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PRISMA drieluik

De PRISMA methode is geschikt voor het analyseren van (bijna-) incidenten en calamiteiten 
en voor het opstellen van oorzaakprofielen en de analyse daarvan op afdelings-en 
instellingsniveau.
Het doel van PRISMA onderzoek is het systematisch verzamelen en vastleggen van oorzaken 
van (bijna) incidenten, om hieruit conclusies te trekken voor verbetermaatregelen. De training 
bestaat uit drie modules waarin aandacht besteed wordt aan het opfrissen van de PRISMA 
methodiek (1), het houden van interviews (2) en het opstellen van een onderzoeksrapportage 
(3) bestemd voor de Raad van Bestuur en de IGZ.

Deze training is een co-productie tussen MedInsight B.V. en CKMZ B.V.

Inleiding

Doelstelling Na afloop van de training is de deelnemer in staat een (bijna) incident te reconstrueren, 
een oorzakenboom op te zetten, een onderzoeksprogramma op te stellen, verdiepende 
gesprekken te voeren en een rapportage, inclusief verbeterpunten op te stellen. 

Module 1 reconstructie

De nascholing/opfrisdag heeft als doel het reactiveren van de lesstof PRISMA praktisch 
waardoor de toepassing van het systeem denken van de PRISMA methode zich in de 
dagelijkse praktijk verder kan verdiepen. 
Leerdoelen: 
    •     Het actualiseren van de kennis omtrent de toepassing van het begrippenkader van 

PRISMA
    •    Het zorgvuldig kunnen opzetten van een calamiteitenonderzoek

Module 2 interviews

Leerdoelen:
    •     Het kunnen onderscheiden welke vragen d.m.v. documentenstudie beantwoord kunnen 

worden en welke specifieke vragen in interviewvorm gesteld moeten worden
    •     Het zorgvuldig kunnen voorbereiden van interviews, overeenkomstig de PRISMA 

systematiek
    •    Het toe kunnen passen van de basale gesprekstechnieken, zoals:
          -    enkelvoudige vragen stellen
          -    functioneel door vragen
          -    herkennen wat de hoofdlijn is en wat bijzaken zijn 
          -    subjectieve begrippen herkennen en verder uitvragen
    •     Het bewust zijn van eigen interpretaties en de juiste vragen weten te stellen om deze 

waar nodig te verifiëren bij de geïnterviewde
    •     Het kunnen creëren van een dusdanige veilige sfeer tijdens het interview zodat de 

geïnterviewde mee kan/wil meewerken aan het interview

Doelgroep Deze training is bedoeld voor leden van de meldingscommissies, stafmedewerkers, 
kwaliteitsadviseurs en interne auditoren die reeds eerder een PRISMA training hebben gevolgd 
en ervaring in de praktijk hebben opgedaan. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij voor 
de verschillende bijeenkomsten casuïstiek voorbereiden en inbrengen binnen de daarvoor aan 
te geven tijd. 

Instapcriteria:     •    Kennis hebben van de PRISMA methode 
    •    Onderzoekservaring (reconstructie, interview, rapportage)

Inhoud
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Aanpak Er wordt gewerkt in kleine groepen met eigen casuïstiek.
Deelnemers ontvangen gerichte persoonlijke feedback van de trainers.
Module 1 van de training is gebaseerd op het boek “PRISMA Praktisch”. U wordt geacht dit 
boek voor de training bestudeerd te hebben.
Er wordt een trainingsmap samengesteld waarin de presentaties van module 2 en 3 worden 
opgenomen alsmede achtergrondinformatie en formats.

Duur Module 1: 2 dagdelen
Module 2: 2 dagdelen
Module 3: 1 dagdeel
In overleg kan de training op maat worden uitgebreid

Kosten Nader overeen te komen, afhankelijk van groepsgrootte en het aantal in te zetten trainers. 
Voorkeur groepsgrootte: max. 9 personen

Trainers De trainers hebben vanuit verschillende achtergronden ruime ervaring in de zorgsector, het 
doen van onderzoek, leiden van onderzoekscommissies, leiden van auditteams, het houden 
van interviews en het opstellen van diverse rapportage-vormen
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Module 3 rapportage

Een gedegen rapportage geeft inzicht in wat er is gebeurd, hoe de calamiteit heeft kunnen 
ontstaan en wat er structureel verbeterd kan worden om herhaling te voorkomen en 
patiëntveiligheid (meer) te waarborgen.
De rapportage bevat het analyseproces, de bevindingen, de analyse van de bevindingen, 
de conclusie(s) en als laatste de voorgestelde verbetermaatregelen. Ingangen voor het 
analyseproces kunnen zijn: onderzoek verrichten, documenten bestuderen (o.a. protocollen, 
dossiers) en interviews afnemen. De bevindingen uit dit analyseproces worden beschreven in 
verslagen, deze verslagen vormen de kern van het uiteindelijke rapport.
Leerdoelen:
    •    Het kennisnemen van inhoud en structuur van een verslag en een rapportage
    •     Het kunnen opstellen van een bevindingenverslag, dan wel hierbij ondersteuning kunnen 

bieden
    •     Het kunnen opstellen van een feitelijke calamiteitenrapportage overeenkomstig de eisen 

die de IGZ daaraan stelt, dan wel hierbij ondersteuning kunnen bieden

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 078 - 6812680 of zie www.ckmz.nl.


