
De Thermometer Incident Preparatie
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Kennis van de feiten is de 
basis van goed beleid.



Sinds 2009 verstrekt het ministerie subsidie om 
binnen de gezondheidszorginstellingen de 
preparatie op grote incidenten crises en rampen 
te bevorderen.

In eerste instantie voor een periode van 5 jaar.

De aanleiding



• Samenhang en opbouw in OTO activiteiten is 
essentieel.

• Het verbeteren van kwaliteit van OTO is te realiseren 
en levert meer winst op dan de toename van OTO 
activiteiten.

• Onderlinge samenwerking en ondersteuning levert 
dubbele winst.

• Praktische ondersteuning voorkomt verspilling van 
middelen.

• Effect aantonen is subsidie veilig stellen.

Visie OTO projectgroep
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De samenhang



Hoe kunnen wij objectief meten in welke mate een 
gezondheidszorg organisatie voorbereid is op rampen en 
crises?

Gefaseerde aanpak:

De eerste fase is een antwoord op de vraag: ”Is het mogelijk bij 
gezondheidszorg instellingen de mate van voorbereiding op 
rampen en crises objectief te meten?”

De vraag 









Het onderzoek 



Kernvragen

Hoe kunnen wij objectief meten in welke mate een 

gezondheidszorg organisatie voorbereid is op rampen en 

crises?

1. Welke competenties hebben individuele 

sleutelfunctionarissen en crisisteams nodig? 

2. Hoe kunnen we deze meten?



Uitgangspunten

1. Benutten expertise uit praktijk en wetenschap: 

samenwerken

2. Samenwerken met teams van masterstudenten

3. Werken in fasen

4. Dataverzameling resulteert in directe input voor 

feedback tijdens oefeningen



Ontwikkeling drie instrumenten

1. Studie van literatuur en praktijkdocumenten
2. Interviews
3. Ontwikkelen eerste versie van ieder profiel
4. Voorleggen in de praktijk en aanpassen
5. Toepassen: dataverzameling en -analyse.
6. Taalcheck



Individueel profiel: 7 kerncompetenties

Voorbeelden van competenties

Leiderschap Faciliteert het team, zorgt voor 

duidelijkheid, past de persoonlijke stijl aan 

de situatie aan.

Beeldvorming Beeldvorming van de actuele situatie op 

basis van beschikbare en relevante 

informatie.



Teaminteractieprofiel: 10 kenmerken

Voorbeelden van teaminteractiekenmerken

Adaptatie: aanpassingsvermogen / flexibiliteit

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Rolvaste samenwerking tussen teams



Organisatieprofiel: 3 hoofdkenmerken 

Betrouwbaarheid

Cultuur van leren

Veiligheidscultuur



• Goede vraagstelling, passend in de beschikbare tijd

• In afstemming met de sector

• Met medewerking van de sector

• Informatie halen bij operationele functionarissen

• Begeleiding vanuit OTO Limburg en Universiteit Maastricht

• Goed time-management

Studenten projecten 



En hoe ziet dat er uit? 



De essentie: organisatie ambitie 



Versie 1.0 (nu)









Versie 2.0 (oktober 2016)

• De deelnemers krijgen een link om via internet de 
vragenlijst in te vullen

• Bij de scores zijn namen niet meer te zien

• Het systeem kan een reminder sturen naar non-
respondenten

• Resultaat: 

• minder inspanningen coördinator

• Gegevens betrouwbaarder (minder invoerfouten)



Ambitie projectgroep

• Het evalueren van de kwaliteit van OTO 
activiteiten (in 2015 onderzocht)

• Het evalueren van incidenten (in 2015 onderzocht)

• Is de effectiviteit van teams te voorspellen door 
de aanwezige competenties in kaart te brengen

• Kun je “best practices” definiëren



Voor verdere informatie:

http://www.oto-tip.nl

Bij vragen:

info@oto-tip.nl


