
Barbara Janssen-Solberg Maastricht UMC+ 

SKL 15 september 2017 

Integraal Risico Management  
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 Integraal Risico Management  

in de zorg 

 



 “Gevaar van schade of verlies”.   
 

Risico is een combinatie van deze drie aspecten:  

• faalwijze 

• effect van de faalwijze 

• en de kans op de faalwijze 

  

Bij de risico analyse wordt voor de term “faalwijze” ook weleens 

”scenario” of “de ongewenste gebeurtenis” gebruikt. Het is een 

omschrijving van wat er fout gaat. 

  

Of we ons over een “faalwijze” zorgen moeten maken is afhankelijk 

van de kans dat deze optreedt en het effect dat de faalwijze 

veroorzaakt.  

Wat is een risico? 

 



Risico analyse is dus het bepalen van de kans dat een bepaald 

scenario zich voltrekt met als gevolg het omschreven effect. Risico 

wordt dan ook vaak omschreven als:  

 

 

 

Risico = Kans * Effect 

 
Risico beheersing betekent derhalve het verkleinen van de kans dat 

het gebeurd en/of het verkleinen van het effect middels 

beheersmaatregelen. Risico’s worden in organisaties verkleind door 

beheersmaatregelen 

Wat is een risico? 



Stroomuitval    Medicatie fout  

 

 

 

 

 

      Firma fouten 

 

Software uitval 

Welke risico’s zijn van belang? 



Integraal Risico Management 
 

Ken je risico’s en verklein de kans  

totdat de risico’s acceptabel zijn 

 

 

Doel: met redelijke zekerheid 

doelstellingen bereiken. 





 

 

• Bespreek aan tafel minimaal 5 redenen waarom 

het opzetten van IRM wenselijk zou zijn? 

 

• Koppel per tafel de argumenten plenair terug. 

Waarom IRM? 



IRM: Wat zou het moeten opleveren? 

• Vroegtijdig detecteren van zwakke punten 

 

• Geen versnippering / Ontdubbeling 

 

• Prioriteiten stellen 

 

• Transparantie 

 

• Compliance 

 

• Kansen verzilveren 

 

• Lerende organisatie 
 

 



IRM in MUMC+ 



715 bedden 
196.000 verpl.dagen 
29.000 opnames 

4500 
students 

470.000 poli 
patiënten 

€ 725 milj. 
 omzet 

50 bedrijfjes  

7700 
medewerkers 

24 operatie 
kamers 

165 promoties 
2100 publicaties 

MUMC+ in getallen 



Aanleiding  



MUMC+ 

Speerpunt 



Waarom IRM zoals in 2010 genoemd? 
Omdat:  

de patiënt- en de medewerkersveiligheid daarbij gebaat zijn 

Omdat: 

van tevoren risico’s inschatten en maatregelen nemen kan veel 

leed voorkomen 

naar een top niveau brengen door systematisch leren van wat toch 

nog fout gaat 

Omdat:  

het helpt prioriteiten te stellen en resultaten te meten 

 

Omdat:  

het de reputatie sterker maakt 

 

Omdat:  

er nog dingen mis gaan 

 



IRM meer werk? 

• Geen versnippering 

• Ontdubbeling 

• Meer risicobewust 

• Reeds lopende projecten/verbeteracties krijgen meer 

aandacht 

• Meer delen; best practise 

• Lerende organisatie 

 



 Wat is IRM? 

 
• Doelen 

• Structuur 

• Systeem 

• Proces 

• High5 programma 

 



Integraal Risico Management 
Ken je risico’s en verklein de kans  

totdat de risico’s acceptabel zijn 

 

 

Doel: met redelijke zekerheid 

doelstellingen bereiken. 



Eénduidig taal- en normgevoel (bewustwording) met 

betrekking tot risicobeheersing 

 

Alle strategische risico’s in kaart gebracht;  

maatregelen bepaald. 

