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Gezondheidsorganisaties functioneren in een zeer complexe omgeving. De bevolking is
afhankelijk van deze organisaties en ze verwachten daarom een functionerende organisatie,
zelfs in tijden van crisis en verwarring. Gezondheidsorganisaties moeten daarom in staat zijn
om in de complexe werkomgeving het hoofd boven water te houden. Hierbij bestaat een
constante behoefte aan leren en vervolgens het aanpassen van processen en procedures op
basis van opgetreden gebeurtenissen. Vooral incident evaluatie is van centraal belang, omdat
het een mogelijkheid biedt om te leren van fouten en afwijkingen van procedures. Verder kan
gereflecteerd worden op supervisie, communicatie en teamprocessen. Incidenten zijn situaties
die het potentieel hebben om een crisis te veroorzaken, waardoor gezondheidsorganisatie
geforceerd worden om af te wijken van de dagelijkse situatie en hun procedures hierop aan te
passen. De organisatie moet dan onmiddellijk reageren aangezien de veiligheid van patiënten
in gevaar kan zijn. Het grondig evalueren van incidenten is daarbij belangrijk, aangezien het
een gezondheidsorganisatie kan ondersteunen in het verbeteren van acties omtrent complexe
situaties.
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Deze handleiding is geschreven als onderdeel van het rapport “Learning from
Incidents - Towards the Development of an Incident Evaluation Tool”.

Visie van de Tool

Waarom het gebruik van een heel proces als Incident Evaluatie Tool?
Een incident is een complexe situatie waarin verschillende niveaus van ernst, verschillende
procedures, verschillende effecten en verschillende personen bij betrokken zijn en beïnvloed
worden. Door gebruik te maken van de Incident Evaluatie Tool kan een onderscheid worden
gemaakt tussen ‘kleinere’ en ‘grotere’ incidenten. Op basis daarvan kan gediagnostiseerd
worden of er een behoefte bestaat voor verdere (grondige) evaluatie. Het schema biedt daarbij
verschillende leermogelijkheden op verschillende punten in tijd, terwijl organisatorische
capaciteiten worden meegenomen. Om zeker te zijn dat alle betrokken factoren van een incident
geadresseerd worden wanneer nodig, moet een grondige evaluatiemethode gekozen worden:
de Incident Evaluatie Tool.
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Hoe Leren een Succes te Maken

Chapter X

Hoe Leren een
Succes te Maken

Voorwaarden voor Succesvol
Gebruik van de Tool
De huidige tool kan hulp bieden bij het verkrijgen van belangrijke
inzichten over het reageren op een incident. Leerpunten en
verbeteracties kunnen op basis hiervan geformuleerd worden.
Leren moet echter ondersteund worden door de omgeving.
Indien dit niet het geval is, zullen personen terughoudend zijn
in het delen van belangrijke informatie en zullen tevens andere
obstakels het succesvol leren verhinderen. Hieronder volgen
verschillende punten die bijdragen aan het succes van leren.

LEERCULTUUR: ORGANISATORISCHE
REFLECTIE
Het aanwezig zijn van een leercultuur is van cruciaal belang
voor gezondheidsorganisaties die de Incident Evaluatie Tool
succesvol willen gebruiken. Specifieke randvoorwaarden
moeten gegeven worden om ervoor te zorgen dat de tool een
leereffect creëert (dit is het voornaamste doel van de tool).
De volgende randvoorwaarden kunnen gebruikt worden
om te reflecteren op de gegeven capaciteiten van de eigen
organisatie, waarna vervolgens de potentiële impact van de
Incident Evaluatie Tool beoordeeld kan worden.
1. Psychologische veiligheid
Ten
eerste
moeten
de
werknemers
van
een
gezondheidsorganisatie geloven dat hun werkomgeving veilig
is voor het nemen van risico’s. In een psychologisch veilige
omgeving hebben de mensen wederzijds respect voor elkaar
en voelen ze zich op hun gemak. Daardoor zijn mensen meer
geneigd om hun kennis en informatie over eigen fouten te
delen en rapporteren.
2. Waardering van verschillen
Een ander kenmerk van een ondersteunende leeromgeving
is de waardering van verschillen. Wanneer mensen bewust
zijn van tegenstrijdige ideeën, kan leren plaatsvinden. Als
een organisatie of team bestaat uit leden met verschillende
expertises, is bewustwording van verschillende of tegenstrijdige
ideeën zeer belangrijk aangezien deze hoogstwaarschijnlijk
aanwezig zullen zijn. Een hoge diversiteit in expertise is zeker
aanwezig in gezondheidsorganisaties en gedurende incidenten
neemt deze diversiteit zelfs toe, aangezien andere disciplines
(bijv. brandweer en andere afdelingen) erbij betrokken kunnen
raken. De leden van een team of organisatie representeren
verschillende expertises en meningen, welke gewaardeerd

moeten worden, waarna geleerd kan worden.
3. Openheid voor nieuwe ideeën
Mensen die openstaan voor nieuwe ideeën zijn geïnteresseerd
in leren omdat ze willen leren. In andere woorden: werknemers
die gemotiveerd en gretig zijn om te leren en nieuwe kennis
op te doen zijn ook meer geneigd zichzelf (en de organisatie)
te ontwikkelen. Specifieker gezien, vormen werknemers die
constant nastreven om zichzelf en hun omgeving te ontwikkelen
een essentieel onderdeel van een leercultuur en een lerende
organisatie.
4. Tijd voor reflectie
Werknemers in gezondheidsorganisaties werken vaak onder
hoge tijdsdruk met veel verantwoordelijkheden. Wanneer
werknemers te gestrest zijn, hebben ze niet het vermogen om
problemen te diagnosticeren en te leren van hun ervaringen.
Tijd inplannen voor reflectie is daardoor zeer belangrijk wanneer
men een leercultuur wilt creëren. Daarbij is het belangrijk om
rekening te houden met de hoeveelheid stress en spanning die
de werknemers ondervinden.

