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Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de achtergronden van patiëntveiligheidsonderzoek 

en –onderwijs vanuit een nationaal en internationaal oogpunt. Tevens worden in dit 

hoofdstuk de onderzoeksvragen en –methoden van het proefschrift uiteengezet.  

Toen de omvang van de schade door fouten in de zorg zichtbaar werd en de grootte van 

de problemen werd erkend, is wereldwijd de noodzaak uitgesproken om de patiëntveilig-

heid te verbeteren. Patiëntveiligheidsonderwijs voor zorgverleners wordt beschouwd als 

een belangrijke methode om de veiligheid van patiënten te verbeteren. Het heeft tot doel 

om kennis, attitudes en vaardigheden te verwerven, zodat er een gedragsverandering 

plaatsvindt richting het leveren van veiligere zorg. Een groot deel van de patiëntveilig-

heidsprincipes bestaat uit niet-technische vaardigheden en is daardoor niet noodzakelijk 

disciplinespecifiek. Belangrijke aandachtsgebieden voor patiëntveiligheidsonderwijs zijn 

bijvoorbeeld leren van fouten door incidentmelden, menselijke factoren en informatie-

overdracht tussen zorgverleners en richting patiënten.  

Arts-assistenten zijn sleutelfiguren in het leveren van zorg en een belangrijke doelgroep 

voor patiëntveiligheidsonderwijs. Arts-assistenten zijn personen die de studie geneeskun-

de hebben voltooid. Sommigen van hen zijn in opleiding tot medisch specialist, anderen 

(nog) niet. De verwachting (hypothese) is dat door arts-assistenten te trainen in patiënt-

veiligheid het patiëntveiligheidsgedrag en de bijbehorende antecedenten beïnvloed 

kunnen worden. De Theorie van Gepland Gedrag (Theory of Planned Behavior, TPB) is een 

sociaal psychologisch model dat wordt gebruikt om gedragsverandering te verklaren. Dit 

model is gehanteerd als een theoretisch kader voor de onderzoeken in dit proefschrift.  

De zes onderzoeken die zijn uitgevoerd, richtten zich primair op de ontwikkeling en de 

effecten van patiëntveiligheidsonderwijs voor arts-assistenten. Daarnaast is inzicht 

verkregen in factoren die het gedrag van arts-assistenten met betrekking tot het 

verbeteren van patiëntveiligheid beïnvloeden. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft een systematisch overzicht van de literatuur om inzicht te bieden in 

de karakteristieken en de effecten van patiëntveiligheidsonderwijs voor arts-assistenten. 

Bij het doorzoeken van de databases PubMed, Cochrane Library, EMBASE, CINAHL, 

PsycINFO en ERIC naar artikelen gepubliceerd tot februari 2010, werden 17 relevante 

artikelen gevonden. Meer dan eenderde van deze onderzoeken was gepubliceerd in de 

afgelopen twee jaar en alle onderzoeken waren uitgevoerd in de Verenigde Staten.  

De beschreven interventies omvatten meestal meerdere onderwijsbijeenkomsten met 

interactieve en ervaringsstimulerende onderwijsmethoden (bijvoorbeeld discussies, 

feedback, rollenspellen of simulaties). De patiëntveiligheidsthema’s die het meest 

frequent werden onderwezen, waren leren van incidenten: melden en analyseren van 

fouten en systeemdenken en cultuurverandering. Evaluaties richtten zich meestal op de 

participatie van de deelnemers of hun verandering van kennis, vaardigheden of gedrag. 

Alle artikelen beschreven positieve effecten van het onderwijs, bijna de helft noemde ook 

tegenvallende resultaten. In alle studies was echter de kracht van de bevindingen beperkt. 

Meer dan driekwart van de geïncludeerde onderzoeken bevatte niet-vergelijkende data en 

meer dan de helft maakte gebruik van een voor- en nameting. Slechts twee studies bleken 

gerandomiseerde trials te zijn. Op één na, maakten alle studies gebruik van subjectieve 

uitkomstmaten (bijvoorbeeld zelfinschatting van kennis- of attitudeverandering door het 

onderwijs). Meer dan de helft van de onderzoeken maakte (tevens) gebruik van objectieve 

uitkomstmaten (bijvoorbeeld de opkomst tijdens bijeenkomsten, dossieronderzoeken en 
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stationsexamens). Geen van de geïdentificeerde studies maakte gebruik van gevalideerde 

meetinstrumenten.  

