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1. ALGEMENE GEGEVENS PROJECT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Crew Resource Management studie is een onderzoeksproject van de Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met 

het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid. 

Het doel van het CRM-project is het ontwikkelen, uittesten, redigeren en evalueren van een generiek CRM- trainingsprotocol 

voor niet-technische vaardigheden van zorgverleners tijdens urgenties. Organisaties binnen de acute gezondheidszorg 

zullen met deze generieke tool de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid kunnen verbeteren. 
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2. SITUERING  
 
Bij de publicatie van het Institute of Medicine report in 1999: “To Err is Human: Building a Safer Health System” werd melding 

gemaakt van tussen de 44.000 en 98.000 patiënten die jaarlijks overlijden in Amerikaanse ziekenhuizen ingevolge medische 

fouten [1]. Nog eens 30.000 mensen lopen elk jaar vermijdbare schade op (2,3% van alle opnames) [1]. De 

ziekenhuisomgeving bleek daarmee „dodelijker” dan aids (16.516 dodelijke slachtoffers), borstkanker (42.297) of 

verkeersongevallen (43.458)[2, 3]. Vermijdbare overlijdens in ziekenhuizen staat momenteel binnen de top 10 met meest 

voorkomende doodsoorzaken[4]. Recentere studies tonen echter aan dat deze cijfers nog een onderschatting zijn van de 

werkelijkheid. De meest recente gegevens spreken van 200.000 tot 400.000 dodelijke slachtoffers als gevolg van 

vermijdbare fouten in Amerikaanse ziekenhuizen [5]. In 2004 werd met het rapport „Onbedoelde schade in Nederlandse 

ziekenhuizen – dossieronderzoek van ziekenhuisopnamen in 2004” aangetoond dat ook in Nederland vergelijkbare aantallen 

patiënten vermijdbare zorg-gerelateerde schade opliepen [6]. Voor België werd de prevalentie van deze „adverse events” in 

ziekenhuizen amper in kaart gebracht. Op basis van de gegevens van het Institute of Medicine (1999) en geëxtrapoleerd 

voor de Belgische setting, werd het aantal vermijdbare overlijdens per jaar tussen de 1.500-2.000 patiënten per jaar geschat 

[6-9]. 

Recente onderzoeken verwijzen steeds meer naar het belang van „niet-technische vaardigheden” van zorgverleners, 

waaronder communicatie, leiderschap, teamwerk, situatiebewustzijn en besluitvorming, in de context van vermijdbare adverse 

events [10-15].. Technische expertise is een belangrijke vaardigheid van zorgverleners, maar blijkt op zichzelf ontoereikend 

om een voornaam prestatieniveau te kunnen waarborgen [16]. Voor technische vaardigheden zijn diverse protocollen en 

richtlijnen beschikbaar (bijvoorbeeld „Advanced Life Support”). Voor niet-technische vaardigheden is dit momenteel nog 

onbestaande. Nochtans blijkt een gebrek aan niet-technische vaardigheden – zoals een suboptimale interprofessionele 

communicatie, onduidelijk leiderschap, taakcoördinatie en besluitvorming – vaak aan de basis te liggen van het afwijken van 

deze technische richtlijnen [17, 18]. In 70% van de gevallen liggen suboptimale niet-technische vaardigheden aan de basis 

van het ontstaan van (vermijdbare) fouten en kunnen ze leiden tot minder goede patiëntenuitkomsten en een toegenomen 

aantal schadeclaims[13, 15, 19, 20]. Veel studies onderbouwen de alomtegenwoordigheid van menselijke fouten in de 

gezondheidszorg[21]. Veel van deze fouten zijn gelinkt aan niet-technische vaardigheden van zorgverleners en het merendeel 

ervan blijkt potentieel vermijdbaar [22, 23]. Volgens een rapport van de Joint Commission on Accreditation of Healtcare 

Organizations (JCAHO) in de VS, is de grootste uitdaging voor ziekenhuizen op dit ogenblik om de communicatie tijdens 

samenwerking tussen hulpverleners te verbeteren. Communicatiefouten vormen de belangrijkste oorzaak van vermijdbare 

fouten gerapporteerd aan The Joint Commission in de periode van 1995 tot 2004 (TJC: Sentinel Event Statistics, March 31, 

2006). 

