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Retrospectieve Risico Analyse van incidenten

Incidenten worden gemeld om ze te kunnen analyseren en op die manier de zorg veiliger te 
maken. Een incident is nooit het gevolg van één gebeurtenis die niet goed ging. Als er iets 
misgaat, gaat daar vrijwel altijd een aantal gebeurtenissen aan vooraf. Door incidenten te 
analyseren kunnen oorzaken van het ontstaan van gebeurtenissen worden onderzocht en 
daarmee structurele verbetermaatregelen worden genomen. Het analyseren van een incident 
vindt plaats op basis van een aantal stappen. 

Inleiding

Doelstelling Het aanleren van het uitvoeren van een retrospectieve risico analyse aan de hand van de 
PRISMA-methodiek.
Het belang kennen van het doen van onderzoek n.a.v. een melding.
Het verschil kunnen maken tussen incident en topgebeurtenis.
Het kunnen opstellen van een oorzakenboom n.a.v. een (bijna) incident.

Doelgroep Onderzoekscommissieleden, Kwaliteitsfunctionarissen, voorzitters VIM commissies, 
teamleiders, interne auditoren.

Inhoud Theorie
    •    Toelichten kader waarbinnen prismamethodiek wordt gebruikt
    •    Basisprincipes van de PRISMA-methodiek
    •    Doelstellingen van de PRISMA-methodiek
    •    Stappen van de PRISMA-methodiek

Praktijk
    •    Reconstrueren van het incident
    •    Opzetten van een oorzakenboom
    •    Formuleren en classificeren van basisoorzaken

Aanpak De training wordt ingevuld aan de hand van door uw ingebrachte casuïstiek.
In de training wordt theorie afgewisseld met praktijkopdrachten. 
Deelnemers ontvangen gerichte feedback van de trainers van CKMZ. 
Er wordt een trainingsmap samengesteld waarin de presentatie wordt opgenomen alsmede 
achtergrondinformatie over de PRISMA-methodiek.

Duur 2 dagdelen.

Trainers

Kosten

De trainers hebben ruime ervaring met verschillende soorten risico-inventarisatie methodieken, 
zowel prospectief als retrospectief.

Deze training wordt incompany aangeboden.
Kosten zijn afhankelijk van groepsgrootte en inzet aantal trainers.

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