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Op 17 februari 2016 vond het SVDC-seminar ‘Crisisbeheersing zorgsector naar een hoger niveau’ 
plaats. Centraal staat business continuity management in de zorg: het garanderen van de 
zorgverlening en het voorkomen van schade aan patiënt en organisatie. Risicomanagement, 
crisisbeheersing en opleiden, trainen en oefenen passen daar naadloos in en ondersteunen dit 
strategische onderwerp van de Raad van Bestuur. 
 
 
Zorgcontinuïteit is dé term 
“Crisisbeheersing is niet anders dan de continuïteit van zorg garanderen.” Dat zegt Henk van der 
Steeg, NIAZ-auditor en visiteur crisisbeheersing in de zorg. “De ontwikkeling van het ZiROP is daarom 
geen standalone taak van de ZiROP-beheerder, maar verdient aandacht van het bestuur omdat het 
over continuïteit van de zorg gaat.” Van der Steeg weet uit ervaring dat bestuurders zullen zeggen 
dat zorgcontinuïteit hun verantwoordelijkheid is. Daarom adviseert hij deze term te hanteren, in 
plaats van crisisbeheersing. “Want in de praktijk blijkt dat zorginstellingen met betrokken 
bestuurders een stuk verder zijn in hun denken en planvorming dan andere instellingen.” 
In het algemeen ziet auditor en visiteur Van der Steeg een gebrek aan visie bij instellingen als het 
gaat om zorgcontinuïteit en crisisbeheersing. “Als ik vraag waar naar toe wordt gewerkt met 
crisisplannen, blijft het oorverdovend stil. Het is een standalone exercitie die geen verband houdt 
met de opgestelde organisatiedoelen en -plannen. Integraliteit en samenhang is echter onmisbaar 
om de continuïteit van zorg te garanderen. Business continuïteitsplannen helpen daarbij. Hoe beter 
je de werkvloer betrekt, hoe beter de implementatie. Want zij zijn dagelijks bezig met het verlenen 
van zorg en hebben dan ook verstand van zaken als het aankomt op het garanderen van hun 
zorgverlening.” 
Ook maakt Van der Steeg een punt van opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en leren 
(OTOTEL). Hij ziet te vaak dat oefenplannen worden toegeschreven naar het budget dat door het 
ROAZ ter beschikking wordt gesteld uit de OTO-stimuleringsgelden. “Dat doet de vraag rijzen of 
instellingen OTO wel écht serieus nemen.” 
 
 
Veiligheid is integraal principe 
De zorgsector is vele malen complexer dan de luchtvaart- of petrochemische sector. Die stelling 
neemt Jan Klein, anesthesioloog en hoogleraar Patiënt Safety Engineering, in. Daardoor zijn risico’s 
moeilijk in kaart te brengen. Denk alleen al aan de vele aandoeningen, therapieën, medicamenten, 
overdrachten, protocollen, soorten patiënten en dergelijke. Daarom komt bij dat het strak volgen van 
protocollen zoals in de luchtvaart, lang niet altijd goed is voor de patiënt. Ook is schade bij patiënten 
veel moeilijker te ontdekken en te berekenen, dan in de andere genoemde sectoren waar schade aan 
installaties goed zichtbaar is. De zorg is een complex dynamisch systeem waarin je lang niet altijd kan 
terugvinden wat er nu precies is gebeurd en waarom er schade is ontstaan aan een patiënt. Dat kan 
met onnoemelijk veel factoren samenhangen. Toch is het wel mogelijk om de veiligheid in de 
organisatie te meten en te monitoren. Klein laat een model met vijf assen zien: past harm, reliability, 
sensitivity to operations, anticipation and preparedness, integration and learning. “Hiermee krijg je 



