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Voorwoord
Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft de basiseisen voor een
veiligheidsmanagementsysteem (VMS) voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen.
Andere gezondheidszorginstellingen, niet zijnde ziekenhuizen of instellingen die ziekenhuiszorg verlenen,
die een VMS willen implementeren kunnen gebruik maken van de eisen aan het VMS zoals in deze NTA
beschreven. Het VMS richt zich op het beheersen van risico's voor de patiënt en het verminderen van
schade aan de patiënt. Daarbij is de ambitie het aantal incidenten waarbij schade optreedt aan de patiënt te
reduceren tot nul.

Vo

De afspraak is gemaakt dat ziekenhuizen eind 2012 moeten voldoen aan de NTA 8009:2007. Vanaf 1
januari 2013 geldt de NTA 8009:2011. In de overgangsperiode, 2011 en 2012, kunnen ziekenhuizen kiezen
aan welke versie van de NTA zij gaan voldoen. Afspraken over het toetsen van de basiseisen van de
NTA 8009:2011 na 2012 zijn nog niet gemaakt.
De basiseisen voor het VMS sluiten aan bij bestaande ervaringen in ziekenhuizen1) en zijn toepasbaar op de
zorgverlening door medewerkers. Deze NTA draagt bij aan uniformiteit van het VMS en beoogt te leiden tot
openheid naar de maatschappij over patiëntveiligheid. Deze NTA vormt tevens de basis voor externe
toetsing van het patiëntveiligheidsbeleid van ziekenhuizen.

or

De ontwikkeling van de NTA heeft plaatsgevonden in twee fasen. In de eerste fase zijn basiseisen uitgewerkt
voor leiderschap, medewerkers, patiëntenparticipatie, prospectieve risico-inventarisatie, retrospectieve
risico-inventarisatie, veranderingen en verbetermaatregelen. De fase kwam tot stand op basis van de kennis
en ervaring binnen de pilot VMS-zorg in 2007. Ziekenhuizen behoren eind 2012 een gecertificeerd of
geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem te hebben ingevoerd conform de eisen van de
NTA 8009:2007.
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In de tweede fase zijn de basiseisen voor communicatie, management van derden en beheersmaatregelen
uitgewerkt. Alle onderdelen van een veiligheidsmanagementsysteem zijn nu voorzien van basiseisen. Ook
zijn in fase 2 de ervaringen van de ziekenhuizen verwerkt bij het invoeren van het VMS. Op basis van deze
ervaringen zijn ook enkele aanpassingen gedaan aan de bestaande eisen van de NTA 8009:2007.
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze NTA zijn de elementen voor een VMS die worden benoemd in
het rapport “Hier werk je veilig of je werkt hier niet” van Rein Willems (2004) en de verbetercyclus (plan-docheck-act) waarop andere managementsystemen zijn gebaseerd. De kern van een VMS bestaat volgens het
rapport van Rein Willems uit een risico-inventarisatie, een systematiek voor het (veilig) melden van
incidenten, een methode voor incidentenanalyse en een systeem om de hieruit voortkomende
aanbevelingen en verbetermaatregelen te managen. Als belangrijkste randvoorwaarde voor succesvol
veiligheidsmanagement wordt zichtbaar ‘commitment’ van directies of Raden van Bestuur van ziekenhuizen
of zorginstellingen genoemd. Daarnaast is de betrokkenheid van alle medewerkers essentieel voor een
succesvolle implementatie van het VMS.

eld

Om eisen op het gebied van patiëntveiligheid transparant te kunnen presenteren, is ervoor gekozen de
basiseisen van het VMS in deze NTA apart te beschrijven. Het VMS is gebaseerd op hetzelfde basisconcept
als andere managementsystemen, zoals kwaliteits- en arbomanagementsystemen, en bevat veel
vergelijkbare elementen. Het VMS kan daarom worden geïntegreerd in het bestaande
(kwaliteits)managementsysteem van het ziekenhuis.
Bij het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem is (het veranderen van) de cultuur in een instelling
een essentieel onderdeel. Bij deze NTA is er door de betrokkenen voor gekozen om geen expliciete eisen
te formuleren aan het onderdeel cultuur. Omdat cultuur een onlosmakelijk onderdeel vormt van alle aspecten
van het managementsysteem van een ziekenhuis, is er voor gekozen de eisen aan cultuur impliciet te laten
volgen uit de andere basiseisen. Dit is, onder andere, gedaan door expliciete eisen voor ‘commitment’ van
de Raad van Bestuur en het management van het ziekenhuis te formuleren.