 

 

Concrete verbeteringen in de 5 risicogebieden 

 

Toegankelijk en overzichtelijk risicomanagementsysteem  

 

Programma’s op het gebied van risicobewuste  

cultuur 

 

 

5 doelen van IRM programma (2010) 



High5 
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8 Risico domeinen 

Rijnstate 
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 Patientveiligheid 

 

 
• Safety checklijst 

• Veilig gebruik medische technologie 

 

• Infectie preventie 

 

• Medicatieverificatie  

• Kwetsbare ouderen 

• Valrisico 



Integraal risico management Raamwerk 
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P&C-cyclus P&C-cyclus P&C-cyclus P&C-cyclus

Instrumenten
Incident analyses (arbo meldingen)

veiligheidsrondes

RI&E

interne audit

externe audit OSHAS

MTO

Risico analyses

incident analyses

     Normenkader

Regelgeving omtrent verslaglegging jaarrekening, 

WNT2, BTW, werkkostenregeling, 

verhuurdersheffing, subsidieregeling, vennoot-, 

schenk- en omzetbelasting, WOZ, 

financieringseisen hypotheek- en 

kredietverstrekkers, Nza richtlijnen

    Operationele vertaling

Jaardocument (verslag en jaarrekening), 

kwartaalrapportage F&I, begroting, 

verantwoordingsdocuemtent "Correct 

declareren",financieel beleid,

Treasury Statuut en Jaarplan

Jaaraangifte Belastingdienst

Instrumenten
control frame work(s)

liquiditeitsprognose

treasury monitor

interne audits

externe audit (accountant, zorgverzekeraars)

Instrumenten
interne audits

externe audit NEN 7510

veiligheidsrondes

Business Impact Analyses

     Normenkader

Arbo, Wet verontreiniging oppervlaktewater, 

Stoomwet, Wet Milieubeheer, Wet milieu 

gevaarlijke stoffen, Bouwbesluit, 

HACCP/Voedselveiligheid

    Operationele vertaling

Calamiteitenorganisatie

Continuiteitsplannen en managementsysteem

Instrumenten

     Normenkader

NEN 7510, 7512 en 7513

Wbp en WGBO

EGiZ

Wet BSN in de Zorg

    Operationele vertaling

Informatiebeveiligingsbeleid

ISMS

Privacyreglement

Strategie en beleid MIT

     Normenkader

CAO umc (inclusief de 35 wetten die in de Cao 

worden genoemd) Calibris/OVDB, Walvis, 

Belastingwetgeving, wet bescherming 

persoonsgegevens, WHW, WGBO

    Operationele vertaling

Beleid P&O

Gedragsregels

MO, Arbo managementsysteem
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     Eigenaar (eindverantwoordelijk) :

     Staf (systeemverantwoordelijk)  :

     Expert (adviserend) :

     Lijn (uitvoerend/verantwoordelijk) :

Patiënt 

RvB/dir.patientzorg

Directeur patientenzorg

Beleidsadviseur patientveiligheid

RVE Management en hoofden, 

kwaliteitsmedewerkers decentraal

RvB

Directeur P&O

stafadviseur P&O

RvB/CFO

Directeur F&I

Clusterleider AO/IC F&I

RvB

Directeur Facilitair Bedrijf

Stafadviseur FB

RvB

     Staf (systeemverantwoordelijk)  :

Corporate security officer

     Expert (adviserend) :

 Beleidsadviseur informatiebeveiliging/Information 

Security Officer

Financieel

     Eigenaar (eindverantwoordelijk) :

Medewerker Facilitair

     Eigenaar (eindverantwoordelijk) :

Informatie

     Eigenaar (eindverantwoordelijk) :     Eigenaar (eindverantwoordelijk) :

RVE Management en hoofden

Teamleiders Facilitair bedrijf

     Staf (systeemverantwoordelijk)  :

     Expert (adviserend) :

     Lijn (uitvoerend/verantwoordelijk) :

RVE Management en hoofden, clusterleiders F&I, 

financial controllers decentraal

     Lijn (uitvoerend/verantwoordelijk) :

     Staf (systeemverantwoordelijk)  :

     Expert (adviserend) :

     Lijn (uitvoerend/verantwoordelijk) :

RVE Management en hoofden, P&O adviseurs 

decentraal, preventiemedewerkers

     Staf (systeemverantwoordelijk)  :

     Expert (adviserend) :

     Lijn (uitvoerend/verantwoordelijk) :

RVE Management en hoofden
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    Operationele vertaling
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Instrumenten
Incident analyses

calamiteiten onderzoek (tripod)

FMEA

interne audit en CIMKA

COOP

externe audit (NIAZ)

indicatoren

patienttevredenheidsmeting 

Kwaliteitswet Zorginstellingen

BOPZ, WGBO, Wbp, Convenant Medische 

Technologie

NIAZ en PREZO

Richtlijnen beroepsgroepen

Eisen en wensen zorgverzekeraars

KMS/VMS

Richtlijnen en protocollen

Procedures Medische Technologie

IRM SG

High5 

RVE MT

O
v

e
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CMO



 