VERTROUWELIJKHEID
Vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie van de personen
die hebben deelgenomen in het evaluatieproces moet
aanwezig zijn. Dit moet worden gedaan om de deelnemers aan
te moedigen om eerlijk en reflectief te zijn betreffende hun
leidinggevenden en over hun eigen besluiten en gedrag tijdens
het optreden van het incident.

DELEN VAN INFORMATIE MET
WERKNEMERS
Medewerkers die betrokken worden binnen de evaluatie
procedure moeten geïnformeerd worden over the waarde
van de tool. Dit kan door bijvoorbeeld uit te leggen hoe de
evaluatie tool wordt gebruikt, wat de tool betekenen kan voor
het personeel, wat voordelen zijn etc. Iedereen moet zich
verantwoordelijk voelen voor de resultaten van de evaluatie,
omdat zij veel informatieve input geven met betrekking tot
het verbeteren van procedures of welke trainingen gegeven
moeten worden.

“Ik onderwijs
mijn leerlingen
nooit.
Ik probeer
slechts de
omgeving te
bieden waarin
ze kunnen
leren.”- Albert Einstein
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en leerpunten die dienen als input
voor de Final Feedback Meeting

Figuur 1: Incident Evaluatie Tool

De Incident Evaluatie Tool (IET) dient uitgevoerd te worden
volgens een zestal stappen. Het volgen van deze garandeert
complete en uitgebreide informatie over het reageren op een
incident door een organisatie en verbeteracties en leerpunten.
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Leermogelijkheid

Stap 2

Verbale evaluatie methode, gevolgd
door de formele Quick Scan

Stap 5

Presenteren van resultaten
gevolgd door discussie
gefaciliteerd door evaluator
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Stap 3

Besluit over al dan niet verder
evalueren, gebaseerd op verkregen
informatie tot dan toe

Stap 6

Samenvatting van leerpunten en
verbeteracties, gebaseerd op eerder
ondernomen stappen.

INCIDENT
De gebeurtenis van een incident is het begin van het overwegen
van een evaluatie procedure. Zoals al eerder is genoemd,
is een incident een potentiaal gevaarlijke situatie die ofwel
in een crisis resulteert, of niet. Dit dwingt organisaties in de
gezondheidszorg om af te wijken van de dagelijkse situatie
en bepaalde procedures te volgen. Na het optreden van een
incident moet een gezondheidsorganisatie verschillende
stappen ondernemen om met het incident om te gaan en er
effectief van te leven.

Stap 1: PSYCHOLOGISCHE DEBRIEFING
Direct na een incident is het passend om een korte
Psychologische Debriefing (PD) te houden. Een incident
kan namelijk traumatische effecten hebben op betrokken
medewerkers, welke in deze meeting besproken zullen
worden. Het doel van de debriefing meeting is om stress
te verminderen en het voorkomen van toekomstige
psychologische problemen. Of een PD nodig is, is afhankelijk
van de impact van het incident op de betrokken medewerkers.
Van hieruit kan de organisatie besluiten of hier behoefte aan
is. Naast het nodig hebben van een PD, hangt de lengte van
een PD af van de aard van het incident. Wanneer een PD nodig
is, moeten alle betrokken partijen aanwezig zijn (command &
control, aanwezig personeel, potentiële andere disciplines).
Het is het meest efficiënt wanneer een voorzitter of aanwezige
manager de PD leidt.

Stap 2: AFTER-ACTION REVIEW &
QUICK SCAN
De After-Action Review (AAR) is een verbale post-shift team
discussie die zowel de menselijke factor als technische
informatie bevat. Het is een tool die:
1.De actiegebeurtenissen binnen de leercyclus 		
plaatst.
2.Een forum biedt waarin de successen en 			
mislukkingen van het team vastgesteld worden.
3.Helpt bij het creëren van een gemeenschappelijke
team perceptie van de gebeurtenissen die dag.
4.Een plaats biedt waarin groepsnormen worden 		
vastgesteld, benadrukt en versterkt.
5.Mogelijkheid tot team communicatie en conflict
oplossingen tussen teamleden biedt.
Het doel van de AAR binnen de IET is om inzicht te verkrijgen
in het functioneren van eigen teams tijdens het incident. Het
is een korte gestructureerde manier om de aanpak van het
incident te analyseren, inclusief de geleerde lessen. De AAR
dient daarom als een eerste leermoment tijdens het evaluatie
proces. Personen kunnen namelijk in hun eigen woorden hun
inzicht en mening uiten.
De Richtlijn voor de After-Action Review kan als bijlage in deze
handleiding gevonden worden.
Initiatiefnemer en Facilitator van de AAR:
• Voorzitter of aanwezige manager (moet tevens een notulist
aanwijzen zodat aantekeningen gemaakt kunnen worden)
Deelnemers aan de AAR:
• Crisis management team – Command & Control
• Indien nodig: Vertegenwoordiers van On-Scene Personeel
• Indien betrokken: Vertegenwoordigers van andere disciplines
(zoals brandweer of politie)
Tijdsduur van de AAR:
• Ca. 15 Min. – maar dit hangt af van de beoordeling van de
situatie door de organisatie.
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VOORDELEN
De meeste informatie zit
nog vers in het geheugen.
Hierdoor kan meer
informatie verzameld
worden.

De Incident Evaluatie
Tool
Chapter
X

NADELEN
Vertekende meningen - nog
emotioneel geraakt

Dezelfde dag

Iedere betrokken partij kan
aanwezig zijn.
2

VOORDELEN

Een dag
later

NADELEN

Personen zijn beter in staat
objectief te denken (minder
vertekening).

Informatie kan evenuteel
niet volledig worden
herinnerd.

