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Voorwoord 
 
Ter afronding van de opleiding tot middelbaar Veiligheidskundige heb ik een 
afstudeeronderzoek gedaan in de periode van 1 maart tot 1 september 2015. 
Zorgwaard heeft opdracht gegeven om een onderzoek naar de mogelijke wijzigingen 
in arbeidsomstandigheden te verrichten naar aanleiding van de invoering van de Wet 
Langdurige Zorg. 
 
Zorgwaard heeft zijn werkveld afgebakend binnen de Hoeksche Waard en is daarmee 
een middel grote zorgorganisatie die zich richt op het verlenen van zorg in het 
verpleeg, verzorging, thuiszorg en revalidatie segment. 
Binnen Zorgwaard werken 1200 medewerkers en zijn1000 vrijwilligers actief. 
Zorgwaard heeft veiligheid hoog op de agenda’s staan, van uit de 
veiligheidsmanagementcommissie wordt voortdurend gezocht naar mogelijke 
bedreigingen die kunnen voortvloeien uit interne veranderingen maar ook naar de 
risico’s die kunnen voorvloeien uit externe veranderingen. 
 
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit de invoering van de Wet Langdurige 
Zorg en heeft ten doel de mogelijke arbeidsrisico’s die kunnen voortvloeien na 
invoering van de wet in beeld te brengen, deze te wegen en hier beheersmaatregelen 
op toe te kunnen passen. 
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Wet Langdurige Zorg, uitkomsten uit 
meldingen en metingen en relevante publicaties uit de branche. 
Tevens is een onderzoek gedaan onder de medewerkers. 
 
Via deze weg wil ik Ina int Veld en Theus van der Poel bedanken voor hun 
begeleiding tijdens het uitvoeren van het onderzoek, het uitwerken van de gegevens 
en het formuleren van de adviezen. 
 
Henk Luijendijk 
Veiligheidscoördinator 
1 maart – 1 september 2015 
Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige 
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Samenvatting 
 
Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg ingevoerd, waarbij de structuur van de 
dienstverlening en de verantwoording substantieel veranderd. 
Deze veranderingen kunnen invloed hebben op de arbeidsrisico’s voor de medewerkers van 
Zorgwaard. Om een goed beeld van deze arbeidsrisico’s het ik een onderzoek gedaan met 
als probleemstelling: 
 
Aan welke arbeidsrisico’s worden de medewerkers van de Zorgwaard blootgesteld n.a.v. de 
veranderingen voortvloeiend uit het invoeren van de Wet Langdurige Zorg en hoe kan 
Zorgwaard deze risico’s beperken? 
 
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de wijzigingen voortvloeien uit de Wlz er 
niet toe leiden dat het hele beleid rond psychosociale arbeidsbelasting gewijzigd moet 
worden. Wel komt uit het onderzoek naar voren dat voorin het zorgtraject met name de 
risico’s op agressie hoger gewogen worden. 
Wanneer de cliënt voor het eerst contact heeft met een medewerker van de organisatie is er 
een hoog gespannen verwachtingspatroon. Vaak moeten deze verwachtingen bijgesteld 
worden en lijdt dit tot agressie tussen medewerker, cliënt en mantelzorger. 
 
Om de risico’s bij intake en indiceren te beperken is het aanpakken van de bron de beste 
oplossing. Dit kan gedaan worden door voor dat de medewerker de cliënt daadwerkelijk 
spreekt de cliënt en zijn mantelzorger van juiste en passende informatie te voorzien. 
Client en mantelzorger krijgen hierdoor de tijd hun behoefte beter te matchen op de 
mogelijkheden die geboden worden. 
Medewerkers zijn de brenger van de boodschap, ook na juiste en volledige voorinformatie zal 
de boodschap die gebracht moet worden niet altijd passen bij de verwachtingen van de cliënt 
en mantelzorger. Daarom is het informeren en trainen van specifieke groepen medewerkers 
noodzakelijk. Voor de medewerkers van Zorg en –dienstbemiddeling en de 
wijkverpleegkundige verdienen extra aandacht. Maar ook de medewerkers die WMO 
handeling verrichten lopen meer risico omdat juist in deze diensten stevig gesneden wordt. 
 
Naast de cliënt risico’s is ook duidelijk geworden dat medewerkers druk kunnen ervaren na 
het bijstellen van de bezetting en formatie binnen hun werkveld met het risico op psychisch 
sociale overbelasting door een te hoge werkdruk. 
 
Kort:  

 Cliënt volledig en correct schriftelijk informeren voor de indicatie en intake 

 Medewerkers informeren over de mogelijke risico’s 

 Medewerkers bekwamen in het signaleren van risico’s, en het beheersen van 
calamiteiten. 

 Stel vaste procedures op voor gesprekken zodat er geen kwalitatieve verschillen 
tussen de gesprekken zit. 

 Informeer tijdig en volledig als het gaat om afbouw formatie en begeleid dit proces 
met individuele medewerkers. 
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1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in welke situatie Zorgwaard zich bevindt ten 
opzichte van het inzicht in de huidige risico’s na de invoering van de Wlz. 
Vanuit de gerezen vragen wordt richting gegeven aan het onderzoek en de opzet 
daarvan. 
  

1.1. Aanleiding 
Conform de Arbeidsomstandigheden wet artikel 5 dient de werkgever in een 
inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast leggen welke risico’s de arbeid voor de 
werknemers met zich brengt. Bij wijzigen van werkmethodes of werkomstandigheden 
en wanneer de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe 
aanleiding geven, dienen de risico’s opnieuw in kaart gebracht te worden. 
 
Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg ( Wlz) ingevoerd, waarbij de structuur 
van dienstverlening en verantwoording substantieel veranderd. 
De Wet langdurige zorg, met daarin de nieuwe Wmo en het Scheiden wonen zorg 
schudden de langdurige zorg op. Sleutelwoorden die naar voren komen bij deze 
veranderingen zijn, langer thuis blijven wonen, eigen regie, participatiemaatschappij, 
thuiszorg, welzijn, mantelzorg en informele zorg.  
Zorginstellingen en gemeenten moeten méér gaan doen met minder geld. 
Waar eerst de zorgverzekeraar verplicht was kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren 
verschuiven nu taken naar de Gemeentes die nog niet volledig in beeld heeft welke 
rol ze spelen in deze veranderingen.  
De zorg staat onder druk en er wordt steeds meer van de medewerker verwacht. 
In de korte periode dat de wet van kracht is lijkt er een stijging te zijn van incidenten. 
Vooral het aantal meldingen van agressie tegen zorgmedewerkers stijgt en is hierdoor 
punt van aandacht. De branche specifieke risico’s op het gebied van psychisch 
sociale arbeid door agressie staan echter al enige jaren met extra aandacht op de 
agenda bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en deze 
inspecteert of de werkgever zich houdt aan geldende wet en regelgeving. 
Om aan de Arbo wettelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen moet onderzocht 
worden of er een veranderd risicoveld is, en deze in relatie is met de veranderingen in 
de bedrijfsvoering ingezet door Wlz.  
Deze veranderingen zijn de aanleiding voor dit onderzoek 
De vraag is dus zijn de veranderingen van invloed op de werkomgeving en risico’s 
van de medewerker (voorbeeld: door langer thuis wonen van cliënten met een 
beginnende dementie stijgt het aantal meldingen agressie door onbegrepen gedrag). 
Het is nog niet duidelijk welke arbeidsrisico’s de veranderingen in de zorg met zich 
meebrengen 
 
Vooral agressie tegen medewerkers in de zorg is een punt van aandacht.  
 
Minister Schippers: 'Agressie tegen zorgverleners is onacceptabel. Ook als agressie 
onderdeel is van het ziektebeeld dan is het niet de bedoeling dat we dat normaal 
vinden. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek'. 02-09-2013 (www.Rijksoverheid.nl) 
 
Veilige zorg, veilige zorgrelatie en veilig werken in de zorg, daar moeten cliënten en 
medewerkers in de zorg op kunnen vertrouwen.  
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1.2. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Aan welke arbeidsrisico’s worden de medewerkers van de Zorgwaard blootgesteld 
n.a.v. de veranderingen voortvloeiend uit het invoeren van de Wet Langdurige Zorg 
en hoe kan Zorgwaard deze risico’s beperken? 
 

1.3. Doelstelling 
Er is inzicht in welke invloed de Wlz heeft op de eisen vanuit de 
Arbeidsomstandighedenwet.  
Er zijn adviezen voor het MT opgesteld.  
De procedures zijn aangepast en het implementatietraject is beschreven, zodanig dat 
medewerkers van Zorgwaard een veilige werkplek geboden wordt. 

 
1.4. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het literatuuronderzoek besproken. Hierbij wordt getracht 
antwoord te vinden op de onderzoeksvraag door middel van bestudering van de wet 
en regelgeving, normen, vakbladen en theorieën. Gebruikte wet en regelgeving zijn 
de Arbeidsomstandighedenwet en Wlz, informatie uit branchevereniging ActiZ en 
Bint. Hoofdstuk 3 behandeld de resultaten uit het  veldonderzoek welk gehouden is 
onder medewerkers, leidinggevende en MT. Hoofdstuk 4 bevat de conclusie. Ten 
slotte worden de aanbevelingen gedaan in hoofdstuk 5. 
 
1.4.1 Begripsbepaling: 
Veiligheid; 

 Het bewust nemen van aanvaardbare risico’s ( VCA ) 
Risico; 

 De kans dat geconstateerde gevaren daadwerkelijk tot uiting komen en het 
effect van de blootstelling hiervan op de omgeving in definitie: kans x effect x 
blootstelling ( Fine en Kinney model) 
 

Ten behoeve van de afbakening wil ik de volgende begrippen nader omschrijven. 
Medewerkers:  Personen met een dienstverband bij Zorgwaard 
Vrijwilligers:  Personen met een vrijwilligersovereenkomst bij Zorgwaard 
Cliënt:   Personen die diensten afnemen bij Zorgwaard 
Mantelzorger:  Personen uit het sociale domein van cliënt. 
Veilige werkplek Conform arbeidsomstandigheden wet. 

 
 

1.5. Beschrijving van de organisatie 
Zorgwaard is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie op het gebied van 
ouderen zorg in de Hoeksche Waard. Zorgwaard heeft 11 locaties waarbij de cliënt zo 
veel mogelijk in zijn / haar eigen (sociale) omgeving kan zijn. Er werken ongeveer 
1200 medewerkers en 1000 vrijwilligers in de organisatie. 
Zorgwaard bied de volgende diensten aan: 

 Revalidatie en reactivering 

 Verpleeghuiszorg voor psychogeriatrische en somatische cliënten 

 Zorg in een verzorgingshuis 

 Begeleiding voor cliënten met gedragsproblematiek 

 Dagbehandeling voor psychogeriatrische en somatische cliënten 

 Terminale zorg 

 Eerstelijns ergotherapie, fysiotherapie en logopedie 

 Dieetadvisering 
Organisatorische is Zorgwaard opgedeeld in drie regio’s.  

 Regio oost 

 Regio west 
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 Thuiszorg 
De regio’s staan onder verantwoording van de regiomanager en er is een 1 hoofdige 
Raad van Bestuur Dhr. N. de Pijper. 

 
Organogram Zorgwaard 
 
  

Cliënten

Manager Services

Zorgmanagers

RvE’s zorg

Uitvoerende teams

zorg

Zorgmanager

WMO/ begeleiding
Manager 

Horeaca

Manager 

RVE-behandeling en

welzijn

SOG /VS /behandelaars

Team welzijn

Mantelzorg

Vrijwilligers Coördinatoren

Zorgmanagers

RvE’s zorg

Uitvoerende teams horeca
Uitvoerende teams 

services

Uitvoerende teams

zorg

Cie. OR

Regio Manager West
Regio Manager Oost

Cie. OR Cie. OR

Planning

Manager Thuiszorg

Raad van bestuur

Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Part icipantenraad

Raad van Toezicht

Bestuursbureau:

 Secretariaat

 Pastoraat

 Kwaliteit

 P.R. Marketing en verkoop

 P en O

 Innovatie

 Opleiding en Ontwikkeling

 Zorg-en dienstbemiddeling

Bureau ondersteuning 

Bedrijfsvoering:

 Cliëntenadministrat ie

 Salarisadministratie

 Financiële administratie

Uitvoerende teams

Huishoudelijke zorg en 

begeleiding

Zorg-en dienstbemiddeling

Wijkverpleegkundigen

Zelforganiserendeteams
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2. Literatuuronderzoek 
Het literatuuronderzoek richt zich op de bestudering van de relevante wetten en de 
inkoopdocumenten.  
 
2.1 Wet en regelgeving 
De voor dit onderzoek relevante wetten zijn:  

 Arbeidsomstandigheden Wet 

 Wet langdurige zorg (WLZ) 

 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO2015) 

 Zorgverzekeringswet (Zvw) 
De voor dit onderzoek relevante inkoopdocumenten zijn: 

 Inkoopdocument 2015 

 Inkoopdocument 2016 

 Inkoopdocument WMO gemeente Binnenmas 

 Inkoopdocument WMO gemeente Korendijk 

 Inkoopdocument WMO gemeente Crom-Strijen 
 

2.1.1. Arbeidsomstandigheden wet 
Dit is de basis van de wetgeving met betrekking tot veilig werken. Deze kaderwet geeft 
algemene bepalingen voor de plekken waar arbeid wordt verricht en een gezagsverhouding 
heerst. De Arbeidsomstandigheden wet omvat de regels die in acht genomen moeten 
worden door Zorgwaard als werkgever van de 1200 medewerkers en verantwoordelijke voor 
1300 vrijwilligers. Om deze verplichting de juiste invulling te geven is er een Arbobeleidsplan 
opgesteld waarin beschreven wordt hoe er gehandeld dient te worden om recht te doen aan 
de regels uit de Arbeidsomstandigheden wet. 
 
De uitwerking van de Wet staan in het Arbeidsomstandigheden besluit. Hierin staat per 
onderwerp een hoofdstuk waarin alle voor dat onderwerp geldende voorschriften staan. 
 
De nadere uitwerking van de onderwerpen uit het besluit volgen in de 
Arbeidsomstandighedenregeling. In deze regeling wordt nadere uitleg gegeven voor 
bepaalde onderwerpen uit Arbowet en –besluit maar behoort ook tot de reguliere wetgeving. 
Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling bieden houvast bij het 
toepassen van de wettelijke voorschriften. 
Hoewel de arbobeleidsregels geen bindende voorschriften zijn geven ze aan hoe het vereiste 
beschermingsniveau bereikt kan worden. 
 
De beleidsregels zijn vervallen en voor een groot deel vervangen door de Arbo-catalogus, 
deze kunnen opgesteld worden door de branche of door het bedrijf zelf. 
 
2.1.2. Artikel 3, 5, 8  
Zorgwaard is verplicht conform de Arbeidsomstandighedenwet het risicoveld van de 
werkzaamheden in beeld te brengen, hier beheersmaatregelen op te treffen en de 
medewerkers hierover te informeren en te instrueren.  

 De medewerkers en vrijwilligers moeten veilig en gezond hun taken kunnen 
verrichten en dit kunnen blijven doen om zo na de pensioengerechtigde leeftijd nog 
onderdeel van de maatschappij te kunnen blijven.  
( artikel 3 Arbeidsomstandigheden wet).  

 Zorgwaard  is verantwoordelijk voor een volledige en actuele Risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E). Hierin staat beschreven welke risico's de werknemers lopen tijdens 
hun werk. De RI&E bevat een lijst van arbeidsongevallen en een plan van aanpak. In 
dit plan van aanpak staat beschreven welke maatregelen zullen worden genomen in 
verband met de eerder beschreven risico's. Zowel de RI&E als het plan van aanpak 
worden in samenwerking met deskundige werknemers opgesteld. 
( artikel 5 Arbeidsomstandigheden wet) 
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Nu door de invoering van de Wlz er een kans bestaat dat de werkprocessen wijzigen 
is het conform artikel 5 lid 4 verplicht te onderzoeken of de risico-inventarisatie 
gewijzigd dient te worden.  

 Zorgwaard dient ervoor te zorgen dat de medewerkers doeltreffend worden ingelicht 
over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, evenals over 
de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
( artikel 8 Arbeidsomstandigheden wet).  
Mede door dat op het moment dat de Wlz ingevoerd word het nog niet mogelijk is 
conform artikel 5 lid 5 de medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden op de 
hoogte te stellen van de risico’s niet mogelijk is zal er in de overgangsfase 
medewerkers duidelijk geïnformeerd moeten worden over het ontbreken van 
duidelijkheid over de risico’s 

 
2.1.3 Psychosociale arbeidsbelasting 
Zorgwaard is verplicht conform 4 art 2.15 uit het Arbobesluit beleid te voeren t.a.v. het 
voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Middels een RI&E dient er in beeld te zijn 
welke risico’s de medewerkers lopen. De maatregelen dienen in een plan van aanpak 
opgenomen te zijn en hier moet actie op ondernomen worden. 
 
2.1.4. Preventie 
Binnen Zorgwaard zijn er 3 preventie medewerkers aangesteld.  
Psychosociale arbeidsbelasting en welzijn: André Ronner, personeelsadviseur  
Fysieke belasting zorg en biologische agentia: Mari Noordzij, hoofd bestuur bureau 
Fysieke belasting overige diensten: Henk Luijendijk, staffunctionaris Veiligheid 
Artikel 13 geeft aan dat de werkgever zich bij moet laten staan door deskundige werknemers. 
Zeker in de overgangsfase zullen de preventie medewerkers alert moeten zijn op mogelijke 
risico’s. Tussentijds zullen de ervaringen uit het werkveld conform artikel 3 lid 4 getoetst 
moeten worden aan de huidige maatregelen. 
 
2.1.5. Beleid Zorgwaard 
In het Arbobeleidsplan is opgenomen dat er binnen Zorgwaard een actuele RI&E 
beschikbaar is, voor de bevindingen een plan van aanpak geschreven is en de voortgang 
geëvalueerd wordt. 
Tevens is omschreven dat wanneer er wijzigingen in het werkproces plaats vinden de RI&E 
aangepast wordt. ( artikel 5 Arbeidsomstandigheden wet) 
 
Met de invoering van de Wet langdurige zorg veranderen de werkwijze en moet er de vraag 
gesteld worden of de veranderingen van dien aard zijn dat ze een risico voor de 
medewerkers en vrijwilligers vormen. 
De Arbeidsomstandigheden wet omvat de regels die in acht genomen moeten worden door 
Zorgwaard als werkgever van de 1200 medewerkers en verantwoordelijke voor 1000 
vrijwilligers. Om deze verplichting de juiste invulling te geven is er een Arbobeleidsplan 
opgesteld waarin beschreven wordt hoe er gehandeld dient te worden om recht te doen aan 
de regels uit de Arbeidsomstandigheden wet. 
Dit is de basis van de wetgeving met betrekking tot veilig werken. Deze kaderwet geeft 
algemene bepalingen voor de plekken waar arbeid wordt verricht en een gezagsverhouding 
heerst.  
Onderwerp een hoofdstuk waarin alle voor dat onderwerp geldende voorschriften staan. 
 
Met de invoering van de Wet langdurige zorg veranderen de werkwijzen en moet de vraag 
gesteld worden of de veranderingen van dien aard zijn dat deze een risico voor de 
medewerkers en vrijwilligers vormen.  
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2.1.6. Huidige RI&E 
In 2012 is de RI&E getoetst door J.E. Bolt van Arbo Resources, binnen het werkveld van 
Zorgwaard zijn op een aantal gebieden aanvullende onderzoeken gedaan om een volledig 
beeld te krijgen van het risicoveld. Vooral fysieke belasting, psycho sociale arbeidsbelasting 
en biologische agentia behoeven aandacht.  
Conform 4 art 2.15 uit het Arbobesluit heeft Zorgwaard de maatregelen rond agressie en 
werkdruk opgenomen in het plan van aanpak. Tevens is vanuit de veiligheidscommissie het 
initiatief genomen om een projectgroep “Duidelijk over Agressie” te starten waarin de 
benodigde maatregelen worden besproken en getoetst wordt of deze maatregelen voldoende 
effect hebben. 
In het plan van aandacht is er invulling gegeven aan de methode waarop de extra eisen 
ingevuld gaan worden. Vervolgens zijn de taken toegewezen aan verantwoordelijke die 
belast zijn met de uitvoering. 
Het Plan van aanpak is vervolgens getoetst en hierop vind jaarlijks een 
voortgangsrapportage plaats in de jaarverslagen van de verantwoordelijke per taak. 
Een totaal rapportage wordt jaarlijks door de ARBO coördinator aan het MT aangeleverd 
welk na behandeling onder het personeel wordt verspreidt.  
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2.2.Wet langdurige zorg (Wlz) 
De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. De nieuwe wet Wlz vervangt de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De WLZ regelt dat de meest kwetsbare mensen in onze 
samenleving de zorg krijgen die zij nodig hebben met aandacht voor hun individuele welzijn. 
 
2.2.1. Inhoudelijk 
Aan de hand van individuele wensen, behoeftes en mogelijkheden kan een cliënt aanspraak 
maken op de volgende onderdelen: 

 het verblijf in een instelling; 

 persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging 

 behandeling en medische, gedragskunde op paramedische zorg die noodzakelijk is in 
verband met de aandoening, beperking of handicap; 

 algemene behandeling zoals algemene geneeskundige zorg (niet paramedische), 
behandeling van een psychische stoornis, farmaceutische en tandheelkundige zorg, 
tenzij de cliënt gebruikt maakt van Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket 
Thuis (MPT) of Persoons Gebonden Budget (PGB), dan moet een beroep worden 
gedaan op de ZorgVerzekeringsWet; 

 individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen; 

 vervoer naar de plek waar de cliënt begeleiding of behandeling ontvangt. 
 
