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CRM





Jaarlijks 1.500 vermijdbare overlijdens

-Vermijdbare sterfte: 1/20 overlijdens

-Vermijdbare schade: 30.000/jaar

-Oorzaak: 70% niet-technische vaardigheden



And so it began..



Crew Resource Management-training op acute 
afdelingen





Waarom?





Data collectie 

Multi-site cross sectioneel

Online vragenlijst

55 acute ziekenhuizen in Vlaanderen

Arts – verpleegkundige – vroedvrouw

Verlos – OK – Spoed – IZ 



64 %
kan zich een urgentie herinneren waar 

beter teamwerk tot een betere patiëntenoutcome
had geleid

Leiderschap

Overzicht

Input

Taak overload



89% heeft interesse in teamtraining

74% verkiest simulatietraining

47% gelooft dat teamtraining patiëntveiligheid verbetert

29% maakt zich zorgen hoe anderen hun werk zullen beoordelen 

21% vindt simulatietraining artificieel 

8% denkt dat simulatietraining de praktijk niet zal verbeteren



Wie?



12 acute ziekenhuizen
15 afdelingen







Wat?



We ontwikkelden een CRM-training…

- Plenair  e-learning

- CRM simulatietraining

- Debriefing





Maak kennis met 
Berend Van Dam

Of één van onze 
simulantes







“Debriefing 
with good
judgement” 
(Rudolph e.a., 2006)

Fase 1. Eerste reactie
Fase 2. Beschrijving
Fase 3. Analyse
Fase 4. Implicatie



Resultaat?



Werkt een CRM-training specifiek gericht op 
niet-technische vaardigheden?

Is het generiek voor alle acute afdelingen?



14 acute afdelingen (591 personen)
- 5 verloskamers
- 8 spoedgevallen
- 1 IZ

Vragenlijst voor en na de training 
(307 personen)
- 36,5% verloskamer
- 55% spoed
- 4,5% IZ

72%

16%
38 jaar 
(21-64)



1: 
Reactie

2: 
Leren

3: 
Gedrag

4: 
Organisatie

Reactie op training

Welke 
vaardigheden/kennis/houding 

is veranderd?

Geobserveerd gedrag 
veranderd?

Organisatiecultuur

Niveaus van evaluatie training Outcome

Niveaus om de training (en het leren) te evalueren
(Kirkpatrick, 1967)



Niveau 1: Reactie op de training

1: 
Reactie

14 interviewsEnd of Course Critique Questionnaire



Wat was uw eerste

gedachte bij de CRM-

training?

A. (32 jaar) - urgentiearts



Evaluatie training



Wat vond je van de 
debriefing?

A. (32 jaar) - urgentiearts



Wat denk je dat de training teweeg brengt?

Deze CRM-training
• kan de patiëntveiligheid 

verhogen (81%)



G. (50 jaar) - gynaecoloog



Wat denk je dat de training teweeg brengt?

Deze CRM-training
• kan de patiëntveiligheid 

verhogen (81%)
• zorgt ervoor dat ik 

anders ga handelen 
tijdens urgente/acute 
situaties (78,5%)

• zorgt voor toegenomen 
kennis en/of 
vaardigheden (68%)

Ik had nood aan deze 
training (58%)



Had u het idee dat 
er nood was aan 

deze training?

A. (32 jaar) - urgentiearts



% 
Akkoord 

Ik maak me zorgen hoe anderen mijn werk beoordelen 
tijdens een simulatie

VOOR
44%

NA
32%

P<0,001 (X2)



% 
Akkoord

Ik vind het concept simulatietraining zinvol

VOOR
74%

NA
88%

P<0,001 (X2)



Wat was jouw 
ervaring met de 
CRM training?

F. (27 jaar) - vroedvrouw



Trainen op poppen zal het teamwerk in de realiteit niet 
verbeteren

VOOR
12%

NA
11%

P <0,001 (X2)

% 
Akkoord



% 
Akkoord

Simulatietraining lokt een natuurlijke en realistische 
reactie uit

VOOR
26%

NA
40%

P <0,001 (X2)



% 
Akkoord

Simulatietraining is een goede manier om te leren 
zonder gevaar

VOOR
82%

NA
88%

P <0,001 (X2)



Zou je CRM 
aanraden aan 

andere mensen, aan 
andere collega’s?

N. (42 jaar) - spoedverpleegkundige



…en ik neem mee

• Belang van veilige leeromgeving! 
• Simulatie is een moeilijke stap…
• Goed concept
• Over de disciplines heen



Niveau 2: Leren van de training

2: 
Leren

Human Factors Attitude Survey 14 interviews



Teamleider moet teamleden aanmoedigen om ‘speak up’ 
toe te passen

% Akkoord

90%

95%

P <0,004 (X2)

VOOR

NA



Teamleden zouden de beslissingen en/of acties van 
de teamleider tijdens urgenties in vraag moeten 
durven stellen

% Akkoord

75%

90%

P <0,001 (X2)

VOOR

NA



Er zijn situaties waarbij dat de teamleider de controle 
over de urgentie (leiderschap) zou moeten doorgeven
aan een ander teamlid

% Akkoord

71%

85%

P 0,001 (X2)

VOOR

NA



Het herkennen van adverse events is een belangrijke 
sleutel tot patiëntveiligheid.