  

 

Integraal Risico Management  
 

 

Bestuur en 

strategie 

Wet- en regelgeving, 

ethiek 
Patiëntenzorg Rapportering 

Personeelszaken Externe Factoren 

Facilitair 

Financien & Inkoop  

Informatie  

Operationele 
risico’s 

Rapportage risico’s Strategische risico’s Compliance risico’s 



IRM proces (COSO-ERM)  



IRM proces  
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• Urgentie aan de top, betrekken medische staf 

• Risico-inventarisatie 

• Gebeurtenissen identificeren organisatie breed/op alle niveaus 

• Ook uit de audits, meldingen en incidenten 

       Analyse en ranking van risico’s 

• Vaststellen beheersmaatregelen/verbeterplan 

• Investeren 

• Procedures 

• Gedrag 

• Implementatie in en door de lijn 

• Bewaken en rapporteren 

   



IRM programma High5 in MUMC+ 

 



Veilig werken in MUMC+ 



• Risico’s vooraf 

• Risico’s achteraf 



Risico’s 

 

IJsberg.. 

LEREN! 

Ongevallen,  

ernstige incidenten, 

……. 

Bijna-ongevallen,  

Bijna incidenten, 

Onveilige situaties, 

‘Onderbuikgevoel’, 

.…. 



• Patiënt draagt geen polsbandje 

• High risk medicatie wordt bereid en toegediend zonder 

dubbelcheck. 

• Er is ingelogd op een computer zonder dat iemand erop werkt. 

• Er ligt een onbeveiligde USB-stick met patiëntgegevens. 

• Er liggen losse kabels op de vloer. 

• Patiënten bewaren zuivelproducten niet gekoeld. 

• Er wordt in een onjuiste houding achter de computer gewerkt. 

• Collega's wisselen wachtwoorden uit. 

• Onjuiste afvoer van afval 

• Onjuiste, onvolledige en/ of niet tijdige registratie van gegevens. 

Herken risico’s 



‘Bewust Veilig’: 

– Basisregels ‘bewust veilig’ 

– Veiligheidsrondes 

– Standaard onderwerp van werkoverleg 

– Postercampagnes 

– Sireneactie (1e maandag maand) 

– Kennisplein 

– http://www.kwaliteitenveiligheid.mumc.nl 

 

 

 

http://www.kwaliteitenveiligheid.mumcc.nl/
http://www.kwaliteitenveiligheid.mumcc.nl/




1 Ontkennend 

2 

Reactief 

3 

Actief 

4  
Proactief 

5 Vooruit-
strevend 

• Expert trainingen (prosp. / retrosp. risico 
analyse) 

• Continue communicatie uit top 

• Andere afdelingen helpen  
• Uitdragen 

• Incident analyse medewerkers 

• Aanspreekcultuur  

• Audit training leidinggevenden 

• Basis trainingen, ziekenhuis medewerkers 

• Incidentanalyse / trendanalyse 

• Observatie programma managers 

• Observatie programma iedereen 

• Afdelingsgedragsnorm vaststellen 

• Visie / missie 

• Jaarplan patiëntveiligheid opstellen 

• Gouden regels 

Interventies 



 

Veranderen vanaf de werkvloer: 

Operational Excellence 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programma’s op het gebied van 

risicobewuste cultuur 

“Bewust Veiliger” 
 
 





Leiderschap 
 
  

• Veiligheid bovenaan agenda 

 

• Authentiek en zichtbaar commitment 

 

• Voorbeeldgedrag  

 

• Transparantie 

 

• Stimuleer leren en continu verbeteren 

 

• Ken uzelf 

 

 

 

 

 

 



Management commitment 



 5 centrale High5 thema’s 

 

 • Focus/prioritering complexe en top risico’s 

• PDCA cyclus sluitend maken 

• Goede voorbeelden delen en uitvergroten 



 

 
 

High5: 5 succesfactoren  

 

 Onvoorwaardelijke steun van het management; voorbeeldgedrag 

van leidinggevenden  

 Systematische en integrale aanpak; heldere prioritering van 

thema’s en projecten  

 Continu aandacht voor bewustwording via multimediacampagnes, 

heldere thema’s en communicatie over resultaten 

 Aandacht voor leiderschap; leidinggevenden die coachen en 

faciliteren en eigenaarschap bij medewerkers stimuleren  

 Successen vieren!  

