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SAMENVATTING 

Op de Intensive Care (IC) worden fouten gemaakt, sommige met ernstige gevolgen voor 

de patiënt. Er is steeds meer bewijs dat deze fouten kunnen worden vermeden, of de 

gevolgen er van af te zwakken, door zorgprofessionals te trainen in het gebruik van niet-

technische vaardigheden, zoals communicatie, leiderschap en teamwork. De teamtraining 

crew resource management (CRM) is gericht op het ontwikkelen van deze niet-technische 

vaardigheden bij de deelnemers.  

Dit klinkt veelbelovend, maar de resultaten van CRM evaluaties in de huidige 

literatuur zijn ambivalent. Harde conclusies kunnen niet getrokken worden, omdat de 

studies zich laten kenmerken door beperkingen in het design van de studie en de 

toegepaste methoden. Daarnaast zijn de kosten en de implementatie van de CRM training 

nog nooit onderzocht. 

 Het hoofddoel van dit proefschrift is het bestuderen van de implementatie en het 

evalueren van de (kosten-)effectiviteit van een klassikale CRM training op de IC. De 

volgende onderzoeksdoelen zijn hierbij geformuleerd: 

1. Het ontwikkelen van een solide studie design met bijbehorende instrumenten om 

een CRM training te evalueren; 

2. Het bestuderen van de implementatie van een CRM training; 

3. Het meten van de effecten, kosten en kosten-effectiviteit van een CRM training. 

 

Het ontwikkelen van een solide studie design met bijbehorende instrumenten om een 

CRM training te evalueren  

Het studie design, zoals beschreven in Hoofdstuk 2, is ontwikkeld om de effecten van CRM 

te meten en tevens het proces te beschrijven die deze effecten kan verklaren. Unieke 

aspecten van dit ontwikkelde design in vergelijking tot eerder uitgevoerde CRM evaluaties, 

zijn: 1) De periode van één jaar tussen de training en de effectmeting achteraf; 2) Het 

meten van gedragsmatige verandering met behulp van observaties; 3) Het gebruik van 

gepaarde controle afdelingen. Het evaluatie raamwerk van Kirkpatrick is gebruikt om de 

effecten op verschillende niveaus in kaart te brengen. Deze niveaus zijn reactie, attitude, 

gedrag en organisatie. 

 Twee instrumenten zijn ontwikkeld en gevalideerd om de concepten te meten 

zoals beschreven in het studie design. Het eerste instrument is een observatie techniek 

om niet-technische vaardigheden te meten en is beschreven in Hoofdstuk 3. Deze 

techniek maakt gebruik van het kwantificeren van verbale werk gerelateerde  

communicatie tussen zorgprofessionals. Het instrument heet EPOC (Explicit Professional 

Oral Communication). De resultaten van het toepassen van de EPOC laten een goede 
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inter-beoordelaars betrouwbaarheid zien in twee verschillende settingen, te weten de 

Spoed Eisende Hulp en de IC. Deze bevindingen geven aan dat de beoordelaars goed 

getraind waren en dat het gebruikte framework volledig en duidelijk is. Tevens is het een 

indicatie dat de EPOC gebruikt kan worden voor wetenschappelijke doeleinden en 

toepasbaar is in verschillende contexten. 

 Het tweede instrument dat is ontwikkeld is de SafeTeam vragenlijst (Hoofdstuk 

4). Deze vragenlijst meet de houding en gedrag ten aanzien van bepaalde gedragingen die 

typerend zijn voor een optimale Situational Awareness (SA). In het kort betekent SA de 

mate waarin iemand weet wat er in zijn of haar omgeving gebeurd. SA is een centraal 

concept binnen de CRM training. De resultaten van het gebruik van de vragenlijst laten 

zien dat de vragenlijst betrouwbaar en valide de onderliggende concepten meet. Op basis 

van de hypothese dat een positieve attitude en meer uitgevoerde gedragingen is 

geassocieerd met een beter SA, kan worden aangenomen dat de SafeTeam vragenlijst kan 

worden gebruikt als een proxy om SA te meten. 

 

Het bestuderen van de implementatie van een CRM training 

De implementatie van CRM kent verschillende bevorderende en belemmerende factoren 

om al dan niet aan de slag te gaan met de initiatieven die zijn ontwikkeld tijdens de CRM 

training. De resultaten, gepresenteerd in Hoofdstuk 5, laten zien dat steun vanuit het 

management ten aanzien van patiëntveiligheid erg belangrijk is in de fase voor de training. 

Een significante relatie is gevonden voor de bevorderende en belemmerende factoren na 

de training en het uitvoeren van de voorgenomen initiatieven. Dat wil zeggen, hoe meer 

belemmerende factoren iemand ziet na de training, des te minder actie zal deze persoon 

ondernemen; en hoe meer bevorderende factoren iemand ziet na de training, hoe meer 

actie iemand zal ondernemen.  

