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PRISMA-BELEID  

Leren van calamiteiten: de PRISMA-ANALYSE 

 

Inleiding 

 

Veiligheid staat hoog in het vaandel van St. Franciscus. Als onderdeel van kwaliteit heeft 

veiligheid al jaren aandacht en heeft het zijn plek in het kwaliteitsmanagementsysteem. Ook de 

MIC is al jaren gemeengoed, zowel in de sector als bij St. Franciscus. Echter, het moet niet 

ophouden bij melden en registreren. We willen leren van de calamiteiten, incidenten en 

(bijna)fouten. Deze incidenten zijn deels onvermijdelijk, omdat we mensen zijn, deels wel 

degelijk te vermijden. De prisma-analyse biedt ons een instrument om oorzaken van incidenten 

te vinden. En als je oorzaken kent, kun je maatregelen treffen om te voorkomen dat het weer 

gebeurt. 

 

Verantwoordelijkheden 

 

De inspectie voor de gezondheidszorg beveelt aan om analyses te maken waarbij duidelijk 

wordt welke basisoorzaken ten grondslag liggen aan een calamiteit. De prisma-analyse is een 

van de methoden die daarvoor gebruikt kan worden (en wordt ook als zodanig benoemd door 

de IGZ). 

Binnen PREZO wordt binnen Voorwaarde 2.13: Kwaliteitssysteem, de link gelegd naar 

incidenten/calamiteiten. 

Gewenste resultaten door het werken met de Prisma-analyse zijn: 

- Bewustwording en nieuwe inzichten 

- Het in gang zetten van verbeteracties 

- Preventieve acties uitzetten 

- Betrokken medewerkers voelen zich gehoord en gezien 

- Medewerkers ervaren dat het iets oplevert om te melden 

- Medewerkers kijken naar de cliënt als persoon in relatie tot zijn omgeving 

- Er wordt minder snel de schuldvraag gesteld, nu men in de gaten krijgt dat er dieper gelegen 

oorzaken zijn 

 

Werkwijze 

 

Er zijn 5 stappen in het traject dat start na de calamiteit. 

1. Incident melden 

2. Team formuleren 

3. Reconstructie 

4. Verbeteren 

5. Borgen en verantwoorden 
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Deze 5 stappen worden bij elke prisma-analyse doorlopen en de resultaten hiervan worden in 

een calamiteitenrapportage opgeschreven. Zie bijlage 1. De 5 stappen worden hierna 

achtereenvolgens kort toegelicht. 

1. Incident melden 

 

Elk incident wordt gemeld en vastgelegd op basis van de volgende voorwaarden / afspraken: 

Er wordt altijd een mic formulier ingevuld. Als er sprake is van een calamiteit met ernstige 

volgen, of een calamiteit die op korte termijn actie vraagt, dan de teamleider zo snel mogelijk op 

de hoogte brengen. 

 

 

Bij ernstige incidenten in de zorg vraagt de inspectie om het uitvoeren van een Prisma analyse. 

St. Franciscus houdt zich aan de stelregel dat er een prisma-analyse wordt uitgevoerd indien: 

a) het welzijn van de cliënt langdurig is aangetast (bv; iets gebroken, verbrand, 

ziekhuisopname door medicatiefout). 

b) er een situatie is waar St. Franciscus als organisatie van wil leren (omdat het nu net 

goed is gegaan). 

 

2. (prisma)Team formuleren 

 

Het team bij St. Franciscus kent een basissamenstelling die bestaat uit: 

a) Directeur 

b) Secretaresse 

c) Betreffende teamleider 

 

En deze basis wordt indien nodig uitgebreid met expertise die gemist wordt in het betreffende 

geval middels een medewerker van de betreffende discipline. 

 

Het al dan niet uitbreiden van het team wordt per prisma analyse bekijken op basis van de 

benodigde gewenste expertise. 

 

Als de cliënt binnen 6 weken na het incident overlijdt en er wordt een onnatuurlijke dood door de 

lijkschouwer afgegeven, dan moet het onderzoek door een onafhankelijke voorzitter 

plaatsvinden. 