Om excellerende patiëntenzorg te kunnen aanbieden, is het van belang dat binnen de gezondheidszorg teamleden van 

verschillende disciplines optimaal samenwerken. Dit wil zeggen dat de disciplines complementair zijn en hun samenwerking 

moet gekenmerkt worden door wederzijds vertrouwen, respect, gedeelde verantwoordelijkheid en teamwork. Deming (1982) 

is één van de grootste voorstanders van effectief teamwerk. In tegenstelling tot een multidisciplinaire benadering van teamwerk 

waarbij elkeen de verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar aandeel, wordt binnen de patiëntenzorg een interdisciplinaire 

samenwerking gepropageerd waarbij teamleden de verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijk doel delen ongeacht 

de afzonderlijke discipline van waaruit de hulpverlener werkzaam is. Echter, onderzoek van bestaande literatuur toont aan dat 

communicatie, samenwerking en teamwerk vaak te wensen overlaat [21, 24]. Het onderzoek van deze laatste auteurs toont 
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aan dat sociale, relationele en organisatorische structuren bijdragen aan fouten in de communicatie en worden gezien als 

voornaamste oorzakelijke factor in het optreden van nadelige gebeurtenissen en uitkomsten.  

Verbeteren van veiligheid in de gezondheidszorg noodzaakt tot vergelijken met andere hoog-risico industrieën. De 

omstandigheden waarin bijvoorbeeld cockpit-leden uit de luchtvaart werken, komt in sterke mate overeen met die van 

medische teams: samenwerken in kleine teams, tijdsdruk, variërende taakbelasting, onomkeerbaarheid van beslissingen, 

vermoeidheid en stress, variabele werktijden, verantwoordelijkheid over mensenlevens en mediatisering van incidenten [25]. 

Deze twee sectoren zijn tevens evenzeer vatbaar voor menselijke fouten [26, 27]. Gelijkenissen gaan vooral op voor de 

intrinsiek dynamische en risicovolle afdelingen zoals intensieve zorg, verloskamer, operatiekamer en spoedgevallen. Dit 

verklaart de focus van menig onderzoekers naar het vertalen van veiligheidsprincipes van de luchtvaart in de gezondheidszorg 

met het oog op het reduceren van potentieel vermijdbare fouten [1, 28-31]. 

Onderzoek naar niet-technische vaardigheden is vooral uitgevoerd in de context van operatiekamers. Een reden hiervoor is 

het feit dat adverse events op operatiekamer het meest frequent voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat chirurgische patiënten 

betrokken zijn in bijna 60% van de adverse events [32]. De verblijfafdeling, spoedgevallen en verloskamer stonden 

respectievelijk op plaats twee, drie en vier [3, 33]. Hoewel suboptimale niet-technische vaardigheden van zorgverleners op alle 

afdelingen potentieel vermijdbare adverse events kunnen veroorzaken, moet het belang van deze vaardigheden in urgentie 

situaties worden benadrukt. Patiënten op acute afdelingen lijden vaak aan ernstige en acute aandoeningen die urgente 

multidisciplinaire beslissingen en interventies vereisen. Zwak teamwerk maakt alle zorgprocessen meer kwetsbaar voor fouten. 

Dit is te wijten aan een aantal zeer specifieke kenmerken van acute afdelingen. Allereerst kan de werkdruk in zeer beperkte 

mate worden gecontroleerd; deze afdelingen kampen vaak met personeelstekorten en een aanbod van patiënten dat de 

bestaande personeelsbestaffing overstijgt [34, 35]. Voorts behandelen zorgverleners op deze diensten meerdere patiënten 

tegelijk [35], waardoor zij telkens hun cognitief denkkader en communicatieve benadering dienen te veranderen[21]. Dit brengt 

potentieel gevaarlijke situaties teweeg waarbij bijvoorbeeld informatie kan verloren gaan. Een derde kenmerk is de hoge graad 