inzicht in wat er speelt in je organisatie en kun je maatregelen nemen.” Daarbij benadrukt hij dat 
veiligheid een integraal principe is. “Het ontslaan van één medewerker heeft weinig zin. Een fout 
ontstaat door een samenspel van factoren.” Hij laat diverse voorbeelden zien, waarbij fouten 
ontstaan door bezuinigingsdrift en inkoop van slecht materiaal, en door een verkeerde opstelling van 
apparatuur in de operatiekamer. “Een professional die wordt ontslagen krijgt eigenlijk een vorm van 
levenslang, terwijl dat onterecht is. Gevolg is dat bijna-fouten, kleine fouten of grote fouten zo min 
mogelijk worden gemeld. Daar moeten we vanaf. De zorgsector moet net als de luchtvaartsector 
gaan functioneren. Fouten worden gemeld en gedeeld binnen de sector, zodat iedereen ervan kan 
leren en verbeteren, zonder het af te wentelen op de medewerker. Want iedereen loopt het risico 
een keer een fout te maken.”  
 
Integraal risicomanagement 
Gerard Gerritsen, manager Bureau Kwaliteit van Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, legt uit hoe zijn 
organisatie integraal risicomanagement heeft ingericht. Doel daarvan is risico’s te kennen en te 
reduceren. Onder risico wordt verstaan: schade aan patiënt of organisatie, waarbij die laatste is 
onderverdeeld naar het ziekenhuis als geheel en de decentrale afdelingen met hun processen. Het 
integrale risicomanagement van Rijnstate is niet alleen gericht op patiëntveiligheid, maar op alle 
domeinen van de bedrijfsvoering: patiënt, arbeid, apparatuur, gebouwen, ICT, imago, governance en 
financiën. “Daarnaast maken risico’s in de keten onderdeel uit van het risicomanagement, omdat die 
ook schade kunnen opleveren aan patiënt of organisatie”, aldus Gerritsen. Aan de hand van vijf 
pijlers heeft hij het risicomanagement geïmplementeerd. “De basis is een goede veiligheidscultuur. 
Mensen moeten hun eigen rol daarin goed begrijpen en bereid zijn (bijna)fouten te melden. We 
hebben gekeken naar fouten uit het verleden en daar lessen uit getrokken. Vervolgens zijn we risico’s 
in de toekomst in kaart gaan brengen en hebben daar best practises voor ontwikkeld. Dit alles geeft 
voeding aan onze database, waarin we inmiddels 46.000 meldingen hebben staan. Op basis daarvan 
kunnen we inmiddels trendanalyses doen, risico’s ontdekken en maatregelen nemen. Aan de hand 
van een matrix prioriteren we de geïnventariseerde risico’s, zodat we focus kunnen houden. Ook 
stellen we op basis hiervan jaarlijks met de Raad van Bestuur een risicoprofiel op. Onze ambitie is dat 
iedere medewerker weet waar de risico’s in zijn of haar eigen handelen zitten en daarop actief kan 
sturen.” 
 