Geconcludeerd werd dat verscheidene ervaringen met patiëntveiligheidsonderwijs voor 

arts-assistenten zijn beschreven en dat deze inspiratie kunnen bieden bij de ontwikkeling 

van dergelijk onderwijs elders. De onderzoeken beschreven voornamelijk positieve 

effecten op korte termijn, maar de effectiviteit van het onderwijs was moeilijk te 

beoordelen op basis van de bestaande literatuur.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling en inhoud van een patiëntveiligheidscursus voor 

arts-assistenten. Met behulp van vragenlijsten werd geïnventariseerd welke visie arts-

assistenten en hun opleiders hebben op het huidige patiëntveiligheidsklimaat en de -

onderwijsbehoeften voor arts-assistenten. Honderdzestien (64%) respondenten hadden 

de vragenlijst ingevuld. 

Arts-assistenten benoemden de gezondheidszorg significant veiliger dan hun opleiders, 

wat erop zou kunnen duiden dat arts-assistenten zich niet volledig bewust zijn van alle 

mogelijke risico’s in hun werk en hun eigen rol in patiëntveiligheid. Dit onderstreept de 

noodzaak van een expliciete focus op patiëntveiligheid tijdens het onderwijs voor arts-

assistenten. Er bestond een sterk verband tussen de genoemde patiëntveiligheidsrisico’s 

en -onderwijsbehoeften. Arts-assistenten en opleiders definieerden onderwijsbehoeften 

die voornamelijk waren gerelateerd aan teamfactoren; werkomgevingsfactoren; en 

individuele factoren. De cursusinhoud en de corresponderende onderwijsmethoden 

werden op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten geselecteerd door een panel van 

experts. De volgende hoofdthema’s werden geselecteerd: 1] principes van patiëntveilig-

heid; 2] menselijke factoren; 3] effectief teamwerk; 4] bijdragen aan veiligere zorg; en 5] 

juridische aspecten van patiëntveiligheid. Geselecteerde onderwijsmethoden waren onder 

meer workshops, praktijkopdrachten, coaching en toetsing.  

Dit onderzoek liet zien dat een inventarisatie van behoeften onder belanghebbende 

partijen, de betrokkenheid van deze partijen in het ontwikkelingsproces stimuleert en dat 

dit waardevolle input kan opleveren bij de ontwikkeling van patiëntveiligheidsonderwijs 

voor arts-assistenten. 

 

Hoofdstuk 4 biedt inzicht in de effecten van een tweedaagse patiëntveiligheidscursus voor 

arts-assistenten op de attitudes, intenties en gedrag ten aanzien van incidentmelden. De 

geëvalueerde cursus had tot doel om de kennis, attitudes en vaardigheden van arts-

assistenten te vergroten om zo onbedoelde gebeurtenissen en onveilige situaties in een 

vroeg stadium te kunnen herkennen en hierop te kunnen anticiperen.  

Data werd verzameld door op drie momenten vragenlijsten af te nemen: voorafgaand aan 

de cursus, direct na afloop van de cursus en zes maanden na de cursus. Op alle drie de 

meetmomenten was de respons 100% (n=33). Direct na de cursus, alsmede tijdens de 

follow-up na zes maanden werden significante verschillen gevonden in attitudes en 

intenties ten aanzien van incidentmelden. Er werden echter geen significante verschillen 

gevonden in het incidentmeldgedrag van arts-assistenten.  

Dit onderzoek liet zien dat patiëntveiligheidsonderwijs positieve effecten op langere termijn 

kan hebben op attitudes en intenties van arts-assistenten ten aanzien van incidentmelden. 

Om daadwerkelijk tot gedragsverandering te komen is echter meer noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 5 beschreef verder onderzoek naar de effecten van een patiëntveiligheidscur-

sus voor arts-assistenten. Deze cursus bestond uit twee dagen met zowel plenaire sessies, 

als sessies in kleinere groepjes om interactief leren te stimuleren. Om ervaringsleren te 

stimuleren kregen arts-assistenten praktijkopdrachten mee voor de vier tot zes weken 

durende periode tussen de twee cursusdagen.  

