheid is (claimvrees)



Preventie van claims

Claims hoge frequentie

Claims grote impact

• Claims gericht op het operatieve proces 
zowel pre-, per-, als postoperatief

• Claims gericht gemiste diagnoses 
Spoedeisende Hulp met name fracturen, 
pees- en zenuwletsel

• Claims gepaard gaande met groot leed voor 
patiënt, gevolgen voor zorgverleners, imago 
en financiële schade

• Claims gericht op geboorteschades



Wet van de afnemende leeropbrengst

• Afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van 
patiëntveiligheid

• Laaghangend fruit is geplukt
• Nog meer veiligheidsprocedures niet effectief
• Leren en sanctioneren staan op gespannen voet
• Complex adaptive system (systeem past zich 

telkens aan door leerervaring) 
• Oorzaak en gevolg niet in rechte lijn te koppelen



Leren van wat misgaat
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Van Safety-I naar Safety-II

Safety-I

• Leren van gerapporteerde incidenten 

• Leren van onveilige situaties 

• Om te leren moet het eerst fout gaan

Safety-II

• Leren is gebaseerd op de dagelijkse praktijk 

• Leren is gebaseerd op veilige situaties 

• Leren is gebaseerd op de normale situatie

A

B



Functioneren
(work  as imagined)

Verstoring
(onvoldoende naleving, 

fout, overtreding)

Succes
(geen incident)

Dagelijks werk
(work as done)

Mislukking
(incident)

Goede 
uitkomst

Slechte 
uitkomst

Principe 1 Leren van wat goed gaat én wat fout gaat



Principe II - Aanpassingsvermogen

Safety Differently The Movie 

Shared Space Amsterdam



Principe 2 De wereld van de protocollen versus de praktijk

Zorgverlening
Activiteit

Minuten, uren, dagWekenMaandenJaren

Hier bedacht
WAI

Hier gedaan
WAD

Operationeel 
management

Divisie managementRvCOverheid/IGJ
Wetenschappelijke verenigingen
Accreditatie instituten

Beleid Management Werkproces



Work-as-imagined Work-as-donee



Principe 3 Onverwachte uitkomsten 

ETTO



Principe 4 Onverwachte uitschieters



Meer zicht krijgen op de dagelijkse praktijk



Protocollen belangrijk maar dan wel toepasbaar in de praktijk



Dank voor uw aandacht!