Stelt teamleden in
staat om gedetailleerde
herinneringen terug te
halen.

Risico dat niet iedere
betrokken partij aanwezig is
Teamleden kunnen minder
betrokken zijn vergeleken
met direct na het incident

Stap 4: INCIDENT EVALUATIE INSTRUMENT
Wanneer de beslissing is gemaakt om verder te moeten evalueren, moet het Incident
Evaluatie Instrument worden gebruikt door organisaties. Dit kan gebruikt worden door
organisaties in de zorg om een incident volledig te evalueren door processen tijdens het
incident te analyseren. De informatie die verkregen is tijdens dit evaluatieproces wordt
gebruikt als input voor een Final Feedback Meeting voor de betrokken medewerkers.
Deze zal dienen als een tweede leermogelijkheid voor betrokkenen. Het Incident Evaluatie
Instrument bestaat uit verschillende stappen welke, op de eerste stap na, uitgevoerd
worden door een evaluator (en mogelijke assisterende personen). Deze stappen kunnen als
volgt worden uitgelegd:
1 Selecteren van een evaluator

Het is van cruciaal belang dat een getrainde en objectieve evaluator wordt gekozen om de
evaluatie procedure te faciliteren en te sturen.

Figuur 2: Voor- en nadelen tussen After-Action Review op de dag van of de dag na een incident
De Quick Scan is een geschreven vorm van de AAR en beschrijft de onderwerpen die tijdens de AAR besproken zijn. Het doel van de
Quick Scan is om steun en back-up te bieden bij het beslissen of een verdere evaluatie nodig is (gebaseerd op de AAR).

De notulist is ook verantwoordelijk voor het invullen van
de Quick Scan – die direct na de AAR wordt gemaakt (de
Quick Scan format is bij deze handleiding gevoegd).
De voorzitter of aanwezige manager (meestal in
samenwerking met het crisis team) zal de noodzaak van
een verdere evaluatie toetsen en zal deze keuze ook
beargumenteren – wie de uiteindelijke beslissing zal
maken ligt aan de hiërarchie binnen de organisatie.
Het format moet naar leden van het crisis team en
eventueel andere betrokkenen verzonden worden om de
inhoud te bevestigen.
Ontvangers kunnen binnen bepaalde tijd reageren op de
Quick Scan. Of andere personen (bijv. leden van het crisis
team) naast de voorzitter de mogelijkheid krijgen om de
gemaakte beslissing te weren en hoe lang leden de tijd
krijgen om te reageren, hangt af van de organisatie zelf.

Kritische punten voor het besluit om verder te evalueren:
1 Bekijk of de organisatie over de mogelijkheid beschikt om het

incident verder te evalueren – op basis van geld en voordelen
van de evaluatie (kijk of er geld beschikbaar gemaakt kan
worden).
2 Verdere evaluatie kan vooral belangrijk zijn wanneer

opschaling heeft plaatsgevonden tijdens het incident.
Controleer deze indicatoren voor opschaling:
• Fuctioneren van de organisatie is onderbroken of dreigt
onderbroken te worden.
• De continuïteit van zorg, veiligheid van mensen en/of de
reputatie van de organisatie zijn bedreigd.
• Meerdere onderdelen van de organisatie zijn betrokken.
• Meerdere externe partijen zijn betrokken.
• De regering vraagt om opschaling.
• Grootschalige inzet is nodig.
• Er is een grote impact op de omgeving.
• Er is veel aandacht in de media.

Kenmerken van de evaluator:
Evaluator dient objectief en onafhankelijk te zijn (hij of zij was niet betrokken bij het incident,
anders heeft hij of zij een vertekende mening). Verder moet deze persoon getraind zijn in
evalueren.
Mogelijke evaluatoren:
Een externe partij, of;
Een onafhankelijk individu of onafhankelijke commissie binnen de organisatie.
Wanneer niemand beschikbaar is binnen de organisatie die aan de eisen voldoet om een
correcte evaluatie uit te voeren, dan kan een externe partij uitkomst bieden. Wanneer
meerdere personen betrokken worden in de evaluatie van het incident, is het belangrijk dat
een van hen als voorzitter wordt aangewezen. Deze persoon is dan verantwoordelijk voor
het gehele evaluatieproces.
2 Informatieverzameling

Nadat de evaluator geselecteerd is, moet hij of zij informatie verzamelen zodat een compleet
beeld gevormd kan worden over de gebeurtenissen tijdens het incident. De volgende
informatiebronnen kunnen worden gebruikt: (1) incident rapporten, video’s, opgenomen
gesprekken, social media, foto’s, (2) twee soorten vragenlijsten, en (3) interviews.
De evaluator kan iedere informatiebron gebruiken om een duidelijk beeld van het incident
te vormen. Daarnaast stuurt de evaluator twee soorten vragenlijsten naar de betrokken
partijen. De vragenlijst zal digitaal verzonden worden en respondenten zijn verplicht om
deze terug te sturen binnen bepaalde tijd, welke door de evaluator wordt gespecificeerd.
Er zijn vragenlijsten voor twee groepen: (1) Command & control personeel – tactische
en strategische besluitvormers: deze medewerkers beheren de coördinatie van het upen down-scalen van het incident (bijv. crisis coördinatoren, officieren) en (2) On-Scene
personeel – dit personeel heeft de taak om orders uit te voeren en directe hulp te bieden,
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ofwel de medewerkers die ter plekke werk verrichten tijdens
het incidents. De organisatie beschikt over de mogelijkheid om
alleen een van de werklevels te evalueren, als een organisatie
bijvoorbeeld de functie van betrokken personeel tijdens een
incident wil evalueren. In dat geval moet alleen de vragenlijst
voor de desbetreffende target groep gebruikt worden. Maar
wanneer een organisatie alleen hiervoor kiest moet zij ervan op
de hoogte zijn dat belangrijke informatie niet naar voren komt.
Dit verkleint het effect van de IET. Daarbij leidt het adresseren
van maar één afdeling (en buitensluiten van anderen) tot
minder betrokkenheid en mindere motivatie om te leren van
de situatie. Daarom is het aanbevolen om toch zowel command
& control en on-scene personeel te vragen om input. Achteraf
kan de evaluator de resultaten toetsen door statistische
programma’s en kwalitatieve codering te gebruiken.
De laatste methode om informatie te verkrijgen is door
interviews af te nemen met personen die verschillende posities
in verschillende divisies bekleden. Hierdoor wordt een overzicht
gecreëerd van meerdere perspectieven in corresponderende
departementen. Een Interview Richtlijn is bijgevoegd aan deze
manual. Deze richtlijn kan eventueel veranderd worden door
de evaluator. De informatie die hij of zij verzamelt uit rapporten,
video’s, interviews, of vragenlijsten moet gebruikt worden als
input om aanvullende vragen te creëren. Zo kan de evaluator
verdachte bevindingen in bepaalde vragen verder onderzoeken.
3 Samenvatting van Informatie - Eindvragenlijst