% Akkoord

83%

91%

P 0,002 (X2)

VOOR

NA



De cultuur bij jou op de 
dienst nu, is het 
mogelijk om die open 
te trekken om zo de 
communicatie te 
verbeteren?

A. (32 jaar) - urgentiearts



Als ik een (mogelijks) patiëntveiligheidsincident 
ervaar, zal ik ‘speak up’ toepassen, ongeacht op wie 
dit betrekking heeft.

% Akkoord

62%

74%

P 0,002 (X2)

VOOR

NA



Een debriefing na elke urgentie is een belangrijk 
deel in de ontwikkeling en instandhouding van 
effectieve teamcoördinatie.

% Akkoord

93%

94,6%

P <0,001 (X2)

VOOR

NA



Passen jullie de 
debriefing al toe?

N. (42 jaar) - spoedverpleegkundige



De debriefing-vaardigheden van onze afdeling 
zouden kunnen verbeterd worden.

% Akkoord

79%

81%

P <0,001 (X2)

VOOR

NA



…en ik neem mee

• Toegenomen bewustzijn rond NTV/HF
• Debriefing na levensechte urgenties



Niveau 3: Gedragsverandering tgv de training

• 12 onverwachte metingen voor en na
• Clinical Teamwork Scale

3: 
Gedrag

14 interviews



Clinical Teamwork Scale



P 0,003
Wilcoxon Signed Ranks



Wil je nog iets 
toevoegen?

T. (35 jaar) - vroedvrouw



…en ik neem mee

- Er is een hogere score op de CTS NA de CRM-training
- Geen verschil tussen afdelingen



4: 
Organisatie

Safety Attitudes Questionnaire

Niveau 4: Verandering in organisatiecultuur?

14 interviews



Veiligheids-

klimaat

Werk-
tevredenheid

Teamwerk 
klimaat

Perceptie 
management

Werk-
omstandig-

heden

Stress-
herkenning



Veiligheids-

klimaat

Werk-
tevredenheid

Teamwerk 
klimaat

Perceptie 
management

Werk-
omstandig-

heden

Stress-
herkenning



Heb je het idee dat 
het teamwerk nu 
beter verloopt?

A. (32 jaar) - urgentiearts



Vindt u dan dat dit 
moet opgenomen 
worden in de 
functioneringscyclus?

A. (32 jaar) - urgentiearts



…en ik neem mee

• Cultuur veranderen neemt tijd in beslag!
• Enkel perceptie op management is significant gewijzigd



Werkt een CRM-training specifiek gericht op 
niet-technische vaardigheden?



1: 
Reactie

2: 
Leren

3: 
Gedrag

4: 
Organisatie

Reactie op training

Welke 
vaardigheden/kennis/houding 

is veranderd?

Geobserveerd gedrag 
veranderd?

Organisatiecultuur

Positieve eerste 
reacties

Niveaus van evaluatie training Outcome Resultaten

Toegenomen 
bewustzijn rond 

NTV/HF

Observeerbare 
verbeteringen van 

NTV

Cultuur veranderen is 
iets van lange adem

Niveaus om de training (en het leren) te evalueren



Is een CRM-training generiek voor alle acute 
afdelingen?



Zou je kunnen zeggen 
dat de interventie, dus 
zowel de e-learning als 

de CRMtraining zelf, 
een effect heeft gehad 

op jou?

F. (27 jaar) - vroedvrouw



Conclusie

Grote sample size
Effect op verschillende 
niveaus nagegaan
Generiek

1 IZ
Geen OK
Grote uitval
1 beoordelaar CTS



Discipline 
overschrijdend Herhalen om 

de hoeveel 
tijd?

Chronische 
diensten?

Andere 
sectoren?Hoe 

implementeren in 
ziekenhuis?

Hoe (en/of) 
integreren met 
technische 
skillstraining?

Debriefing na 
levensechte 
urgenties

CRM in alle 
opleidingen







We doen onderzoek en dienstverlening omtrent:

• Bedside-briefing en SBAR
• Fysieke fixatie
• Malnutritie en ProCES
• Crew Resource Management: 

Multidisciplinair teamwerk tijdens urgenties
• Burn-out en psychisch welbevinden van 

hulpverleners en docenten in hoger onderwijs
• Patiënt centred care in WZC

Wil je meer? Bezoek ons op de KdG website:
www.kdg.be/onderzoek-en-expertise/psychisch-
welzijn-patientenzorg

Vlnr: Stef, Leen, Erik, Sarah DS, 
Deborah, Nina, Helena (+ Bart, 
Marleen, Sarah DW, Herman, 

Michèle, Pieter)

http://www.kdg.be/onderzoek-en-expertise/psychisch-welzijn-patientenzorg



