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Multicenter en multidisciplinair 
retrospectief dossieronderzoek naar 
adverse events met een ongeplande 
verhoging van het zorgniveau



Multi- center & disciplinair dossieronderzoek 
§ 6 ziekenhuizen
§ Eenzelfde getraind en onafhankelijk team

§ Arts (urgentiearts - anesthesist)
§ Onderzoeksverpleegkundige (Lic, BBT)
§ Klinisch apotheker

§ Volledige patiëntendossier
§ Medisch dossier
§ Verpleegkundig dossier
§ Geneesmiddelen overzicht

§ Retrospectief 
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Adverse event (AE) wordt gedefiniëerd als (1)

§ “onbedoelde schade of complicatie, 
§ die resulteert in functionele beperking, 

verlenging van hospitalisatie of overlijden, 
§ die veroorzaakt is door het 

gezondheidssysteem eerder dan door 
de gezondheidstoestand van de patiënt”
(inclusief omissies)” 

Adverse event

1 Wilson RM, Runciman WB, et al., 1995. 



Ongeplande verhoging van het zorgniveau

Ongeplande opname op intensieve zorgen
§Bestaande trigger voor detectie van AE (1-4)

§Australië: klinische kwaliteitsindicator

Een interventie van de interne MUG

1 Brennan TA, et al. 1991. 2 Wilson RM, et al. 1995. 3 Baker GR, et al. 2004. 4 Soop
M, et al. 2009. 5



Multicenter en multidisciplinair 
retrospectief dossieronderzoek naar 
adverse events met een ongeplande 
verhoging van het zorgniveau



Doorlopen proces 
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Pilootstudie

Voorjaar 2011  

Communicatie naar de 
ziekenhuizen

Juni-november 2011

- Verfijning methodiek
- Sample size calculatie
- Publicatie protocol

Screening fase
 

7/11/11-06/05/12

- Infoavond ziekenhuizen, 26/06/2011
- Toelichting directiecomité, medisch commissie, 

artsen op vraag juli-oktober 2011
- Deelname door 6 van 7 acute ziekenhuizen
- Ondertekening contract, sept-oktober 2011
- Opleiding contactpersonen, 19/10/2011

Analyse fase 

19/1/12-17/06/13
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Selectie van:
- Ongeplande opnames intensieve zorgen 
- Interne MUG interventies

- Contactpersoon ziekenhuis
- 10% controle door onderzoeker

Dataverzameling 
Voorbereiding dossieronderzoekOnderzoeker

Volledig dossieronderzoek: 
adverse event aanwezig?Klinisch team

Klinisch team Consensus 

Screening

Dossieronderzoek

Consensus

Experten

Experten

Fasen Wie? Doelstelling

Ja Neen: stop 

Ja Neen: stop

Volledig dossieronderzoek: 
vermijdbaarheid, type?



Inclusieproces

9Marquet K,	et	al.	Critical	Care	Medicine.	2015.

Aantal opname intensieve zorgen 
n = 5446

Aantal ongeplande opnames intensieve zorgen 
n = 753 (13.8%)

Aantal interne MUGs zonder opname intensieve zorgen
n = 115

 Geïncludeerde patiënten
n = 868

Wegens een incompleet of inadequaat 
dossier onmogelijk om juist te 

beoordelen    n = 38 (4.4%)

Geïncludeerde patiënten in het 
dossieronderzoek  n = 830

Inclusie
periode



10Marquet K,	et	al.	Critical	Care	Medicine.	2015.



Enkele dossiers….
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Vermijdbaarheid van
adverse events?Marquet K,	et	al.	Critical	Care	Medicine.	2015.

Geen adverse event gedetecteerd
n = 365 (44%)

Patiënten met één of meerdere adverse events 
n = 465 patiënten (56%) with 473 AE 

Geïncludeerde patiënten
n = 830

Dossieronderzoek

1 per 1000 verpleegdagen
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Geen adverse event gedetecteerd
n = 365 (44%)

Patiënten met één of meerdere adverse events 
n = 465 patiënten (56%) with 473 AE 

Hoog vermijdbaar
n = 215 (46%)

Laag vermijdbaar
n = 209 (44.6%)

Onmogelijk om de vermijdbaarheid te 
beoordelen wegens een incompleet of een 

inadequaat dossier
 n = 5 (1%) 

Geïncludeerde patiënten
n = 830

Beoordeling van de vermijdbaarheid 
 n = 468 adverse events

Niet vermijdbaar
n = 44 (9.4%)

Dossieronderzoek

¼ van de geïncludeerde patiënten heeft 
een hoog vermijdbaar adverse event



Marquet K,	et	al.	Critical	Care	Medicine.	2015.