Nadat de evaluator alle relevante informatie heeft verzameld,
moet deze gecombineerd worden in
een uiteindelijke
vragenlijst, welke ook is bijgevoegd aan deze handleiding. Deze
eindvragenlijst behandelt de volgende onderdelen:
•De resultaten van het betrokken personeel en command &
control
•Een kwalitatief gedeelte welke de interviewvragen omvat
De evaluator zal het volgende toetsen door middel van
statistische programma’s:
Gemiddelde van kwantitatieve antwoorden
Minimum waarde van kwantitatieve antwoorden
Maximum waarde van kwantitatieve antwoorden
Standaard deviatie van kwantitatieve antwoorden
Verder zal hij of zij een kwalitatief interview afnemen en de
belangrijkste bevindingen samenvatten in de uiteindelijke
vragenlijst van de evaluator.
De evaluator moet zich ervan bewust zijn dat sommige
vragen anders kunnen worden geïnterpreteerd door
enerzijds command & control personeel, en anderzijds onscene personeel. De evaluator dient zich dus te realiseren
dat verschillen tussen de groepen op kunnen treden, en dat
de resultaten van deze groepen dus niet op dezelfde manier
geinterepreteerd kunnen worden.

Chapter X
Contact Informatie
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Stap 5: FINAL FEEDBACK MEETING
De uiteindelijke vragenlijst wordt gebruikt als input voor de
Final Feedback Meeting. De resultaten van de evaluatie worden
gepresenteerd door de evaluator in de Uiteindelijk Feedback
Meeting. Het doel van deze meeting is om de betrokken
medewerkers te laten leren van het incident en dat actie- en
leerpunten vastgesteld worden.
Overzicht van taken van evaluator tijdens feedback meeting

Inplannen en faciliteren van de meeting
Presenteren van algemene en verdachte bevindingen
van de evaluatie
Informatieve discussies opwekken – geef denkwerk
op basis van de resultaten van het Incident Evaluatie
Instrument

Deelnemers:
Wie precies aanwezig moet zijn wordt bepaald door de
organisatie. Deelnemers moeten uitgekozen worden naar
aanleiding van hun rol tijdens het incident.
Tijdsduur:
Hangt af van het soort incident en van de organisatie.
Deze meeting zorgt voor een tweede leermogelijkheid voor
de medewerkers en de gehele organisatie – de resultaten van
de evaluatie worden uitvoerig besproken en verschillende
meningen en perspectieven worden meegenomen. Het idee
is om gedeeld begrip onder de betrokken personen te creëren
over de resultaten van de evaluatie die de evaluator presenteert.
Een inhoudelijke discussie moet helpen bij het ophelderen van
verdachte bevindingen, misvattingen en nodige verbeteringen.

Stap 6: EINDRAPPORT:
AANBEVELINGEN VOOR LEER- EN
ACTIEPUNTEN
Na de Final Feedback Meeting, is het van essentieel belang dat
de evaluator een rapport schrijft over de resultaten van het
Incident Evaluatie Instrument en de besproken punten uit de
Final Feedback Meeting. De organisatie zal de deadline voor het
opleveren van dit rapport bepalen.

Het rapport moet het volgende bevatten:

Waarom het Eindrapport?

Algemene informatie (feiten) over het incident en hoe dit is
verlopen

Het Eindrapport vat alle belangrijke informatie samen die
verzameld is tijdens het evaluatieproces, en biedt dus de derde
leermogelijkheid. Werknemers die niet aanwezig konden zijn
bij de feedback meeting kunnen het eindrapport gebruiken als
input voor hun persoonlijke ontwikkeling en op deze manier
leren van vastgestelde fouten en verbeterpunten. Daarom
dient dit rapport gebruikt te worden als officieel document
dat ingezien kan worden door werknemers. Verder dient het
bestaan en belang van het rapport gecommuniceerd te worden
binnen elke afdeling.