van onzekerheid over de accuraatheid van beslissingen en de behandeling; er is vaak geen medische voorgeschiedenis van 

de patiënt gekend, waardoor men moeilijke beslissingen inzake de behandeling moet maken alvorens onderzoeksresultaten 

gekend zijn [34, 36]. Ook wordt de zorgverlening uitgevoerd onder hoge tijdsdruk met een hoge taakbelasting, wat een 

vernauwing van de aandacht met zich mee kan brengen [34, 36]. Tenslotte zijn de meeste taken die zorgverleners op acute 

afdelingen uitvoeren routineus en gebeuren de meest riskante handelingen enkel sporadisch[21]. Bij dit alles zijn goede niet-

technische vaardigheden van cruciaal belang.  

Eind jaren ’70 kampte de luchtvaart met dezelfde veiligheidsproblemen als de gezondheidszorg op heden. Het NASA-instituut 

in de Verenigde Staten (National Aeronautics and Space Administration) startte een onderzoek naar de rol van menselijke 

factoren naar aanleiding van een groot aantal fatale luchtvaartongevallen. Zij vonden dat de oorzaak van 70% van deze 

accidenten lag in suboptimale niet-technische vaardigheden van cockpitleden [37-39]. Hiërarchie bleek uit hun onderzoek een 

belangrijke risicofactor voor miscommunicatie en het optreden van potentieel vermijdbare fouten door slecht teamwerk. Daarop 

ontwikkelde de sector de CRM-training: initieel Cockpit Resource Management; later Crew Resource Management wat ook de 

betrokkenheid van de voltallige vliegtuigcrew omvat; heden Company Resource Management wat impliceert dat elk lid van de 

organisatie op de hoogte dient te zijn van deze principes teneinde verantwoordelijkheid in het geheel te kunnen opnemen [39]. 

Hierbij werd de nadruk gelegd op het optimaliseren van niet-technische vaardigheden in een stressvolle en hoog-risico 

omgeving, wat de luchtvaart is, met als doel het aantal vermijdbare fouten te reduceren [40-42]. De implementatie van deze 

training kende de afgelopen 30 jaar een toegenomen evolutie. Door de positieve effecten van de CRM-training wordt deze 



 

 TETRA-project 150159 7 - 33 

momenteel verplicht in de opleiding en bijscholing van piloten in Europa en de VS [43]. Mede door het invoeren van CRM-

trainingen is de luchtvaart –na de lift in gebouwen- geëvolueerd naar het veiligste transportmiddel op aarde en naar een ‘high 

reliability’ organisatie [27, 44]. Het transfereren van onderzoeksresultaten uit de luchtvaart naar de gezondheidszorg vraagt 

echter enige voorzichtigheid. Kennis gegenereerd binnen de luchtvaart is, ondanks de gelijkenissen wat betreft hoog risico 

industrie, niet zomaar toepasbaar binnen de gezondheidszorg. Daarmee werd tot heden deze training nog niet concreet 

aangepast aan de huidige knelpunten bij niet-technische vaardigheden tijdens urgenties. In het TETRA-project werd gefocust 

op de context van urgenties. Multidisciplinaire teamtraining zijn de manier bij uitstek om deze vermijdbare niet-technische 

fouten te reduceren. Door gebruik te maken van e-learning en innovatieve software - dewelke in dit TETRA-project werd 

ontwikkeld - om simulatietrainingen te filmen en te analyseren wordt de CRM-training op een attractieve manier aangeboden.   
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3. ONDERZOEKSVRAGEN, CONCRETE DOELEN EN 

