
Lieve Van Hoovels 

29/05/2015 

Risico-analyse: patiëntveiligheid 





1. Wat is een risicobepaling? 

2. NBN EN ISO 15189:2012 

3. Risicobepaling: algemeen 

4. Risico identificatie 

5. Risico analyse 

6. Risico evaluatie 

7. Praktijkvoorbeeld 

Inhoud 



1. Wat is een risicobepaling ? 

Welke risico’s zien we?  



1. Wat is een risicobepaling? 

Welke risico’s zien we niet, maar zijn we bereid te nemen?  



1. Wat is een risicobepaling? 
Donald Rumsfeld (2002) 

There are known knowns 
There are things we know that we know 

There are known unknowns 
That is to say, there are things that we  
know we don’t know 

But there are also unknown unknows 
There are things we don’t know we don’t know. 



1. Wat is een risicobepaling? 

Het concept ‘risicobepaling’ is niet nieuw, wel in lab context 



2. NBN EN ISO 15189:2012 



2. NBN EN ISO 15189:2012 

 

ISO  
15189 

ISO 31 000 

Risk 

management 

ISO/TS 22367 

Risk analysis 

ISO 15190 

Safety 

CLSI 

CAP 

ISO 22870 

POCT 



2. NBN EN ISO 15189:2012 



2. NBN EN ISO 15189:2012 



2. NBN EN ISO 15189:2012 

• Impact van analyseprocessen en mogelijke resultaatfouten  
    evalueren op hun impact op patiëntveiligheid 

• Wijzigingen doorvoeren om de geïdentificeerde risico’s te  
    verminderen of te elimineren 

• Alle beslissingen en genomen acties documenteren 



3. Risicobepaling: algemeen 

ISO 31010 : 2009 

• Quality Risk Management 

“een systematisch proces voor de evaluatie, 

controle, communicatie en review van  

kwaliteitsrisico’s van diagnostische testen 

gedurende de volledige test levencyclus” 

  

• Start= Systeem/Proces definitie 

  

• Focus in scope = Patiëntveiligheid 

    Focus out scope = Al de rest 

 



3. Risicobepaling: algemeen 

ISO 31010 : 2009 

• Systeem/Proces definitie 

 - RETROSPECTIEF: terug kijkend 

    

    

    bv. root cause analysis na klachtregistratie 

    

 - PROSPECTIEF: vooruit kijkend 

 

 

    bv. procesevaluatie 
   Veel toegepast = FMEA  
             = Failure Mode Effect Analysis  



3. Risicobepaling: algemeen 

ISO 31010 : 2009 

• Risicobepaling: procedure 

 - Impact evalueren van mogelijke 
       fouten/werkprocessen op testresultaten 

 - Processen aanpassen om risico’s tot 
         aanvaardbaar niveau te reduceren 

 - Documenteren en communiceren van de 
         analyse en genomen beslissingen 

 - Prioriteiten stellen & acties definiëren  

 - Periodieke review en bijsturing 



4. Risico identificatie 

DISCIPLINE 
Biochemie 

Hematologie 

Microbiologie 

Anatomopathologie 

… 

LABORATORIUM WORKFLOW 

Pré-analytisch Analytisch Post-analytisch 

Aanvraag Afname Transport Analyse Validatie Staalbewaring Rapportering 

Multidisciplinair team 

• Deel met het team het proces op in  
     verschillende stappen 

• Bepaal per stap potentiële fouten 

• Identificeer een gevolg voor elke fout 



5. Risico analyse 
Severity ranking (S) 

• Beoordeel ernst van elke fout op de patiëntveiligheid 



5. Risico analyse 
Occurence ranking (O) 

• Beoordeel de waarschijnlijkheid op voorkomen van de fout  

• Bij voorkeur gebaseerd op objectiveerbare analyse  

    (cfr. belang klachtenregistratie) 



5. Risico analyse 
Detection ranking (D) 

• Beoordeel de kans dat de fout wordt opgemerkt alvorens de volgende stap van het 
proces plaatsvindt 

• Kan worden verminderd door het invoeren van bv. QC, …  



6. Risico evaluatie 
RPN = S x O x D 

• Bereken het Risk Priority Number door het product van de severity, occurence en  
    detection score  

• Rangschik alle gedefinieerde risico’s volgens RPN  
 
 



