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Aandacht voor CRM 

 

• Coachen op de werkplek VieCuri 2011 

 

• CRM symposium VieCuri 2011 (Norbert Foudraine, intensivist) 

 

• Marck Haerkens, traumatoloog, vliegerarts, piloot: 

– Teamtraining in de zorg 

 

 

 

• CRM training voorbereiding 2012 OK/HAN/Rijnstate 

 

• CRM training 2013/2014 OK/IC/Ambulancezorg/Ocean 

 



CRM onderwijs IC 2014 
Crew resource management (CRM) 
• Robert L. Helmreich: 

– Error is part of the human condition 

– We’ve got limited capacity 

– We don’t function super well under stress 

– We get into situations where we make mistakes 
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VIM IC 

• Top 3 incidentmeldingen m.b.t. IC: 

–Medicatie    27,9% 

–Communicatie    17.1% 

–Materiaal     15,5% 

 

 

–VIM meldingen m.b.t. patienten 100% 

–Meldingen met letsel   11,6% 

 

 

–Communicatie 

–Organisatie / procedures  

 

 

 

 



Knelpunten in IC zorg 

• Procedure niet juist geïmplementeerd 

• Procedure niet juist uitgevoerd (voorbereiding, afstemming) 

• Organisatie niet optimaal (werkdruk) 

 

• Tekort aan discipline / zorgvuldigheid 

• Teamwork / gelijkwaardigheid / veiligheid beperkt 

 

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A2253 



Doel CRM implementatie 

• Eenduidige doelen en procedures 

• Eenduidige samenwerking en rollen, leiderschap, autonomie 
en communicatie 

• Monitoring (team situational awareness) 

• Constructieve communicatie en feedback 

 

 

– Veiligheidscultuur in team 

– Bewustwording persoonlijke rol 



Hoe CRM implementatie 

• Structureel multidisciplinaire teamtrainingen: 

– ALS training VieCuri 

– CRM training IC/OK 

– ABCD training IC/SEH 

– Scenariotraining ALS/IC/HCK 

 

 

• Standard operating procedures, checklijsten (PDCA cyclus) 

• Organisatie op orde (RvE, productive ward, JCI, NKIC visitatie) 

• Monitoring (VIM, KTO, MTO) 

 



Hoe CRM implementatie 

• I.p. bij elk IC proces 4 CRM principes: 

– Briefing en debriefing 

– Bespreking / overdracht /uitvoering volgens vast systeem 

– Professionele communicatie 

– Checklijsten aanwezig 

 

– Begonnen met:  

»Overdracht vrplk aan bed 

»Overdracht van OK naar IC 

»Intubatie checklijst 

»Inbrengen centraal veneuze lijn checklijst 



CRM effecten 

• Duidelijker zorgproces: 

– Kennis en vaardigheid 

– Voortgang en rust 

– Vollediger informatieoverdracht, 

 incl. risico’s, plan A en B, closed loop informatie 

 

• Prettiger samenwerking: 

– Rol / verantwoordelijkheid 

– Elkaar kennen 

– Elkaar aanspreken “vlgs spelregels” 

– Minder stress achteraf 

 

– Minder fouten, betere patiëntveiligheid 



CRM IC al meetbaar? 

 

• Nu (nog) géén eenduidige verbetering zichtbaar in VIMs IC 

 

• Betere bewustwording -> meer VIMs m.b.t. communicatie? 

Incident melden

2014 2015 2016

Communicatie / Administratie 18 20 28

Medicatie 25 20 12

Materiaal 15 18 15

Anders 12 12 15

Apparatuur 11 12 17

Opname / Overname 1 4 3

Overplaatsing / Ontslag 1 7 1



Waarom wilde het soms niet... 
 
• Te druk, vergeten.... 
• Organisatie moet het regelen.... 
• Geen zin in…. 
• Patiënt te instabiel..... 
• Ik doe het al goed 

 
• Tekort aan discipline? 
• Teamwork niet zo “hot”, meer een “wij-zij gevoel” 

 
• Facilitering door VieCuri beperkt 
 

CRM ervaringen IC 



Waarom wil het toch steeds beter... 
 
• Duidelijkheid 
• Meer rust in procedure 
• Zelfvertrouwen neemt toe  
• Elkaar aanspreken lukt beter..... 

 
• Minder stress achteraf 
• Teamwork toch gezelliger 
• Kwaliteit v zorg groeit 
• Ondersteunt STZ VieCuri 
 
Facilitering onderwijs door VieCuri blijft punt van aandacht 

CRM ervaringen IC 



CRM 

• Gewoon doen, tbv Kwaliteit & Veiligheid in de zorg! 
 

• CRM in ‘t begin: “Onwennig”  

• CRM uiteindelijk: Sneller, veiliger én prettiger 
 

• Team verantwoordelijkheid: 

– Coaching, (simulatie) training, positieve insteek 

– Aandacht en volhouden! 
 

• VieCuri verantwoordelijkheid: 

– Onderwijsfacilitering en 

 onderhoud 

– Ondersteuning K&V en STZ visie 



CRM 
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