Actiepunten (bevindingen welke duidelijk maken welke
procedures, plannen, capaciteiten, verandering in bezetting,
enz. veranderd moeten worden) en leerpunten (interessante
bevindingen of bruikbare ervaringen die iemand kan gebruiken
of delen)
Verdere aanbevelingen, zoals de indicatie of opleidingsbehoeften

Contact Informatie
GERRIT P. J.
VERNIMMEN
PROJECT LEIDER

DR. MIRANDA
DIRX
COORDINATOR
NAZL

CLARIEN
SCHOERENLANGENKAMP
OTO COORDINATOR

Tel. 06-2397 92 84
gerrit.vernimmen@ggdlz.nl

Tel. 06-101 480 77
miranda.dirx@mumc.nl

Tel. 06-221 755 91
clarien.schoeren@mumc.nl

Contact Informatie
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After-Action
Review Review
en Quick Scan Format
After-Action

After-Action Review en
Quick Scan Format
De AAR is een post-shift team discussie welke uit zowel de menselijke factor als technische informatie bestaat. Belangrijke
onderwerpen die tijdens de AAR worden bediscussieerd of benoemd zijn onder andere de organisatie, processen/procedures,
informatie management, crisis communicatie, planning & voorbereiding en opleidingsresultaten in de praktijk. De discussie zal
een meer gedetailleerd inzicht geven in de volgende onderwerpen:
Aanpassen
Impact van gedrag
Communicatie
Communicatie van
aanwijzingen,
gebeurtenissen,
veranderingen

Coördinatie
Eigenschappen omgeving
Indicatoren omgeving
Problemen omgeving
Functioneren apparatuur
Impact van vermoeidheid
Geleerde lessen
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After-Action Review en Quick Scan
Format
Chapter
QuiX

Organisationale kwesties
of culturele problemen met
impact op het team
Perceptie gebeurtenissen
Planning
Vasthouden aan procedures
Vragen en antwoorden

Quick Scan Format
Datum

Soort Incident

Naam Supervisor

Locatie Incident
Crisis Team

Wat was het originele plan en wat waren de mogelijke risico’s?

Rollen en
verantwoordelijkheden
Veiligheidskwesties
Impact van stress
Technische prestatie
Gebruik van techniek

Wat is er precies/werkelijk gebeurd tijdens het incident?

Agenda After-Action Review
1. Opening and welkom
2. Doel van bijeenkomst en basisregels
3. Korte terugblik op begin van het incident
4. Beantwoord onderstaande evaluatievragen. Bespreek
it in de groepsbijeenkomst. De opgesomde onderwerpen

kunnen als richtlijn dienen.
5. Bespreek of verdere evaluatie nodig is
6. Acties en vervolg op Psychologische Debriefing en Quick
Scan
7. Afsluiting

Waarom is het gebeurd?

Wat was het oorspronkelijke plan en van welke risico’s was er sprake?
Reconstrueer samen andere specifieke ‘bottlenecks’ van het plan/strategie/tactiek/procedures in chronologische volgorde.
De volgende vragen kunnen gesteld worden:
o
Wat waren de doelstellingen?
o
Welke obstakels hadden we verwacht?
o
Welke procedures/manieren van te werk gaan/protocollen worden normaal gebruikt?

Wat kunnen we als team van deze ervaring leren?

Wat is er in werkelijkheid gebeurd tijdens het incident?
Reconstrueer wat werkelijk is gebeurd tijdens het uitvoeren van de activiteiten.
De volgende vragen kunnen gesteld worden:
o
Wat waren de omstandigheden? (bijv. Hoe voelde iedereen zich de desbetreffende dag? Waren er hinderende
omstanders aanwezig? Heeft het weer invloed gehad op het uit te voeren werk?)
o
Wat hebben we gedaan waar we trots op kunnen zijn?
o
Wat waren de grootste teleurstellingen/problemen?

Is er iets dat we geleerd hebben wat we willen delen met anderen?

Waarom is het gebeurd?
Analyseer de belangrijkste afspraken en verschillen tussen de planning en de waar gebeurde situatie.
De volgende vragen kunnen gesteld worden:
o
Wat was effectief en waarom?
o
Wat was niet effectief en waarom?
o
Wat was lastig en waarom?

Is verdere evaluatie nodig? Beargumenteer.

Wat kunnen we leren van deze ervaring als team zijnde? Wat kunnen we voor een volgende keer meenemen?
Focus op wat effectief was en wat niet. Er is alleen sprake van een geleerde les wanneer de ‘waarom’ vraag is beantwoord.

Zijn er zaken die we geleerd hebben en willen delen met anderen?
Denk hierbij aan ervaringen, geleerde lessen van het team die gedeeld kunnen worden met andere personen/teams of met
de rest van de organisatie?

Het is nodig om het incident verder te evalueren

Ja

Nee
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Vragenlijst
On-Scene Personeel
nlijst: On-Scene
Personeel

Vragenlijst

Veiligheid & Middelen

ON-SCENE PERSONEEL

Nee

Neutraal

Ja

Nee

Neutraal

Ja

Nee

Neutraal

Ja

Waren er voldoende uitrusting en personeelsmiddelen aanwezig?
Zijn er onveilige acties bekend op de plaats van het incident?

Algemene Informatie Incident
Naam en adres thuisbasis

Incident nummer
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Vragenlijst On-Scene Personeel

Zijn abnormale gevaren gecommuniceerd naar Command?
Zijn alle faciliteiten (bijv. elektriciteit, gas, water, riool) periodiek gecontroleerd?

Soort incident

Was er sprake van een veilige werkomgeving gedurende het incident?
Opmerkingen:

Definitie incident

Datum en tijd incident

Datum van toewijzing

Procedures & Voorafgaande Planning
Locatie incident

Complexiteit incident

1

2

3

4

5

Is er een vooraf opgesteld plan gebruikt gedurende het incident? Zo ja, benoem het plan.
Heeft dit plan nauwkeurige en bruikbare informatie verschaft gedurende het incident?

Persoonlijke informatie
Functie gedurende het incident

Zijn opgestelde procedures gevolgd gedurende het incident?

Shift

Denkt u dat er meer of een andere voorbereiding nodig is, als u kijkt naar wat tijdens het incident is gebeurd?
Moeten bepaalde Standaard Operatie Procedures worden veranderd of worden geüpdatet? Zo ja, welke? (Opmerking 1)

Alarm Reactie

Zijn er trainingsbehoeften geïdentificeerd? Zo ja ,kunt u hier voorbeelden van geven? (Opmerking 2)

Nee

Neutraal

Ja

Na het ontvangen van de alarmering, was het meteen duidelijk welke acties ondernomen
moesten worden.