 

3. Reconstructie 

 

Mogelijke oorzaken onderzoeken 

 

Op basis van de melding en gesprekken met de betrokkenen wordt een oorzakenclassificatie 

opgesteld. Deze classificatie is als volgt geordend: 
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 technisch; 

 organisatorisch; 

 menselijk (Medewerker/Vrijwilliger); 

 cliënt; 

 

Oorzaak vaststellen 

 

Om de oorzaak op een logische manier vast te stellen wordt op basis oorzakenclassificatie een 

oorzakenboom opgesteld, zodat de oorzaken heel duidelijk in hun onderlinge relatie worden 

bekeken en de onderliggende reden van het ontstaan van het incident helder wordt. 

 

In een prisma-analyse worden incidenten dus weergegeven in een oorzakenboom die door zijn 

visuele weergave onderliggende factoren en omstandigheden makkelijk leesbaar maakt. Hieruit 

zijn conclusies te trekken die moeten leiden tot verbetermaatregelen. 

 

 
Figuur 1: Oorzakenboom (zie: https://www.btsg.nl/infobulletin/Prisma%20methode.html) 

 

Boven aan de oorzakenboom staat de gebeurtenis die aanleiding geeft voor de analyse, 

bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis of overlijden van een patiënt. Onder deze 

topgebeurtenis worden alle directe oorzaken beschreven. Deze worden zowel in logische als 

chronologische volgorde weergegeven. Deze directe oorzaken staan vaak niet op zichzelf. De 

oorzaken die hebben geleid tot de directe oorzaken staan daar dan weer onder. 

 

Door steeds de waarom-vraag te stellen, gaat men steeds dieper in de oorzaak-gevolgstructuur 

van de boom. Uiteindelijk zal men bij de basisoorzaken uitkomen. Het uitbouwen van de 

oorzakenboom stopt als er geen objectieve feiten meer zijn aan te voeren maar alleen gissingen 

of meningen. Ook stopt de boom als maatregelen buiten de invloedssfeer van de organisatie 

vallen. In de gezondheidszorg is de organisatie overigens niet beperkt tot de feitelijke 

organisatie maar tot de hele ketenorganisatie. 

 

 

 

 

 

https://www.btsg.nl/infobulletin/Prisma%20methode.html
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4. Verbeteren 

 

Maatregelen 

 

Technisch 

Organisatorisch 

Menselijk (Medewerker/Vrijwilliger) 

Cliënt 

 

Nazorg 

 

 

Periodieke rapportage 

 

Per kwartaal zal er een rapportage van alle incidenten worden opgesteld en separaat wordt 

hierbij vermeld van welke incidenten een prisma-analyse is gemaakt. 

 

De rapportage bevat minimaal het aantal incidenten, de aard van de incidenten, de betreffende 

doelgroep van de cliënt, de gevolgen die er zijn voor de betrokkenen, en de verbeteracties. 

 

De rapportage wordt besproken in het MT  

 

 

5. Borgen en verantwoorden 

 

Acties van de directie 

Per prisma analyse zal bepaald worden welke acties noodzakelijk zijn. Deze acties worden 

tevens afgezet tegen de periodieke incidentenrapportages die opgesteld zijn op basis van alle 

incidenten en de acties die hieruit voortvloeien. De directie zal per geval en periodiek 

beoordelen welke maatregelen nodig worden geachte en deze afkondigen 

 

Melding aan IGZ 

St. Franciscus houdt zichzelf aan de regel dat zij een incident met ernstige gevolgen moet 

melden bij de inspectie als er een basisoorzaak is die bij de organisatie of de medewerker ligt. 

Dus als een medewerker een fout heeft gemaakt of als de organisatie het proces niet op orde 

heeft. Het gaat er St. Franciscus er dan om te laten zien hoe het onderzoek heeft 

plaatsgevonden, welke verbeterpunten er uit zijn gekomen en wat het verbeterplan is.  
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     Bijlage 1: calamiteitenrapportage        (richtlijn IG en Prisma-analyse)  

  
 
1. Algemeen 

 

1 Gegevens cliënt 
 
 
 
 

Naam: 
 
Geboortedatum:  
 
Geslacht:  
 
Zorgzwaarte:  
 
Juridische status:  
 
Datum inhuizing: 

2 Gegevens Calamiteit 
 

Datum calamiteit:  
 
Datum melden Directie: 
 
Digitaal meldnummer IGZ: 

3 Samenstelling 
calamiteitencommissie 

 
Naam, functie en 
achtergrond van de leden 
en mate van 
betrokkenheid bij de 
calamiteit. 