FINALITEIT 
 

Doel TETRA-project 

Het doel van dit TETRA-project is het ontwikkelen, uittesten, redigeren en evalueren van een generiek CRM-

trainingsprotocol voor niet-technische vaardigheden tijdens urgenties in de zorg. Organisaties binnen de acute 

gezondheidszorg kunnen hiermee de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid verbeteren. Om hieraan tegemoet te komen 

werden 2 succesindicatoren geformuleerd 1) om het toepassingspotentieel van de projectresultaten aan te tonen werd het 

aantal geïdentificeerde unieke ondernemingen en social profitorganisaties die aangeven de kennis van het TETRA-project 

toe te zullen passen aangeduid op 15 na 2 jaar. 2) In samenwerking met de doelgroep werd in 13 partnerinstellingen het 

geplande trainingsprotocol gevalideerd. Het effect van deze evidence-based CRM-training werd nagegaan volgens de 

niveaus van Kirkpatrick (1967) [45]. Naast de doelgroep van instellingen die in acute zorg voorzien, zullen ook 

softwarebedrijven deel uitmaken van de gebruikersgroep van dit project. Zij hebben in overleg met de doelgroep e-

learningpakket uitgewerkt om het theoretische deel van de CRM-training te voorzien. 

Onderzoeksvragen 

De algemene onderzoeksvraag van de CRM-studie gaat als volgt: 

Kan een CRM-training de niet-technische vaardigheden van teams in de acute gezondheidszorg optimaliseren? 

Onze hypothese is dat organisaties binnen de acute gezondheidszorg met dit generieke instrument de niet-technische 

vaardigheden van teams in de gezondheidszorg kunnen verbeteren. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden werden verschillende deelvragen geformuleerd: 

Deelvragen: 

1. Wat is het effect van een CRM-training op de verschillende niveaus van Kirkpatrick [45]? 

Hypothese: De multidisciplinaire CRM-simulatietraining voor teams die frequent in aanraking komen met urgenties zal leiden 

tot  

- Een positieve reactie op de training gemeten met de End of Course Critique Questionnaire [46-50] en afname van 

interviews 

- Een toegenomen bewustzijn rond human factors en niet-technische vaardigheden gemeten met de Human Factors 

Attitude Survey [51] en kwalitatieve afname van interviews 

- Een verbetering in niet-technische vaardigheden, geobserveerd en beoordeeld met de Clinical Teamwork Scale 

[52] 

- Verbeterd veiligheidsklimaat gemeten met de Safety Attitudes Questionnaire [53] 

 

2. Is er een verschil in het effect van de training op de verschillende soorten afdelingen? Kan een generieke CRM-

training worden ingezet voor verschillende acute afdelingen? 

Hypothese: Tussen de afdelingen zal geen verschil zijn aangaande het effect van de training op de niet-technische 

vaardigheden.  
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Primaire en secundaire outcome 

Om het effect van het CRM-trainingsprotocol na te gaan werd een effectmeting uitgevoerd waarbij zowel een primaire – als 

secundaire outcome werd geformuleerd.  

• Primaire outcome 

We wilden nagaan of de interventie (CRM-training) een effect heeft op de kwaliteit van niet-technische vaardigheden van 

multidisciplinaire teams (derde niveau van Kirkpatrick). De Clinical Teamwork Scale (CTS) werd hiervoor als meetinstrument 

gebruikt. Deze schaal bestaat uit 15 items binnen 5 conceptuele domeinen van communicatie, besluitvorming, 

rolverantwoordelijkheid, situatiebewustzijn/management van middelen en patiëntvriendelijkheid. Elk item bevat een 

Likertschaal en kan gescoord worden van 0 (onacceptabel) tot 10 (perfect). De scores worden verder onderverdeeld in zwak 

(score 1-3), gemiddeld (score 4-6) en goed (score 7-9). Een uitzondering hierop is de ‘fixatiefout’-vraag, die wordt 

beantwoord met “ja” of “neen”. Voor elke vraag is de “niet relevant” optie voorzien wanneer de beoordelaar het item als 

irrelevant aanziet in een bepaald urgentie scenario. De vraag om een “overall score “-score te geven werd gebruikt om de 

sample size van aantal te includeren afdelingen in de studie te berekenen. 