 

 



Profesionalisering IRM 



Evaluatie IRM na 5 jaar 
 

Highlights: 

• meer zicht gekregen op risico’s 

binnen patiënt –en infoveiligheid 

• Communicatie en bewustwording 

van alle risicogebieden 

• Veel acties gericht op bewustzijn 

en gedrag/cultuur. 

• Bewust Veiliger binnen RVE OG, 

KNW/GGZ en EMO 

• Meer eigen verantwoordelijkheid 

van medewerkers (wel 

verschillen) 

• Risico analyses zijn meer 

geprofessionaliseerd 

• SRA 

 

 

Lowlights: 

• Geen overzicht van meest kritische 

risico’s, beheersmaatregelen 

• Totaalsysteem is niet aanwezig; wel 

onderdelen maar onvoldoende 

samenhang (integraliteit) 

• Matige opvolging van 

beheersmaatregelen 

(opvolgingsmanagment) 

• Onvoldoende gekoppeld aan 

doelstellingen 

• Geen prioritering  

•  governance IRM onvoldoende 

(TBV) 

 

 

 



Koers IRM 2016-2018  
 

Realiseren van risicobewust gedrag zodat op alle 

organisatorische niveaus continue en in 

samenhang het risicoproces wordt doorlopen 

(identificeren, analyseren, beoordelen, reageren 

en rapporteren over risico’s)  om de realisatie van 

de organisatiedoelstellingen op alle niveaus te 

waarborgen. 

 



Van IRM  

naar  

Risicogestuurd werken 



De vraag over risicogestuurd werken: 

Hoe wordt effectief omgaan met risico's écht ingebed in 

onze organisatie? 

 

Hiervan afgeleide vragen: 

• Hoe integreer ik dat omgaan met risico’s in bestaande 

werkprocessen? 

• Hoe motiveer ik onze medewerkers / managers / 

bestuurders hiervoor? 



 

 

Strategische Risico Analyse  

(1x/2 jaar; update 2017) 

Risico scan binnen de 5 domeinen 
en RVE’s (1x/ jaar; start 2016) 

Risico analyses  

(retrospectief en prospectief) 

Risico  inventarisaties 



Risico scan  
• BEWUSTWORDING op strategisch en tactisch niveau 

• Totaal overzicht van toprisico’s en beheersing 

• Integraliteit verhogen:  

• toprisico’s koppelen aan de doelen en tactische risico’s 

• risico’s tussen risico gebieden 

• Prioritering van toprisico’s en (nog te nemen) 

beheersmaatregelen 
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  Risico scan 

Missie / visie / strategie 

MUMC+ (HK) 

Processen 

MUMC+ 

Operationele risico’s 

Tactische risico’s 

Strategische risico’s 

PRI: 

FMEA 

Risico

scan:  

i-risk 



Risicoscore 

Bestaande 

maatregelen Oorzaken 

  Risico scan: i RISK 



IRM proces risico scan 
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Patiënt 

Domein eigenaren 

P&O 

Informatie 

Facilitair 

F&I 

Governance 

Strategie 

MUMC risico’s Risico eigenaar Risico eigenaar  

decentraal 

 (RVE management) 
b.v. infectiepreventie 

b.v. convenant MT 

b.v. ziekteverzuim 

b.v. brand 

Domein eigenaar bepaalt welke  

risico eigenaar het risico evalueert. 

 

Domein en risico eigenaar bepalen  

welk risico wordt doorgezet  

om decentraal  te evalueren. 

centraal decentraal 

Risico coördinator 

(K&V staf) 

Risico eigenaar decentraal  

evalueert decentrale risico’s o.l.v.  

risico coördinator. 

 

Risico eigenaar decentraal bepaalt  

wie risico coördinator is. 

analyse 



Borging IRM 

• IRM is continue proces van:  

• Retrospectief leren 

• Prospectief: risicoscan (strategisch – tactisch – 

operationeel) 

• Risico bewustwording 

 

• Inbedding in Planning & Control cyclus 

 

• OPVOLGINGSMANAGMENT 

 

• Integratie Operational Excellence 

 



 

• Welke organisatie heeft IRM goed ingebed? 

– Visie / Beleid 

– Proces IRM 

– Eigenaarschap 

– Overlegstructuur 

– Resultaat 

– Decentralisatie 

 

Ervaringen IRM? 