Binnen de Wlz zijn vier leveringsvormen mogelijk: 

 zorg met verblijf: integraal pakket van zorg en wonen in een instelling: 

 zorg zonder verblijf- (VPT): integraal pakket van zorg en hotelmatige diensten in de 
eigen woning; 

 zorg zonder verblijf- (PGB): het geld wordt beheerd door de Sociale Verzekering Bank 
(SVB) en komt niet meer op de rekening van de cliënt; 

 zorg zonder verblijf- (MPT): slechts delen van het pakket aan zorg in natura thuis. 
Combinatie met PGB is mogelijk. 

 
2.2.2. Toegankelijkheid 
Het Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ) blijft verantwoordelijk voor de indicatiestelling (net als 
bij de AWBZ). Het CIZ stelt vast of iemand voldoet aan de toegangscriteria voor de Wlz. Aan 
de hand van zorginhoudelijke criteria wordt beoordeeld of iemand recht heeft op toegang tot 
de Wlz en dit is dus niet gebonden aan het aanbod van bijvoorbeeld de gemeente. Door het 
CIZ wordt een passend zorgprofiel opgesteld welk na het toegangsbesluit vertaald wordt in 
zorgafspraken voor de cliënt. Afspraken komen tot stand na een overleg met cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiger en de zorgaanbieder. Deze afspraken worden vastgelegd in het wettelijk 
verplichte zorg- of ondersteuningsplan, binnen Zorgwaard heet dit het Zorgleefplan. 
Het toegangsbesluit van het CIZ is voor onbepaalde tijd. 
 
Betrokkenheid en zeggenschap. 
In de Wlz is betrokkenheid en zeggenschap van de cliënt een belangrijk uitgangspunt. 
Cliënten krijgen meer verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en zeggenschap. Zij kunnen zelf 
hun zorgaanbieder kiezen en – binnen de randvoorwaarden – aangeven hoe en waar ze de 
zorg het liefst willen ontvangen. Ook zal het sociale netwerk van de cliënt betrokken moeten 
worden om de juiste zorg te kunnen leveren. Zorgwaard dient als professional de 
mantelzorger en vrijwilliger als gelijkwaardige partner in ondersteuning en zorg te zien en 
hun zoveel mogelijk te betrekken bij bijvoorbeeld het bespreken van het zorgplan. Vanuit de 
overheid wordt Zorgwaard gestimuleerd verbindingen te zoeken tussen zorgaanbieders en 
organisaties in het zorgdomein en in andere domeinen (zoals scholen en horeca). 
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2.2.3. Inkoop 
Wlz uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om de inkoop Wlz uit te voeren.  
In de aankoopprocedures eisen de inkopende partijen dat Zorgwaard voldoet aan een aantal 
uitgangspunten. Dat het beleid en bedrijfsproces zodanig is ingericht dat de volgende 
uitgangspunten wezenlijk onderdeel zijn van de organisatie doelstelling: 

 Clientgerichtheid; 

 Kwaliteit van leven; 

 In dialoog komen tot maatwerk; 

 Geen onnodige administratieve lasten; 

 Doelmatigheid. 
 
Om volgens wet- en regelgeving te kunnen werken en te voldoen aan de eisen gesteld aan 
de uitgangspunten door wetgeving en inkopende partijen zal Zorgwaard een aantal 
werkprocessen aan moeten passen. Hieronder volgt een uitwerking per uitgangspunt. 
 
2.2.4. Gevolgen 
De Wlz heeft een aantal harde doelstellingen die ervoor zorgen dat de inkopende partijen 
hun inkoopbeleid wijzigen; tevens verschuiven er verantwoordelijkheden tussen inkopers en 
krijgt de cliënt meer regie. Maar wat wijzigt er nu echt en welke zijn van invloed op het 
werkproces van de medewerkers van Zorgwaard? 
 
Om hier duidelijkheid in te krijgen heb ik de eisen uit de wet en de eisen vanuit de 
verschillende inkoopdocumenten verzameld en per uitgangspunt samengevoegd. 
Vervolgens zijn deze punten voorgelegd aan de werkgroep “Duidelijk over agressie” van 
Zorgwaard om gezamenlijk de invloed op het werkproces te kunnen beoordelen. 
In alinea 2.3 volgt een uitwerking per doelstelling. 
 
2.2.5. Gerelateerde wetten 
De probleemstelling richt zich op de veranderingen voortvloeiend uit de hervorming van de 
langdurige zorg door middel van de invoering van de WLZ. Echter zijn er voor Zorgwaard nog 
twee wetten die gewijzigd zijn om invulling te kunnen geven aan de hervorming langdurige 
zorg namelijk: 

 WMO2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

 Zvw: Zorgverzekeringswet 
Ik heb er voor gekozen om de wijziging voortvloeiend uit de WMO2015 en de Zvw ook op te 
nemen in het onderzoek omdat deze wetten onlosmakelijk verbonden zijn met de WLZ en 
omdat de huidige werkwijze intramuraal en extramuraal nu parallel loopt en dus beide wijzigt. 
Onderstaan de uitwerking geeft inzicht in welke veranderingen voor Zorgwaard van belang 
zijn om mee te nemen in de arbeidsrisico bepaling voor het personeel. 
 
In bijlage 7 het volledige onderzoek.  
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2.3. Doelstelling Wlz 
De Wlz heeft drie onderling samenhangende doelstellingen die in de uitvoering centraal 
staan: 

 Betere kwaliteit van zorg, wat in het bijzonder inhoudt dat de zorg die wordt geleverd 
beter aansluit bij de wensen van cliënten; hierdoor ontstaat er maatwerk; 

 Terugdringen van institutionalisering van de zorg door een groter beroep op de eigen 
regie van de cliënt en zijn omgeving; 

 Betere financiële houdbaarheid en beheersing van de langdurige zorg door toetsing 
van de te leveren zorg op kwaliteit en doelmatigheid. 

Met deze doelstelling als onderlegger dient Zorgwaard zich als aanbieder van zorg, zich te 
onderscheiden op het gebied van kwaliteit en cliëntondersteuning. Dit is richtinggevend in de 
aankoopprocedure van zorgkantoren, zorgverzekeraars en de gemeentes. 
 
2.3.1. Clientgerichtheid 

 Het zorgleefplan is van de cliënt, de regie over het zorgleefplan ligt dan ook bij de 
cliënt of zijn vertegenwoordiger. 

 Keuzes die gemaakt moeten worden over de verzorging van cliënt, worden samen 
met de professional bepaald. 

 De wensen van een cliënt kunnen in conflict komen met de geldende 
veiligheidsregels. Wanneer een cliënt bijvoorbeeld wenst om op onveilig schoeisel te 
lopen of graag risicovol voedsel wenst te eten zoals bavaroise, zal zorgverlener de 
discussie moeten opstarten en vanuit zijn professionaliteit de dialoog aan gaan met 
de cliënt en/of diens vertegenwoordiger om gezamenlijk tot weloverwogen keuzes te 
komen. 

 Transparantie is van groot belang, cliënt dient zonder beperkingen zijn eigen 
zorgleefplan te kunnen inzien, moet inzicht krijgen in de gang van zaken van 
Zorgwaard. Client heeft vertegenwoordiging in de cliëntenraad en is een sterke 
gesprekspartner van de bestuurder. 

 Een klacht is een gratis advies. Naast de verplichte klachtencommissie is Zorgwaard 
verplicht een laagdrempelige klachtenprocedure te voeren die ten doel heeft dat de 
cliënt en/of vertegenwoordiger voelt dat de klacht serieus genomen wordt en dat er zo 
nodig excuses aangeboden worden en er vermeldt wordt wat Zorgwaard van de 
klacht geleerd heeft zodat andere cliënten niet ook hetzelfde kan overkomen. 

 
Wijzigingen t.a.v. cliëntgerichtheid 
Binnen Zorgwaard is altijd al ruime aandacht geweest voor de wensen van de cliënt, echter 
bepaalde de zorgprofessional welke zorg er nodig was om tot een goede verzorging te 
komen; nu dient de zorg tot stand te komen in samenspraak met de cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiging en de medewerkers van Zorgwaard. Afspraken worden door de 
medewerker vastgelegd in het zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt ondertekend door de 
partijen en is leidend voor de geboden zorg.  
Gevolgen voor het werkproces:  

 Invoering zorgleefplan. 

 Beheren en communiceren voortgang Zorgleefplan. 

 Verantwoorden status Zorgleefplan. 
Risico voor personeel: medewerkers kunnen in conflict komen met ontevreden cliënt of zijn 
vertegenwoordiger: Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting door agressie 
 
Cliënten moeten keuzes kunnen maken; om de juiste keuzes te kunnen maken dient de 
medewerker goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden binnen de organisatie, maar 
ook welke mogelijkheden er buiten de organisatie zijn.  
Gevolgen voor het werkproces:  

 Werken conform dienstenpakket. 

 Openheid t.a.v. dienstenpakket. 

 Mogelijkheden concurrent dient in beeld te zijn. 
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 Flexibiel inspelen op vraag. 
Risico voor personeel: medewerkers kunnen onder druk komen te staan omdat er 
concurrenten in hun werkveld komen. Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting door 
werkdruk 
  
Openheid van zaken is een vereiste, waarbij voorheen door een cliënt het zorgdossier 
opgevraagd kon worden moet er nu gewerkt gaan worden aan een dossier welk zonder te 
vragen gelezen kan worden. Cliënt en/of zijn vertegenwoordiging dienen volledige openheid 
van zaken te krijgen, ze dienen op de juiste wijze volledig geïnformeerd te worden over de 
voortgang van de zorg.  
Gevolgen voor het werkproces:  

 Rapportage, Zorgleefplan en zorgafspraak gerelateerde zaken uit het cliëntdossier 
dienen zonder drempels 24/7 inzichtelijk te zijn. 

 Cliënt en/of zijn vertegenwoordiger moeten de gehanteerde procedures en 
werkwijzen in kunnen zien en een inschatting kunnen maken of geboden oplossingen 
ook de juiste zijn. 

Risico voor personeel: medewerkers kunnen in conflict komen met ontevreden cliënt of zijn 
vertegenwoordiger. Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting door agressie 
 
Klachten moeten laagdrempelig gemeld kunnen worden; waar voorheen een duidelijke 
formele klachtenprocedure leidend was, moet een klacht nu ook bij de medewerker geplaatst 
kunnen worden. Cliënten hebben recht op excuus en om van de medewerker te horen wat er 
met hun klacht gedaan is. 
Gevolgen voor het werkproces:  

 Zorgwaard dient actief klachten te verzamelen. Zowel via een formele lijn als een 
informele lijn. De cliënt moet het vertrouwen krijgen dat een klacht leidt tot een 
excuus en tot een verbetering 

 Medewerkers moeten de mogelijkheid krijgen klachten in ontvangst te nemen en zelf 
actie kunnen ondernemen om tot een oplossing te komen. 

Risico voor personeel: medewerkers kunnen in conflict komen met ontevreden cliënt of zijn 
vertegenwoordiger en er bestaat de mogelijkheid dat de klacht als drukmiddel wordt gebruikt. 
Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting door agressie of intimidatie 
 
2.3.2. Kwaliteit van leven 

 Inkoper verwacht dat Zorgwaard zich opstelt als betrouwbare en deskundige 
aanbieder van zorg en andere diensten, cliënten mogen verwachten dat de 
medewerker net dat beetje extra doet om het leven van de cliënt aangenamer te 
maken. 

 Client heeft recht op passende zorg en dient gezien te worden door de professional. 
Het versterken van eigen regie dient integraal onderdeel te zijn van het beleid en 
wordt getoetst aan de hand van cliëntgesprekken, en het aanleveren van 
zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren. 

 
Wijzigingen t.a.v. Kwaliteit van leven 
Om de cliënt centraal te stellen heeft Zorgwaard per 2015 een nieuw beleidsplan opgesteld 
welk gebaseerd is op de uitgangspunten uit het boek “Veranderende organisaties” van 
Wouter Hart. Waarbij de medewerkers voorheen uitgingen van de beperkingen van de cliënt 
en de mogelijkheden van de organisatie moet er nu uitgegaan worden van de wensen van de 
cliënt.  
Gevolgen voor het werkproces:  

 Medewerkers dienen gehoor te geven aan de wensen van de cliënt, deze in te 
kunnen schatten en te beoordelen op haalbaarheid. 

 Client moet gezien worden als professional van zijn eigen zorg en gehoord worden. 
Risico voor personeel: medewerkers kunnen in moreel conflict komen wanneer de vraag de 
veiligheid van cliënt in gevaar brengt. Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting 
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2.3.3. In dialoog komen tot maatwerk 

 Zorginkoper gaat meer dan voorheen in gesprek met de cliënt, om zo te horen wat er 
speelt om zo de zorg voor de cliënt te kunnen verbeteren. Inkoper doet dit omdat de 
overtuiging leeft dat de dialoog over kwaliteitsverbetering een beroep doet op de 
motivatie van Zorgwaard om te blijven werken aan kwaliteitsverbetering. 

 
Wijzigingen t.a.v. In dialoog komen tot maatwerk 
Na indicatie en toewijzing gaat een medewerker van Zorgwaard in dialoog met de cliënt en/of 
zijn vertegenwoordiger, maakt afspraken en houdt zich hier aan. Zorginkoper gaat deze 
methode van werken toetsen bij de cliënt. Door in gesprek te gaan met de cliënt over het 
kwalitatieve niveau van geboden zorg krijgen ze een beter beeld van de geboden kwaliteit. 
Gevolgen voor het werkproces:  

 Afspraak is afspraak. Cliënt weet wat hij/zij kan verwachten van Zorgwaard.  

 Medewerkers zijn duidelijk over welke doelen er niet gerealiseerd zijn en geven aan 
waarom deze niet gehaald zijn. Bieden oplossingen of stellen in overleg nieuwe 
doelen. 

 Verplichte kwaliteitsverbetering van geboden zorg. 
Risico voor personeel: medewerkers kunnen in conflict komen met ontevreden cliënt of zijn 
vertegenwoordiger. Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting door agressie 
 
2.3.4. Geen onnodige administratieve lasten 

 Om te voorkomen dat er onnodige administratieve handelingen zijn(er mag geen 
onnodige registratiedruk zijn), is ervoor gekozen dit niet als apart thema te zien maar 
als wezenlijk uitgangspunt voor het inkoopbeleid. Enkel informatie die nodig is om de 
dialoog tussen zorgaanbieder en inkoper gestalte te geven en daadwerkelijk gebruikt 
wordt door zorginkopers, wordt opgevraagd. 

 De Commissie verspilling heeft een vertaling gemaakt van de doelstelling. 10% 
minder administratieve lasten bij het personeel. Er zal ruimte geboden worden aan 
200 instellingen om te inventariseren op welke wijze de regeldruk en daarmee de 
administratieve belasting voor zorgverleners kan worden verminderd. Berekend is dat 
op het totaal van 138.00 fte in de cliëntgebonden zorg jaarlijks 2760 fte verloren gaat 
aan administratieve lasten. 

 
Wijzigingen t.a.v. geen onnodige administratieve lasten 
Zorgmedewerkers dienen hun werktijd te besteden aan het verlenen van zorg. 
Administratieve verantwoording heeft zich de afgelopen jaren stevig verankerd in het 
werkproces. Met de invoering van de Wlz is de eis gesteld dat de administratieve lasten 
verminderd moeten worden, uitgangspositie is dat alleen gegevens verzameld worden die 
ook aangeleverd moeten worden bij de jaarverantwoording aan diverse instanties. 
Gevolgen voor het werkproces:  

 Wanneer de medewerker zich niet met administratie bezig hoeft te houden kan hij/zij 
zorg leveren. In de inkoop wordt al rekening gehouden met een verhoging van inzet- 
bare uren in de zorg. Echter door het grote aantal wijzigingen na invoering van de Wlz 
en de bijbehorende administratieve veranderingen is de tijdswinst niet voelbaar op de 
werkvloer. 

Risico voor personeel: medewerkers kunnen onder hoge werkdruk komen te staan.  
Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting door werkdruk 
 
2.3.5. Doelmatigheid 

 Mensen leven langer, de zorgvraag verzwaart en de daarbij behorende kosten nemen 
toe. Dit is de reden dat met de invoering van de Wlz ingezet is op doelmatigheid en 
kostenreductie. Zowel zorgkantoren als gemeente en de zorgaanbieders hebben de 
opdracht gekregen om opgebrachte middelen doelmatig in te zetten. Hierdoor 
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ontstaat een budgettaire druk die, door het ministerie van VWS, vertaald wordt in 
taakstellingen waaraan zorgkantoren en zorgaanbieders invulling moeten geven. 

 
Wijzigingen t.a.v. doelmatigheid 
De kostprijzen worden steeds belangrijker in de zorg, inkopende partijen keren niet meer 
vanzelf vergoedingen uit zoals dat vroeger het geval was. Besluiten worden genomen op 
basis van prijs-kwaliteit verhouding. Het in beeld hebben van de kostprijs en deze te kunnen 
sturen is essentieel geworden voor Zorgwaard. De inkomsten komen niet meer automatisch 
bij het zorgkantoor vandaan en er is een concurrerende markt. 
Door middel van een goede kostprijsberekening kan Zorgwaard berekenen of er door 
Zorgwaard een dekkende vergoeding wordt verkregen. Dit is van belang om te bepalen of 
Zorgwaard deze diensten moet blijven leveren of dat deze uitbesteed dienen te worden. 
Gevolgen voor het werkproces:  

 Verkoopprijzen dienen op medewerkersniveau beschikbaar te zijn. 

 Opbrengsten zijn uitgesplitst op uitvoeringsniveau. 

 Inzet van het personeel moet passen bij de vraag naar zorg. 
Risico voor personeel: medewerkers kunnen onder hoge werkdruk komen te staan. 
Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting door werkdruk 
 
2.3.6. Overgangsfase 
“Nederland verandert, en de zorg verandert mee!” dit begint een bekende boodschap te 
worden die breed verspreid wordt. We staan ook aan het begin van een grote verandering 
waarbij alle betrokken partijen een inspanning zullen moeten verrichten om de Wlz goed 
vorm te kunnen geven. De Wlz is een vernieuwingswet. Verpleging, verzorging en 
begeleiding (ook zonder de muren van de instelling), door nieuw te ontwikkelen vormen van 
wonen. Omdat deze vernieuwingen tijd nodig hebben om te beklijven is een 
overgangsregeling opgesteld namelijk: 

 Iedereen die met een indicatie verblijf woont in een instelling mag hier blijven wonen 
en houdt het recht op hun plek; 

 Iedereen die met een indicatie verblijf (een ZorgZwaartePakket), nog niet in een 
instelling woont, houdt het recht om in een instelling te gaan wonen en daarmee 
onder de Wlz te gaan vallen. 

Echter voor iedereen die extramurale zorg krijgt is geen overgangsregime richting Wlz 
geformuleerd. Zij vallen per 1 januari onder de Wmo, Zvw of Jeugdwet met het daarin 
geldende overgangsregime. 
 
Gevolgen voor het werkproces:  

 Oude procedures moeten vervangen worden door nieuwe, tevens dienen er 
procedures beschreven te worden voor de overgangsfase. 

 Cliënten moeten geïnformeerd worden of er voor hen iets wijzigt en of ze dan recht 
hebben op een overgangsregeling. 

Medewerkers moeten in staat zijn cliënten uitleg te geven over welke overgangsregelingen 
voor hen van toepassing zijn. 
Risico voor personeel: medewerkers kunnen in conflict komen met ontevreden cliënt of zijn 
vertegenwoordiger. Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting door agressie en intimidatie 
 
Gevolgen voor personeel: 

 Wanneer cliënten die op de wachtlijst staan geen indicatie verblijf hebben op 1-1-
2015 zullen deze niet onder de WLZ gaan vallen, echter zijn deze cliënten niet zonder 
reden op de wachtlijst geplaatst. Medewerkers zullen geconfronteerd worden met 
cliënten die geïnformeerd moeten gaan worden t.a.v. het verwijderen van de 
wachtlijst. Tevens zal er door de afbouw van capaciteit minder ruimte zijn om door te 
stromen vanuit thuissituatie naar verpleeghuis. Medewerkers zullen geconfronteerd 
gaan worden met cliënten die lang moeten wachten op een plek in het verpleeghuis. 
Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting.  
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2.3.7. Samenvatting van de belangrijkste verandering 

 Kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben vallen sinds januari 2015 
onder de wet langdurige zorg. 

 Het CIZ bepaalt of iemand toegang heeft tot de Wlz, stelt het zorgprofiel vast en legt 
dit vast in een indicatie besluit. Zorgaanbieder maakt in samenspraak met cliënt 
afspraken over de geboden zorg. 

 Het persoonsgebonden budget wordt niet meer door cliënten zelf beheerd, maar door 
de SVB. 

 
Gevolgen voor personeel: 

 Door dat alle kwetsbare mensen onder de WLZ vallen gaat voor deze groep ook 
gelden dat de zorg zo dicht mogelijk bij hun sociale omgeving moet plaats vinden. 
Hierdoor is er minder intramurale capaciteit nodig en zal deze afgebouwd gaan 
worden, hierdoor komt de formatie onder druk te staan. Tevens zullen medewerkers 
die in de thuiszorg werken geconfronteerd worden met een verzwaring van de 
zorgvraag. 