Opmerkingen:
1

Zijn er problemen met het onderhoud van de apparatuur ondervonden gedurende de reactietijd?

2

Opmerkingen:

3

Interne/Externe Communicatie & Samenwerking

Supervisie & Toewijzingsprocedures
Nee
Was het meteen duidelijk wie uw directe supervisor is?
Heeft uw directe supervisor zijn/haar plannen op een duidelijke manier aan u uitgelegd?
Waren de verantwoorelijkheden duidelijk voor iedereen?
Werden de toegewezen taken goed begrepen?

Is er afgeweken van de Standaard Operatie Procedures? Waarom was er een afwijking? (Opmerking 3)

Neutraal

Ja
Was de communicatie op de plaats van het incident duidelijk en bondig?
Is er sprake van miscommunicatie geweest? Zo ja, geef een voorbeeld bij de opmerkingen.
Is de communicatie tussen afdelingen efficiënt verlopen?
Is de communicatie met de supervisor/Command goed verlopen?
Is er sprake van multidisciplinaire samenwerking geweest?

Was u tevreden met uw directe supervisor?
Opmerkingen:

Was samenwerking met andere disciplines nodig? Zo ja, benoem de disciplines.
Opmerkingen:
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Vragenlijst
Personeel
enlijst:On-Scene
On-Scene
Personeel

Teams & Samenwerking
Nee
Was uw team flexibel en kon zij zich snel aan de veranderingen aanpassen?
Heeft de teamleider de taakverdeling duidelijk gemaakt voor teamleden?
Kunt u rekenen op de support van uw teamleden?
Heeft het team op een gecoördineerde wijze gefunctioneerd?
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Vragenlijst Command & Control Personeel
Chapter X

Neutraal

Ja

Vragenlijst

COMMAND & CONTROL PERSONEEL
Algemene Informatie Incident
Naam en adres thuisbasis

Incident nummer

Soort incident

Had het team een positieve mindset en houding?
Is de samenwerking met andere disciplines goed verlopen?
Is de samenwerking met andere gezondheidsorganisaties goed verlopen?

Definitie incident

Datum en tijd incident

Datum van toewijzing

Locatie incident

Complexiteit incident

Opmerkingen:

1

2

3

4

5

Verdere opmerkingen over wat goed is gegaan en wat verbeterd kan worden:

Persoonlijke Informatie
Functie gedurende het incident

Shift

Alarm Reactie
Nee

Neutraal

Ja

Nee

Neutraal

Ja

Na het ontvangen van de alarmering, was het meteen duidelijk welke acties ondernomen
moesten worden?
Is het juiste personeel gealarmeerd?
Opmerkingen:

Supervisie & Toewijzingsprocedures
Is initiële Command verkregen en is het Incident Command Systeem geïmplementeerd? (juiste
locatie, identificatie, plaatsing)
Zijn operationele divisies/groepen verkregen zoals is afgesproken?
Zijn opdrachten duidelijk gecommuniceerd aan de juiste personen die deze moesten uitvoeren?
Heeft het personeel voldoende feedback gegeven?
Opmerkingen:
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Command
& Control Personeel
Vragenlijst:
Command
& Control
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Vragenlijst Command & Control Personeel
Chapter X

Tactieken & Strategie

Interne/Externe Communicatie & Samenwerking
Nee

Neutraal

Ja

Is er een algemene strategie opgesteld?

Is de communicatie tussen afdelingen efficiënt verlopen?

Zijn prioriteiten vastgesteld?

Is de communicatie met het personeel op de plaats van het incident efficiënt verlopen?

Zijn beslissingen gemaakt door de juiste verantwoordelijke persoon?

Is de communicatie met de directe supervisors efficiënt verlopen? (bijv. directeur, manager)

Zijn doelstellingen gecommuniceerd naar het personeel?

Is er sprake van miscommunicatie geweest? Zo ja, geef een voorbeeld bij de opmerkingen.

Was er een goede afstemming met andere services/divisies?

Is er sprake van multidisciplinaire communicatie geweest?

Is het afschalen op een gestructureerde wijze verlopen?

Indien nodig: Is de procedure voor het waarschuwen en alarmeren van aanwezigen correct uitgevoerd?

Nee

Neutraal

Ja

Nee

Neutraal

Ja

Opmerkingen:

Is de juiste/passende informatie doorgegeven aan de media?
Heeft uw organisatie op de juiste manier naar haar stakeholders gecommuniceerd?

Veiligheid & Middelen
Nee

Neutraal

Ja

Was samenwerking met andere disciplines nodig? Zo ja, benoem deze disciplines.
Opmerkingen:

Zijn ongewone gevaren gecommuniceerd naar het operationele personeel?
Zijn alle faciliteiten (bijv. elektriciteit, gas, water, riool) periodiek gecontroleerd?
Zijn de juiste middelen bewerkstelligd zoals nodig?

Teams & Samenwerking

Is het incident voortdurend gecontroleerd en gemonitord?

Was uw team flexibel en kon zij zich snel aan de veranderingen aanpassen?

Opmerkingen:

Heeft de teamleider de taakverdeling duidelijk gemaakt voor teamleden? (door te sturen en
opdrachten te geven?)
Kunt u rekenen op de support van uw teamleden?

Procedures & Voorafgaande Planning
Nee
Is er een vooraf opgesteld plan gebruikt gedurende het incident? Zo ja, benoem het plan.
Heeft dit plan nauwkeurige en bruikbare informatie verschaft gedurende het incident?
Zijn opgestelde procedures gevolgd gedurende het incident?
Denkt u dat er meer of een andere voorbereiding nodig is, als u kijkt naar wat tijdens het incident is gebeurd?