Om de cursus te evalueren werden kennis, vaardigheden, attitudes, intenties en gedrag 

ten aanzien van incidentmelden gemeten bij arts-assistenten. Deze studie had een 

gecontroleerd design met follow-up metingen en drie dataverzamelmethoden: 1] 

vragenlijsten afgenomen voorafgaand aan, direct na afloop van en drie maanden na de 

cursus; 2] incidentmeldingskaartjes ingevuld door cursusdeelnemers tijdens de cursus; en 

3] meldgegevens van arts-assistenten uit incidentmeldsystemen van ziekenhuizen. 

Vierenveertig arts-assistenten namen deel in de interventiegroep en volgden de 

patiëntveiligheidscursus. Drieëndertig arts-assistenten van een vergelijkbaar ziekenhuis 

namen deel in de controlegroep. Positieve veranderingen in kennis, vaardigheden en 

attitudes werden gevonden na de cursus. Deelnemers vulden 165 incidentmeldingskaart-

jes in, waarmee werd aangetoond dat zij over de vaardigheden beschikten om incidenten 

waar te nemen. De intenties van arts-assistenten om incidenten te melden waren positief 

op alle meetmomenten. Arts-assistenten die vooraf incidenten hadden gemeld, meldden 

meer incidenten na de cursus. Echter, het aantal meldende arts-assistenten nam niet toe. 

Een toename van incidentmeldingen door arts-assistenten werd waargenomen middels 

het incidentmeldsysteem van het interventieziekenhuis.  

Geconcludeerd werd dat het patiëntveiligheidsonderwijs op zowel korte, als langere 

termijn, positieve effecten kan hebben op kennis, vaardigheden, attitudes en in beperkte 

mate op gedrag van arts-assistenten met betrekking tot incidentmelden.  

 

Hoofdstuk 6 onderzoekt de langere termijn effecten van patiëntveiligheidsonderwijs voor 

arts-assistenten door te focussen op hun intenties en daadwerkelijk genomen acties op 

het gebied van patiëntveiligheidsverbetering. Vier disciplineoverstijgende tweedaagse 

patiëntveiligheidscursussen werden georganiseerd waaraan 71 arts-assistenten van vijf 

ziekenhuizen deelnamen. Twee cursussen werden georganiseerd vanuit een academisch 

ziekenhuis en twee vanuit een algemeen opleidingsziekenhuis. Aan het eind van de 

cursussen werd aan de deelnemers gevraagd een actiepunt te formuleren om de 

patiëntveiligheid te verbeteren. Drie maanden nadien werden semi-gestructureerde 

interviews afgenomen bij deze arts-assistenten om inzicht te krijgen in de acties die waren 

ondernomen, welke factoren van invloed waren geweest op het patiëntveiligheidsverbe-

tergedrag en om reacties te peilen ten aanzien van het patiëntveiligheidsonderwijs. De 

gegeven antwoorden werden geanalyseerd middels een inductieve benadering. De 

actiepunten en beïnvloedende factoren werden geclassificeerd aan de hand van drie 

gezondheidszorgniveaus: 1] de individuele professional, dit verwijst naar de arts-

assistenten; 2] de sociale context, dit staat voor de collega’s of de afdeling van arts-

assistenten; en 3] de organisatiecontext, dit refereert naar de organisatie waarin de arts-

assistenten werkzaam zijn.  

In totaal werden 69 (97%) arts-assistenten geïnterviewd, die tezamen 91 actiepunten 

hadden geformuleerd. Actiepunten hadden met name betrekking op de individuele 

professional of de sociale context van arts-assistenten. De meest genoemde actiepunten 

waren: verbetering van organisatie van eigen werk / volgen van protocollen en verbeteren 
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van cultuur / onderwijzen van collega’s over patiëntveiligheid. Tweeënzestig (90%) arts-

assistenten gaven aan actie te hebben ondernomen, hoewel slechts 50 (55%) actiepunten 

volledig waren uitgevoerd. Uitgevoerde acties waren met name gerelateerd aan de 

individuele professional en minder aan de sociale- of organisatiecontext. Uitkomsten van 

ondernomen acties waren onder meer: aanpassing van eigen werkstructuur; patiëntvei-

ligheidsonderwijs voor collega’s; efficiëntere en meer gestructureerde informatieover-

dracht richting collega’s; en melden van incidenten. Stimulerende factoren waren onder 