1/ Stijn Kanters directeur, onafhankelijk 
 
2/ Susan Strooper, secretaresse, onafhankelijk 
 
3/ Teamleider 

4 Functies van de 
betrokken 
zorgverleners bij de 
calamiteit  

 
(Op vraag van de directie naam 

en bignummer van 

betrokkene(n)) 

 

5 Incidentbeschrijving 
 

Beschrijving van gebeurtenissen 

Datum/tijd Wie Wat Waar Opmerking 
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6 Gevolgen  
 

 

7 Medische 
voorgeschiedenis en 
incidentgeschiedenis 

 

8 Risicosignalering  
 

Ondervoeding                                         
Huidletsel  
Incontinentie  
Medicatiefouten  
Vallen  
Depressie  
Mondproblemen  
Delier  
Oorproblemen  
Pijn  
Eenzaamheid  
Oogproblemen  

9 Medicatie 
 

 
 

10 Hulpmiddelen 
 

 
 

11   VBM  
 

11 Visie van de cliënt 
en/of van  
de mantelzorger 

 

  

  

  

 
 

 
2. Oorzaken 

 
2.1 Oorzakenclassificatie 
 

Hoofdoorzaken 
Suboorzaken 
/risicofactoren 

Beschrijving als zaken niet gewenst zijn 
verlopen 

Technisch 
 
 
 
 

Apparatuur  

Hulpmiddelen   

Onderhoudsplannen  

Bediening  

Handleidingen  
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Hoofdoorzaken 
Suboorzaken 
/risicofactoren 

Beschrijving als zaken niet gewenst zijn 
verlopen 

 
 
 
 
 
 

Instructie  

Accommodatie  

Infrastructuur  

Netwerk  

Overig  

Organisatorisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwezigheid en 
naleving protocollen  

 

Verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden 

 

Overdracht binnen 
afdeling  

 

Overdracht tussen 
afdeling 

 

Communicatie 
schriftelijk/mondeling 

 

Overleg op afdeling  

Opdracht arts / 
deskundige 

 

Dossiervoering  

planning   

Overig  

Menselijk  
Medewerker 
Vrijwilliger 
 
 
 
 
 
 
 

Deskundigheid  

Ervaring  

Ingewerkt zijn  

Zorgvuldigheid  

Oplettendheid  

Ervaren werkdruk  

Draagkracht  

Collegialiteit  

Overig  

Cliënt / 
Cliëntsysteem 
 
 
 
 
 
 
 

Fysieke conditie  

Psychische conditie 
 
 

Onbekende individuele 
risico’s 

 

Therapietrouw  

Inrichting appartement  

Autonomie  

Indicatiestelling  

Overig  
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2.2 Oorzakenboom 
 
Uitwerking van hoe suboorzaken /risicofactoren zich ten opzichte van elkaar verhouden; in kaart 
brengen oorzaak – gevolg relaties. 
 
3. Conclusies en maatregelen per calamiteit 
 

Calamiteit   

Conclusies  

Welke maatregelen zijn 
op basis van de 
analyse van de 
calamiteit getroffen 
voor de zorgverlening 
aan de betrokken 
cliënt? 

 
 

  

 
 
 
4.  Voorgenomen algemene verbeter maatregelen 
 

 Maatregelen  

Welke maatregelen zijn 
op basis van de 
analyse van de 
calamiteit getroffen 
voor de zorgverlening 
in het algemeen. 

 
 
 

  

 
 
 
5.  Nazorg 
 

  

Welke nazorg is 
verleend aan de 
betrokken cliënt / 
vertegenwoordiging / 
naasten.  

 
 

Wat is de reactie van de  
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cliënt / 
vertegenwoordiging / 
naasten op de wijze 
waarop de calamiteit is 
afgehandeld en de 
nazorg die is geboden.  

Welke nazorg is 
verleend aan de 
betrokken 
zorgverleners. 

 

 
 
6.  Acties van de directeur 
 

  

Op welke wijze 
onderschrijft de 
bestuurder de analyse, 
conclusies en 
verbetermaatregelen.  

 

Sluiten de 
verbetermaatregelen in 
de ogen van de 
directeur aan bij de 
conclusies? Zo nee, 
toelichten. 

 

De inspectie verwacht 
dat de 
verbetermaatregelen 
SMART zijn 
geformuleerd. Hoe gaat 
de bestuurder de 
verbetermaatregelen 
implementeren? Is het 
duidelijk voor wie deze 
zijn bestemd en hoe 
deze worden geborgd? 

 

 
 
 
 