 Wanneer de bevorderende en belemmerende factoren apart worden 

geanalyseerd is te zien dat er in verschillende contexten belangrijke determinanten zijn. 

De bevorderende factoren met de grootste impact zijn: Overtuigd zijn van de voordelen 

van CRM (perceptie van de innovatie), iedereen betrekken bij CRM (sociale context), en 

het afstemmen van CRM met bestaande werkprocessen (organisatie context). De meest 

belangrijke belemmerende factor is het vergeten van de inhoud van de training 

(individuele context). 

 Hoofdstuk 6 laat zien dat alle drie de IC’s diverse initiatieven succesvol hebben 

gelanceerd na de training, maar daarbij wel verschillende implementatiestrategieën 

gebruiken. Daarnaast hebben ze verschillende maatregelen getroffen om hun aanpak te 

borgen voor de nabije toekomst. Ondanks het verschil in strategie zijn er ook drie 

kenmerkende overeenkomsten te zien bij de start van het implementatieproces. Ten 
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eerste gaven alle IC’s aan problemen te ervaren in de communicatie op de afdeling ten 

tijde van het oriënteren op CRM. Ten tweede hadden alle IC’s op structurele basis tijd vrij 

gemaakt voor het verbeteren van de kwaliteit op de afdeling. Ten derde hadden alle IC’s 

een duidelijke visie op de doelen en toe te passen strategie aangaande CRM. Tijdens het 

implementeren werden in alle IC’s de tijdens de training geformuleerde plannen van actie 

als startpunt gebruikt van de concrete vervolg initiatieven . 

 

Het meten van de effecten, kosten en kosten-effectiviteit van een CRM training 

Het evalueren van de effectiviteit (Hoofdstuk 7) en de kosten-effectiviteit (Hoofdstuk 8) 

was het derde doel van deze thesis. De eerste reactie op de training was positief. Echter, 

drie maanden na de training gaven de meeste deelnemers aan dat zij hun gedrag slechts 

gematigd gewijzigd te hebben als gevolg van de training. De houding ten aanzien van 

gedragingen om SA te verbeteren waren stabiel, ondanks een lichte niet significante 

stijging in de interventie groep tussen de voor- en nameting. Zelf gerapporteerd gedrag 

ten aanzien van deze gedragingen was wel significant toegenomen als gevolg van de CRM 

training. Expliciete werkgerelateerde communicatie veranderde niet. 

 Op organisatie niveau veranderden patiënt uitkomsten, zoals ligduur en 

complicaties, niet als gevolg van de training. De dimensies van de patiëntveiligheidscultuur 

lieten een opwaartse trends zien, zowel in de interventie als controle afdelingen. 

Deelnemers reageerden wel anders op fouten – de foutencultuur – na de CRM training. In 

de interventiegroep gaven de respondenten aan dat zij en hun collega’s meer bewust zijn 

van fouten en dat er een meer sociaal georiënteerde reactie is wanneer er toch een fout 

plaats vindt. Verder zijn de deelnemers na de training positiever ten aanzien van het 

belang om toekomstige fouten onder controle te krijgen en, zij het in mindere mate, 

minder afkerig te zijn ten aanzien van het maken van fouten. Deze veranderingen 

weerspiegelen het basis idee van CRM waarin het gaat om het herkennen en voorkomen 

van fouten, en, als deze toch gemaakt worden, het zoveel mogelijk afzwakken van de 

consequenties. Tot slot blijkt werktevredenheid en de affectieve betrokkenheid met de 

afdeling te zijn toegenomen in de interventiegroep. 

 De kosten en kosten-effectiviteit van een klassikale CRM training en de 

implementatie in vergelijking tot de reguliere zorg (zonder CRM) is ook geëvalueerd 

(Hoofdstuk 8). De resultaten laten zien dat de kosten neerkomen op 1000 euro per 

getraind staflid. Dit komt neer op 90 euro per opgenomen patiënt op de IC. Bij deze 

berekening zijn de kosten uitgesmeerd over één jaar na de training. De kosten-

effectiviteitsanalyse laat zien dat het volgen van de CRM training niet kosten-effectief is in 

vergelijking met de zorg zonder CRM training in termen van mortaliteit, heropnames 

binnen 24 uur, en ligduur. 
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Algemene beschouwing 

Op basis van de gevonden resultaten kan geconcludeerd worden dat een klassikale CRM 

training gebruikt kan worden om kwaliteitsverbetering te initiëren, stimuleren en/of te 

faciliteren in de gezondheidszorg. Dit gebeurt door het bewust maken van, en het creëren 

van een gemeenschappelijke kijk op, de dreigingen en mogelijkheden betreffende de 

patiëntveiligheid in het werk proces. De resultaten laten zien dat alle drie de interventie 

IC’s eigen initiatieven hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. De hoeveelheid en 

diversiteit van deze initiatieven is een weerspiegeling van het katalyserende effect dat 

CRM heeft op nieuwe en bestaande kwaliteit initiatieven. 