Maak OTOTEL van strategisch belang 
“Opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en leren (OTOTEL) is dé manier om je voor te 
bereiden op een crisis. Ik ga er vanuit dat ik jullie daar niet van hoef te overtuigen. Mijn pleidooi is 
erop gericht te stoppen met de afvinkcultuur die ik zie in de zorgsector: we hebben geoefend, vinkje, 
klaar. We moeten niet vinken, maar vonken. Wat we doen moet inspirerend zijn en een vonkje laten 
overslaan in de organisatie, zodat OTOTEL een volwaardige en strategische positie krijgt in iedere 
zorginstelling.” Dit passievolle betoog komt van Jan van Dam, crisiscoördinator en senior 
beleidsadviseur Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen. Tot zijn spijt constateert hij dat veel 
instellingen het oefenen niet in hun genen hebben zitten. “Er is afgelopen jaar veel bereikt en er zijn 
bijna overal wel OTO-jaarplannen, maar een visie op oefenen en een gedegen oefencyclus waarop 
wordt voortgebouwd zie ik weinig.” De ‘TEL’ ontbreekt nog vaak, constateert Van Dam. “Wel zie ik 
enorm gemotiveerde solisten die bezig zijn om hun OTO-doelstellingen te behalen. Maar voor je het 
weet zijn het eenzame trekkers aan iets wat door het bestuur als een kostenpost wordt gezien. Ik 
ben benieuwd wat er gebeurt als de OTO-stimuleringsgelden verdwijnen… Zorg er daarom voor dat 
je van OTO naar OTOTEL komt en maak het onderdeel van de strategische koers van je instelling. Laat 
zien dat je deze met jouw activiteiten ondersteunt. Stop met vinkjes zetten, omdat je moet oefenen 
van de IGZ of vanwege het kwaliteitskader. Ontwikkel je OTO-plan door naar een strategische 
ondersteuning van beleid. Breng die vonk over. Want juist OTOTEL helpt de zorgcontinuïteit in een 
instelling te garanderen.” Volgens Van Dam zouden OTOTEL-plannen gekoppeld moeten zijn aan de 
organisatieplannen, het integrale risicomanagement van de instelling en aan een meerjarig 
ontwikkelplan voor crisisbeheersing en de bijbehorende crisisorganisatie. “Zo breng je samenhang 



aan en ondersteun je de Raad van Bestuur. OTO wordt daarmee strategisch relevant. En dat kun je 
nog verder versterken door aan te tonen dat het dagelijkse werk er ook beter van wordt.” 
 
Breed spectrum aan veiligheidsmaatregelen 
Jos Vinckemöller-Oostdam, security & business continuity advisor KPN, is het eens met Arie van 
Alphen dat de PDCA-cyclus een belangrijk onderdeel is van business continuity management (BCM). 
Het maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van allerlei ISO-normeringen waar KPN aan voldoet. In de Plan-
fase voert KPN een impact- en risicoanalyse uit, in de Do-fase wordt bepaald hoe het risico wordt 
behandeld, in de Check-fase wordt geoefend en getest om vervolgens in de Act-fase te evalueren en 
lessons learned te borgen. Daarna begint de cyclus opnieuw. 
BCM kent volgens Vinckemöller een breed spectrum aan veiligheidsmaatregelen. Enerzijds als gevolg 
van externe invloeden. Zo heeft wet- en regelgeving direct invloed op de garanties die KPN moet 
afgeven op het functioneren van haar dienstverlening. Ook kijkt KPN naar risicobeoordelingen van 
andere partijen, zoals de Nationale Risicobeoordeling van de overheid. “Daar staat bijvoorbeeld een 
pandemie als risico op. Dan is het leuk dat alle techniek het nog doet, maar wat als je mensen 
uitvallen als gevolg van een besmettelijke ziekte? Dit risico geldt ook voor de zorg.” Daarnaast werpt 
KPN een drempel op bij het inhuren van uitzendkrachten. Iedereen moet een Verklaring Omtrent 
Gedrag overleggen. Ook maakt fysieke beveiliging onderdeel uit van BCM-maatregelen. 
“Medewerkers en leveranciers krijgen geen toegang tot locaties of systemen waar ze niets te zoeken 
hebben of waar ze geen verstand van hebben. Toegangsautorisaties worden twee keer per jaar door 
de lijnmanager verlengd. Dat is een hell of a job, maar iedere manager begrijpt het belang daarvan.” 
Verder treft KPN uitgebreide maatregelen op het gebied van cybersecurity, om zoveel mogelijk te 
voorkomen dat hackers de dienstverlening platleggen. “Dit risico hoor ik te weinig in de sector. Kijk 
naar het nieuws. Een ziekenhuis in Amerika is gegijzeld met ransomware. Houd daar rekening mee.” 
De business continuity advisor van KPN rond af met de opmerking dat niet alle risico’s beheerst 
kunnen worden. Accepteer dat er dingen gebeuren en dat je te maken krijgt met een crisis. Dan kun 
je je daarop voorbereiden.” 