1) Wanneer in de NTA wordt gesproken over ‘ziekenhuizen’, kan ook worden gelezen ‘alle instellingen die
ziekenhuiszorg verlenen’.
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Figuur 1 — De VMS-cylcus volgens deze NTA
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De opdrachtgevende partijen voor deze NTA zijn: NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie
voor Universitair Medische Centra, Orde van Medisch Specialisten, en Verpleegkundigen & Verzorgenden
Nederland. Door onderstaande ondertekening, tonen deze koepelorganisaties hun ‘commitment’ aan de
geformuleerde basiseisen in deze NTA ten aanzien van het VMS. Voor een overzicht van alle betrokken
partijen bij het opstellen van deze NTA wordt verwezen naar bijlage B 'Opstellen NTA'.

R. de Boer
(NVZ)

Drs. E.B. Mulder
(NFU)
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Ondertekend door de voorzitters:

Mr. F.H.G. de Grave
(Orde)

Dr. M.J. Kaljouw
(V&VN)

OPMERKING
De NTA 8009:2011 bevat geen hoofdstuk 2 Normatieve verwijzingen. De hoofdstuknummering in de
NTA 8009:2007 komt overeen met die in de NTA 8009:2011.
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Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die
ziekenhuiszorg verlenen
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze NTA bevat basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om de risico’s voor de
veiligheid van patiënten te identificeren, te analyseren, te beheersen en te verminderen.
Deze NTA is van toepassing op ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen, die:

Vo

a) het VMS inrichten, implementeren, onderhouden en de effectiviteit daarvan continu willen verbeteren,
teneinde risico’s voor de patiënt te beheersen en schade aan de patiënt te verminderen, en
b) zichtbaar (intern en extern) willen aantonen dat zij voldoen aan deze NTA en daarmee aan de basiseisen
voor het VMS, door:
— hun VMS door een externe organisatie te laten beoordelen en/of te toetsen, en/of
— zelf de naleving van deze NTA en het functioneren van het VMS vast te stellen, daarover een
verklaring af te leggen en die beschikbaar te stellen aan interne en externe belanghebbende partijen.

or

De eisen in deze NTA vormen de basiselementen van het VMS en dienen als hulpmiddel voor ziekenhuizen
bij het vormgeven van hun VMS, in aanvulling op de wettelijke kaders en landelijk vastgestelde
beroepsrichtlijnen voor de diverse zorgverleners, ziekenhuismedewerkers en ingehuurde derden.
Andere gezondheidszorginstellingen, niet zijnde ziekenhuizen of instellingen die ziekenhuiszorg verlenen,
die een VMS willen implementeren kunnen gebruik maken van de eisen aan het VMS zoals in deze NTA
beschreven.
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2 Termen en definities
Voor de toepassing van deze NTA gelden de volgende termen en definities. Bij het opstellen van de termen
en definities is, waar mogelijk, uitgegaan van bestaande en vastgestelde definities (zie ook de bibliografie).
2.1
claim
vordering van een patiënt of diens vertegenwoordiger als gevolg van onvrede over het handelen van een
zorgverlener of het zorgsysteem

Vo

2.2
calamiteit
iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die heeft
geleid tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt
[7]

2.3
complicatie
onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener, die voor de
gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het (be)handelen noodzakelijk is dan wel
dat sprake is van onherstelbare schade

or

[1]

2.4
derden
personen van buiten het ziekenhuis die, al dan niet op basis van schriftelijke overeenkomsten, bepaalde
werkzaamheden in het ziekenhuis verrichten

Pr

[1]
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2.5
incident
onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden
of (nog) kan leiden

OPMERKING
Het gaat niet alleen om gebeurtenissen die daadwerkelijk tot schade voor patiënten hebben geleid,
maar ook om ‘bijna-incidenten’.

eld

2.6
instellingen die ziekenhuiszorg verlenen
groep van personen en voorzieningen met een rangschikking van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
onderlinge verhoudingen die medisch-specialistische hulp en daarmee samenhangende verpleging en
verzorging aan patiënten verleent. Ziekenhuiszorg bestaat uit zorg geleverd door algemene en academische
ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en uit topklinische en traumazorg
2.7
management
personen die een leidinggevende functie in de instelling vervullen

2.8
medewerker
elke direct dan wel indirect bij de zorgverlening betrokken persoon, ongeacht of deze toegelaten dan wel in
dienst van de instelling is
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