6. Risico evaluatie 

Waitful watching =  als er geen 

andere mogelijkheden bestaan  

of andere risico’s prioritair  

moeten behandeld worden 

Vermijden van bepaalde processtappen 

om het risico te verminderen  

Doorgeven van bepaalde processtappen  

om zo het risico te verminderen 

Mitigatie = maatregelen nemen  

die het risico verminderen  

Back-up plan 



6. Risico evaluatie 
Communicatie 

• Risico analyse spreiden over verschillende overlegmomenten 

• Overzicht uitgevoerde risico analyses tijdens interne labovergaderingen en MR 

• Opgelet valkuilen:  

 Perceptie risico is verschillend voor iedereen (cfr. nut multidisciplinair team) 

 Opletten voor: vooroordelen, te veel vertrouwen in capaciteit, koppigheid, 1-zijdige info 

 Eerlijke communicatie in het laboratorium over risico’s ! 

 
 

© Kofecon, start with risk assessment (2014) 



6. Risico evaluatie 
Monitoring en periodieke review 

• Belangrijke fouten kunnen door de coördinator kwaliteitszorg als KPI worden 
gedefinieerd en volgens SMART opgevolgd worden op de QC-vergaderingen  

• Opvolging o.v.v. NCF 

• Risico analyse is een tijdsopname en moet 2-jaarlijks geherevalueerd worden: 

 - herberekening van RPN 

 - Opname van nieuwe risios’s in de analyse 
 
 



7. Praktijkvoorbeeld: PO 
Voorbereiding 

• Scope: risico op staalverwisseling en –verlies 

 

• Team: multidisciplinair 

     Coördinator kwaliteitszorg, coördinator accreditatie,   
     hoofd-wetenschappelijk medewerker MB,  
     kwaliteitsverantwoordelijke PO, hoofd-MLT PO,  
     anatomopatholoog, verantwoordelijke secretariaat PO  

 

• Vastleggen risico bepaling in praktijk (2 data!): 

 22/01/2015 

 04/03/2015 



Risico identificatie 

LABORATORIUM WORKFLOW 

Pré-analytisch Analytisch Post-analytisch 

OK 

Extern 

Transport Dispatch PO Labo PO 

Labo MB 

Patholoog Rapportering Archief 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 

• Tijdens het eerste overleg 22/1/2015 

• Rondleiding volledige team volgens de weg van het staal 

• Onmiddellijk identificatie van de risico’s m.b.t. staalverwisseling en -verlies 

• Samenvatting o.v.v. excelfile  





Risico identificatie 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 



Risico analyse 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 

• Voorbereiding per teamlid van het tweede overleg 04/03/2015 

• Berekening RPN nummers = S x O x D 

Severity ranking (S) 

Occurence ranking (O) 

Detection ranking (D) 



Risico analyse 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 



Risico evaluatie 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 

• Discussie en vastleggen RPN nummers 

• Vastleggen plan van aanpak in functie van RPN nummering (criterium “minstens 
eerste 10” indien praktisch mogelijk) 

• Verantwoordelijken aanduiden per actiepunt 

• Overlopen plan van aanpak per    



Risico evaluatie 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 



Risico evaluatie 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 

• Procedure uitwerken met  
     zorgzonemanager OK 

• Voor RPN 
herberekening: 
objectivering interessant, 
cfr. klachtenregistratie 

 
 



Risico evaluatie 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 

• SLA opstellen met logistieke 
dienst: 

 - transportcondities 
 - transportregistratie 
 - afspraken rond backup + > 30 
   min. te laat 

• Objectivering door monitoring 
transporttijden 



Risico evaluatie 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 

• SLA opstellen met logistieke 
dienst: 

 - transportcondities 
 - transportregistratie 
 - afspraken rond backup + > 30 
   min. te laat 

• Objectivering door monitoring 
transporttijden 



Risico evaluatie 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 

• Extra versnijtafel 

• Invoeren scanners bij verwerking 

• Sensibilisatie pathologen 



Risico evaluatie 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 

• Sensibilisatie noteren en nakijken 
van het aantal biopten 



Besluit 

7. Praktijkvoorbeeld: PO 

There are known knowns 
There are things we know that we know 

There are known unknowns 
That is to say, there are things that we  
know we don’t know 

But there are also unknown unknows 
There are things we don’t know we don’t know. 

Een paar minder… 



Vragen…. op eigen risico! 