meer: bewustzijn van het belang van de te nemen actie; aanmoedigende attitude van 

collega’s; en deelname aan patiëntveiligheidsonderwijs. Belemmerende factoren waren 

onder meer: negatieve attitudes van collega’s; hoge werkdruk; hiërarchie; en wisselen van 

werkplek. De meeste arts-assistenten waren zeer enthousiast over de cursus, zij gaven aan 

dat het interessant was en erkenden het belang van het onderwijzen van dergelijke 

materie aan arts-assistenten. De meeste arts-assistenten waren ook tevreden over de 

structuur van de cursus en de gehanteerde onderwijsmethoden. Sommige arts-assistenten 

boden suggesties ter verbetering van het onderwijs, bijvoorbeeld om deze cursus aan 

beginnende arts-assistenten aan te bieden, om deze cursus ook aan andere zorgverleners 

aan te bieden en om af en toe opfrismomenten te organiseren om zo de materie onder de 

aandacht te houden.  

Er werd geconcludeerd dat arts-assistenten diverse intenties hadden om bij te dragen aan 

verbetering van de patiëntveiligheid. Hoewel diverse acties waren ondernomen, bleef 

echter een lacune waarneembaar tussen intenties en feitelijk gedrag. Om een actievere 

bijdrage van arts-assistenten te bereiken op het gebied van patiëntveiligheidsverbetering, 

dient aandacht te worden geschonken aan het wegnemen van de gedragsbelemmerende 

factoren, waarvan de meeste zijn gerelateerd aan de context van arts-assistenten.  

 

Hoofdstuk 7 van dit proefschrift biedt inzicht in belemmerende factoren die arts-

assistenten ervaren bij het melden van incidenten en zette mogelijke oplossingen 

daarvoor uiteen die door arts-assistenten waren aangedragen. Voor dit onderzoek werden 

drie focusgroepdiscussies georganiseerd. Aan elk van deze groepsdiscussies namen zes tot 

acht arts-assistenten deel, wat resulteerde in een totaal van 22 deelnemers. Voor analyse 

van de uitgeschreven discussies (transcripten) werd een inductieve benadering gehan-

teerd.  

Arts-assistenten meldden niet alle incidenten vanwege een negatieve attitude ten aanzien 

van het melden, omdat zij een niet-stimulerende cultuur ervaren, en door een beperkt 

(ervaren) vermogen om te melden. Geopperde oplossingen om deze barrières weg te 

nemen waren onder meer: bieden van mogelijkheden om anoniem te melden; geven van 

feedback; creëren van een incidentmeldcultuur; vereenvoudigen van de incidentmeldpro-

cedure; verhelderen van wat en hoe te melden; en prikkelen om te melden. 

 

Hoofdstuk 8 geeft een samenvatting en bediscussieerd de voornaamste bevindingen en 

methodologische overwegingen van de onderzoeken in dit proefschrift. Bovendien 

worden aanbevelingen gegeven voor de organisatie van patiëntveiligheidsonderwijs voor 

arts-assistenten en voor het stimuleren van de participatie van arts-assistenten in 

patiëntveiligheidverbeteringen. Ten slotte worden suggesties voor toekomstig onderzoek 

voorgesteld.  
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De onderzoeken in dit proefschrift vonden een aantal veelbelovende effecten van een 

tweedaagse patiëntveiligheidscursus voor arts-assistenten. De evaluaties lieten zien dat 

deze cursussen zowel op korte, als op langere termijn, positieve invloed kunnen hebben 

op kennis, vaardigheden, attitudes en in beperkte mate op gedrag van arts-assistenten 

met betrekking tot incidentmelden. Belemmerende factoren die arts-assistenten 

bemerkten bij het ondernemen van patiëntveiligheidsverbeteracties bevonden zich met 

name op het niveau van de sociale- en organisatiecontext van arts-assistenten, dus 

gerelateerd aan collega’s, afdeling of organisatie. Om patiëntveiligheidsverbetergedrag 

door arts-assistenten te bevorderen is het belangrijk dat er naast onderwijskundige 

inspanningen, ook aandacht is voor het wegnemen van ervaren barrières. De door arts-

assistenten geopperde praktische suggesties hiervoor werden opgenomen in de implicaties 

voor de praktijk en de aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.  