Neutraal

Ja

Heeft het team op een gecoördineerde wijze gefunctioneerd?
Had het team een positieve mindset en houding?
Is de samenwerking met andere disciplines goed verlopen?
Is de samenwerking met andere gezondheidszorg organisaties goed verlopen?
Opmerkingen:

Moeten bepaalde Standaard Operatie Procedures worden veranderd of worden geüpdatet? Zo ja, welke?
(Opmerking 1)
Zijn er trainingsbehoeften geïdentificeerd? Zo ja, kunt u hier voorbeelden van geven?  (Opmerking 2)

Personeelsbezetting
Nee

Is er afgeweken van de Standaard Operatie Procedures? Waarom was er een afwijking? Was improvisatie nodig?
(Opmerking 3)
Opmerkingen:
1

Was er voldoende personeel aanwezig op de plaats van het incident? (Geschikte expertise,
juiste aantal personeelsleden)

2

Is de vervanging van het personeel gedurende het incident bewerkstelligd? (efficiënte communicatie,
delen van informatie)
Opmerkingen:

3

Zijn de divisies/groepen op een juiste manier gebruikt naar het soort incident en de
complexiteit van het incident?

Neutraal

Ja
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Richtlijn
Interview
Richtlijn

Chapter X
Eindvragenlijst

Interview Richtlijn
Algemene Informatie
Geinterviewde

Functie/positie

Organisatie
Datum

Tijd

Locatie

Eindvragenlijst
Post-Incident Analyse in Gezondheidsorganisaties: Samenvatting van de Verzamelde Informatie
1 Combineren van statistische resultaten van de enquêtes
Reageer op verdachte bevindingen en integreer opmerkingen van respondenten
OSP – Vragenlijst aanwezig personeel (On-Scene Personeel Questionnaire)
C&C – Vragenlijst Command & Control (Command & Control Personeel Questionnaire)

Introductie
<Leg kort en bondig het doel van het interview uit> (inclusief een korte uitleg van de incident evaluatie)>
<Geef aan hoe lang het interview zal duren>
<Leg de privacy van de geïnterviewde uit>
<Leg kort de agenda uit>

Voordat we beginnen, heeft u nog vragen voor mij?

Vraag
Incident Complexiteit Level
Command & Control
On-Scene

Incident Terugblik Vragen

Alarm Reponse

Zijn de juiste standaard procedures gebruikt? Waren ze voldoende? (bijvoorbeeld voor opschaling en afschaling).
Opvolgende vraag: Wanneer deze niet gebruikt zijn, waarom niet?

Na het krijgen van de alarmering, was
het meteen duidelijk welke acties
ondernomen moesten worden?

Is er afgeweken van de Standaard Operatie Procedures?
Waarom is er afgeweken? (Missschien door ongewone omstandigheden die werden ondervonden?)
Was het nodig om te improviseren?
Wat was het effect van de afwijking?
Gebaseerd op de afgeweken procedure, zijn er enige conclusies of aanbevelingen die u kunt/wilt formuleren?

Command & Control
On-Scene
OSP: Zijn er problemen met het
onderhoud van de apparatuur
ondervonden gedurende de reactietijd?
C&C: Zijn de juiste personeelseenheden
gealarmeerd?
OSP: Supervisie & Toewijzingsprocedures

Moeten bepaalde Standaard Operatie Procedures veranderd of geüpdatet worden?
Opvolgende vraag: Zo ja, welke?

Was het meteen duidelijk wie uw directe
supervisor was?

Zijn er bepaalde divisies/teams/disciplines gebruikt die kenmerkend waren voor het soort incident en de complexiteit?
Opvolgende vraag: Zo nee, waarom?

Heeft uw directe supervisor zijn/haar
plannen op een duidelijke manier aan u
uitgelegd?

Zijn er opleidingsbehoeften geïdentificeerd? Heeft u specifieke voorbeelden?

Heeft u de toegewezen taken direct
begrepen?

Gebruik verder ook aanvullende vragen die afgeleid zijn van de resultaten van de twee enquêtes én de eerste fase van de evaluatie, dus de verkregen informatie
samengesteld uit incident rapporten, video’s, tapes, social media, foto’s etc. – het is mogelijk om vragen te stellen die verdachte bevindingen kunnen verduidelijken
(zoals binnen de enquetes: hoge standaard afwijkingen, verschillende perspectieven aanwezig in de resultaten van beantwoorde vragen door medewerkers van
Command & Control en medewerkers die op de plaats van het incident werken – de mogelijkheid om vragen te stellen voor de reden van de afwijking).

Waren de verantwoordelijkheden voor
iedereen duidelijk?

Afsluiting van het interview

C&C: Supervisie & Toewijzingsprocedures

<Konding aan dat het interview afgelopen is>

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
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Was u tevreden met uw directe
supervisor?
C&C: Supervisie & Command Procedures
Heeft uw directe supervisor zijn/haar
plannen op een duidelijke manier aan u
uitgelegd?

Was dit interview duidelijk genoeg om te volgen en begrijpen?

Waren de toegewezen taken direct
duidelijk?

<Bedank de geïnterviewde persoon voor zijn/haar medewerking and vertel dat de resultaten van de incident evaluatie het discussiepunt van een Feedback meeting
zullen zijn. Vertel ook dat een rapport met uiteindelijke leer- en actiepunten opgesteld wordt naar aanleiding van die Feedback meeting (de publicatie van dit rapport
hangt af van de snelheid van de evaluator)>

Waren de verantwoordelijkheden
duidelijk voor iedereen?

Gemiddelde

Min.
Waarde

Max.
Waarde

Standard
Opmerkingen
Deviatie
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C&C: Tactiek & Strategie
Is er een algemene strategie opgesteld?

Aanvullende informatie op basis van vragenlijsten:
Genoemde vooraf opgestelde plannen:

Zijn prioriteiten vastgesteld?
Zijn beslissingen gemaakt door de juist
verantwoordelijke persoon?