 Verbeteringen aan het bed vereisen verdere implementatie van de CRM 

initiatieven. Deze gaan verder dan de twee dagen van training en een jaar van 

implementatie. Een vertrekpunt hierbij is een duidelijke visie op het veelzijdige 

implementatieproces volgend op de CRM training. Daarnaast moet er structurele tijd vrij 

gemaakt worden om de training voor te bereiden en achteraf de plannen te 

implementeren. Tijdens de implementatie is het van belang om de factoren te 

onderkennen die het implementeren mogelijk kunnen bevorderen of belemmeren. Een 

volgende stap voor afdelingen die reeds de training gevolgd hebben, zou het delen van 

informatie en kennis kunnen zijn met andere afdelingen. Hierdoor ontstaat een soort CRM 

netwerk. 

 Dat er geen effect is gevonden in gedrag en patiëntuitkomsten in deze thesis, 

maar ook in eerdere literatuur, kan verklaard worden door de kern van de training zelf. 

CRM, zoals dit in de thans geëvalueerde training is toegepast, maar ook in het algemeen, 

focust op bewustwording van de menselijke grenzen en niet direct op het veranderen van 

gedrag in een bepaalde richting. Het stimuleert deelnemers om zelf na te denken waar 

mogelijke verbeteringen zijn te behalen op individueel, team en organisatie niveau. 

 Deze bottom-up benadering leidt tot een breed scala aan vervolg initiatieven. 

Deze initiatieven kunnen van sessie tot sessie variëren en tussen IC’s verschillen. Deze 

veelzijdigheid heeft verschillende implicaties. Ten eerste is het effect van CRM hierdoor 

moeilijk te meten. Ten tweede hebben de vervolg initiatieven vaak een specifieke focus, 

waarbij het de vraag is of gedrag in het algemeen er door zal veranderen, zeker binnen 

een tijdsbestek van één jaar. Ten derde, zelfs als alle IC’s eenzelfde initiatief zouden 

opstarten, dan nóg is het succes afhankelijk van factoren die buiten het bereik van de 

training liggen, zoals voldoende steun vanuit het management. Deze verklaringen voor de 

wisselende resultaten op gedrag en organisatie niveau zouden meegenomen moeten 

worden wanneer CRM wordt geëvalueerd. 
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Implicaties 

De inzichten die deze thesis biedt leiden tot implicaties voor het toepassen van CRM en 

voor het evalueren van het effect van CRM. De meest belangrijke implicatie is dat CRM 

helpt om deelnemers veiligheidsproblemen binnen te zorg te laten herkennen, te kunnen 

plaatsen en om er mee om te gaan. Wanneer CRM geïmplementeerd wordt zijn de 

volgende zaken van belang: Wees klaar voor CRM; Overtuig, betrek, verbind, en herhaal 

de training; Gebruik de ideeën die tijdens de training naar voren komen als uitgangspunt; 

Bereken de kosten. 

 Wat betreft de implicaties voor onderzoek maakt deze thesis het eens te meer 

duidelijk dat CRM zich richt op de latente, niet-klinische, aspecten van het werken in de 

zorg en dat het als een generieke interventie moet worden gezien dat specifieke 

interventies genereerd. Dit gegeven is van belang bij het design van een evaluatie, met 

name als het effect in patiëntuitkomsten wordt gemeten. Het is daarom van belang om in 

het design al de focus van de interventie of initiatief mee te nemen.  

 

Beperkingen 

Hoewel de studies binnen dit proefschrift met de grootst mogelijke zorg zijn ontworpen en 

vooraf uitdrukkelijk is geprobeerd om te leren van de tekortkomingen in ontwerp en 

methoden van voorgaande studies, kent ook deze thesis verschillende beperkingen. Het 

aantal ICs dat de CRM training heeft ontvangen is beperkt. De experimentele conditie is 

niet gerandomiseerd. Fouten, incidenten, of onbedoelde zorg gerelateerde schade is niet 

gemeten als patiënt uitkomst. De voor deze studie ontworpen instrumenten EPOC en 

SafeTeam zijn nieuwe, jonge methodieken en moeten verder gevalideerd worden. Tot slot 

moet bij het generaliseren van de resultaten in acht worden genomen dat CRM trainingen 

kunnen verschillen. 

 

Conclusie 

Alles bij elkaar genomen is het veelbelovend om te zien dat alle drie de IC’s in deze thesis 

meerdere kwaliteit initiatieven hebben ontwikkeld, ondanks hun eigen verschillende 

barrières, visies, en strategieën. Bovenal zijn ze van plan om dit voor de toekomst te 

continueren. 

 

  