 

Implicaties gerelateerd aan de opzet van patiëntveiligheidsonderwijs  

- Betrek mensen in de ontwikkeling van patiëntveiligheidsonderwijs 

Het samenbrengen van veel kennis (bijvoorbeeld van onderwijskundigen, patiëntvei-

ligheidsexperts, ziekenhuismanagers, arts-assistenten en opleiders) kan van meer-

waarde zijn bij de ontwikkeling van onderwijs. Tegelijkertijd stimuleert betrokken-

heid in het ontwikkelingsproces mensen tot nadenken over het onderwerp en kan dit 

bijdragen aan het creëren van draagvlak voor het onderwijs.  

- Train meerdere arts-assistenten per afdeling 

Het trainen van meerdere arts-assistenten per afdeling in dezelfde patiëntveilig-

heidsprincipes maakt het voor hen gemakkelijker om samen te werken bij het verbe-

teren van de patiëntveiligheid op de afdeling. Samen de patiëntveiligheidscursus 

hebben gevolgd zet aan tot meer discussie over dit onderwerp, kan resulteren in een 

gevoel van verbondenheid en wanneer de getrainde arts-assistenten weer terug in 

de praktijk zijn kunnen zij fungeren als buddy’s op het gebied van patiëntveiligheids-

verbetering. 

- Bied patiëntveiligheidscursussen in begin van opleiding 

In het begin zijn arts-assistenten nog het meest zoekende naar juiste werkroutines 

en staan zij dikwijls open voor integratie van nieuwe werkstrategieën. Bovendien 

hebben arts-assistenten dan vaak nog weinig werkervaring, wat een risicofactor zijn 

kan voor de patiëntveiligheid. 

- Stimuleer het maken van actieplannen & blijf hier aandacht aan schenken 

Het creëren van actieplannen stimuleert vooraf na te denken en te discussiëren over 

mogelijke belemmerende factoren en oplossingen. Om te voorkomen dat intenties 

verzanden is het belangrijk dat deze actieplannen onder de aandacht worden gehou-

den. 

- Maak gebruik van ervaringen van arts-assistenten 

Arts-assistenten hebben veel op ervaring gebaseerde casuïstiek paraat waarin de 

patiëntveiligheid in het gedrang was en zij zijn dikwijls bereid om hier over te discus-

siëren in een groep met andere arts-assistenten. Het gebruiken van deze casuïstiek 

stimuleert arts-assistenten om de cursusmaterie te koppelen aan hun eigen werk. 

Het gebruik van eigen casuïstiek wordt in het bijzonder aanbevolen voor het oefenen 

van incidentanalyse en het construeren van verbeterstrategieën.  

- Integreer patiëntveiligheid in andere onderwijsmomenten 
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Integratie van patiëntveiligheid in andere onderwijsmomenten kan het beklijven van 

de onderwezen materie ten goede komen, doordat het kan fungeren als opfrismo-

menten. Wanneer patiëntveiligheid is verweven in onderwijsmomenten in de prak-

tijk, kan dit bovendien ertoe bijdragen dat de patiëntveiligheidsprincipes gemakkelij-

ker worden gekoppeld aan de dagelijkse praktijk van arts-assistenten. 

 

Implicaties gerelateerd aan aanpassingen in de context van arts-assistenten 

- Focus op en informeer over patiëntveiligheid 

Een expliciete continue focus op patiëntveiligheid is noodzakelijk in ziekenhuisbeleid 

en in het onderwijs voor arts-assistenten. Arts-assistenten dienen te worden geïn-

formeerd over acties die zijn ondernomen op dit gebied, waarin dit geresulteerd 

heeft en wat er nog gedaan gaat worden. In het bijzonder is dit een taak voor zie-

kenhuismanagers en voor personen die zijn betrokken bij (de ontwikkeling van) me-

disch onderwijs. 

- Train tevens de context van arts-assistenten 

Het onderwijzen van collega’s van arts-assistenten (bijvoorbeeld verpleegkundigen 

en medisch specialisten) is belangrijk voor stimulering van een open cultuur. Oplei-

ders zijn in het bijzonder een belangrijke groep die het gedrag van arts-assistenten 

sterk kunnen beïnvloeden, aangezien zij de onderwijzers én de beoordelaars zijn van 

arts-assistenten.  