 De door CIZ bepaalde indicatie wordt door de zorgaanbieder in samenspraak met de 
cliënt vertaald naar een zorgleefplan. Medewerkers zullen met cliënten en hun 
vertegenwoordiger in overleg moeten over de geboden zorg.  

 Door het overhevelen van het persoonsgebonden bezet naar de Sociale 
verzekeringsbank, verliezen cliënten de regie over wie er welke werkzaamheden 
mogen uitvoeren. Hierdoor komt de dienstverlening en dus ook de personeelsformatie 
onder druk te staan. Sociale verzekeringsbank stelt hoge eisen aan de aanbieder. 
Medewerkers moeten aan deze hoge eisen blijven voldoen. 

 
2.3.8. Risico’s voor het personeel 

 Er is een verhoogd risico op psychische sociale arbeidsbelasting door dat er meer 
van de medewerkers verwacht gaat worden en er onzekerheid gaat ontstaan m.b.t. 
het voortbestaan van hun werkplek. 
Conform artikel 5 van de arbeidsomstandigheden wet dienen deze risico’s in beeld 
gebracht te worden en hierop beheersmaatregelen toegepast te worden. 

 Medewerkers lopen het risico geconfronteerd te gaan worden met agressie door dat 
zij de boodschapper van het slechte nieuws zijn geworden. 
Conform artikel 8 dienen medewerkers doeltreffend worden ingelicht over de te 
verrichten werkzaamheden tevens dient Zorgwaard maatregelen te nemen die er op 
gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
Gevolg is psychosociale arbeidsbelasting door agressie, werkdruk en kwaliteitseis. 

 
 
Specifieke uitwerking van de risico’s volgen in het veldonderzoek. 
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3 Veldonderzoek 
 
Werkwijze 
Om de conclusies uit het literatuuronderzoek om te zetten naar een door SAFER methode 
gewogen medewerkersrisico, is het veldonderzoek opgebouwd in 3 fases namelijk: 

 In fase 1: conclusies uit het literatuuronderzoek zijn met behulp van een interview 
voorgelegd aan de medewerkers. De benodigde aanpassingen in de Zorgwaard 
werkprocedures zijn omgezet naar een procesdefinitie. 

 Fase 2 uitkomsten van  interviews en enquête zijn omgezet naar medewerkersrisico’s 
en met behulp de risico inventarisatie matrix zijn deze risico’s gewogen. 

 In fase 3 is het huidige risicobeeld vergleken met de verwachte risico’s. 
 

3.1. Fase 1 resultaten interview 
De eerste stap binnen de SAFER methode is het ondubbelzinnig opstellen van een definitie. 
Hiervoor zijn de medewerkers geïnterviewd. De indeling van de tabel laat de rubricering per 
uitganspunt uit de Wlz los en rubriceert nu op bedrijfsproces. Hierdoor is de mogelijkheid 
ontstaan om eerder gedane analyses naast elkaar te kunnen leggen en deze te vergelijken. 
 
3.1.1. Definitiebepaling 
1. Aanpassen procedure intake 

 Medewerker Zorgwaard verzorgt de intake, maakt afspraak over de zorg en legt deze 
vast. I.p.v.: vast gedefinieerde zorgpaden en behandelingen voortvloeiend uit de 
indicatie CIZ 
Definitie: Medewerker maakt afspraken met cliënt en/of zijn vertegenwoordiger 

 Medewerker informeert cliënt over zorgmogelijkheden. 
I.p.v.: Medewerker bepaalt beperkingen en stel een behandelplan op. 
Definitie: Medewerker adviseert cliënt en/of zijn vertegenwoordiger over 
mogelijkheden 
 

2. Aanpassen procedure indicatie 

 Medewerker Zorgwaard indiceert cliënt aan de hand van een vastgestelde procedure 
die in de Wlz omschreven is.I.p.v.: Indicaties die door CIZ gedaan werden. 
Definitie: Medewerker voert indicatie uit 

 Medewerker Zorgwaard vertaalt WMO-instructie naar handelingsuren I.p.v.: Indicaties 
die door CIZ gedaan werden. 
Definitie: Medewerker voert indicatie uit 
 

3. Aanpassen informatiepakket 

 Informatiepakket is eenduidig, wijzigingen in servicepakket zijn duidelijk omschreven 
en up to date. Medewerker weet welke servicepakketten aangeboden kunnen worden 
I.p.v.: Binnen Zorgwaard bestaan er per locatie grote verschillen tussen de 
servicepakketten. Er is geen eenduidigheid in omschrijving en prijzen van de 
servicepakketten. 
Definitie: Medewerker biedt diensten aan uit het servicepakket. 
 

4. Afspraken inzet mantelzorg initiëren  

 Medewerker verkent de mogelijkheden inzet mantelzorg, gaat hierover in gesprek met 
cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. I.p.v.: Inzet mantelzorg is niet vrijblijvend meer 
Definitie: Medewerker deelt mee dat mantelzorg niet vrijblijvend is. 

 Indien blijkt dat de mantelzorger of de professionele zorgverlener, zich niet aan de 
gemaakte afspraken houdt, wordt dit besproken en worden de afspraken opnieuw 
bevestigd of herzien. I.p.v.: Inzet mantelzorg is niet vrijblijvend meer, afspraak is 
afspraak. 
Definitie: Medewerker spreekt mantelzorg aan op inzet. 
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 Als de mantelzorger, ook na herhaaldelijk gesprek, de afspraken niet nakomt worden 
de taken door Zorgwaard uitgevoerd en brengt Zorgwaard deze in rekening.  
I.p.v.: Medewerker hoefde voorheen deze acties niet te ondernemen.  
Definitie: Medewerker bespreekt gevolgen wanneer mantelzorginzet onvoldoende is 
 

5. Aanpassen toegankelijkheid Zorgdossier 

 De zorgmanager/wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het cliëntdossier en 
het daarin opgenomen zorgleefplan. De EVV'er is verantwoordelijk voor het beheer 
van het cliëntdossier. Het dossier is vrij toegankelijk voor cliënt en/ of zijn 
vertegenwoordiger.I.p.v.: Wijkverpleegkundige is een nieuwe functie, en het dossier 
moest voorheen opgevraagd worden om dan een print te ontvangen 
Definitie: De rapportage van cliënt is vrij toegankelijk voor cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiger. 
 

6. Aanpassen procedure Zorgleefplan 

 Medewerker formuleert behoeften cliënt, stelt doelen op en maakt actiepunten. Het 
zorgleefplan is de formalisatie van de levering, deze levering wordt structureel 
geëvalueerd. I.p.v.: Met de invoering van de Wlz heeft het zorgleefplan een formele 
status gekregen en zal gebruikt gaan worden bij de verantwoording naar inkoper. 
Definitie: Medewerker evalueert voortgang zorg met cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiging. 
 

7. Aanpassen procedure klachtbehandeling 

 Informele klachten en uitingen van ongenoegen worden opgenomen in het 
verbeterregister, cliënt kan deze melding zelf doen en wordt op de hoogte gesteld van 
de voortgang. I.p.v.: Informele klachten en uitingen van ongenoegen werden door 
medewerker zelf aangehoord, behandeling van de klacht is niet gegarandeerd. 
Definitie: Medewerker ontvangt en behandeld zelf een informele klacht. 

 Formele klachten over indicatie worden door een interne commissie volgens een 
vaste procedure behandeld. I.p.v.: Voorheen indiceerde het CIZ en werden klachten 
door hun afgehandeld 
Definitie: Medewerker beoordelen klachten m.b.t. indicatie gemaakt door 
wijkverpleegkundige. 
 

8. Aanpassen procedure verantwoording Zorgleefplan 

 Medewerker legt aan cliënt verantwoording af m.b.t. de voortgang en afwijkingen van 
de zorgdoelen. I.p.v.: Cliënt werd voorheen behandeld volgens  professionele inzicht. 
Definitie: Medewerker verantwoordt voortgang zorgdoelen aan cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiger. 
 

9. Aanpassen procedure klachtafhandeling 

 Medewerkers dienen in staat te zijn cliënt op de hoogte te stellen van de 
verbeterpunten voortvloeiend uit de klacht, en de medewerker moet excuses aan 
kunnen bieden. I.p.v.: Klachten werden voornamelijk afgehandeld in het formele 
circuit, medewerkers werden niet betrokken bij de afhandeling. 
Definitie: Medewerker handelt informele klachten zelf af. 
 

10. Aanpassen procedure ontslag cliënt 

 De Wlz is erop gericht dat cliënten na revalidatie zo snel mogelijk weer naar huis 
gaan. Aan het einde van het revalidatie traject gaat de wijkverpleegkundige in dialoog 
met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger over het vervolgtraject thuis. 
I.p.v.: Cliënten gingen veelal na revalidatie naar het verzorgingshuis. Echter wordt 
deze capaciteit afgebouwd en moet de cliënt na revalidatie terug naar de thuissituatie 
Definitie: Medewerker maakt na revalidatie afspraken over teruggang naar huis met 
cliënt en/of vertegenwoordiger. 
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11. Beschrijving kwaliteitsniveau zorg 

 Nieuwe inkopers stellen nieuwe eisen, een vast gesteld kwaliteitsniveau biedt de 
mogelijkheid deze te toetsen. I.p.v.: Van de extra diensten is geen inkoophistorie en 
dus ook geen referentiekader. 
Definitie: Kwaliteit van geboden zorg moet voldoen aan de eisen van inkopende partij. 

 Zorgkantoor gaat in gesprek met de cliënt over de geboden kwantiteit en kwaliteit. 
Medewerkers moeten op de hoogte zijn van het verwachte kwantiteits- en 
kwaliteitsniveau van de zorgafspraken, en cliënten duidelijk aan kunnen geven wat de 
cliënt kan verwachten. I.p.v.: Medewerkers gingen er vanzelfsprekend vanuit dat de 
geboden zorg passend was bij de beperking en van voldoende kwaliteit was en 
bepaalde individueel hoeveel tijd er aan de zorg besteed werd. 
Definitie: Medewerkers kunnen cliënt en/of zijn vertegenwoordiging duidelijk uitleggen 
wat er kwantitatief en kwalitatief van de zorg verwacht kan worden. 
 

12. Beschrijving dienstenpakket 

 Medewerker bespreekt de mogelijkheden van cliënt en zijn mantelzorgers ten aanzien 
van de verplichte participatie. Mocht er geen sociaal netwerk zijn om mantelzorg uit te 
organiseren gaat de medewerker op zoek naar een vrijwilliger. Mocht dit ook niet 
lukken, moet de medewerker cliënt kunnen adviseren t.a.v. betaalde inzet.  
I.p.v.: Binnen Zorgwaard waren meerdere dienstenpakketten die niet volledig waren 
en veel van elkaar afweken op het gebied van prijs, serviceniveau en uitvoerder.  
Definitie: Medewerker adviseert cliënt en/of zijn vertegenwoordiging bij inkoop dienst- 
verlening. 
 

13. Sturing op kostprijs 

 Budgetten staan onder druk, tarieven dalen en onrendabele diensten kunnen ter 
discussie komen te staan.I.p.v.: Onrendabele diensten konden financieel 
gecompenseerd worden door rendabelere diensten. Echter gaat dit niet meer.. 
Definitie: Medewerkers worden geconfronteerd met de mogelijkheid afstoting van hun 
afdeling en/of dienst. 
 

14. Kwaliteit/kennisniveau personeel aan laten sluiten op vraag 

 Inkoper verwacht een hoge kwaliteit, tevens verandert de zorgvraag. Medewerkers 
worden geschoold om aan verhoogd kwaliteitsniveau en de veranderende vraag te 
kunnen voldoen. 
I.p.v.: Scholing werd voornamelijk gegeven om bevoegd en bekwaam te blijven in de 
zorghandelingen en methodes.  
Definitie: Medewerkers worden geschoold m.b.t de veranderende zorgvraag 
 

15. Formatiebeschrijving per leveringspakket 

 Om de gevolgen van het verlagen van het budget op te vangen, zullen 
formatieberekeningen per dienstenpakket naar beneden bijgesteld gaan worden. 
I.p.v.Er is er nu weinig ruimte om overschrijdingen op te vangen. 
Definitie: Formatie wordt naar beneden bijgesteld. 
 

16. Bijstellen administratief proces 

 Gegevens die nodig zijn ter verantwoording van de kwaliteit en efficiëntie van de 
geboden zorg moeten beschikbaar zijn, medewerkers moeten efficiënt gaan 
rapporteren en registreren.  
I.p.v.: Levendige rapportages en registraties die niet voortvloeien uit een doelstelling, 
actie of risicosignalering op cliënt niveau. 
Definitie: Medewerkers moeten efficiënt kunnen rapporteren 

 
Stroomschema doelen Wlz in bijlage 4 
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3.2. Resultaten enquêtes 

Fase 2: de definities uit de interviews zijn conform de SAFER methode omgezet naar proces 
stroomschema’s. Het stroomschema geeft de stappen in het werkproces weer. Iedere stap in 
het werkproces brengt een potentieel medewerkersrisio met zich mee.  
Voorbeeld schema 1.1 

Medewerker 
nodigt cliënt uit 

voor intake

1.1: Medewerker maakt afspraken met 

cliënt en/of zijn vertegenwoordiger

Ondertekening 
afspraak

Opstellen Zorgleefplan

Medewerker gaat 
dialoog aan met cliënt

Medewerker maakt 
afspraken

4.1: Medewerker 
deelt mee dat 

mantelzorg niet 
vrijblijvend is

Medewerker bied 
diensten aan uit 

het servicepakket

1.2: Medewerker 
adviseert cliënt 

over 
mogelijkheden

 3.2.1.Risicomatrix 
Voor iedere definitie is een is een stroomschema gemaakt, de processtappen uit de 
stroomschema’s zijn overgezet naar de SAFER risicomatrix. Binnen de verschillende 
stroomschema’s komen eenduidige processtappen voor, deze processtappen zijn maar 1 
keer opgenomen in de Risicomatrix. 
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3.2.3.  Fase2 de Risicobepaling en analyse ( deze stap is in samenwerking met het personeel geïnventariseerd) 
- Er is per processtap een lijst van alle mogelijke faalwijzen opgesteld  
- Vervolgens is er per faalwijze bepaald of het ondernemen van actie noodzakelijk is.  
- Per faalwijze zijn voor de potentiële oorzaken bepaald of er actie noodzakelijk is.  
 
3.2.4. Risico’s  
De risico’s voortvloeiend uit de veranderingen door invoering Wlz zijn beschreven en gewogen. In onderstaande tabel zijn de risico’s 
opgenomen die hoog tot zeer hoog scoorden.. De volledige risicomatrix is te vinden in de bijlages.  

Nr. Processtap Potentiële faalwijze 
 

Risico 

Potentiële oorzaak Score Beslisboom  Elimineren 
Beheersen/ 
Controleren 
of 
accepteren 

Actie Verantwoording Acc. 

1.1.1 Medewerker nodigt 
cliënt uit voor 
intake 

Geconfronteerd 
worden met agressie 

Client is ontevreden over 
wachttijd en plaatsing 

MA WE H Niet 
detecteer 
baar 

Ja Beheersen/ 
controleren 

PVA:1.1.1 In PVA Hoofd 
Bestuursbureau 

Ja 

2.1.1 Medewerker 
bezoekt cliënt. 

Medewerker kan 
betrokken raken bij 
ongeval 

Medewerker reist meer en 
onder tijdsdruk 

MA WE H Niet 
detecteer 
baar 

Ja Elimineren PVA:2.1.1 In PVA Manager 
Thuiszorg 

 Ja 

2.1.3 Medewerker 
indiceert cliënt 

Geconfronteerd 
worden met agressie 

Client gebruikt agressie om 
frustratie te uiten over 
invoering Wlz 

GR WE ZH Niet 
detecteer 
baar 

Ja Beheersen/ 
controleren 

PVA:2.1.3 In PVA Manager 
Thuiszorg 

 Ja 

4.1.1 Medewerker 
bespreekt inzet 
mantelzorg 

Mantelzorger is 
verbaal en fysiek 
agressief 

Mantelzorger is overbelast 
geraakt in aanloop naar 
opname cliënt 

GR WE ZH Niet 
detecteer 
baar 

Ja Beheersen/ 
controleren 

PVA:4.1.1 In PVA Regiomanager Ja 

4.2.1 Medewerker 
beoordeelt inzet 
mantelzorger 

Sociale druk van 
collega die 
afwijkende 
beoordeling heeft 

Medewerker handelt buiten 
de professionele grens en 
doet uit medelijden meer 
dan afgesproken 

GR WE ZH Niet 
detecteer 
baar 

Ja Elimineren PVA:4.2.1 In PVA Regiomanager Ja 

4.2.2 Medewerker 
beoordeelt inzet 
mantelzorger 

Sociale druk van 
cliënt die afwijkende 
beoordeling heeft 

Medewerker handelt buiten 
de professionele grens en 
doet uit medelijden meer 
dan afgesproken 

GR MA H Niet 
detecteer 
baar 

Ja Beheersen/ 
controleren 

PVA:4.2.2 In PVA Regiomanager Ja 

5.1.1 Medewerker 
rapporteert 

Medewerker wordt 
geïntimideerd. 

Client vergelijkt 
rapportages van 
verschillende medewerkers 

GR MA H Niet 
detecteer 
baar 

Ja Beheersen/ 
controleren 

PVA:5.1.1 In PVA Zorgmanagers Ja 
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3.2.5. Dekking ten aanzien van huidige procedures 
Per processtap is een plan van aanpak geschreven waarbij de eerste vraag was of dat de processtap al opgenomen is in een procedure en of 
dat deze procedure ook voldoende dekking biedt voor het beschreven risico. 
Waar de huidige procedure dekkend was is de analyse afgesloten. Voor de processtappen die niet in een huidige procedure zijn opgenomen en 
de processtappen waarvoor de beschikbare procedure ontoereikend bleek, is het plan van aanpak volledig opgesteld.  
 
3.2.6. Acties en Uitkomstmaten  
- Per relevante faalwijzen is bepaald of de oorzaak "geëlimineerd", "gecontroleerd" of "geaccepteerd" moet worden.  
- Vervolgens is er een actie beschreven voor elke faalwijze die geëlimineerd of gecontroleerd moest worden.  
- Uitkomstmaat is benoemd zodat kan worden aangetoond dat deze actie ondernomen en succesvol is.  
- Per actie is één persoon verantwoordelijk gemaakt, deze is er verantwoordelijk voor dat die actie wordt uitgevoerd. 
  

en gebruikt dit om meer 
zorg te krijgen. 

7.1.1 Medewerker neemt 
klacht in ontvangst 

Medewerker wordt 
geïntimideerd. 

Client gebruikt klacht om 
eisen kracht bij te zetten 

GR MA H Niet 
detecteer 
baar 

Ja Beheersen/ 
controleren 

PVA:7.1.1. In PVA Zorgmanagers Ja 

7.1.2 Medewerker 
bespreekt klacht 
met collega's 

Medewerker komt 
onder sociale druk te 
staan 

Collega's gebruiken klacht 
tegen medewerker om zich 
te positioneren in een 
krappe arbeidsmarkt 

GR MA H Niet 
detecteer 
baar 

Ja Elimineren PVA:7.1.2 In PVA Zorgmanagers Ja 

12.1.1 Medewerker 
adviseert cliënt bij 
inkoop 
dienstverlening 

Werkdruk verhoogt Medewerker is niet 
voldoende op de hoogte 
van de mogelijkheden en 
zet zelf een tandje bij 

MA WE H Niet 
detecteer 
baar 

Ja Beheersen/ 
controleren 

PVA:12.1.1 In PVA Zorgmanager Ja 

15.1.1 Formatie wordt 
naar beneden 
bijgesteld 

Medewerker raakt 
overbelast 

Onvoldoende tijd in te 
spelen op de veranderende 
bezetting 

GR MA H Niet 
detecteer 
baar 

Ja Beheersen/ 
controleren 

PVA:15.1.1 In PVA Regiomanager Ja 
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3.3. Resultaten observaties 
Om een goed beeld te krijgen van de tekortkoming per risico uit hst 3 is er bepaald hoe de 
huidige stand van zaken is tegen de status na invoering van de Wlz. vervolgens is bepaald 
welke tekortkomingen er zijn.  
Deze tekortkomingen zijn door de VMC besproken en geanalyseerd. In hoofdstuk 3 is de 
uitwerking van de commissie verwoord en omgezet naar een advies op onderdeel niveau. 
Om de adviezen per risico niet uit het beeld te verliezen zijn deze ook in onderstaande tabel 
opgenomen. 
Intake 

Nr. 1.1.1 Huidig Na invoer Wlz 

 Intake wordt opgebouwd aan de hand 
van de beperkingen van cliënt. 
Geen wachtlijsten. 
Zorgwaard volgt indicatie van CIZ, en 
is hoofdleverancier van zorg. 
CIZ stelde de cliënt op de hoogte van 
uitkomst indicatie 

Intake wordt opgebouwd aan de hand 
van de behoefte van de cliënt. 
Door afbouw capaciteit is er een grote 
wachtlijst. 
Client en zijn netwerk moeten een deel 
van de zorg op zich nemen. 
Medewerker stelt de cliënt op de 
hoogte van de uitkomst indicatie. 

 Tekortkoming: medewerker is onvoldoende voorbereid op agressie tijdens 
intake. 

PVA. Hoofd 
Bestuursbureau 

Advies: 

 Train specifieke groep medewerkers op het 
omgaan met agressie. 

 Stel een eenduidige procedure Intake op 

 Ontwikkel een informatieblad intake voor nieuwe 
cliënt en stuur dit voor intake naar cliënt 

Uitkomst Medewerker is bedacht op agressie en weet hoe te handelen. 
Client is vooraf geïnformeerd en heeft een berustingsperiode. 

 
Indicatie: 

Nr. 2.1.1 
Nr. 2.1.3 

Huidig Na invoer Wlz 

 Indicatie uitgevoerd en 
gecommuniceerd door CIZ. 
 

Indicatie wordt gedaan door 
medewerker bij cliënt thuis. 
Medewerker stelt cliënt op de hoogte 
van uitkomst indicatie. 

 Tekortkoming: Medewerker heeft geen ervaring met indiceren. Huidige 
procedure sluit niet aan op eisen vanuit de Wlz. Er is geen protocol welk 
richting geeft aan het veilig reizen binnen diensttijd. 

PVA. Manager 
Thuiszorg 

Advies: 

 Train specifieke groep medewerkers hoe te 
indiceren, met als aandachtspunt omgang met 
agressie 

 Stel een eenduidige procedure Indiceren op 

 Ontwikkel een informatieblad indicatie voor nieuwe 
cliënt en stuur dit voor indicatie naar cliënt 

Uitkomst Medewerker indiceert volgens een vaste procedure,  
Er is een protocol reizen binnen diensttijd. 
Cliënt is vooraf geïnformeerd en heeft een berustingsperiode. 
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Mantelzorg 

Nr. 4.1.1 
Nr. 4.2.1 

Huidig Na invoer Wlz 

Nr. 4.2.2 
Nr. 12.1.1 

Beperkte taken voor mantelzorg. 
Niet verplicht opgenomen in 
Zorgleefplan. 
Inzet betaalde diensten is beperkt 
 

Afspraken zijn passend bij de 
mogelijkheden.  
Afspraken zijn vastgelegd. 
Mantelzorg is niet vrijblijvend 
Er is een ruim aanbod van betaalde 
diensten  

 Tekortkoming: Huidige procedure Mantelzorg biedt geen ruimte harde 
afspraken te maken over de inzet van mantelzorger en/of de inzet van betaalde 
dienstverlening 

PVA. Tactisch 
management. 
 

Advies:  

 Pas mantelzorg procedure aan, werk met vast 
vragenformat.  

 Train specifieke groep medewerkers in het voeren 
van een mantelzorggesprek 

 Ontwikkel een informatiepakket indicatie voor 
mantelzorger en stuur dit met uitnodiging mee naar 
mantelzorger 

 Stel een dienstenaanbod op die invulling kan geven 
aan diensten die de mantelzorger niet kan 
vervullen. 

Uitkomst Medewerker voert gesprek volgens een vaste procedure, 
Mantelzorger is vooraf geïnformeerd en heeft tijd om zijn mogelijkheden te 
verkennen. 

 
Rapportage 

Nr. 5.1.1 Huidig Na invoer Wlz 

 Rapportage is inzichtelijk na verzoek 
om dit in te mogen zien. 
Medewerker print uit en verstrekt 1e 
contactpersoon de rapportage 
 

Rapportage is inzichtelijk d.m.v. een 
internetportaal waarop ingelogd kan 
worden.  
Rapportage is met een vertraging van 
8 uur zichtbaar. 

 Tekortkoming: Medewerker is zich onvoldoende bewust van de gevolgen van 
zijn/haar rapportage. 

PVA. Zorgmanager Advies: 

 Instrueer medewerkers over de mogelijke gevolgen 
van het openstellen dossier voor cliënt. 

 Controleer d.m.v. audit kwaliteit rapportage. 

 Controleer inzet medewerkers aan de hand van de 
gestelde zorgdoelen. 

Uitkomst Medewerker rapporteert bewust, biedt passende zorg binnen de afgesproken 
zorgdoelen. 
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Formatie  

Nr. 15.1.1 Huidig Na invoer Wlz 

 Binnen Zorgwaard zijn er twee 
tijdelijke locaties die zolang er niet 
afgebouwd moet worden, bezet 
blijven. 

Afbouw intramurale capaciteit is een 
feit. 

 Tekortkoming: Medewerkers kunnen geen inschatting maken of hun 
functie/werk behouden blijft en welke alternatieven er zijn. 

PVA. Regio manager Advies: 

 Informeer belanghebbende medewerkers met een 
vaste frequentie over de status van afbouw. 

 Bespreek individueel de mogelijkheden en bepaal 
behoeftes. 

 Stel de medewerker op de hoogte van de 
mogelijkheid een vertrouwenspersoon te 
raadplegen. 

Uitkomst Medewerker is maximaal geïnformeerd over voortgang afbouw. 
Krijgt vroegtijdig de kans zijn mogelijkheden te verkennen en eventueel actie te 
ondernemen. 
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3.4 Resultaten systeem- documentanalyse 
In dit hoofdstuk komen de risico’s bij elkaar in een proces, om een goed beeld te krijgen van 
de maten van invloed van het advies is er een beschrijving gemaakt van huidige situatie per 
proces, het advies en een risicoschatting na het invoeren en implementeren van het advies. 
Dit is gedaan om in te kunnen schatten of benodigde maatregelen voldoende dekking geven 
binnen het risico veld. 
Waar na herweging van het risico de uitkomst nog op hoog of zeer hoog geschat is moet hier 
gekeken worden of er extra maatregelen genomen moeten worden of dat deze risico’s 
geaccepteerd moeten worden. 
 
3.4.1. Informatie cliënt: 
Om agressie zo veel mogelijk uit te bannen moet deze bij de bron bestreden worden, Door 
cliënt en mantelzorger zo vroeg mogelijk in het traject te informeren over de eenduidige 
gehanteerde methode van indicatie en intake, wordt de kans op agressie aanzienlijk 
verlaagd. 
Huidige situatie: cliënt krijgt de eerste informatie pas overhandigd tijdens het eerste bezoek. 
Uit de personele ongevallen registratie is opgemaakt dat voor de invoering van de Wlz het 
aantal meldingen op 285 per jaar stond waarvan 82 in het laatste kwartaal 2014. 
Bij het afronden van het onderzoek eind 2e kwartaal 2015 stond het aantal meldingen in het 
2e kwartaal 2015 op 97. We zien dus een stijging van 15 meldingen, deze stijging wordt 
volledig toegewezen aan meldingen die gedaan zijn tijdens de intake en 
indicatiewerkzaamheden. 87% van de meldingen zijn agressie meldingen. Het voorkomen 
van deze incidenten heeft ook een hoge prioriteit. 
 
Advies: Informeer betrokkenen zorgvuldig, tijdig en volledig. 
 
Risico inschatting na invoer advies: 
Nr. Processtap Potentiële faalwijze Potentiële oorzaken Ernst Kans score 

1 Medewerker nodigt cliënt uit 
voor intake 

Geconfronteerd worden met 
agressie 

Client is ontevreden over 
wachttijd en plaatsing 

 MA MA   LA 

 
Uitkomst is dat de risicoscore naar Laag gaat. 
 
3.4.2. Informatie medewerker 
Medewerkers krijgen in 2015 en 2016 te maken met grote veranderingen die van invloed zijn 
op de wijze waarop ze hun werkzaamheden uit moeten voeren, maar ook of ze hun 
werkzaamheden nog wel uit mogen voeren. Door medewerkers vroeg en volledig te 
informeren ten aanzien van de gevolgen door de veranderingen kunnen medewerkers mee 
gaan denken en praten over mogelijke oplossingen. Ook stelt dit het personeel in staat te 
anticiperen op de wijzigingen. 
Huidige situatie: medewerker wordt 2 maandelijks geïnformeerd d.m.v. een nieuwsbrief. Er is 
een intranet waarop actualiteiten vermeld worden en er is een internetportaal ( 
MijnZorgwaard) waarop medewerkers kunnen inloggen en nieuws en informatie kunnen 
vinden. 
 
Advies: Informeer betrokkenen zorgvuldig, tijdig en volledig. Onderzoek of de huidige 
informatiefrequentie en wijze voldoen aan de behoefte van de medewerker. 
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Risico inschatting na invoer advies: 
Nr. Processtap Potentiële faalwijze Potentiële oorzaken Ernst Kans score 

2 Formatie wordt naar 
beneden bijgesteld 

Medewerker raakt 
overbelast 

Onvoldoende tijd in te 
spelen op de veranderende 
bezetting 

MA MA LA 

 
Uitkomst is dat de risicoscore naar Laag gaat, tevens wordt het risico detecteerbaar en 
kunnen medewerkers hier op anticiperen. 
 
3.4.3. Training medewerkers 
Agressie op de werkvloer is niet een nieuw fenomeen voor Zorgwaard. Uit eerdere RI&E; is 
ook naar voren gekomen dat er een hoog risico is op agressie. 
Huidige situatie: In 2013 en 2014 is al het zorgpersoneel geschoold op het gebied van 
omgaan met agressie. Voor de kleinschalige woonunits waar verzwaarde psychogeriatrische 
zorg geleverd wordt, heeft het personeel extra trainingen gevolgd. Door verschuiving van 
verantwoordelijkheden binnen de diensten zien we dat vooral de medewerkers die de 
indicatie en intake doen en de medewerkers in de WMO die huishoudelijk werk verrichten 
onvoldoende getraind zijn voor hun taak. 
 
Train specifieke groep medewerkers op het voeren van een gesprek en het signaleren van 
en omgaan met agressie 
  
Risico inschatting na invoer advies: 
Nr. Processtap Potentiële faalwijze Potentiële oorzaken Ernst Kans score 

3 Medewerker gaat dialoog 
aan met cliënt 

Geconfronteerd worden met 
agressie 

Client kan geen reëel 
inschatting meer maken van 
zijn behoeftes 

MA WE H 

 
Uitkomst na weging is dat het risico niet daalt, echter zal de medewerker beter in staat zijn in 
te kunnen schatten wanneer het fout kan gaan en het probleem kunnen detecteren en hierop 
kunnen anticiperen. 

 
3.4.5. Inzet mantelzorg 
Medewerkers zullen met mantelzorger in gesprek moeten gaan over de uitvoering van de 
gemaakte afspraken. Wanneer de afspraken die gemaakt zijn onduidelijk zijn en ruimte 
bieden om deze anders te interpreteren lopen de medewerkers kans dat ze tekort aan 
mantelzorghulp zelf moeten compenseren en/of de mantelzorger niet aangesproken kan 
worden op de inzet. Om te voorkomen dat de medewerker overbelast raakt en/of te maken 
krijgt met agressie tijdens het mantelzorggesprek zal er een eenduidige procedure opgesteld 
moeten worden die duidelijkheid geeft de wijze waarop afspraken gemaakt worden met de 
mantelzorger en hoe de inzet geëvalueerd gaat worden.  
Huidige situatie: De inzet heeft geen formele status en hangt af van de betrokkenheid van de 
mantelzorger. 
 
Advies: Stel een eenduidige procedure mantelzorg op. 

 
Risico inschatting na invoer advies: 
Uitkomst is dat de risicoscore naar Laag gaat. 

Nr. Processtap Potentiële faalwijze Potentiële oorzaken Ernst Kans score 

1.1 Medewerker beoordeeld 
inzet mantelzorger 

Sociale druk, overbelasting 
en agressie 

Onduidelijke afspraken en 
verschillende 
verwachtingspatronen 

MA MA LA 
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4. Conclusie 
Om antwoord te geven op de vraag: aan welke arbeidsrisico’s worden de medewerkers van 
Zorgwaard bloodgesteld n.a.v. de veranderingen voortvloeiend uit het invoeren van de Wet 
lamgdurige zorg en hoe kan Zorgwaard deze risico’s beperken, is er in voorgaande 
hoofdstukken is uitvoerig aandacht besteed aan de faalwijzes die voortvloeien uit de 
invoering van de Wlz. We zien ook dat dat er eigenlijk binnen risicovelden de hoogste risico’s 
gelopen worden. 
 
4.1.Risico’s 
De te verwachten arbeidsrisico’s zijn op te delen in 4 hoofd risico’s namelijk: 

 Geconfronteerd worden met verbale agressie met het risico op psychosociale 
overbelasting. 

 Geconfronteerd worden met fysieke agressie met het risico op lichamelijk en 
geestelijk letsel 

 Te zwaar belast worden met het risico op psychosociale sociale en lichamelijk 
overbelasting 

 Geconfronteerd worden met wegvallen van werkzaamheden met het risico op 
psychosociale overbelasting. 

Conform Arbo besluit afdeling 4 art. 2.15 moet Zorgwaard maatregelen nemen t.a.v. het 
voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en dit opnemen in de RI&E en het plan van 
aanpak 
 
4.2 Specifieke medewerkersgoepen 
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er 4 groepen medewerkers die bij de invoering 
van de Wlz meer risico gaan lopen dan de overige medewerkers namelijk: 

 Medewerkers in het begin van het zorg traject 

 Wijkverpleegkundige  

 Medewerkers op een afbouwlocatie 

 Thuiszorgmedewerkers 
Hieronder volg de uitwerken van specifieke risico’s per medewerkersgroep. 
 
Voorin het zorg traject 
Vooral de medewerkers van zorg en dienstbemiddeling en de wijkverpleegkundige lopen een 
verhoogde kans om geconfronteerd te worden met agressie. 

 Risico op fysiek geweld tijdens intake door cliënt met onbegrepen gedrag waarvan 
nog geen beeld is van geestelijke gesteldheid. 

 Risico op verbale agressie door cliënt of zijn vertegenwoordiger door dat cliënt en 
vertegenwoordiger andere verwachtingen heeft van de geboden zorg 

 Risico op psychische belasting van medewerker wanneer geboden zorg niet 
voldoende is voor adequate dekking zorgbeeld 

 
Medewerker op afbouwlocatie 
Geconcludeerd kan worden dat medewerkers erg onzeker zijn over hun toekomst. Mede door 
dat ze de impact van de wijzigingen n.a.v. de invoering van de Wlz niet goed kunnen 
inschatten. 

 Risico op overbelasting wanneer er niet op tijd ingespeeld wordt op veranderende 
bezetting 

 Risico op psychische overbelasting wanneer er onduidelijkheid is t.a.v. voortbestaan 
van functie 

 Risico op sociale druk wanneer collega’s zich positioneren op de krappe arbeidsmarkt 
 
Thuiszorgmedewerkers 
Voordat de cliënt in aanmerking komt voor hulp vanuit Zorgwaard hebben ze vaak al een 
zware periode achter de rug. Er zijn hoge verwachtingen van de geboden hulp. Tevens is er 
afbouw van capaciteit.  
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 Risico op verbale agressie door cliënt of zijn vertegenwoordiger door dat cliënt en 
vertegenwoordiger andere verwachtingen heeft van de geboden zorg 

 Risico op psychische belasting van medewerker wanneer geboden mantelzorg niet 
voldoende is voor adequate dekking zorgtaken. 

 Risico op psychische overbelasting wanneer er onduidelijkheid is t.a.v. voortbestaan 
van functie 

 Risico op lichamelijk letsel door ongeval tijdens de verplaatsing tussen de cliënten, 
door dat medewerkers ook tijdens de reis onder tijdsdruk staan. 

 
4.3 risico’s algemeen 
Ook zijn er risico’s die voor alle medewerkers zullen gelden, vooral de hoge eisen die geteld 
gaan worden aan de kwaliteit van de geleverde zorg en daarop gemaakte rapportage zullen 
arbeidsrisico’s met zich mee gaan brengen namelijk: 
 
Scholing 
Er zijn binnen Zorgwaard al meerdere trainingen en scholingen gegeven op het gebied van 
kwaliteitsverbetering en agressie. Echter zien we nu door verschuiving van taken dat er 
groepen medewerkers zijn die nog niet geschoold zijn op deze gebieden taken krijgen 
waarbij de kans op agressie hoog tot zeer hoog is 

 Risico op overbelasting wanneer er te veel gevraagd wordt van een medewerker op 
het gebied van bijscholing 

 Risico op psychische overbelasting wanneer een medewerker bijgeschoold moet 
worden maar het niveau niet aan kan. 

 Risico op lichamelijke en geestelijke overbelasting wanneer een collega zich niet 
houdt aan de afgesproken taken of deze taken kwalitatief beter uitvoert 

 
Dossier 
Afspraken gemaakt in het zorgleefplan worden leidend. Medewerkers dienen volgens een 
vast gestelde werkwijze tot deze afspraken te komen zodat er geen kwalitatieve en 
kwantitatieve verschillen tussen de zorgleefplannen ontstaan.  

 Risico op verbale agressie door cliënt of zijn vertegenwoordiger door dat cliënt en 
vertegenwoordiger andere verwachtingen heeft van de rapportage en de 
verantwoording van geboden zorg. 

 
Eindconclusie 
De conclusie die uit het onderzoek getrokken kan worden, is dat er wel degelijk een stijging 
van risico’s is door deinvoering van de Wlz. Vooral de kans op verbale, fysieke agressie, 
psychische overbelasting en lichamelijke overbelasting zijn dreigingen om maatregelen op te 
treffen. 
Ook kan geconcludeerd worden dat gevoerd beleid op het gebied van 
arbeidsomstandigheden voldoet aan wet en regelgeving. De invulling die gegeven wordt aan 
de beheersing van de bedrijfsspecifieke risico’s is voldoende echter door de veranderingen 
die voorvloeien uit de Wlz zullen er aanvullende maatregelen genomen moeten worden op 
de volgende punten. 

 Procedure indiceren en intake en informatie voorziening 

 Mantelzorginzet 

 Scholing medewerker thuiszorgzorg, wijkverpleegkundige en dienstbemiddeling 

 Uniformiteit werkwijze en afspraken 

 Begeleiding medewerker bij afbouw formatie 
 
In het hoofdstuk 5 aanbevelingen zijn de punten uitgewerkt.  
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5 Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de vraag: Welke 
maatregelen moet Zorgwaard nemen om de arbeidsrisico’s die voortvloeien uit de 
veranderingen na de invoering van de Wet langdurige zorg, om zo de risico te beperken en 
waar mogelijk te elimineren. 
Dit alles heeft ten doel te voldoen aan de eisen uit Arbeidsomstandigheden wet. 
 
5.1 Procedure indiceren en intake en informatie voorziening 

 Ontwikkel een informatieblad intake en indicatie voor nieuwe cliënt en stuur dit ruim 
voor intake naar cliënt. Creëer zo een bezinnings- / berustingsperiode. Deze periode 
kan door de cliënt gebruikt worden om informatie bij derden in te winnen en een reële 
inschatting te maken van de mogelijkheden binnen het sociale netwerk. 

  Stel een eenduidige procedure Indiceren op en maak afspraken met de diverse 
indicerende wijkverpleegkundige. Voorkom dat verschillende wijkverpleegkundige 
van verschillende organisaties afwijkende indicaties geven. 

 
5.2 Mantelzorginzet 

 Pas mantelzorg procedure aan naar de nieuwe eisen vanuit de Wlz, leg duidelijk uit 
dat er geen vrijblijvendheid is t.a.v. van het organiseren van de eigen zorg. Werk met 
vast vragenformat zodat alles met cliënt en mantelzorger besproken wordt. 

 Train medewerkers in het voeren van een mantelzorggesprek conform Wlz doelen 

 Ontwikkel een informatiepakket indicatie voor mantelzorger en stuur dit met 
uitnodiging mee naar mantelzorger, zodat er geen misverstand kan ontstaan over de 
rechten en plichten van de mantelzorger. 

 Stel een dienstenaanbod op die invulling kan geven aan diensten die de mantelzorger 
niet kan vervullen, zodat eventuele tekortkomingen in de invulling van de zorg 
ingevuld kan worden waardoor de medewerker, cliënt en mantelzorger vertrouwen 
kan hebben in de totale kwaliteit en kwantiteit van de geboden zorg. 

 
5.3 Scholing medewerker thuiszorgzorg, wijkverpleegkundige en dienstbemiddeling 

 Train specifieke groep medewerkers hoe te indiceren, met als aandachtspunt het 
signaleren van onbegrepen gedrag en het omgang met agressie zodat de 
medewerkers beter voorbereid zijn op hun taak en eventuele agressie beter kunnen 
signaleren en afwenden. 

 Train WMO medewerkers op het voeren van een gesprek, draag er zorg voor dat de 
medewerkers eenduidig en correct met de afspraken voortvloeiend uit het 
zorgleefpan omgaan. 

 
5.4 Uniformiteit werkwijze en afspraken 

 Instrueer medewerkers over de mogelijke gevolgen van het open stellen dossier voor 
cliënt. Het zorgleefplan is de basis van de zorgafspraak die verantwoord moet 
worden. Cliënten zullen sneller aan de hand van de rapportage een oordeel vellen 
over de geboden zorg en hun ongenoegen ook sneller uit gaan spreken. 

 Procedure veilig reizen maken 

 Controleer rapportages 
 
5.5 Begeleiding medewerker bij afbouw formatie 

 Informeer belanghebbende medewerkers met een vaste frequentie over de status van 
afbouw, zodat deze kan anticiperen op de mogelijke verandering. 

 Bespreek individueel de mogelijkheden en bepaal behoeftes van medewerkers om 
onrust weg te nemen en de medewerker vroegtijdig te begeleiden naar een andere 
functie. 

 Stel de medewerker nogmaals op de hoogte van de mogelijkheid een 
vertrouwenspersoon te raadplegen, dit is al langer mogelijk maar medewerkers geven 
aan dit niet te weten. 
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1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in welke situatie Zorgwaard zich bevind ten 
opzichte van de huidige zorgmarkt. Van uit de gerezen vragen wordt richting gegeven 
aan het onderzoek en de opzet daarvan. 
  

1.1 Aanleiding 
Conform de Arbeidsomstandigheden wet artikel 5 dient de werkgever in een 
inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast leggen welke risico’s de arbeid voor de 
werknemers met zich brengt. Bij wijzigen van werkmethodes of werkomstandigheden 
en wanneer de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe 
aanleiding geven, dienen de risico’s opnieuw in kaart gebracht te worden. 
 
Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg ( Wlz) ingevoerd, waarbij de structuur 
van dienstverlening en verantwoording substantieel  veranderd. 
De Wet langdurige zorg, met daarin de nieuwe Wmo en het Scheiden wonen zorg 
schudden de langdurige zorg op. Sleutelwoorden die naar voren komen bij deze 
veranderingen zijn, langer thuis blijven wonen, eigen regie, participatiemaatschappij, 
thuiszorg, welzijn, mantelzorg en informele zorg.  
Zorginstellingen en gemeenten moeten méér gaan doen met minder geld. 
Waar eerst de zorgverzekeraar verplicht was kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren 
verschuiven nu taken naar de Gemeentes die nog niet volledig in beeld heeft welke 
rol ze spelen in deze veranderingen.  
De zorg staat onder druk en er wordt steeds meer van de medewerker verwacht. 
In de korte periode dat de wet van kracht is  lijkt er een stijging te zijn van incidenten. 
Met name het aantal meldingen van agressie tegen zorgmedewerkers stijgt en is 
hierdoor punt van aandacht. De branche specifieke risico’s op het gebied van 
psychisch sociale arbeid door agressie staan echter al enige jaren met extra aandacht 
op de agenda bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en 
deze inspecteert of de werkgever zich houdt aan 
Om aan de Arbo wettelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen moet onderzocht 
worden of er een veranderd risicoveld is, en deze in relatie is met de veranderingen in 
de bedrijfsvoering ingezet door Wlz.  
Deze veranderingen zijn de aanleiding voor dit onderzoek 
De vraag is dus zijn de veranderingen van invloed op de werkomgeving en risico’s 
van de medewerker (voorbeeld: door langer thuis wonen van cliënten met een 
beginnende dementie stijgt het aantal meldingen agressie door onbegrepen gedrag). 
Het is nog niet duidelijk welke arbeidsrisico’s de veranderingen in de zorg met zich 
meebrengen 
 
Vooral agressie tegen medewerkers in de zorg is een punt van aandacht.  
 
Minister Schippers: 'Agressie tegen zorgverleners is onacceptabel. Ook als agressie 
onderdeel is van het ziektebeeld dan is het niet de bedoeling dat we dat normaal 
vinden. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek'. 02-09-2013 (www.Rijksoverheid.nl) 
 
Veilige zorg, veilige zorgrelatie en veilig werken in de zorg, daar moeten cliënten en 
medewerkers in de zorg op kunnen vertrouwen.  
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1.2 Probleemstelling 

Aan welke arbeidsrisico’s worden de medewerkers van de Zorgwaard blootgesteld 
n.a.v. de veranderingen voortvloeiend uit het invoeren van de Wet Langdurige Zorg 
en hoe kan Zorgwaard deze risico’s beperken? 

 
1.3 Afbakening 

Verplichtingen voorvloeiend uit de Arbeidsomstandighedenwet. 
Doelgroep: medewerkers Zorgwaard. 
Het onderzoek vindt plaats binnen een instellingen voor verpleging, verzorging en 
thuiszorg (VVT). 
Onderzoek en bevindingen zijn gebaseerd op uitkomsten van metingen binnen de 
organisatie Zorgwaard. 
RI&E van Zorgwaard. 
Gebruikte wet en regelgeving zijn de Arbeidsomstandighedenwet en Wlz. 
Informatie uit branchevereniging ActiZ en Bint. 
 

1.4 Begripsbepaling: 
Ten behoeve van de afbakening wil ik de volgende begrippen nader omschrijven. 
Medewerkers:  Personen met een dienstverband bij Zorgwaard 
Veilige werkplek Conform arbeidsomstandigheden wet. 
 

1.5 Eigenaar probleemstelling 
Dhr. T. van der Poel. 
Regiomanager en als voorzitter veiligheidscommissie Zorgwaard verantwoordelijk 
voor het beleid m.b.t. de veiligheid van de medewerkers van Zorgwaard. 
Zomerplein 15  
3297 SE Puttershoek. 
078-6763400 
 
Dhr. N. de Pijper. 
Raad van Bestuur. 
Eindverantwoordelijke voor de veiligheid van de medewerkers van Zorgwaard. 
Zomerplein 15  
3297 SE Puttershoek  
078-6763400 
 
Stichting Zorgwaard. 
Hoofdlocatie ’t Huys te Hoecke 
Zomerplein 15 
3297 SE Puttershoek 
KVK 50024078 
www.zorg-waard.nl 
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1.6 Commitment 

Uit incidentmeldingen tot nu toe (april 2015) komt naar voren dat er steeds meer 
agressie incidenten zijn binnen Zorgwaard, de Ondernemingsraad heeft hier in 
overlegvergadering vragen over gesteld, mede naar aanleiding daarvan onderschrijft 
de Ondernemingsraad de noodzaak van dit onderzoek. 
De veiligheidscommissie heeft agressie als aandachtspunt voor 2015 op de agenda 
staan en heeft de werkgroep “Duidelijk over agressie opgericht”. 
Binnen het MT is de vraag ontstaan of de veiligheid van het personeel met de 
invoering van de Wlz wel gegarandeerd kan worden. Dit op basis van de 
verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. 
Bestuurder heeft goedkeurig gegeven dit te onderzoeken en heeft dit opgenomen in 
de notitie Veiligheidsmanagement en Bestuurlijke verantwoordelijkheid 

 
1.7 Doelstelling 

Er is inzicht in welke invloed de Wlz heeft op de eisen vanuit de 
Arbeidsomstandighedenwet.  
Er zijn adviezen voor het MT opgesteld.  
De procedures zijn aangepast en het implementatietraject is beschreven, zodanig dat 
medewerkers van Zorgwaard een veilige werkplek geboden wordt. 
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2.Onderzoek 
Voor het onderzoek zal een literatuuronderzoek doen naar de wijzigingen die 
voortvloeien uit de Wlz, vervolgens zal het risicoveld per wijziging geinterpeteerd worden 
om vervolgens doormiddel van de Safermethode de risico’s en hun drijging in beeld te 
krijgen. Medewerkers zullen doormiddel van een vragen lijst waardes per risico kunnen 
toekennen. Na verwerking van de gegevens zullen de risico’s gewogen worden om zo de 
juiste aanbevelingen te kunnen geven. 

 
2.1Planning en onderzoek en plan van aanpak 

1. Literatuuronderzoek naar wijzigingen die voortvloeien uit de Wlz d.m.v. onderzoek 
van wettekst en informatie vanuit de branchevereniging over de Wlz. 

2. Wijzigingen die voorvloeien vanuit de Wlz interpreteren, hiervoor zal de 
werkgroep “Duidelijk over agressie” als klankbord fungeren 

3. D.m.v. Safer methode prospectieve risico’s t.g.v. Wlz in beeld brengen (met de 
leden van de veiligheidscommissie). 

4. Risico’s analyseren en dreigingsgebied bepalen. 
5. Digitale vragen lijst ontwikkelen om ervaring risico’s m.b.t. veilige werkplek te 

inventariseren. 
6. Onderzoek afnemen bij: medewerkers, leidinggevende en MT. d.m.v. een digitale 

vragenlijst. 
7. Verwerking onderzoek en gegevens. 
8. Op basis van de uitkomsten uit de vragenlijsten met de Safer methode de score 

van de risico’s wegen. 
9. Vergelijking maken van het huidige risicobeeld met de te verwachte risico’s  
10. Conclusies trekken. 
11. Aanbevelingen formuleren. 

 
2.2 Informatiebronnen 

Wet langdurige zorg 
Wet veilige zorg 
Leidraad veilige zorgrelatie. 
Arbo wet 
RI&E Zorgwaard. 
Richtlijnen ActiZ 
Medewerkersmonitor 
Clienttevredenheidsmeting 
Analyse cliënt incidenten en personele incidenten. 
Uitkomsten kwaliteitsgesprekken 
Jaarverslagen  
Uitkomsten Benchmarking 
Project duidelijk over agressie 
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3 Concept inhoudsopgave 

 
Titelpagina 
Samenvatting 
Inhoudsopgave 

1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
1.2 Probleemstelling 
1.3 Doel 

 
2. Onderzoek 

2.1 Leeswijzer 
2.2 Literatuur 
2.3 Onderzoek 
2.4 Risico beoordeling 
2.5 Behoefte bepaling 
2.6 Huidige risico beheersing 
2.7 Tekortkomingen  

 
3. Conclusies 

 
4. Aanbevelingen 

 
Bijlage 

 
4 Revisielegenda:  

1. 26-03-2015 v1 ingeleverd voor beoordeling. 
2. 30-03-2015 feedback van Robert-Jan Wolters. 
3. 08-04-2015 v2 ingeleverd voor beoordeling. 
4. 12-04-2015 feedback van Robert-Jan Wolters. 
5. 13-05-2015 v3 ingeleverd voor beoordeling 
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Planning  

Planning scriptie 2015 wk 14 wk 16 
wk 
19 

wk 
20 

wk 
21 

wk 
22 

wk 
23 

wk 
24 

wk 
25 

wk 
26 

wk 
27 

wk 
28 

wk 
29 

wk 
30 

wk 
31 

wk 
32 

wk 
33 

wk 
34 

wk 
35 

wk 
36 

Presentatie scriptieonderwerp 31-mei                                       

Inleveren scriptievoorstel   14-apr                                     

Wet/regels bestuderen                                         

Risico's in beeld brengen                                          

Risico's analyseren                                         

Vragenlijst opstellen                                         

Vragenlijst versturen                                         

Wegen risico's                                         

Matching behoefte v.s. risico’s                                         

Dekking risico’s ten aanzien van 
de huidige beheersing                                          

Tekortkomingen bepalen.                             vak vak        

Conclusies trekken                             vak vak        

Aanbevelingen formuleren.                                        

Inleveren scriptie                                       1 sep 



H. Luijendijk STAP 4 STAP 5

Versie:1 Score Beslisboom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kritiek moment / Elimineren,

Risico controleerbaarheid / Beheersen/ 

controleren

Verantwoordelijk

e

Management

Nr. Processtap Potentiële faalwijze Potentiële oorzaken Ernst Kans score detecteerbaarheid Doorgaan? of accepteren? Beschrijving van 

actie

Uitkomstmaa

t

persoon akkoord?

1.1 Medewerker maakt afspraken 

met cliënt en/of zijn 

vertegenwoordiger

1.1.1 Medewerker nodigt cliënt uit 

voor intake

Geconfronteerd worden met 

agressie

Client is ontevreden over 

wachttijd en plaatsing

MA WE H Niet detecteerbaar Ja Beheersen/ 

controleren

PVA:1.1.1 In PVA Hoofd 

Bestuursbureau

Ja

1.1.2 Medewerker nodigt cliënt uit 

voor intake

Geconfronteerd worden met 

intimidatie

Verwachtingspatroon cliënt MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

1.1.3 Medewerker gaat dialoog aan 

met cliënt

Geconfronteerd worden met 

agressie

Client kan geen reëel 

inschatting meer maken van 

zijn behoeftes

MA WE H detecteerbaar Nee Einde Binnen de huidige 

procedure is dit risico 

al afgedekt.

1.1.4 Medewerker maakt afspraak Geconfronteerd worden met 

agressie

Client heeft verkeerd beeld  

van de werkwijze

MA JA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

1.1.5 Medewerker stelt zorgleefplan 

op

Medewerker komt onder druk 

te staan

Medewerker voelt zich te 

betrokken.

KL MA ZL Einde Risico is als zeer laag 

ingeschat.

1.1.6 Medewerker laat zorgleefplan 

tekenen

Geconfronteerd worden met 

agressie

Client kan zich niet meer 

herinneren wat er afgesproken 

is

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

1.2 Medewerker adviseert cliënt 

en/of zijn vertegenwoordiger 

over mogelijkheden

1.2.1 Medewerker geeft inzicht in de 

mogelijkheden 

Foutief advies leidt tot 

agressie bij uitvoering 

zorgproces

Client heeft verkeerd beeld 

gekregen van de 

mogelijkheden

KL MA ZL Einde Risico is als zeer laag 

ingeschat.

2.1 Medewerker voert indicatie 

uit

2.1.1 Medewerker bezoekt cliënt. Medewerker kan betrokken 

raken bij ongeval

Medewerker reist meer en 

onder tijdsdruk

GR MA H Niet detecteerbaar Ja Elimineren PVA:2.1.1 In PVA Manager 

Thuiszorg

2.1.2 Medewerker indiceert cliënt Foutieve indicatie kan lijden 

tot verhogen werkdruk

Medewerker indiceert niet 

conform de afspraken

KL WE L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

2.1.3 Medewerker indiceert cliënt Geconfronteerd worden met 

agressie

Client gebruikt agressie om 

frustratie te uiten over 

invoering Wlz

GR WE ZH Niet detecteerbaar Ja Beheersen/ 

controleren

PVA:2.1.3 In PVA Manager 

Thuiszorg

2.1.4 Medewerker stelt cliënt op de 

hoogte van uitkomst

Geconfronteerd worden met 

agressie, ernstige 

teleurstelling en/of intimidatie

Client heeft een ander 

verwachtingspatroon

GR WE ZH Detecteerbaar Nee Einde Risico is na intake 

bekend. In huidige 

procedure is dit 

afgedekt.

3.1 Medewerker bied diensten aan 

uit het dienstenpakket

3.1.1 Medewerker bied diensten aan 

uit het dienstenpakket

Verkeerde dienst aangeboden Medewerker heeft 

onvoldoende kennis van 

dienstenpakket

KL MA ZL Einde Risico is als laag 

ingeschat.

3.1.2 Medewerker bied diensten aan 

uit het dienstenpakket

Medewerker verwond zich 

tijdens het uitvoeren van een 

voor hem onbekende 

dienstverlening

Medewerkers ontberen 

vaardigheden on de nieuwe 

diensten te verrichten 

GR WE ZH Controleerbaar Nee Einde Toetsing vaardigheden 

wordt gecontroleerd 

middels E-Learning

4.1 Medewerker deelt mee dat 

mantelzorg niet vrijblijvend is

Recht op een veilige werkplek 



4.1.1 Medewerker bespreekt inzet 

mantelzorg

Mantelzorger is verbaal en 

fysiek agressief

Mantelzorger is overbelast 

geraakt in aanloop naar 

opname cliënt

GR WE ZH Niet detecteerbaar Ja Beheersen/ 

controleren

PVA:4.1.1 In PVA Regiomanager Ja

4.1.2 Medewerker legt afspraken 

vast

Geconfronteerd worden met 

agressie

Mantelzorger gebruikt 

medewerker als klank bord 

om frustratie te uiten over 

invoering Wlz

GR MA H detecteerbaar Nee Einde Risico komt in beeld bij 

intake, huidige 

procedure dekt risico 

voldoende

4.2 Medewerker spreekt 

mantelzorger aan op inzet

4.2.1 Medewerker beoordeeld inzet 

mantelzorger

Sociale druk van collega die 

afwijkende beoordeling heeft

Medewerker handelt buiten de 

professionele grens en doet 

uit medelijden meer dan 

afgesproken

GR WE ZH Niet detecteerbaar Ja Elimineren PVA:4.2.1 In PVA Regiomanager Ja

4.2.2 Medewerker beoordeeld inzet 

mantelzorger

Sociale druk van cliënt die 

afwijkende beoordeling heeft

Medewerker handelt buiten de 

professionele grens en doet 

uit medelijden meer dan 

afgesproken

GR MA H Niet detecteerbaar Ja Beheersen/ 

controleren

PVA:4.2.2 In PVA Regiomanager Ja

4.2.3 Medewerker spreekt 

mantelzorger aan op 

tekortkoming inzet

Geconfronteerd worden met 

agressie

Mantelzorger is onvoldoende 

bewust geweest over de 

gevolgen van zijn beloftes.

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

4.2.4 Medewerker spreekt 

mantelzorger aan op 

tekortkoming inzet

Emotionele overbelasting door 

agressie, leed en verdriet 

mantelzorger

Mantelzorger is overbelast 

geraakt tijdens de uitvoering 

van zijn taak

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

4.2.5 Medewerker is getuigen van 

ouderenmishandeling en meld 

dit.

Psychische overbelasting 

medewerker wanneer deze 

geconfronteerd word met 

agressie naar cliënt.

Onvoldoende inzicht in 

verbanden tussen cliënt en 

mantelzorger.

GR JA L Einde Risico is als laag 

ingeschat. En 

voldoende maatregelen 

in huidige procedure.

4.3 Medewerker bespreekt 

gevolgen wanneer inzet 

mantelzorg onvoldoende is.

4.3.1 Medewerker geeft aan welke 

financiële gevolgen verbonden 

zijn aan het inzetten van 

betaalde dienst verlening

Medewerker word 

geconfronteerd met agressie.

Onvoldoende inzicht in 

verbanden tussen cliënt en 

mantelzorger.

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

5.1 De rapportage van cliënt is vrij 

toegankelijk voor cliënt

5.1.1 Medewerker rapporteert Medewerker wordt 

geïntimideerd.

Client vergelijkt rapportages 

van verschillende 

medewerkers en gebruikt dit 

om meer zorg te krijgen.

GR MA H Niet detecteer baar Ja Beheersen/ 

controleren

PVA:5.1.1 In PVA Zorgmanagers Ja

5.1.2 De Client reageert op 

rapportage

Verhoging werkdruk Medewerker wordt 

uitgespeeld tegen een collega 

die boven de afspraak levert

MA WE H Controleerbaar Nee Einde Inzet medewerkers 

wordt gecontroleerd. 

Toetsing inzet 

geauditeerd.

6.1 Medewerker evalueert 

voorgang zorg met cliënt

6.1.1 Medewerker evalueert 

voorgang zorg met cliënt

Geconfronteerd worden met 

agressie

Client heeft ander 

verwachtingspatroon van 

geboden zorg.

MA MA L Controleerbaar Nee Einde Zorgleefplan coach 

controleert afspraak en 

voortgang

7.1 Medewerker ontvangt en 

behandeld zelf een informele 

klacht

7.1.1 Medewerker neemt klacht in 

ontvangst

Medewerker wordt 

geïntimideerd.

Client gebruikt klacht om 

eisen kracht bij te zetten

GR MA H Niet detecteer baar Ja Beheersen/ 

controleren

PVA:7.1.1. In PVA Zorgmanagers Ja



7.1.2 Medewerker bespreekt klacht 

met collega's

Medewerker komt onder 

sociale druk te staan

Collega's gebruiken klacht 

tegen medewerker om zich te 

positioneren in een krappe 

arbeidsmarkt

GR MA H Niet detecteer baar Ja Elimineren PVA:7.1.2 In PVA Zorgmanagers Ja

7.2 Medewerker beoordeeld 

klachten m.b.t. indicatie 

gemaakt door 

wijkverpleegkundige

7.2.1 Medewerker neemt klacht in 

ontvangst

Medewerker wordt 

geïntimideerd.

Client gebruikt formele klacht 

om eisen kracht bij te zetten

KL MA ZL Einde Risico is als zeer laag 

ingeschat.

7.2.2. Medewerker neemt klacht in 

ontvangst

Medewerker wordt 

vastgehouden in huis cliënt

Client geeft uiting aan 

frustratie

GR JA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

7.2.3 Wijkverpleegkundige her 

indiceert

Medewerker wordt 

geïntimideerd.

Client gebruikt uitkomst klacht 

om druk uit te oefenen op 

medewerker

GR JA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

8.1 Medewerker verantwoord 

voortgang zorgdoelen aan 

cliënt.

8.1 Medewerker legt aan cliënt 

verantwoording af ten aanzien 

van voortgang zorgdoelen 

Geconfronteerd worden met 

agressie, ernstige 

teleurstelling en/of intimidatie

Client heeft een ander 

verwachtingspatroon

GR MA H detecteerbaar Nee Einde Zie 6.1.1

9.1 Medewerker handelt informele 

klacht zelf af.

9.1.1 Medewerker bied excuses aan  

cliënt

Medewerker wordt 

geïntimideerd.

Client gebruikt uitkomst klacht 

om druk uit te oefenen op 

medewerker

MA JA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

9.1.2 Client bespreekt uitkomst 

klacht met collega van 

medewerker

Medewerker komt onder druk 

te staan

Collega gebruikt uitkomst 

klacht tegen medewerker om 

zich te positioneren in een 

krappe arbeidsmarkt

MA JA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

10.1 Medewerker maakt na 

revalidatie afspraken over 

teruggang naar huis met cliënt.

Medewerker komt onder druk 

te staan

Door afbouw van 

verzorgingshuis capaciteit 

moeten cliënten naar huis 

echter is dit niet altijd mogelijk

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

10.1.1 Medewerker maakt na 

revalidatie afspraken over 

teruggang naar huis met cliënt.

Medewerker komt door 

onmogelijke beslissing onder 

druk te staan

Door afbouw van 

verzorgingshuis capaciteit 

moeten cliënten naar huis 

echter is dit niet altijd mogelijk

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

10.1.2 Medewerker begeleid 

overplaatsing cliënt 

Medewerker komt door 

uitvoering van  onmogelijke 

beslissing onder druk te staan

Client wordt thuis geplaats, 

echter bestaat er een grote 

kans dat dit escaleert

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

11.1 Kwaliteit van geboden zorg 

moet voldoen aan de eisen van 

inkopende partij

11.1.1 Medewerker is bekend met 

kwalitatieve eisen

Medewerker komt onder druk 

te staan wanneer 

kwaliteitsniveau niet haalbaar 

is.

Ingezette veranderingen rond 

Wlz gaan soms te snel in 

verhouding tot de 

mogelijkheid tot bijscholing

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

11.2 Medewerkers kunnen cliënt 

duidelijk uitleggen wat er 

kwalitatief en kwantitatief van 

de zorg verwacht kan worden.



11.2.1 Medewerker weet welke 

kwantitatieve en kwalitatieve 

eisen er gesteld worden aan 

handelingen

Medewerker komt onder druk 

te staan wanneer kwaliteits- 

kwantiteitsniveau niet 

haalbaar is.

Ingezette veranderingen rond 

Wlz gaan soms te snel in 

verhouding tot de 

mogelijkheid tot bijscholing

KL WE L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

12.1 Medewerker adviseert cliënt bij 

inkoop dienstverlening

12.1.1 Medewerker adviseert cliënt bij 

inkoop dienstverlening

werkdruk verhoogt Medewerker is niet voldoende 

op de hoogte van de 

mogelijkheden en zet zelf een 

tandje bij

MA WE H Niet detecteerbaar Ja Beheersen/ 

controleren

PVA:12.1.1 In PVA Zorgmanager Ja

13.1 Medewerkers worden 

geconfronteerd met de 

mogelijke afstoting van hun 

afdeling en/of dienst

13.1.1 Medewerkers worden periodiek 

geïnformeerd over stand van 

zaken

Medewerker heeft 

onzekerheid en komt onder 

druk te staan

Afbouw capaciteit en 

efficiëntie eis.

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

13.1.2 Medewerkers kunnen 

meepraten over efficiëntie

Medewerker komt onder druk 

te staan

Afbouw capaciteit en 

efficiëntie eis maken het soms 

onmogelijk verbetering door te 

voeren

MA MA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

14.1 Medewerkers worden 

geschoold m.b.t. de 

veranderende zorgvraag

14.1.1 Medewerker neemt deel aan 

scholing

Medewerker raakt overbelast Scholing moet naast 

dagelijkse beslommeringen 

gedaan worden.

GR JA L Einde Risico is als laag 

ingeschat.

15.1 Formatie wordt naar beneden 

bijgesteld

15.1.1 Formatie wordt naar beneden 

bijgesteld

Medewerker raakt overbelast Onvoldoende tijd in te spelen 

op de veranderende bezetting

GR MA H Niet detecteer baar Ja Beheersen/ 

controleren

PVA:15.1.1. In PVA Regiomanager Ja

16.1 Medewerkers moeten efficiënt 

kunnen rapporteren

16.1 Medewerkers moeten efficiënt 

kunnen rapporteren

Medewerker komt onder druk 

te staan

Medewerker beschikt over 

onvoldoende capaciteit om de 

omslag te maken.

KL WE L Einde Risico is als laag 

ingeschat.
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SAFER - Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico's

Inleiding

Deze handleiding is het resultaat van het project “Een 
Nederlandstalige Healthcare Failure Mode and Effect Analysis”. In 
dit project, dat ondersteund is door ZonMw, werkten MAASTRO 
clinic Maastricht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht 
samen met de Patient Safety Systems Group van de Technische 
Universiteit Eindhoven. In de MAASTRO clinic en het UMC 
Utrecht is tijdens het project ervaring opgedaan met de uitvoering 
van HFMEA. Deze methode voor risicoanalyse, die ontwikkeld is 
door de VA National Center for Patient Safety in Amerika1, is na 
toepassing binnen uiteenlopende processen in beide zorginstellingen 
aangepast aan de Nederlandse taal en de Nederlandse situatie. Het 
resultaat daarvan is SAFER, Scenario Analyse van Faalwijzen, 
Effecten en Risico’s. SAFER is een voorspellende analyse methode 
om onveilige situaties en risico’s in zorgprocessen te inventariseren. 
Het geselecteerde zorgproces wordt volledig in kaart gebracht. 
Daarna worden systematisch alle manieren waarop het zorgproces 
kan falen (de zogenaamde faalwijzen) benoemd en beoordeeld op 
hun potentiële effect en kans op optreden. Na het benoemen van de 
oorzaken van de faalwijzen worden acties bedacht die de kans op het 
ontstaan van de faalwijzen kunnen verkleinen en het effect ervan 
kunnen beperken. Op deze manier draagt SAFER bij aan de 
verbetering van de patiëntveiligheid. SAFER wordt uitgevoerd door 
een multidisciplinair team van inhoudsdeskundigen.

SAFER bestaat uit vijf opeenvolgende stappen:
 1. Keuze proces en afbakening
 2. Samenstelling werkgroep
 �. Procesbeschrijving
 4. Risicoanalyse
 5. Acties en uitkomstmaten

In deze handleiding wordt allereerst een samenvatting gegeven van 
SAFER. Daarna worden alle stappen van SAFER een voor een 
toegelicht. Aan het einde van iedere toelichting vindt u ook tips en 
variatiemogelijkheden, zodat u de analyse naar uw eigen voorkeur 
kunt uitvoeren. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde 
stappen op een minder diepgaande of minder systematische wijze te 
doorlopen, wat u tijd zal besparen. De tips en variatiemogelijkheden 
worden telkens in een apart kader weergegeven. Tevens worden de 
voor- en nadelen van de variatiemogelijkheden beschreven, zodat u 
een goede afweging kunt maken. Welke aanpak u ook hanteert, het is 
van groot belang om vast te houden aan het basis principe van 
SAFER. Dat wil zeggen dat u eerst het proces in kaart dient te 
brengen, dat u vervolgens de problemen en de oorzaken daarvan 
benoemt en dat u pas daarna gaat nadenken over mogelijke 
oplossingen. In deze handleiding worden ook enkele voorbeelden 
aangedragen. Deze worden telkens cursief weergegeven. Na de 
behandeling van de vijf stappen worden nog enkele algemene tips 
aangedragen die u kunnen helpen bij een succesvolle uitvoering van 
SAFER.

Principe SAFER: proces → problemen → oplossingen

1  DeRosier, J., Stalhandske, E., Bagian, J.P., Nudell, T. (2002). Using health care failure mode and effect 

analysis: the VA National Center for Patient’s Safety prospective risk analysis system. Jt Comm J Qual 

Improv, 28, 248-267
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SAFER: Samenvatting

SAFER Stap 1: Keuze proces en afbakening
A. Definieer het onderwerp voor de analyse
B. Definieer een duidelijk begin en einde

SAFER Stap 2: Samenstelling werkgroep
A. Kies een voorzitter, een procesbegeleider en een notulist
B. Stel een multidisciplinaire werkgroep samen
C.  Voeg eventueel een patiënt of een familielid van een patiënt toe 

aan de werkgroep
D. Betrek het management bij de SAFER

SAFER Stap 3: Procesbeschrijving
A. Verdeel het geselecteerde proces in enkele subprocessen
B.  Nummer de opeenvolgende subprocessen en maak een 

stroomdiagram
C. Benoem per subproces de afzonderlijke processtappen
D.  Geef de processtappen per subproces opeenvolgende letters en 

maak een stroomdiagram
E. Bepaal de focus van de analyse indien het proces te complex is

SAFER Stap 4: Risicoanalyse
A. Benoem alle mogelijke faalwijzen per processtap
B.  Bepaal voor iedere faalwijze de ernst van het gevolg en de kans op 

optreden (de frequentie)
C.  Bepaal voor iedere faalwijze aan de hand van de risico 

inventarisatie matrix of er sprake is van een hoog risico
D.  Bepaal voor iedere faalwijze aan de hand van de beslisboom of de 

faalwijze meer diepgaand onderzocht dient te worden
E.  Benoem alle mogelijke oorzaken voor die faalwijzen waarvoor 

(volgens SAFER Stap 4D) meer diepgaand onderzoek noodzakelijk is 
F.  Bepaal voor iedere oorzaak de ernst van het gevolg en de kans op 

optreden (de frequentie)

G.  Bepaal voor iedere oorzaak aan de hand van de risico inventarisatie 
matrix of er sprake is van een hoog risico

H.  Bepaal voor iedere oorzaak aan de hand van de beslisboom of er 
actie ondernomen dient te worden 

SAFER Stap 5: Acties en uitkomstmaten
A.  Bepaal voor iedere oorzaak waarvoor (volgens SAFER Stap 4H) 

actie ondernomen dient te worden of deze geëlimineerd, beheerst 
of geaccepteerd dient te worden

B.  Beschrijf een actie voor iedere oorzaak die geëlimineerd of 
beheerst dient te worden

C. Benoem voor iedere actie een uitkomstmaat
D. Benoem voor iedere actie een verantwoordelijke persoon
E. Ga na of het management akkoord gaat met de te nemen acties

Faalwijze: de manier waarop een processtap kan falen in het 
bereiken van het verwachte resultaat, "Wat kan er fout gaan?"

Oorzaak: de reden waarom een processtap kan falen in het 
bereiken van het verwachte resultaat, "Waarom kan het fout gaan?"



6

SAFER - Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico's

7

SAFER - Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico's

SAFER Stap 1: Keuze proces en afbakening

A. Definieer het onderwerp voor de analyse
De eerste stap van SAFER bestaat uit het definiëren van het 
onderwerp voor de analyse. Er dient een proces geselecteerd te 
worden, dat ondubbelzinnig gedefinieerd wordt. In principe komt 
ieder proces hiervoor in aanmerking. Vaak zal de keuze vallen op een 
proces dat risicovol is in de ogen van de zorgverleners. Gezien het feit 
dat SAFER een aanzienlijke tijdsinvestering vergt, loont het de 
moeite om op zoek te gaan naar een proces met veel risico’s. 
Hierdoor wordt het meest efficiënt bijgedragen aan het verbeteren 
van de patiëntveiligheid. De incidentenregistratie kan hiervoor 
aanknopingspunten bieden (zie Tip 1).

B. Definieer een duidelijk begin en einde
Bij de keuze is het van belang om de grenzen van het proces helder af 
te bakenen, zodat de analyse een duidelijk begin en einde kent. Dit 
voorkomt later discussies over de grenzen van de analyse.

Voorbeeld:
Voor kinderen met een stofwisselingsziekte is het van groot belang dat 
hun voeding in de juiste samenstelling op het juiste tijdstip wordt 
gegeven. Hierbij zijn veel verschillende zorgverleners betrokken. Daarom 
is het proces rondom het voorschrijven, het bereiden en het toedienen van 
dieetvoeding voor dergelijke patiënten een interessant proces voor een 
voorspellende risicoanalyse. Een helder afgebakend proces zou hierbij 
zijn: “Het proces vanaf het moment dat de voeding wordt voor
geschreven, tot het moment dat deze voeding in de juiste samenstelling 
op het juiste tijdstip door het juiste kind wordt doorgeslikt”.  

TIPS EN VARIATIEMOGELIJKHEDEN SAFER STAP 1
 
1.  Gebruik de incidentenregistratie voor de keuze van het 

proces
Zoals eerder vermeld is, kan de incidentenregistratie gebruikt 
worden om te bepalen welke processen in aanmerking komen 
voor SAFER. Allereerst kan bekeken worden op welke afdelingen 
incidenten vaak voorkomen. Daarnaast kan de incidenten-
registratie gebruikt worden om te achterhalen welke typen 
incidenten zich regelmatig voordoen (op bepaalde afdelingen). 
Zo kan men tot een afgebakend proces komen dat in aan-
merking komt voor SAFER. Men dient zich wel bewust te zijn 
van het feit dat er sprake kan zijn van onderrapportage, 
waardoor niet alle incidenten die zich voordoen ook daad-
werkelijk gemeld worden en in de incidentenregistratie terecht 
komen. Dit heeft tot gevolg dat de incidentenregistratie een 
vertekend beeld kan geven van de werkelijkheid. Naast de 
incidentenregistratie kunnen dus ook de ervaringen en ideeën 
van zorgverleners in beschouwing worden genomen bij de keuze 
van het te onderzoeken proces.

2. Gebruik SAFER alleen voor het analyseren van een proces
Het blijkt soms lastig te zijn om het verschil te zien tussen 
“proces” en “uitkomst”. SAFER kan echter alleen worden 
gebruikt voor het onderzoeken van een proces en niet voor een 
uitkomst. Daarom is het belangrijk om dit vooraf goed te 
bepalen. Bijvoorbeeld: “Verkeerde kant geopereerd” is een uitkomst. 
Mocht er besloten worden om dit te onderzoeken met behulp van 
SAFER, dan kan er een proces worden gekozen, waarbij dit een 
ongewenste uitkomst kan zijn, zoals: “Zorgproces van patiënt met 
gebroken heup vanaf de eerste hulp tot en met de start van de 
operatie”.

1 1
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SAFER Stap 2: Samenstelling werkgroep

A. Kies een voorzitter, een procesbegeleider en een notulist
Nadat het te onderzoeken proces is geselecteerd, kan de werkgroep 
worden samengesteld. Er dienen een voorzitter, een procesbegeleider 
en een notulist te worden gekozen. De voorzitter dient gedurende de 
bijeenkomsten de tijd te bewaken en er voor te zorgen dat iedereen 
aan het woord komt. Voor de procesbegeleider geldt dat deze bij 
voorkeur geen inhoudelijke kennis heeft van het proces, zodat deze 
zich kan concentreren op het correcte gebruik van de methode en de 
voortgang van de analyse. De notulist is verantwoordelijk voor de 
verslaglegging tijdens en na de bijeenkomsten en voor het opstellen 
van de eindrapportage. In principe kunnen deze drie functies in één 
persoon vertegenwoordigd zijn. Het is echter aan te raden om een 
aparte notulist aan te laten schuiven, zodat de anderen zich kunnen 
concentreren op het uitvoeren van de analyse (zie Tip 5).

B. Stel een multidisciplinaire werkgroep samen
De werkgroep dient multidisciplinair te zijn. Dat wil zeggen 
multidisciplinair met betrekking tot functie (bijvoorbeeld artsen, 
verpleegkundigen en ondersteunend personeel) en/of 
multidisciplinair met betrekking tot afdeling / werkeenheid. In de 
werkgroep horen vertegenwoordigers van alle disciplines die bij het 
proces betrokken zijn te worden opgenomen (bij voorkeur mensen 
die dagelijks actief bij het proces betrokken zijn).

C.  Voeg eventueel een patiënt of een familielid van een 
patiënt toe aan de werkgroep

Voor sommige processen kan het zinvol zijn om een patiënt of een 
familielid van een patiënt bij de analyse te betrekken. Denk 
bijvoorbeeld aan chronisch zieke patiënten die het proces vaak van 
voor tot achter kennen en vanuit een ander gezichtspunt risico’s 
kunnen inventariseren. Ook ouders die een groot deel van de dag 

doorbrengen bij hun zieke kind en zelf bepaalde taken uitvoeren, 
kunnen worden opgenomen in de werkgroep. 

Voorbeeld:
De werkgroep voor een risicoanalyse van het proces rondom dieetvoeding 
bij kinderen met stofwisselingsziekten zou kunnen bestaan uit de 
volgende disciplines:
• Kinderartsen
• Diëtisten
• Medewerkers van de kinderafdeling
• Medewerkers van de zuigelingenvoedingskeuken
• Medewerkers van de centrale keuken
• Ouder van een patiënt

D. Betrek het management bij de SAFER
Tot slot is het van groot belang dat het afdelings- en/of 
divisiemanagement en eventueel zelfs de Raad van Bestuur deelname 
aan de SAFER stimuleert. Dit commitment kan bijvoorbeeld getoond 
worden door een lid van het management aanwezig te laten zijn bij 
de eerste bijeenkomst van de werkgroep. Het doel van SAFER is om 
het onderzochte proces veiliger te maken. Meestal betekent dit dat er 
één of meer wijzigingen worden voorgesteld in de werkwijze of de 
infrastructuur. Het management zal hier vaak het laatste woord over 
hebben. Vanzelfsprekend is het bevredigender voor de 
werkgroepleden als de aanbevelingen worden uitgevoerd en daarom 
wordt aangeraden om het management al in een vroeg stadium bij 
de SAFER te betrekken.

2 2
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TIPS EN VARIATIEMOGELIJKHEDEN SAFER STAP 2

3.   Betrek het management bij de SAFER
 Het is belangrijk dat het management deelname aan de SAFER 

stimuleert. Zoals gezegd kan dit getoond worden door een lid 
van het management de eerste bijeenkomst van de werkgroep 
te laten bijwonen. Tijdens deze bijeenkomst kan hij of zij de 
werkgroep stimuleren door aan te geven hoeveel waarde het 
management zal hechten aan de resultaten van de analyse. Na 
afloop van de analyse is het van belang dat het management 
aangeeft op welke wijze de aanbevelingen vorm zullen krijgen 
of wat de overwegingen zijn om bepaalde aanbevelingen niet 
op te volgen.

4.  Laat de werkgroepleden de resultaten van de analyse 
terugkoppelen aan collega’s

 Tussen twee opeenvolgende bijeenkomsten kunnen de 
deelnemers de resultaten van de analyse terugkoppelen aan hun 
collega’s. Dit biedt andere zorgverleners de mogelijkheid om 
hun reactie te geven op de uitgevoerde analyses en om 
mogelijke aanvullingen te doen. Daarnaast wordt hiermee het 
draagvlak voor de aanbevelingen uit de analyse en voor 
eventuele volgende analyses vergroot.

5. Gebruik tijdens de bijeenkomsten een laptop en een beamer
 Tijdens de bijeenkomsten is het zinvol om gebruik te maken 

van een laptop en een beamer. De notulist kan de resultaten 
van de analyse dan tijdens de bijeenkomst invullen op het 
werkblad (zie Bijlage 1). Dit bespaart de notulist veel tijd en 
tevens kunnen de deelnemers tijdens de bijeenkomsten via de 
beamer de reeds ingevulde resultaten controleren.

6. Probeer de tijdsinvestering voor deelnemers te beperken
 Gezien het feit dat SAFER een zekere tijdsinvestering vraagt 

van de deelnemers kan het in de praktijk voorkomen dat 
bepaalde zorgverleners afzien van deelname. Dit probleem kan 
op verschillende manieren opgelost worden. Ten eerste is het 
mogelijk om twee zorgverleners met dezelfde functie en 
afkomstig van dezelfde afdeling te vragen gezamenlijk deel te 
nemen aan de SAFER. Bij iedere bijeenkomst dient een van 
beide personen dan aanwezig te zijn en met behulp van de 
notulen en onderling overleg kunnen beide personen de 
voortgang van de analyse toch volledig volgen. Een andere optie 
is om bepaalde zorgverleners te vragen alleen bij die 
bijeenkomsten aanwezig te zijn waar het subproces besproken 
wordt waarbinnen de functie van de zorgverleners een 
belangrijke rol inneemt. Het nadeel hiervan is dat hun 
inzichten bij de bespreking van de andere subprocessen verloren 
gaan. Mochten deze twee opties beide niet mogelijk of geschikt 
zijn dan zou men kunnen overwegen om de betreffende 
zorgverleners telkens de notulen te laten lezen. Op deze manier 
kunnen zij toch via de notulist en/of de procesbegeleider 
feedback geven op de uitgevoerde analyses.

2 2
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SAFER Stap 3: Procesbeschrijving

A. Verdeel het geselecteerde proces in enkele subprocessen
Als de werkgroep samengesteld is, kan de analyse van start gaan. 
Allereerst wordt het geselecteerde proces volledig in kaart gebracht. 
Er wordt door de werkgroep een stroomdiagram gemaakt waarin alle 
stappen van het proces worden opgenomen. Het verdient 
aanbeveling om het proces eerst onder te verdelen in enkele 
subprocessen. Een subproces is een bundeling van activiteiten en/of 
handelingen die door een of enkele personen worden uitgevoerd.

B.  Nummer de opeenvolgende subprocessen en maak een 
stroomdiagram

Vervolgens worden de subprocessen genummerd (1, 2, �, ...., etc.) en 
wordt er een stroomdiagram gemaakt van de subprocessen. In een 
stroomdiagram worden (sub)processen en activiteiten door middel 
van blokken weergegeven. Pijlen geven aan dat het ene proces / de 
ene activiteit volgt op het andere proces / de andere activiteit.

Voorbeeld:
Het proces rondom dieetvoeding bij kinderen met stofwisselingsziekten 
kan worden opgedeeld in de volgende subprocessen:
• Het voorschrijven van het dieet door de kinderarts
• Het uitwerken van de dieetvoorschriften door de diëtist
• Het verspreiden van de dieetvoorschriften
•  Het bereiden van de dieetvoeding in de zuigelingenvoedingskeuken, de 

centrale keuken en de afdelingskeuken
• Het transport van de dieetvoeding naar de afdeling
•  De verpleegkundige controle, bijvoorbeeld het controleren van de 

bloedsuikers van de patiënt
• Het toedienen en evalueren van de dieetvoeding

In Figuur 1 is voor een ander proces, namelijk het toedienen van 
medicatie op een verpleegafdeling het stroomdiagram van de 
subprocessen weergegeven.

Figuur 1. Voorbeeld stroomdiagram subprocessen.

C. Benoem per subproces de afzonderlijke processtappen
Nadat de subprocessen in kaart gebracht zijn, worden voor ieder 
subproces de afzonderlijke processtappen genoemd. Een processtap is 
meestal een activiteit of handeling die door een bepaalde persoon 
wordt uitgevoerd. 

D.  Geef de processtappen per subproces opeenvolgende 
letters en maak een stroomdiagram

Vervolgens worden de processtappen per subproces voorzien van 
letters (1a, 1b, 2a, 2b, 2c, ...., etc.) en wordt er een stroomdiagram 
gemaakt van alle subprocessen en bijbehorende processtappen. De 
processtappen worden genoteerd in kolom 1 van het SAFER 
werkblad (zie Bijlage 1).

Voorbeeld:
In Figuur 2 is voor een proces, namelijk het toedienen van medicatie op 
een verpleegafdeling de volledige procesbeschrijving weergegeven.

Subproces 1:
Voorschrijven

Subproces 2:
Bereiden

Subproces 3:
Toedienen

PROCES : Toediening van medicatie op verpleegafdeling

3 3
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Figuur 2. Voorbeeld procesbeschrijving. 

E.  Bepaal de focus van de analyse indien het proces te 
complex is

Als het proces te complex is, kan er voor gekozen worden om de 
analyse te richten op één of enkele onderdelen van het proces. 
Daarmee wordt voorkomen dat de analyse te veel tijd gaat kosten. 
Bij het bepalen van een dergelijke focus kan gebruik gemaakt worden 
van de suggesties genoemd onder SAFER Stap 1 (zie met name Tip 1).

TIPS EN VARIATIEMOGELIJKHEDEN SAFER STAP 3

7.  Beschrijf per processtap de betrokken functiegroep en de 
betreffende locatie

  Als per processtap aangegeven wordt wie de uitvoerende is en 
waar de activiteit wordt uitgevoerd, geeft de procesbeschrijving 
veel extra inzichten. 

 
8.  Kies bewust een mate van detail bij het maken van de 

procesbeschrijving
  Bij het maken van de procesbeschrijving bestaat er een keuze 

wat betreft de mate van detail. Zo kunnen de processtappen 
heel specifiek (dat wil zeggen per handeling) beschreven 
worden. De andere mogelijkheid is om verschillende 
handelingen samen te vatten in één processtap. Het gevolg van 
de eerste optie is dat de procesbeschrijving erg omvangrijk kan 
zijn en de analyse te detaillistisch van aard zou kunnen zijn. 
Het nadeel van de tweede optie is dat de kans groot is dat niet 
alle risico’s in kaart gebracht worden, omdat de processtappen 
te globaal beschreven zijn.

9. Loop het proces fysiek na
  Het is zinvol en interessant om het proces fysiek (dus op de 

werkvloer) na te lopen met (enkele) deelnemers. Indien dit 
gebeurt vóór het maken van de procesbeschrijving, kan het zo 
zijn dat het maken van de procesbeschrijving sneller en soepeler 
verloopt. De deelnemers hebben dan immers al inzicht in de 
verschillende processtappen. Als het bezoek aan het proces 
plaatsvindt als de procesbeschrijving gereed is, dan is dat een 
mogelijkheid om de procesbeschrijving te verifiëren. In beide 
gevallen wordt het inzicht in elkaars werkzaamheden vergroot 
en wordt het teamgevoel positief beïnvloed.

Subproces 1:
Voorschrijven

Subproces 2: 
Bereiden

Subproces 3: 
Toedienen

PROCES : Toediening van medicatie op verpleegafdeling

Processtap 1a: 

Arts schrijft medicatie voor

Verpleegkundige voert 
voorschrift in in 

computersysteem

Verpleegkundige voert 
berekeningen uit

Verpleegkundige verzamelt 
benodigdheden

Verpleegkundige bereidt 
medicatie

Tweede verpleegkundige voert 
dubbele controle uit

Verpleegkundige controleert 
identiteit van patiënt

Verpleegkundige dient 
medicatie toe

Processtap 1b: 

Processtap 2a: Processtap 3a: 

Processtap 2b: Processtap 3b: 

Processtap 2c: 

Processtap 2d: 

3 3
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10. Maak het stroomdiagram met behulp van Microsoft Visio
 Met behulp van het programma Microsoft Visio kan de 

procesbeschrijving visueel weergegeven worden.

11.  Laat de procesbeschrijving voorafgaand aan de eerste 
bijeenkomst maken door enkele werkgroepleden

 Tijdsbesparing is mogelijk door voorafgaand aan de eerste 
bijeenkomst enkele deelnemers de procesbeschrijving te laten 
maken. Tijdens de eerste bijeenkomst kan de procesbeschrijving 
dan geverifieerd worden door de volledige werkgroep. Het 
nadeel hiervan zou kunnen zijn dat de deelnemers minder 
inzicht krijgen in elkaars werkzaamheden, omdat er wellicht 
minder discussie plaatsvindt over de procesbeschrijving. 

12. Kies bewust de focus van de analyse
 Voor of na het maken van de procesbeschrijving kan de focus 

van de analyse bepaald worden. Daarbij dient men een aantal 
zaken tegen elkaar af te wegen. Een te brede focus kan leiden 
tot problemen met betrekking tot de haalbaarheid. Dat wil 
zeggen dat er in dat geval wellicht een te grote tijdsinvestering 
van de deelnemers gevraagd wordt. Een te nauwe focus 
betekent enerzijds dat de analyse zeer diepgaand kan worden 
uitgevoerd. Anderzijds is de analyse in dat geval slechts gericht 
op een klein onderdeel van het proces, waardoor vraagtekens 
gezet zouden kunnen worden bij de relevantie van de analyse 
en waardoor er sprake zou kunnen zijn van suboptimalisatie.

SAFER Stap 4: Risicoanalyse

A. Benoem alle mogelijke faalwijzen per processtap
Als de procesbeschrijving gereed is, volgt een inventarisatie van de 
risico’s. Allereerst worden voor iedere processtap alle mogelijke 
faalwijzen benoemd. Een faalwijze is een manier waarop een 
processtap kan falen in het bereiken van het verwachte resultaat. 
Voor iedere processtap wordt dus de vraag gesteld: “Wat kan er fout 
gaan?”. 

Faalwijze: de manier waarop een processtap kan falen in het 
bereiken van het verwachte resultaat, "Wat kan er fout gaan?"

Voorbeeld:
Een mogelijke faalwijze voor het proces rondom dieetvoeding bij 
kinderen met stofwisselingsziekten is dat er op de verpleegafdeling 
gebruik gemaakt wordt van een verouderde dieetlijst, waardoor de 
verkeerde voeding besteld en bereid wordt.

Een ander voorbeeld is dat de voeding wel juist besteld is, maar verkeerd 
wordt afgewogen in de centrale keuken, waardoor de patiënt 
bijvoorbeeld te weinig aardappelen krijgt.

Bij het benoemen van de faalwijzen dienen de deelnemers zich niet 
te laten leiden door de ernst van de faalwijzen of de kans op 
optreden. Dit komt later pas aan bod. Eerst dienen alle mogelijke 
faalwijzen benoemd te worden. De faalwijzen worden genoteerd in 
kolom 2 van het SAFER werkblad (zie Bijlage 1).

B.  Bepaal voor iedere faalwijze de ernst van het gevolg en de 
kans op optreden (de frequentie)

Vervolgens schat de werkgroep voor iedere faalwijze in wat de ernst 
van het gevolg zou kunnen zijn als de faalwijze daadwerkelijk zou 
optreden. Tevens wordt voor iedere faalwijze een inschatting 

3

4
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gemaakt van de kans op optreden. Voor zowel de ernst als de kans op 
optreden (de frequentie) dient de werkgroep een keuze te maken uit 
vier categorieën (zie Tabel 1 en Tabel 2 voor de categorieën). De ernst 
en frequentie worden genoteerd in kolom 4 en kolom 5 van het 
SAFER werkblad (zie Bijlage 1). 

Tabel 1. Categorisering ernst.

Code Categorie Definitie

Ca Catastrofaal Overlijden / ernstig blijvend letsel

Gr Groot Niet ernstig blijvend letsel

Ma Matig Niet blijvend letsel

Kl Klein Geen letsel

Tabel 2. Categorisering frequentie.

Code Categorie

We Wekelijks

Ma Maandelijks

Ja Jaarlijks

<Ja Minder dan 1x per jaar

C.  Bepaal voor iedere faalwijze aan de hand van de risico 
inventarisatie matrix of er sprake is van een hoog risico

Wanneer de ernst en de kans op optreden bepaald zijn, kan met 
behulp van de risico inventarisatie matrix de risicoscore bepaald 
worden (zie Figuur �). Een rood gekleurd vakje in deze matrix geeft 
aan dat er sprake is van een hoog risico. De risicoscore wordt 
genoteerd in kolom 6 van het SAFER werkblad (zie Bijlage 1).

Figuur �. Risico inventarisatie matrix: ernst x frequentie.

 

D.  Bepaal voor iedere faalwijze aan de hand van de beslisboom 
of de faalwijze meer diepgaand onderzocht dient te worden

Nadat de risicoscore bepaald is, wordt aan de hand van de 
beslisboom vastgesteld of de faalwijze meer diepgaand onderzocht 
dient te worden. Naast de risicoscore houdt de beslisboom ook 
rekening met de aanwezigheid van bestaande effectieve controles en 
de mate waarin de faalwijze direct opvalt. Uiteindelijk wordt 
besloten of het risico dat met de faalwijze gepaard gaat al dan niet 
voldoende is afgedekt in het huidige systeem. Als dat niet het geval 
is, dan is een diepgaande analyse noodzakelijk voor de betreffende 
faalwijze. In Figuur 4 is de beslisboom weergegeven. De beslissingen 
van de beslisboom worden genoteerd in kolom 7 van het SAFER 
werkblad. Het antwoord op de vraag “Doorgaan?” wordt genoteerd 
in kolom 8 van het SAFER werkblad (zie Bijlage 1).

Catastrofaal
Ca

Groot
Gr

Matig
Ma

Klein
Kl

Zeer hoog Zeer hoog Hoog LaagWekelijks
We

Maandelijks
Ma

Jaarlijks
Ja

Minder dan 1x
per jaar
<Ja

Zeer hoog Hoog Laag Zeer laag

Hoog Laag Laag Zeer laag

Laag Zeer laag Zeer laag Zeer laag
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F
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E
Q
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N
T
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Figuur 4. Beslisboom.

E.  Benoem alle mogelijke oorzaken voor die faalwijzen 
waarvoor (volgens SAFER Stap 4D) meer diepgaand 
onderzoek noodzakelijk is 

Als de werkgroep van mening is dat een bepaalde faalwijze meer 
diepgaand onderzocht dient te worden, dan worden voor de 
betreffende faalwijze alle mogelijke oorzaken benoemd. Een oorzaak 
van een faalwijze is de reden waarom een processtap kan falen in het 
bereiken van het verwachte resultaat. Voor iedere faalwijze wordt 
dus de vraag gesteld: “Waarom kan het fout gaan?’. 

Oorzaak: de reden waarom een processtap kan falen in het 
bereiken van het verwachte resultaat, "Waarom kan het fout gaan?"

Voorbeeld:
Een mogelijke oorzaak van het feit dat er op de verpleegafdeling gebruik 
gemaakt wordt van een verouderde dieetlijst is dat de dieetlijst niet 
vernieuwd is in de map. 

Een mogelijke oorzaak van het feit dat de voeding verkeerd wordt 
afgewogen in de centrale keuken is dat de weegschaal verkeerd 
gekalibreerd is.

Wederom dienen alle mogelijke oorzaken benoemd te worden, dat 
wil zeggen oorzaken van technische, organisatorische en menselijke 
aard. De oorzaken worden genoteerd in kolom � van het SAFER 
werkblad (zie Bijlage 1).

Technische oorzaken: oorzaken die gerelateerd zijn aan de 
materiële omgeving, zoals problemen met apparatuur, 
hulpmiddelen, software, materialen, labels en verpakkingen en 
inrichting van werkplekken

Organisatorische oorzaken: oorzaken die gerelateerd zijn aan de 
organisatie en het management, zoals problemen met protocollen 
en procedures, kennisoverdracht, management prioriteiten en 
cultuur

Menselijke oorzaken: oorzaken die gerelateerd zijn aan het 
menselijk handelen, zoals verkeerde planning of uitvoering van een 
taak, niet of verkeerd toepassen van kennis, verkeerd beoordelen 
van situaties, typefouten, iets laten vallen 

START
(faalwijze of oorzaak)

Is er sprake van een hoog risico
(Rood gekleurd vakje in risico inventarisatie 

matrix)

Is dit toch een zwakke schakel in het proces?
(Leidt het optreden van de faalwijze of 

oorzaak tot een verstoring van het gehele 
systeem of tot een incident)

(Kritiek moment)

Bestaat er een effectieve controle voor deze 
faalwijze of oorzaak?
(Controleerbaarheid)

Valt de faalwijze of oorzaak direct op zodat
een maatregel overbodig is?

(Detecteerbaarheid)

GA DOOR naar:
-  SAFER stap 4E (in geval van een faalwijze benoem mogelijke oorzaken)
-  SAFER stap 5 (in geval van een oorzaak beschrijf acties)

STOP:
Risico is voldoende 

afgedekt

JA

NEE

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

?

4 4



22

SAFER - Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico's

2�

SAFER - Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico's

F.  Bepaal voor iedere oorzaak de ernst van het gevolg en de 
kans op optreden (de frequentie)

Na het benoemen van de mogelijke oorzaken wordt ook voor alle 
oorzaken de ernst van het gevolg en de kans op optreden bepaald. 
Omdat de oorzaken uiteindelijk leiden tot het optreden van de 
faalwijzen, is het logisch om de ernst van de oorzaken hetzelfde in te 
schatten als de ernst van de bijbehorende faalwijze. Voor de 
oorzaken hoeft dan alleen nog de kans op optreden (de frequentie) 
door de werkgroep bepaald te worden. De ernst en frequentie 
worden genoteerd in kolom 4 en kolom 5 van het SAFER werkblad 
(zie Bijlage 1).

G.  Bepaal voor iedere oorzaak aan de hand van de risico 
inventarisatie matrix of er sprake is van een hoog risico

Vervolgens wordt ook voor iedere oorzaak de risicoscore bepaald. De 
risicoscore wordt genoteerd in kolom 6 van het SAFER werkblad (zie 
Bijlage 1).

H.  Bepaal voor iedere oorzaak aan de hand van de beslisboom 
of er actie ondernomen dient te worden

Tot slot wordt voor iedere oorzaak aan de hand van de beslisboom 
bepaald of er actie ondernomen dient te worden. De beslissingen van 
de beslisboom worden genoteerd in kolom 7 van het SAFER 
werkblad. Het antwoord op de vraag “Doorgaan?” wordt genoteerd 
in kolom 8 van het SAFER werkblad (zie Bijlage 1).

Opgemerkt dient te worden dat de uitkomst van de beslisboom te 
allen tijde door de werkgroep herzien mag worden. Zo kan het na 
het doorlopen van de beslisboom zo zijn dat de conclusie is dat een 
risico voldoende afgedekt is, maar dat de werkgroep van mening is 
dat actie toch noodzakelijk dan wel gewenst is.

TIPS EN VARIATIEMOGELIJKHEDEN SAFER STAP 4

13. Benoem de oorzaken op een voldoende gedetailleerd niveau
 Het verdient aanbeveling om de oorzaken op een voldoende 

gedetailleerd niveau te benoemen. Dit vereenvoudigt namelijk 
het beschrijven van concrete acties. Als bijvoorbeeld de 
mogelijke oorzaken van het voorschrijven van een overdosering 
medicatie benoemd moeten worden, dan is het verstandiger om 
te beschrijven dat de verpleegkundige een gebrek aan reken-
vaardigheden heeft, dan om te beschrijven dat de verpleeg-
kundige een rekenfout maakt. Indien namelijk het maken van 
een rekenfout als oorzaak beschreven wordt, dan zijn er nog tal-
rijke onderliggende oorzaken mogelijk en dus evenzoveel acties.

14.  Laat de werkgroepleden voorafgaand aan de bijeenkomsten 
wat voorbereiden

 Om de bijeenkomsten vlotter te laten verlopen, zou men de 
deelnemers kunnen vragen om voorafgaand aan de 
bijeenkomsten een en ander voor te bereiden. Zo kunnen de 
deelnemers zelf al nadenken over mogelijke faalwijzen en 
bijbehorende risicoscores. Tijdens de bijeenkomst kunnen de 
andere deelnemers daar op reageren en aanvullingen doen. 
Hetzelfde geldt voor het benoemen van de oorzaken. Bijkomend 
voordeel is dat de deelnemers in dat geval hun collega’s kunnen 
vragen om te helpen bij hun “huiswerk”.

15.  Bepaal voor de oorzaken alleen de risicoscore; doorloop de 
beslisboom niet

 Een andere manier om tijd te besparen is om voor de benoemde 
oorzaken alleen de risicoscore te bepalen en niet de beslisboom 
te doorlopen. Dit betekent dat de werkgroep voor een bepaalde 
set van oorzaken op basis van de risicoscores en de expertise van 
de deelnemers voor iedere oorzaak bepaalt of het nemen van 
actie noodzakelijk is. Uit de praktijk is gebleken dat de criteria 
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uit de beslisboom veelal een rol zullen spelen bij deze beslissing, 
maar dat de analyse op deze manier sneller en eenvoudiger 
verloopt. 

16. Pas eventueel de beschrijvingen van de ernst categorieën aan
 Bij de analyse van bepaalde processen is het verstandig om de 

beschrijvingen van de categorieën voor de ernst van het gevolg 
aan te passen. Op dit moment richten de beschrijvingen zich 
uitsluitend op patiëntenschade. Bij bijvoorbeeld een 
administratief proces is het wellicht zinvoller om het gevolg te 
beschrijven in uren tijdsverlies. Het nadeel hiervan is dat 
benchmarking met andere analyses lastiger wordt.

SAFER Stap 5: Acties en uitkomstmaten

A.  Bepaal voor iedere oorzaak waarvoor (volgens SAFER Stap 
4H) actie ondernomen dient te worden of deze 
geëlimineerd, beheerst of geaccepteerd dient te worden

Voor de oorzaken waarvoor op basis van SAFER Stap 4H besloten is 
dat actie ondernomen dient te worden, heeft de werkgroep drie 
keuzemogelijkheden; de betreffende oorzaak (en daarmee het risico) 
elimineren, beheersen of accepteren. Deze beslissing wordt genoteerd 
in kolom � van het SAFER werkblad (zie Bijlage 1).

B.  Beschrijf een actie voor iedere oorzaak die geëlimineerd of 
beheerst dient te worden

Als besloten wordt om de oorzaak te elimineren of te beheersen, dan 
beschrijft de werkgroep een mogelijke actie. Deze actie wordt 
genoteerd in kolom 10 van het SAFER werkblad (zie Bijlage 1). 
Aandachtspunten daarbij zijn:
• Een enkel risico kan met meerdere acties worden aangepakt
• De actie dient de betreffende oorzaak aan te pakken
• De actie dient specifiek en concreet te worden beschreven
•  Beheersmaatregelen dienen zo dicht mogelijk bij het begin van 

het proces geplaatst te worden

Bij het beschrijven van de acties is het van belang om met behulp 
van creatieve technieken zoals brainstormen zoveel mogelijk acties 
te bedenken. Vervolgens dient de werkgroep een keuze te maken uit 
de lijst met mogelijke acties. Het benoemen van de voor- en nadelen 
van de acties kan daarbij een hulpmiddel zijn. De uiteindelijke keuze 
zou bij voorkeur moeten vallen op een zo sterk mogelijke actie. 
Voorbeelden van sterke acties zijn: het vereenvoudigen van 
processen, het verwijderen van onnodige processtappen, het 
standaardiseren van hulpmiddelen en het herinrichten van 
werkplekken (zie ook Tip 19).

4
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Voorbeeld:
Om te voorkomen dat op de verpleegafdeling de dieetlijst niet vernieuwd 
wordt in de map, wordt als actie voorgesteld om de dieetlijsten voortaan 
elektronisch beschikbaar te stellen. Daarmee wordt voorkomen dat men 
op de verpleegafdeling verouderde dieetlijsten gebruikt bij het bestellen 
en bereiden van dieetvoeding.

C. Benoem voor iedere actie een uitkomstmaat
Vervolgens worden voor alle acties uitkomstmaten benoemd die het 
mogelijk maken om het proces na het implementeren van de 
maatregelen te evalueren. Daarbij wordt indien mogelijk ook een 
tijdsperiode genoemd. De voorkeur gaat hierbij uit naar realistische, 
kwantitatieve uitkomstmaten die de effectiviteit van de actie meten 
en niet de uitvoering van de actie. De uitkomstmaat wordt 
genoteerd in kolom 11 van het SAFER werkblad (zie Bijlage 1).

Voorbeeld:
Over drie maanden zijn alle dieetlijsten elektronisch beschikbaar en over 
zes maanden worden er geen papieren dieetlijsten meer gebruikt op de 
verpleegafdeling.

D. Benoem voor iedere actie een verantwoordelijke persoon
Ook wordt er door de werkgroep een persoon genoemd die 
verantwoordelijk is voor het implementeren van de acties. De naam 
en de functie van deze persoon worden genoteerd in kolom 12 van 
het SAFER werkblad (zie Bijlage 1).

E.  Ga na of het management akkoord gaat met de te nemen 
acties

Tot slot wordt na afloop van de SAFER nagegaan of het management 
akkoord gaat met de te nemen acties. Dit wordt genoteerd in kolom 
1� van het SAFER werkblad (zie Bijlage 1).

TIPS EN VARIATIEMOGELIJKHEDEN SAFER STAP 5

17. Laat de deelnemers hun collega’s raadplegen
 Bij het bedenken van mogelijke acties is het verstandig om de 

deelnemers collega’s te laten raadplegen. Naast extra input zal 
dit ook het draagvlak voor de te implementeren acties en 
eventuele volgende analyses vergroten.

18. Houd rekening met de aanwezige (financiële) middelen
  Vaak zal het zo zijn dat bepaalde acties een enorm beroep doen 

op de aanwezige (financiële) middelen. Dit zou er toe kunnen 
leiden dat de beschreven acties uiteindelijk niet geïmplemen-
teerd worden, waardoor de analyse weinig rendement en 
draagvlak zal opleveren. Het verdient dus aanbeveling om hier 
bij het beschrijven van de acties rekening mee te houden. Een 
mogelijke oplossing is om meerdere acties te beschrijven: een 
ideaal (maar kostbaar) scenario en een alternatief scenario voor 
het geval er sprake is van een gebrek aan middelen.

19.  Kies voor zo sterk mogelijke acties
 Bij het beschrijven van acties is het van belang om je er van 

bewust te zijn dat bepaalde acties sterker zijn dan andere acties. 
In geval van ergonomische problemen worden bijvoorbeeld vaak 
barrières ingebouwd, maar niet iedere barrière is even sterk. In 
Tabel � staan verschillende soorten barrières genoemd, telkens 
met enkele voorbeelden.

Tabel �. Verschillende soorten barrières [Leistikow en Den Ridder, 20052].

Barrière Voorbeelden
Fysiek Apparatuur die maar op één manier te gebruiken is; 

bekleding van heetwaterleidingen
Tijd- en plaats Gescheiden kasten voor ampullen met verschillende 

doses; op een later tijdstip nogmaals controleren van 
eigen handelingen

Administratief Protocollen en richtlijnen; training
Menselijk Dubbele controle; observaties

5 5
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 Fysieke barrières, acties die het onmogelijk maken dat een 
incident ontstaat, staan bovenaan in de hiërarchie, maar zijn 
vaak erg kostbaar. Tijd- en plaatsbarrières kunnen incidenten niet 
altijd voorkomen, maar maken het wel erg lastig voor een 
incident om zich voor te doen. Deze barrières zijn eenvoudiger 
te implementeren en minder kostbaar dan fysieke barrières. Het 
nadeel is echter dat de barrière na verloop van tijd vaak 
afgebroken wordt, omdat de nieuwe werkwijze te omslachtig is. 
Voor administratieve barrières geldt dat ze afhankelijk zijn van 
mensen en dus niet altijd opgevolgd zullen worden. De 
menselijke barrières zijn vaak het zwakst. Indien er gekozen 
wordt voor een menselijke barrière is het dan ook van groot 
belang om precies te omschrijven hoe bijvoorbeeld de dubbele 
controle vorm moet krijgen. 

 Er bestaan ook meer structurele methoden om voor een bepaalde 
oorzaak de meest effectieve actie te bepalen, zoals bijvoorbeeld 
de classificatie / actie matrix die onderdeel is van de PRISMA 
methode [Van der Schaaf en Habraken, 2005�]. 

2  Leistikow, I.P., Den Ridder, K. (2005). Patiëntveiligheid. Systematische Incident Reconstructie en 

Evaluatie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg

�  Van der Schaaf, T.W., Habraken, M.M.P. (2005). PRISMA methode medische versie: Een korte 

omschrijving. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven

ALGEMENE TIPS

20. Plan voorafgaand aan de SAFER alvast een aantal (bij 
voorkeur wekelijkse) bijeenkomsten

 Als er voorafgaand aan de SAFER een aantal bijeenkomsten 
gepland wordt, geeft dit deelnemers een indicatie van de 
tijdsinvestering en wordt voorkomen dat er zich problemen 
voordoen met het plannen van nieuwe bijeenkomsten. In de 
praktijk is gebleken dat een aantal van 7 bijeenkomsten 
voldoende moet kunnen zijn om een SAFER uit te voeren. 
Afhankelijk van het te onderzoeken proces en de gekozen 
aanpak kan een kleiner aantal bijeenkomsten voldoende zijn.

21. Hanteer een tijdsduur van 1,5 uur per bijeenkomst
 Deelnemers vinden een tijdsduur van 1,5 uur per bijeenkomst 

prettig. Een kortere tijdsduur is vaak ineffectief, omdat het, na 
één week tussentijd, enige tijd duurt voordat de analyse op gang 
komt. Een langere tijdsduur wordt als onprettig ervaren, omdat 
de analyse vrij intensief is en continue aandacht van de 
deelnemers vereist.

22. Doorloop telkens achtereenvolgens SAFER Stap 4 en 5 per 
subproces

 Het is aan te bevelen om na het maken van de 
procesbeschrijving achtereenvolgens SAFER Stap 4 en 5 per 
subproces te voltooien. Op deze manier is het na het afronden 
van SAFER Stap 5 voor het eerste subproces voor de deelnemers 
volledig helder hoe de analyse in zijn werk gaat. Bovendien is er 
altijd sprake van afgeronde analyses, ook als de SAFER om 
bepaalde redenen niet voor alle subprocessen afgerond kan 
worden.
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23. Laat de werkgroepleden de resultaten van de SAFER 
presenteren aan hun collega’s

 Als de deelnemers na het afronden van de analyse hun resultaten 
presenteren aan hun collega’s geeft dit de deelnemers eer voor 
hun werk en daarnaast worden het draagvlak voor de te nemen 
acties en het veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers 
bevorderd. Ook wordt zo natuurlijk het draagvlak voor volgende 
analyses vergroot.

24. Gebruik naast deze handleiding ook de dvd als SAFER 
instructiemateriaal

 Naast deze handleiding is er een dvd beschikbaar. Het verdient 
aanbeveling om deze dvd voorafgaand aan de SAFER aan de 
deelnemers te tonen om de deelnemers een indruk te geven van 
het doel en de werkwijze van SAFER. Daarnaast kan bij de start 
van een nieuwe stap van de analyse het betreffende onderdeel 
van de dvd nogmaals getoond worden om het geheugen van de 
deelnemers op te frissen.

Auteurs

Marieke Habraken Technische Universiteit Eindhoven
Petra Reijnders-Thijssen MAASTRO clinic
Tjerk van der Schaaf Technische Universiteit Eindhoven
Ian Leistikow Universitair Medisch Centrum Utrecht

SAFER is afgeleid van Healthcare Failure Mode and Effect 
Analysis wat ontwikkeld is door Department of Veterans Affairs 
National Center for Patient Safety.
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cliënt en/of zijn vertegenwoordiger

Ondertekening 
afspraak

Opstellen Zorgleefplan

Medewerker gaat 
dialoog aan met cliënt

Medewerker maakt 
afspraken

4.1: Medewerker 
deelt mee dat 

mantelzorg niet 
vrijblijvend is

Medewerker bied 
diensten aan uit 

het servicepakket

1.2: Medewerker 
adviseert cliënt 

over 
mogelijkheden

 



Bijlage 6  
Overzicht definities. 
 

Nr. Definitie Afbakening 

    Begin Eind 

1.1 Medewerker maakt afspraken met cliënt 
en/of zijn vertegenwoordiger 

Medewerker nodigt cliënt 
uit voor intake 

Ondertekening afspraak 

1.2 Medewerker adviseert cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiger over mogelijkheden 

Medewerker geeft inzicht 
in de mogelijkheden  

Koppelt mogelijkheden 
terug 

2.1 Medewerker voert indicatie uit Medewerker maakt 
afspraak voor indicatie 

Medewerker stelt de 
cliënt op de hoogte van 
de uitkomst 

3.1 Medewerker biedt diensten aan uit het 
servicepakket. 

Medewerker beoordeelt 
noodzaak inzet betaalde 
diensten. 

Ondertekening afspraak 

4.1 Medewerker deelt mee dat mantelzorg niet 
vrijblijvend is. 

Medewerker nodigt 
mantelzorger uit voor 
gesprek 

Ondertekening afspraak 

4.2 Medewerker spreekt mantelzorg aan op 
inzet. 

Medewerker beoordeelt 
inzet mantelzorger 

Ondertekening afspraak 

4.3 Medewerker bespreekt gevolgen wanneer 
mantelzorg inzet onvoldoende is 

Medewerker beoordeeld 
inzet mantelzorger 

Betaling is overgemaakt 

5.1 De rapportage van cliënt is vrij toegankelijk 
voor cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. 

Medewerker rapporteert Client reageert op 
rapportage 

6.1 Medewerker evalueert voortgang zorg met 
cliënt en/of zijn vertegenwoordiging. 

Medewerker nodigt cliënt 
uit voor evaluatie 

Medewerker bepaalt 
vervolgstappen 

7.1 Medewerker ontvangt en behandelt zelf een 
informele klacht. 

Cliënt uit informele klacht Medewerker beëindigt 
onderzoek naar oorzaak 
klacht 

7.2 Medewerkers beoordelen klachten m.b.t. 
indicatie gemaakt door wijkverpleegkundige. 

Cliënt uit formele klacht 
m.b.t. indicatie  

Medewerker stelt de 
cliënt op de hoogte van 
de uitkomst 

8.1 Medewerker verantwoordt voortgang 
zorgdoelen aan cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiger. 

Medewerker nodigt cliënt 
uit voor verantwoording 

Client tekent zorgleefplan 

9.1 Medewerker handelt informele klachten zelf 
af. 

Medewerker beoordeelt 
uitkomsten onderzoek 

Medewerker sluit klacht 
af 

10.1 Medewerker maakt na revalidatie afspraken 
over teruggang naar huis met cliënt en/of 
vertegenwoordiger. 

Medewerker maakt 
afspraak voor gesprek 

Client wordt 
overgeplaatst 

11.1 Kwaliteit van geboden zorg moet voldoen 
aan de eisen van inkopende partij. 

Medewerker is bekend 
met kwalitatieve eisen  

Medewerker 
verantwoordt kwaliteit in 
zorgleefplan 



11.2 Medewerkers kunnen cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiging duidelijk uitleggen wat er 
kwantitatief en kwalitatief van de zorg 
verwacht kan worden. 

Medewerker weet welke 
kwantitatieve en 
kwalitatieve eisen er 
gesteld worden aan 
handelingen 

Medewerker bewaakt 
kwantiteit en kwaliteit. 

12.1 Medewerker adviseert cliënt en/of zijn 
vertegenwoordiging bij inkoop 
dienstverlening. 

Medewerker adviseert 
eenduidig m.b.t inkoop 
dienstverlening 

Medewerker legt 
afspraken vast 

13.1 Medewerkers worden geconfronteerd met de 
mogelijkheid afstoting van hun afdeling en/of 
dienst. 

Medewerkers horen dat 
hun dienstverlening 
onrendabel is 

Medewerkers kunnen 
meepraten over 
efficiëntie 

14.1 Medewerkers worden geschoold m.b.t de 
veranderende zorgvraag 

Kennis niveau van 
medewerker is bekend 

Kennis is passend 

15.1 Formatie wordt naar beneden bijgesteld. Formatie wordt berekend Medewerker wordt 
geconfronteerd met een 
bijstelling van de formatie 

16.1 Medewerkers moeten efficiënt kunnen 
rapporteren 

Medewerker rapporteert Client evalueert 
zorgleefplan 

 
 
 
 



Bijlage 7 Gerelateerde wetten 
 
1 Inleiding: 
De probleemstelling richt zich op de veranderingen voortvloeiend uit de hervorming van de 
langdurige zorg door middel van de invoering van de WLZ. Echter zijn er voor Zorgwaard nog 
twee wetten die gewijzigd zijn om invulling te kunnen geven aan de hervorming langdurige 
zorg namelijk: 

 WMO2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

 Zvw: Zorgverzekeringswet 
Ik heb er voor gekozen om de wijziging voortvloeiend uit de WMO2015 en de Zvw ook op te 
nemen in het onderzoek omdat deze wetten onlosmakelijk verbonden zijn met de WLZ en 
omdat de huidige werkwijze intramuraal en extramuraal nu parallel loopt en dus beide wijzigt. 
Onderstaan de uitwerking geeft inzicht in welke veranderingen voor Zorgwaard van belang 
zijn om mee te nemen in de arbeidsrisico bepaling voor het personeel. 
 
1.1. WMO 2015 
Ondersteuning bij zelfstandig wonen en participeren in de woonomgeving werd al door de 
gemeente geboden, maar door de invoering van de Wmo 2015 is hun verantwoording groter 
geworden, ze zijn nu ook verantwoordelijk voor het organiseren van beschermd wonen aan 
voor mensen met een psychische aandoening. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo2015). 
  
Het uitgangspunt van de WMO is zelfredzaamheid. Aan de hand van een gesprek met de 
cliënt wordt door de gemeente ik kaart gebracht wat de cliënt nog zelf kan doen en wordt 
gekeken of er familie, vrienden en/of buren zijn die een bijdrage kunnen leveren aan de 
zelfredzaamheid en waarbij hulp ingeroepen moet worden en hoeveel dat dan zou moeten 
zijn. De gemeente biedt vervolgens algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen aan. 
In de praktijk betekent dit dat Zorgwaard de jaarlijkse aanbesteding toegewezen moet 
krijgen, vervolgens bepaalt de gemeente door middel van een gesprek met de cliënt welke 
hulp deze aangeboden krijgt, welke verwoord worden in algemene omschrijvingen ( 
bijvoorbeeld een schoon huis). De onafhankelijke wijkverpleegkundige zet de omschrijvingen 
om in een reëel leveringsplan welke ze opstellen in samenspraak met de cliënt. 
De gemeente bepaalt welke zorgaanbieder de hulp mag verlenen, en de zorgaanbieder 
bepaalt de tijd die hiervoor nodig is. 
 
1.2. Inkoopdocumenten 
Wmo, de gemeenten zijn gemandateerd om de Wmo in te kopen. 
 
Belangrijkste veranderingen in het kort: 

 het recht op aanspraak op begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer 
is geen recht meer maar gaat over naar een maatwerkvoorziening. 

 Huishoudelijke hulp wordt alleen verstrekt bij structurele beperkingen in combinatie 
met begeleiding 

 Het persoonsgebonden budget gaat beheerd worden door de Sociale 
Verzekeringsbank, en komt niet op de rekening van de inwoner. 

 Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor pgb, algemene- en 
maatwerkvoorzieningen. 
 

Gevolgen voor personeel: 

 Er zullen minder cliënten gebruik gaan maken van dagbesteding waardoor deze 
dienstverlening onder druk komt te staan, medewerkers moeten rekening gaan 
houden met afbouw van capaciteit en dus ook met afbouw van formatie. 
Maatwerkvoorzieningen vragen een andere benadering van werkzaamheden die 
mogelijk niet aansluit met het huidige opleidingsniveau. 



 Huishoudelijke hulp wordt huishoudelijke ondersteuning waarbij de medewerker niet 
alle huidig voorkomende werkzaamheden mag blijven doen. Hierdoor zal er minder 
uren huishoudelijke hulp geleverd mogen gaan worden. Tevens zullen medewerkers 
duidelijk grenzen moeten stellen aan de werkzaamheden die ze wel blijven uitvoeren 
en welke ze niet meer gaan doen. 

 Door het overhevelen van het persoonsgebonden bezet naar de Sociale 
verzekeringsbank, verliezen cliënten de regie over wie er welke werkzaamheden 
mogen uitvoeren. Hierdoor komt de dienstverlening en dus ook de personeelsformatie 
onder druk te staan. Sociale verzekeringsbank stelt hoge eisen aan de aanbieder. 
Medewerkers moeten aan deze hoge eisen kunnen blijven voldoen. 

Risico voor personeel: medewerkers kunnen in conflict komen met ontevreden cliënt of zijn 
vertegenwoordiger en lopen risico op overbelasting. 
 
1.3.Zvw 
De verplichte volksverzekering voor geneeskundige zorg wordt geregeld in deze wet. Om 
invulling te kunnen geven aan de veranderingen voortvloeiend uit de Wlz is deze uitgebreid 
met twee nieuwe onderdelen namelijk: wijkverpleging en extramurale behandeling van 
mensen met een zintuiglijk beperking. De verpleegkundige zorg voor mensen met 
lichamelijke problemen ( of die een hoog risico op lichamelijke problemen hebben) gaat van 
de AWBZ over naar de Zvw, dit geldt niet alleen voor de verzorgende en verpleegkundige 
handelingen, maar ook voor het coördineren van de zorg, coaching en individuele zorg- 
gerelateerde preventie. De specifieke omstandigheid bepaalt wie deze zorg kan leveren. 
Voor kwetsbare ouderen valt ook de ondersteuning bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen onder de Zvw. 
 
De Zvw is er op gericht de verpleging en verzorging thuis dichter bij andere eerstelijnszorg en 
de sociale omgeving van de cliënt te positioneren, met het doel mensen zo lang mogelijk 
thuis te houden. Uitgangspunt is dat wanneer diverse vormen van zorg dicht bij elkaar 
gesitueerd worden, de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie gestimuleerd wordt. 
Goede samenwerking in de wijk maakt het mogelijk het sociale en medische domein met 
elkaar te verbinden. Om vorm te kunnen geven aan deze verbindingen wordt de 
wijkverpleegkundige bekostigd vanuit de Zvw. Zorgverzekeraars moeten afspraken maken 
over de afstemming tussen de zorg en maatschappelijke ondersteuning in de wijk. 
 
1.4. Inkoopdocumenten 
Zvw regelt de verplichte volksverzekering voor geneeskundige zorg en daarbij zijn het de 
zorgverzekeraars die de inkoop doen. Daarnaast zijn er individuele cliënten die zelf hun zorg 
inkopen en betalen, deze cliënten stellen eigen eisen aan de kwaliteit van ingekochte zorg.  
 
1.5. Belangrijkste wijzigingen samengevat 

 wijkverpleging gaat over van de AWBZ naar de Zvw. 

 wijkverpleegkundige wordt de verbindende factor. 

 cliënten dienen zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 
 
Gevolgen voor personeel 

 Anders dan voor de invoering van de Wlz bepaalt de professional 
(wijkverpleegkundige) wat de cliënt gezien zijn situatie nodig heeft. De 
wijkverpleegkundige is een onafhankelijke professional die een belangrijke schakel is 
tussen de cliënt, zorgverlener, gemeente en zorgverzekeraars.  

 Wijkverpleegkundige krijgen een dubbelrol, 1 de onafhankelijke professional en 2 de 
uitvoerder van het Zorgwaard beleid.  

 Cliënten blijven langer thuis wonen ondanks hun zwaardere zorgvraag. Hierdoor 
wordt het werk van de medewerker zwaarder en door het wegvallen van intramurale 
capaciteit komen werkplekken onder druk te staan. 



Risico voor personeel: medewerkers kunnen in conflict komen met ontevreden cliënt of zijn 
vertegenwoordiger, lopen kans op overbelasting. 
 
Specifieke uitwerking van de risico’s volgen in het veldonderzoek. 
 
 

 

Welke zorg gaat naar welke wet?

Wijkverpleging

Meest intensieve 
en zware zorg 24/7

Minder zware en 
intensieve zorg, 
begeleiding en 
ondersteuning

2014 2015

Algemene wet 
bijzondere ziektekosten

Zorgverzekeningswet

Wet langdurige zorg

Wet maatschappelijke 
ondersteuning

Samenhang 
wetgeving

 
 



Bijlage 8  SAFER methode 
 
Prospectieve risicoanalyse 
Waar het werkproces verandert, verandert ook het risicoveld. Om de mogelijke risico’s in 
beeld te brengen heb ik gekozen voor de SAFER methode. Deze methode is ontwikkeld door 
Universitair Medische Centrum Utrecht, MAASTO clinic Maastricht en de Technische 
Universiteit Eindhoven. De methode sluit goed aan op het zorgproces en is al bekend in 
Zorgwaard, de veiligheidsmanagementcommissie (VMC) gebruikt deze methode ook om de 
risico’s in het bedrijfskritische proces te analyseren. De medewerkers die zitting hebben in de 
VMC komen uit diverse disciplines binnen Zorgwaard en hierdoor is er een multidisciplinaire 
vertegenwoordiging van Zorgwaard.  
 
Wat is SAFER?  
Scenario Analyse van Faalwijzen Effecten en Risico’s (SAFER) is de Nederlandse vertaling 
van Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA). Dit is een methode voor 
proactieve risicoanalyse, waarbij een proces geheel in kaart wordt gebracht. Systematisch 
worden alle manieren waarop het proces kan falen (“failure modes” of “faalwijzen”) benoemd 
en beoordeeld op hun potentiële effect. Vervolgens worden maatregelen bedacht die de kans 
op ontstaan van deze faalwijzen kunnen verminderen dan wel het effect ervan kunnen 
beperken. SAFER wordt multidisciplinair uitgevoerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risico inventarisatie matrix: ernst x frequentie 

 
Om de SAFER methode juist uit te voeren heeft de VMC de 5 bijbehorende stappen 
doorlopen en de uitkomsten in een tabel weergegeven.  
De 5 stappen 

1. Keuze proces en afbakening 
2. Samenstelling werkgroep 
3. Procesbeschrijving 
4. Risicoanalyse 
5. Acties en Uitkomstmaten 
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