§ Schade veroorzaakt door een geneesmiddel1: 

ADE = ADR+ pADE

Figuur: Otero and Schmitt2

Adverse drug event (ADE)?

151 Leape LL, et al. 1995. 2 Otero M-J and Schmitt E. 2005.



Marquet K,	et	al.	Submitted.

Geen adverse event gedetecteerd
n = 365 (44%)

Patiënten met één of meerdere adverse events 
n = 465 patiënten (56%) with 473 AE 

Geïncludeerde patiënten
n = 830

Dossieronderzoek

Adverse drug event
n= 160

1/5 van de geïncludeerde patiënten heeft een 
adverse drug event



17Marquet K,	et	al.	Submitted.

 pADE
n= 134 (83.8%)

ADR
n= 26 (16.2%)

Adverse drug event 
n= 160

Inadequate posology 
n= 63 (47.0%)

Inadequate keuze 
geneesmiddel
n= 11 (8.2%)

Gekende contra-indicatie
n= 8 (6.0%)

Omissie
n= 46 (34.3%)

Andere n= 6 (4.5%)

Geen adverse event gedetecteerd
n = 365 (44%)

Patiënten met één of meerdere adverse events 
n = 465 patiënten (56%) with 473 AE 

Geïncludeerde patiënten
n = 830





Implicaties?



Take home messages
§ Adverse events

§ 56% van de geïncludeerde patiënten
§ 1 op 1000 verpleegdagen
§ 46% vermijdbaar
§ ¼ van de geïncludeerde patiënten

§ hoog vermijdbaar adverse event
§ Adverse drug events

§ Meest voortkomend type adverse events
§ 84% vermijdbaar
§ Antibiotica &  antithrombitica
§ AAT duidelijke impact op overlevingskans bij

ernstige infecties
20Marquet K,	et	al.	Critical	Care	Medicine.	2015.



Beperkingen retrospectief dossieronderzoek
§ Gebrek aan gouden standaard om AEs te meten (1)

§ Moeilijk, zekere subjectiviteit (2-11) 

§ 1 ervaren, getraind multidisciplinair team
§ Experten
§ Voorzichtige aanpak > onderschatting

§ Afhankelijk van volledig, opbouw en accuraatheid
van patiëntendossier en screening

§ Tijdsintensief: duur

21
1 Vlayen A, Marquet K et al. 2013. 2 Wilson et al, 1995. 3 Thomas et al, 2002. 4 Baker et al, 
2004. 5 Sari et al, 2007. 6 Davis et al, 2002. 7 Brennan et al, 2004. 8 Brennan et al, 1989. 9 
Thomas et al, 2000. 10 Localio et al, 1996. 11 Zegers et al, 2010.



Implicaties voor de praktijk
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1. Meten

2. Actie

3. Verder onderzoek



Samen sterk voor onze 

patiënt

Topklinisch & innovatief 
referentieziekenhuis

98
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dd

en

3200 medewerkers

350 artsen

220 dagplaatsen

1300 patiënten per dag

Continue verbetering van Q & 
patiëntveiligheid

Warme & 
betrokken zorg 

Internationale 
accreditering (3 X)

NIAZ Qmentum

CAMPUS EKKELGAARDEN

CAMPUS VIRGA JESSE

CAMPUS SALVATOR

CAMPUS ST. URSULA

NETWERK



Onze ambities



Het Jessa Ziekenhuis is innovatief en biedt 
topklinische zorg als een schakel in de zorgketen 

van de patiënt.

⟩ April 2016: 3de ziekenhuisbrede NIAZ 
Qmentum accreditatie
(kwaliteitslabel)

⟩ Cultuur van continue verbetering

⟩ Externe verantwoording voor de 
kwaliteit van onze zorg



Aanpak anticoagulantia
§ Medicatiegebeuren
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Aanpak
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Aanpak
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Conclusie
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Werken aan kwaliteit
en patiëntveiligheid is 
een continu proces en 
een nooit eindigend

verhaal, 
…  maar een oh zo

mooi werk!



Bedankt!

Contactgegevens:	marquet_kristel@yahoo.com of	0495/498686	