Aanbevelingen naar aanleiding van afwijking van procedures:

Zijn doelstellingen gecommuniceerd naar
het personeel?

Deze standaard uitvoerende procedures moeten veranderd worden:

Is er samengewerkt met andere divisies/
services
Is het afschalen op een gestructureerde
wijze verlopen?
Veiligheid & Middelen
OSP: Was er voldoende uitrusting en
personeelsmiddelen aanwezig?
OSP: Zijn er onveilige acties bekend op de
plaats van het incident?
OSP: Zijn abnormale gevaren
gecommuniceerd naar Command?
C&C: Zijn ongewone gevaren
gecommuniceerd naar het operationele
personeel?
Zijn alle faciliteiten (bijv. elektriciteit, gas,
water, riool) periodiek gecontroleerd?
Command & Control
On-Scene
C&C: Zijn de juiste middelen
bewerkstelligd zoals nodig?
OSP: Was er sprake van een veilige
werkomgeving gedurende het incident?

Identificeer opleidingsbehoeften:
Interne/externe Communicatie & Samenwerking
OSP: Was de communicatie ter plekke
duidelijk en bondig?
Is de communicatie tussen afdelingen
efficiënt verlopen?
Command & Control
On-Scene
C&C: Is de communicatie met het
personeel op de plaats van het incident
efficiënt verlopen?
C&C: Is de communicatie met de directe
supervisors efficiënt verlopen? (bijv.
directeur, manager)
Is er sprake van miscommunicatie
geweest? Zo ja, geef een voorbeeld bij de
opmerkingen.
Command & Control
On-Scene

C&C: Is het incident voortdurend
gecontroleerd en gemonitord?

OSP: Is de communicatie met de
supervisor efficiënt verlopen?

Procedures & Voorafgaande Planning

C&C: Is de communicatie met de directe
supervisors efficiënt verlopen? (bijv.
directeur, manager)

Is er een vooraf opgesteld plan gebruikt
gedurende het incident?
Command & Control

Is er sprake van multidisciplinaire
communicatie geweest?

On-Scene

Command & Control

Heeft dit plan nauwkeurige en bruikbare
informatie verschaft gedurende het
incident?
Command & Control
On-Scene
Zijn opgestelde procedures gevolgd
gedurende het incident?
Command & Control
On-Scene
Denkt u dat er meer of een andere
voorbereiding nodig is, als u kijkt naar wat
tijdens het incident is gebeurd?
Command & Control
On-Scene

On-Scene
C&C: Indien nodig: Is de procedure voor
het waarschuwen en alarmeren van
aanwezigen correct uitgevoerd?
C&C: Is de juiste/passende informatie
doorgegeven aan demedia?
C&C: Heeft uw organisatie op de
juiste manier naar haar stakeholders
gecommuniceerd?
Zijn andere disciplines gebruikt zoals
bedoeld was? Benoem disciplines
waarmee samenwerking heeft
plaatsgevonden bij de opmerkingen.
Command & Control
On-Scene
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Aanvullende informatie op basis van vragenlijsten:
Voorbeelden van miscommunicatie:
Disciplines waarmee is samengewerkt
gedurende het incident:

Teams & Coöperatie
Was uw team flexibel en kon zij zich snel
aan de veranderingen aanpassen?

Eindvragenlijst
Chapter X

2
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Analyse van de Interviews

Combineren van relevante informatie: samenvatten van de belangrijkste punten van de interviews en de corresponderende
vragen

Incident Review Vragen
Zijn de juiste Standard Operatie Procedures gebruikt? Was dit voldoende? (bijv. voor opschaling en afschaling)?
Opvolgende vraag: Indien niet gebruikt, waarom niet?

Command & Control
On-Scene

Was er een afwijking van de Standard Operatie Procedures?

Heeft de teamleider de taakverdeling
duidelijk gemaakt voor teamleden? (door
te sturen en opdrachten te geven?

Waarom was er een afwijking? (misschien door ongewone omstandigheden die werden ondervonden?)

Command & Control
On-Scene
Kunt u rekenen op de support van uw
teamleden?
Command & Control
On-Scene
Heeft het team op een gecoördineerde
wijze gefunctioneerd?
Command & Control

Was improvisatie nodig?

Wat was het effect van de afwijking?

Gebaseerd op de afwijking, kunt u conclusies of aanbevelingen formuleren?

On-Scene
Had het team een positieve mindset en
houding?

Moeten er Standard Operatie Procedures worden veranderd of geüpdatet?
Opvolgende vraag: Zo ja, welke?

Command & Control
On-Scene
Is de samenwerking met andere
disciplines goed verlopen?

Zijn de divisies/teams/disciplines op de juiste wijze gebruikt, kijkend naar het soort incident en de complexiteit van het incident?
Opvolgende vraag: Zo nee, waarom?

Command & Control
On-Scene
Is de samenwerking met andere
gezondheidszorg organisaties goed
verlopen?
Command & Control

Zijn er opleidingsbehoeften geïndetificeerd? Heeft u specifieke voorbeelden?

Voeg aanvullende vragen toe die gesteld werden (welke ontwikkeld werden door middel van de verkregen informatie).

On-Scene
C&C: Personeelsbezetting
Was er voldoende personeel aanwezig
op de plaats vanhet incident? (Geschikte
expertise, juiste aantal personeelsleden)
Zijn de divisies/groepen op een juiste
manier gebruikt naar het soort incident
en de complexiteit van het incident?
Is de vervanging van het personeel
gedurende het incident bewerkstelligd?
(efficiënte communicatie, delen van
informatie)

3

Input Feedback Meeting

Aanmerkingen op mogelijke leer- en actiepunten welke bediscussieerd kunnen worden tijdens de Final Feedback Meeting:

