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	 Inleiding

Professionaliteit behelst naast technische vaardigheden ook niet-technische teamvaardigheden. 
Klassiek focussen medische (vervolg)opleidingen echter op de deskundigheid en technische 
vaardigheden die nodig zijn voor het specialisme. Het aspect ‘niet-technische vaardigheden’ 
komt tot op heden voornamelijk in beeld als het gaat om de arts-patiëntrelatie. De teamdyna-
miek tussen medisch professionals blijft relatief onderbelicht en is dan ook nog geen standaar-
donderdeel van de curricula. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde 
zorg.1,2

In het kader van het thema ‘patiëntveiligheid’ zijn de afgelopen jaren meerdere veiligheidsinstru-
menten geïntroduceerd, zoals kwaliteitsindicatoren, veiligheids- en risicomanagementsystemen, 
certificeringen en audits. Het is echter de vraag of deze controlemaatregelen voldoende kunnen 
bijdragen aan een cultuur die veiligheid in de genen heeft zonder het belang van effectief 
teamfunctioneren centraal te stellen.
Dit hoofdstuk gaat in op de teamaspecten van patiëntveiligheid en de relevantie van het trainen 
van niet-technische vaardigheden voor medisch professionals. De systematiek van crew resource 
management wordt besproken, waarna een blik op de toekomst wordt geworpen.

	 Crew	resource	management

Crew resource management (CRM) is een voor de luchtvaart ontwikkeld teamconcept, dat eind 
jaren zeventig van de vorige eeuw is geïntroduceerd om incidenten aan te pakken die optraden 
door falende communicatie en/of samenwerking in de cockpit. CRM is in de decennia erna 
voortdurend geëvolueerd tot de huidige, niet-vrijblijvende, wereldwijd erkende standaard voor 
teamfunctioneren in de civiele en militaire luchtvaart en heeft geleid tot grote verbeteringen 
in de vliegveiligheid. De nadruk bij CRM ligt tegenwoordig op threat and error management. 
Dit is het principe dat menselijke fouten onvermijdelijk blijven maar dat calamiteiten, zelfs na 
opgetreden fouten, door optimaal teamwork kunnen worden voorkomen.
De basis van CRM wordt gevormd door afspraken over omgangsvormen, samenwerking en 
effectieve communicatie. Hier ligt een belangrijk punt voor de zorg.3,4 Juist in stressvolle situa-
ties kan de samenwerking worden bedreigd door niet-standaard taalgebruik, een gebrek aan 
overzicht van de leider, heersende vooroordelen, ‘ruis’ op de werkvloer of door gedrag dat wordt 
beïnvloed door verschillen in anciënniteit.4
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In diverse aangepaste vormen is de uit de luchtvaart afkomstige CRM-methodiek inmiddels op 
tientallen klinische afdelingen geïntroduceerd. Helaas ontbreekt op dit moment nog een natio-
nale opleidings- en toetsingsstandaard voor het medisch CRM-curriculum, wat als faalfactor 
voor het succes van het CRM-kwaliteitsinstrument geldt.
Om de CRM te integreren in de werkwijze van een afdeling/ziekenhuis, is het naar mijn overtui-
ging niet voldoende om individuele professionals te trainen; er zal sprake moeten zijn van een 
geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. Het introduceren van deze methodiek in de zorg is te 
zien als een cultuurinterventie die bestaat uit drie fasen:

• voorbereiding;

• training;

• implementatie.5

.	 Voorbereidingsfase	CRM
Het doorvoeren van een cultuurverandering op een klinische afdeling is maatwerk. Door in de 
voorbereidingsfase te zorgen voor een goede inventarisatie van de huidige situatie door middel 
van een veiligheidsklimaatmeting, procesobservatie en filmopnamen, kan zowel de trainings- als 
de implementatiefase krachtiger worden.5 In de voorbereidingsfase moet bovendien zowel het 
personeel als de afdelingsleiding uitgebreid worden geïnformeerd, een belangrijke voorwaarde 
voor acceptatie door professionals.

.	 Trainingsfase	CRM
De luchtvaart kent een niet-vrijblijvende, sterk gestandaardiseerde opzet van de tweedaagse 
multidisciplinaire CRM-training in kleine groepen van maximaal vijftien deelnemers. Doel van 
de training is het creëren van awareness bij de professionals en het inventariseren van actiepun-
ten waar vervolgens een kerngroep mee aan de slag kan. Tijdens de trainingen wordt gebruikge-
maakt van lezingen in cognitieve psychologie, interactieve oefeningen, videofeedback en casuïs-
tiek.
De kernthema’s van deze training zijn zeer relevant voor de zorg.3,5

• Situationeel bewustzijn en het herkennen van ‘adverse situations’. Vanuit cognitief 

psychologisch perspectief wordt ingegaan op de professional als informatieverwerker. Centraal 

staat het verkrijgen en behouden van situationeel bewustzijn (situational awareness, SA): 

hoe kan een team professionals op basis van alle voor de taak relevante informatie tot een 

representatieve inschatting van de situatie komen en de SA vertalen naar adequaat handelen? 

Bedreigingen voor SA komen aan bod, zoals conflicterende informatie, vooroordelen, 

tunnelvisie, vermoeidheid, stress en ineffectieve teamcommunicatie.

• Menselijke fouten en niet-bestraffende respons. Uitleg wordt gegeven over hoe verschillende 

soorten fouten zich kunnen ontwikkelen tot incidenten.2 Hier wordt het nut van effectief 

teamwork zichtbaar gemaakt in het identificeren en mitigeren van bedreigingen. Vervolgens 

wordt ingegaan op technieken om de gevolgen van een eenmaal ontstane fout te beperken. 

De kracht van het juiste gebruik van gestandaardiseerde werkwijzen (standard operating 

procedures, SOP’s) en checklists komt aan bod. Tot slot wordt aangegeven hoe een organisatie 

op een – voor de betrokken professionals – veilige manier kan leren van een gemaakte fout 

zodat de kans op herhaling afneemt. Het doel is de introductie van een geloofwaardige, 

niet-straffende respons op menselijke fouten, terwijl de consequente aanpak van 

overtredingen intact blijft (just culture). Casuïstiek is daarbij een krachtig trainingsmiddel. 
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Voorbeeld

Omdat een verpleegkundige zich schaamt voor een bijna gemaakte medicatiefout vanwege 

verwarrende etiketten kan de neiging ontstaan om dit niet te melden, zeker als een 

negatieve reactie van de teamleiding wordt gevreesd.

• Communicatie en feedback. Essentieel aan het teamfunctioneren is het gemeenschappelijk 

SA en daarin speelt communicatie een centrale rol. Er wordt nader ingegaan op zowel 

de mogelijkheden als beperkingen van de menselijke communicatie. Aan de hand van 

een oefening wordt het communicatieproces zichtbaar gemaakt en worden knelpunten 

gedemonstreerd, waarna CRM-communicatieprincipes worden geïntroduceerd. Onderdelen 

hiervan zijn feedbacktechnieken en de briefing- en debriefingsystematiek bij kritische 

overdrachtsmomenten.6 

Voorbeeld

Tijdens het opstarten van een ok na een lange nachtdienst worden controles wat sneller en 

minder strak uitgevoerd uit begrip voor de vermoeide operateur. Een – eveneens vermoeide 

– collega voelt zich uit sympathie geremd om een niet-pluisgevoel uit te spreken. Het hele 

team heeft niet in de gaten dat de patiënt aan de verkeerde zijde wordt geopereerd.

• Management van stress, werklast en vermoeidheid. De lichamelijke activatie is bepalend 

voor de te leveren prestatie. Zowel bij onder- als overbelasting gaat de prestatie dramatisch 

achteruit.7,8 Er wordt aangegeven onder welke omstandigheden onder- en overbelasting te 

vrezen zijn, wat de invloed op prestaties kan zijn en welke maatregelen er getroffen kunnen 

worden om de activatie te beheersen. Ook het herkennen en omgaan met vermoeidheid en 

posttraumatisch stresssyndroom binnen het team komt ter sprake. 

Voorbeeld

Hoe kan een hartkatheterisatiekamerlaborant die stress of overbelasting waarneemt bij de 

interventiecardioloog daar constructief mee omgaan?

• Leiderschap en volgerschap. Leiderschapstraining is nog geen standaardonderdeel van 

medische curricula. Hiërarchie op de klinische werkvloer ontstaat klassiek op basis van 

vakinhoudelijke expertise en autoriteit.9 CRM gaat uit van een systeem met eenhoofdige 

leiding, waarbij leiderschap en volgerschap worden gepositioneerd als (uitwisselbare) rollen 

die beide specifieke vaardigheden vragen. De hiërarchische teamstructuur binnen CRM 

kan gebaseerd zijn op functionaliteit of op verantwoordelijkheid en bevoegdheid, maar 

leiderschap en volgerschap worden gezien als twee kanten van dezelfde medaille: het ene 

kan niet zonder het andere. Wellicht tekent dat nog het meest de professionele setting: de 

flexibiliteit om leiding door anderen te ondergaan wanneer de situatie daarom vraagt. Ook dit 

deel wordt ondersteund door een praktische oefening. 

Voorbeeld

Machogedrag van een leider kan veroorzaken dat de ‘volgers’ niet spontaan delen wat 

zij over de patiënt weten of waar zij aan denken. Daardoor kan de leider zijn situational 

awareness over die patiënt niet goed vormen en dus wordt besluiten nemen moeilijker, maar 

vooral meer risicovol.
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• Groepsprocessen. Het werken in groepsverband maakt eigenschappen in de mens los die 

contraproductief kunnen zijn. In dit thema wordt uitgebreid op het groepsfunctioneren en 

de daaraan verbonden risico’s ingegaan. Ook hier gaat het om de vroegtijdige detectie van 

ongunstige ontwikkelingen en mogelijke maatregelen ter voorkoming of beheersing.

Voorbeeld

Welk effect heeft een negatieve stemming (zoals roddelen) op het team en wat kunnen de 

gevolgen daarvan zijn voor de patiënt?

• Risicomanagement en besluitvorming. Veiligheid wordt niet langer gezien als rustend op de 

schouders van één operateur waarbij één enkele oorzaak het ongeval of incident veroorzaakt. 

Tegenwoordig wordt meer gedacht in termen van ‘risicoketens’ waarbij de schakels in hun 

onderlinge samenhang tot ongevallen leiden. Deze schakels bestaan uit latente risico’s of 

onvolkomenheden die op verschillende niveaus in de organisatie kunnen bestaan en waarvoor 

de nodige beveiligingen moeten zijn ingebracht. Een incident treedt in die perceptie op 

wanneer verschillende latente fouten oplijnen en er sprake is van falende beveiligingen. 

Het operationele risico is daarom niet alleen te bepalen uit louter de actuele situatie 

waarvoor men zich geplaatst ziet, maar moet worden herleid uit een bredere appreciatie 

van de organisatie waarin, en condities waaronder men werkt. Ook wordt besproken hoe 

het besluitvormingsproces eruitziet en hoe dit door stress, tijdsdruk of bepaalde attitudes 

bedreigd kan worden. 

Voorbeeld

In het pre-, per- en postoperatieve traject van een chirurgische patiënt worden tientallen 

kritische beslissingen genomen, vaak door professionals die niet direct met elkaar in contact 

staan en separate dossiers bijhouden. Deze werkwijze is een bron van informatieverlies en 

kan leiden tot onevenwichtige besluitvorming met als gevolg risico voor de patiënt.

Tijdens iedere trainingssessie worden door de deelnemers actiepunten geformuleerd. De compi-
latie van de actiepunten uit alle trainingen vormt het mandaat van de ‘werkvloer’ waarmee in de 
implementatiefase een kerngroep van afdelingsprofessionals aan de slag gaat.

.	 Implementatiefase	CRM
Om de gewenste impact te krijgen op het veiligheidsklimaat en de traditionele werkwijze van 
een afdeling, is trainen alleen niet voldoende. Trainen creëert de noodzakelijke awareness, 
maar om de CRM-principes echt onderdeel te laten worden van de werkwijze op een afdeling, 
is opvolging met een solide implementatieplan essentieel. Het systeem van een kerngroep5 van 
afdelingspersoneel die onder begeleiding van experts de actiepunten afkomstig uit de trainingen 
gaat vertalen naar bruikbare werkwijzen, is effectief gebleken. Voorwaarde is wel dat afdelings- 
en ziekenhuisleiding bereid zijn deze kerngroep met mandaat aan de slag te laten gaan om 
werkwijzen niet-vrijblijvend aan te passen. Het CRM-project van de organisatie Wings of Care 
op de ic van het Radboudumc, die deze implementatietechniek heeft toegepast, heeft in 2013 de 
IGZ ZorgVeiligPrijs toegekend gekregen vanwege de excellente resultaten.10
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	 Scenario-based	teamtraining	en	CRM

Simulatietrainingen kunnen waardevolle trainingsmiddelen zijn en worden in de luchtvaart op 
verschillende niveaus toegepast. Simulatie wordt als eerste gebruikt om de technische vaardig-
heden te oefenen (basissimulatie/proceduretraining). Nadat tijdens de CRM-training inzicht 
in persoonlijke rollen en teamdynamiek is verkregen, kan de kandidaat tijdens de geavanceerde 
simulatietraining, naast de technische vaardigheden, worden gecoacht in het effectief toepassen 
van CRM-technieken met een team. Daardoor is deze training complementair aan CRM.
Binnen de zorg krijgt scenario-based teamtraining al voorzichtig een plaats. Veel cursussen 
’Acute geneeskunde’ maken gebruik van scenario’s:

• Advanced Trauma Life Support (ATLS);

• Advanced Cardiac Life Support (ACLS);

• Definitive Surgical Trauma Course (DSTC);

• Advanced Pediatric Life Support (APLS).

Echter, deze trainingen zijn vaak monodisciplinair en vooral bedoeld als ondersteuning bij 
het aanleren van technische skills & drills, met als gevolg nog onvoldoende aandacht voor het 
teamfunctioneren.3
Mits goed op elkaar afgestemd, zouden CRM en scenario-based training ook in de zorg elkaar 
kunnen versterken.

	 Evidence

Evidence rondom het effect van een cultuurinterventie met CRM op presteren van medische 
teams is nog schaars, zeker in relatie tot patient outcome.11,12 Wel wordt meer gepubliceerd over 
de positieve impact van elementen van CRM, zoals het toepassen van briefing- en debriefingsy-
stematiek6,13 en de techniek van het gebruik van checklists.14

Onze praktijkervaringen met implementatie van CRM op tientallen hoogrisicoafdelingen 
zoals hartkatheterisatiekamers, intensive cares, operatiekamers en afdelingen spoedeisende 
hulp zijn over het algemeen positief: het blijkt haalbaar om binnen de periode van een jaar de 
CRM-denk- en werkwijze binnen een afdeling te integreren.
De resultaten van onze studie naar de impact van een CRM-cultuurinterventie op de ic van het 
Radboudumc zijn uitermate bemoedigend: naast een verbeterd veiligheidsklimaat werd een 
vermindering in complicaties gevonden van 20% en een reductie in de incidentie van cardio-
pulmonale resuscitatie van 60%. Bovendien nam de succeskans van reanimaties met 60% toe. 
Tegelijkertijd nam de standardized mortality rate met 15% af.10

	 Opleiding	en	currency

Ook al is samenwerken wel als een van de CanMEDS-competenties voor de artsenopleiding en 
vervolgopleidingen tot specialist expliciet benoemd, toch wordt dit nog steeds monodisciplinair 
benaderd. Op de volgende twee niveaus is hier ruimte voor verbetering.

• Klassiek worden basisartsen en verpleegkundigen separaat opgeleid. Gezamenlijke modules 

van universitaire en niet-universitaire instituten zijn zeer schaars en iedere opleiding heeft 

een sterke focus op de eigen kerncompetenties. Het merendeel hiervan is technisch van aard; 

multidisciplinaire training van teamvaardigheden ontbreekt.3,9



	 Deel V Patiënten en professionals

• De curricula van medisch-specialistische opleidingen zijn nog te monodisciplinair van opzet. 

Zo ontmoeten aiossen chirurgie en anesthesiologie elkaar op de ok; van gezamenlijke training 

vooraf is nauwelijks sprake.

Omdat in de opleidingsfase het fundament wordt gelegd voor het latere teamfunctioneren zal 
in deze fase veel winst te behalen zijn met het plannen van gestandaardiseerd multidisciplinair 
onderwijs van niet-technische teamvaardigheden.3 Integratie van CRM in het discipline overstij-
gend onderwijs (DOO) van aiossen ligt hier voor de hand.
Eenmalig trainen van CRM is niet voldoende; de vaardigheden zullen regelmatig moeten 
worden onderhouden (currency-eis). Dit vergt eveneens de planning van verkorte herhalings-
trainingen: de refreshers.

	 Faalfactoren

Een aantal factoren kan een succesvolle implementatie van een CRM-trainingsprogramma in 
de weg staan. Zo kan door onvoldoende voorlichting het idee ontstaan dat CRM een bedreiging 
voor de autonomie van medisch professionals zou zijn. Dit is uiteraard niet de bedoeling; het 
gaat erom de inspanningen van een zorgteam zo goed mogelijk af te stemmen teneinde de best 
mogelijke zorg te leveren.
Een andere bedreiging zou kunnen zijn dat de leiding van een ziekenhuis of afdeling het 
CRM-initiatief en het commitment van de betrokken zorgverleners niet serieus genoeg neemt. 
Zonder voldoende steun en facilitering van het management zal een CRM-training onvol-
doende effect bereiken. Sterker nog: zonder directe actie na de training, zoals het mandateren 
van een CRM-kerngroep, zouden trainingen zelfs een tegengesteld effect kunnen bewerkstelli-
gen. Er volgen immers geen daden op de discussies die tijdens de training de pijnpunten van een 
afdeling naar boven hebben gebracht, dus waarom zouden medewerkers hun gedrag moeten 
aanpassen als het management ook niet verandert?
Daadwerkelijk verbeteringen in de zorg voor elkaar krijgen met het CRM-concept, zal alleen 
gaan werken als er tijd en aandacht voor is van een voldoende grote groep medewerkers met 
bijbehorend mandaat om veranderingen op touw te zetten. Pas dan zal een proces op gang 
komen dat helpt bij het creëren van de sfeer en cultuur die nodig zijn om patiëntveiligheid te 
verbeteren.
Door de recent behaalde resultaten wordt het verleidelijk om CRM te zien als een ‘zilveren 
kogel’, die automatisch een certificaat is voor een prima samenwerkend zorgteam. Hoe verleide-
lijk ook, deze vorm van window dressing is zeer onwenselijk. Een zorgteam zal moeten blijven 
werken aan het bekrachtigen van gewenst gedrag. Zowel de afdeling zelf als interne dan wel 
externe auditoren zullen hierop toe moeten zien.

	 Hoe	nu	verder?

Om medische teamvaardigheden trainbaar en toetsbaar te maken, is een nationale standaard 
voor deze set vaardigheden essentieel, conform succesvolle andere gecertificeerde standaarden 
als ATLS, ACLS en APLS. Dit biedt de basis voor continuïteit, kwaliteit, toetsbaarheid en trans-
parantie.3
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Om de teamcompetenties tot een niet-vrijblijvende nationale standaard binnen de zorg te 
krijgen, liggen er uitdagingen in twee fasen:

• het ‘resetten’ van de werkwijze op klinische afdelingen;

• het integreren van CRM in de opleidingen van medici en verpleegkundigen.3

Het resetten van de werkwijze van klinische professionals is te zien als een cultuurinterven-
tie. Dit ambitieuze doel vergt naast een nationale standaard een gestructureerde uitrol per 
ziekenhuis: identificatie van de hoogrisicoafdelingen die met het CRM-format aan de slag gaan 
en vervolgens deze afdelingen als compartiment trainen en begeleiden. Commitment van de 
medische leiding en het ziekenhuismanagement is daarbij een vereiste. Succesfactoren zijn 
verder:

• een goede voorbereiding;

• een krachtige tweedaagse training voor alle professionals binnen een zo kort mogelijke

• periode en een goed gestructureerde implementatie.3,5

Onderdelen van CRM zouden ook in bestaande opleidingsmodules kunnen worden geïnte-
greerd. Het integreren van de CRM-materie in opleidingen zou het krachtigst zijn als dit echt 
multidisciplinair wordt aangepakt, dus in gezamenlijke modules van universiteit en zorgacade-
mie. Dit vergt minimaal een samenwerking op regionaal niveau.
Regionale opleidingsinstituten zijn dus de sleutel, maar om naast voldoende klinische impact 
een herkenbaar, toetsbaar, opleidings- en vaardigheidsniveau te genereren, is een nationale 
CRM-standaard onontbeerlijk.3,4 In het door de voormalige Orde van Medisch Specialisten in 
2013 uitgebrachte document Optimaal functioneren van medisch specialisten wordt erkend dat 
medisch handelen teamhandelen is (geworden). Omdat teamfunctioneren bij uitstek een multi-
disciplinair proces is, zou de huidige Federatie Medisch Specialisten richting kunnen geven aan 
de positionering van teamvaardigheden.

	 Tot	slot

Het positioneren van teamvaardigheden als medische kerncompetentie is een logische volgende 
grote stap op weg naar betere kwaliteit van zorg en veiligheid voor onze patiënten. Crew 
resource management (CRM) is, mits goed gestandaardiseerd, hiervoor een zeer werkbaar 
concept. Men moet zich wel realiseren dat om een daadwerkelijke cultuurverandering op de 
werkvloer te bereiken, de trainingsinspanning ondersteund moet worden door een intensieve 
implementatie.
Om tot een krachtige nationale standaard te kunnen komen, is het belangrijk de effecten van de 
implementatie van CRM op teamfunctioneren en patiëntveiligheid te blijven onderzoeken. Met 
name inzicht in dit laatste aspect is essentieel om CRM tot een volwaardig element van ieder 
veiligheidsmanagementsysteem te kunnen laten uitgroeien.3
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