- Moedig patiëntveiligheidsinitiatieven aan 

Het gewenste patiëntveiligheidsgedrag dient te worden aangemoedigd en geprezen 

om te zorgen dat dit gedrag wordt behouden.  

- Vereenvoudig systemen en procedures 

Systemen en procedures dienen gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk te 

zijn. Om knelpunten in bestaande systemen en procedures bloot te leggen wordt 

aanbevolen om hier met gebruikers over in gesprek te gaan.  

- Betrek arts-assistenten actief bij patiëntveiligheidsverbeteringen 

Arts-assistenten zijn dikwijls bereidwillig om knelpunten in de zorg te identificeren en 

mee te denken over een constructieve aanpak hiervan. De unieke positie van arts-

assistenten in de zorg (bijvoorbeeld door het regelmatig wisselen van werkplek) 

maakt hen bijzonder geschikt voor het geven van feedback en suggesties ter verbete-

ring.  

- Beperk de werkdruk van arts-assistenten 

Voor het aanpassen van gedrag kan extra tijd gewenst zijn om het nieuwe gedrag te 

oefenen en te integreren in bestaande routines. Tijdgebrek kan patiëntveiligheids-

verbetergedrag belemmeren. Dit aspect is in het bijzonder van belang voor algemene 

opleidingsziekenhuizen.  

 

Implicaties voor toekomstig onderzoek 

De onderzoeken beschreven in dit proefschrift kunnen worden beschouwd als een eerste 

aanzet van onderzoek omtrent patiëntveiligheidsonderwijs voor arts-assistenten in 

Nederland. Er valt nog heel veel meer te onderzoeken op dit gebied. Toekomstig 

onderzoek dient zich te richten op het nader onderzoeken van de effecten van patiëntvei-

ligheidsonderwijs en de aanpak van de geïdentificeerde barrières. Voor toekomstig 

onderzoek wordt aangeraden gebruik te maken van een combinatie van uitkomstmaten 
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en indien mogelijk van objectieve uitkomstmaten (bijvoorbeeld onafhankelijke observaties 

in de praktijk; onderzoek van patiëntendossiers; of gegevens uit incidentmeldsystemen). 

Het heeft de voorkeur om daarbij gebruik te maken van controlegroepen, randomisatie, 

follow-up metingen op langere termijn en gevalideerde onderzoeksinstrumenten.  

Nader onderzoek is noodzakelijk voor het verkrijgen van inzicht in de volgende onder-

zoeksvragen: 

- Zijn er andere effecten die onze patiëntveiligheidscursus teweeg heeft gebracht, 

maar welke niet met onze meetinstrumenten waarneembaar waren?  

- Wat is de relatie tussen specifieke cursusinhoud en -effecten? 

- Wat is de meest effectieve methode om patiëntveiligheidsverbetergedrag bij arts-

assistenten te stimuleren? 

- Wat zijn de effecten zijn van een training samen met andere zorgverleners (bijvoor-

beeld verpleegkundigen en medisch specialisten)? 

- Wat zijn de effecten zijn van een training voor arts-assistenten van één discipline? 

- In welke mate spelen de geïdentificeerde barrières een rol bij het verhinderen van 

patiëntveiligheidsverbetergedrag bij arts-assistenten? 

- Wat zijn de mogelijkheden om de voornaamste belemmerende factoren aan te 

pakken? 

- Wat is het effect van interventies gericht op het wegnemen van deze belemmeren-

de factoren? 

- Hoe kunnen meetinstrumenten worden gevalideerd? 

 

Conclusie 

De onderzoeken in dit proefschrift laten zien dat een tweedaagse patiëntveiligheidscursus 

voor arts-assistenten kan bijdragen aan een vergroot patiëntveiligheidsbewustzijn in deze 

groep, dat dit een positieve invloed kan hebben op attitudes en intenties van arts-

assistenten en dat het de ontwikkeling van specifieke patiëntveiligheidsvaardigheden kan 

stimuleren, zoals het waarnemen en analyseren van incidenten. Hoe dit kan worden 

omgezet naar langdurig patiëntveiligheidsverbetergedrag is een belangrijk onderwerp 

voor toekomstig onderzoek, maar verwacht wordt dat dit uitsluitend kan worden bereikt 

wanneer patiëntveiligheid een vast onderdeel vormt en geïntegreerd is in formeel en 

informeel leren van arts-assistenten. 
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