In een voor-en nameting werd per deelnemende afdeling een onverwacht scenario worden uitgevoerd. Er werd dus een 

random sample van de getrainden worden beoordeeld op niet-technische vaardigheden. Daarbij liet het onderzoeksteam op 

een onverwachte moment voor de deelnemers een bepaalde urgentie uitvoeren door het multidisciplinaire team. De 

uitvoering werd opgenomen middels video- en audiomateriaal. Daarna werd het teamwerk beoordeeld middels de CTS door 

een beoordelaar die geblindeerd is voor de status (voor- of nameting) van de afdeling. De primaire outcome werd dus als het 

ware nagegaan middels kwalitatief observationeel onderzoek. 

• Secundaire outcome 

Het effect van de CRM training werd tevens gemeten op de verschillende dimensies van het veiligheidsklimaat binnen 

urgentie afdelingen (vierde niveau van Kirkpatrick). Daartoe werd de Nederlandse (gevalideerde) versie van de Safety 

Attitudes Questionnaire (SAQ) als een voor- en nameting ingevuld door de zorgverleners van de deelnemende afdelingen. 

De SAQ bestaat uit zes dimensies, namelijk de dimensies teamwerkklimaat, veiligheidsklimaat, werktevredenheid, 

stressherkenning, perceptie op management en werkomstandigheden. Deze vragenlijst omvat 33 items binnen een aantal 

domeinen, teamwerkklimaat, veiligheidsklimaat, werktevredenheid, stressherkenning, perceptie over het management en 

werkvoorwaarden. Elk items kan gescoord worden op een Likertschaal gaande van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal 

akkoord) of X (niet van toepassing). Er kan een totaalscore op 100 punten worden berekend, een gemiddelde subscore voor 

elk domein en een % van respondenten die het veiligheidsklimaat als positief beschouwen. Verschillende studies toonden de 

interne consistentie van het instrument (SAQ) en de schalen aan in verschillende settings, met behulp van de Cronbach 

Alpha. Deze waarde voor de verschillende schalen varieerde van 0.68 tot 0.89 [54-58]. Construct validiteit van de SAQ werd 

ook reeds aangetoond met behulp van confirmatory factor analyses en het aantonen van model fit in verschillende talen en 

settings [53, 54, 56, 57]. De vertaalde versie (Nederlands) toonde tevens een goede content validiteit, face validiteit en 

interne consistentie [58].  
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Verder werd de Human Factors Attitude Survey (HFAS) gebruikt om het tweede niveau van Kirkpatrick na te gaan. De 

HFAS-vragenlijst is een 23-item survey – afkomstig uit de luchtvaart- en ontwikkeld om attitudeveranderingen in teamgedrag 

te meten. De HFAS is een modificatie van een vragenlijst dewelke werd ontwikkeld door de NASA om de effectiviteit van 

CRM-training in de luchtvaart te evalueren. Positieve veranderingen in de HFAS scores tonen een verbeterde attitude aan 

tav teamgedragingen zoals communicatie, rolduidelijkheid en leiderschap. Zowel voor- als onmiddellijk na de training werd 

de HFAS ingevuld door de deelnemers.  

Na de training werd tevens nagegaan hoe de training werd ervaren (eerste niveau van Kirkpatrick) middels de End of Course 

Critique Questionnaire. Deze vragenlijst peilt naar de perceptie, bruikbaarheid en toepasbaarheid van de training en een 

algemene tevredenheid ermee. 

Finaliteit van het TETRA-project 

1. Generieke CRM-training  

De training is generiek in die zin dat het niet op maat werd ontwikkeld voor een welbepaald ziekenhuis of welbepaalde 

afdeling. De instellingen zelf moeten aan de slag om deze generieke training aan te passen aan de instellings- en 

afdelingsgebonden kenmerken. Tevens is de training generiek voor alle afdelingen die in aanraking komen met urgente 

situaties (verloskamer, intensieve zorgen en spoedafdeling). Zowel het theoretisch luik, de simulatietraining als de debriefing 

kan zo goed als ongewijzigd op de verschillende afdelingen gebruikt worden. 

2.Train- de – Trainer- module  

Een volgende finaliteit van het TETRA-project is het ontwikkelen van een train-de-trainermodule. We gebruiken een train- de- 

trainer-formule opdat de instellingen intern een eigen (interne) trainer of facilitator kunnen aanstellen. Met deze train-de-trainer-

module kan een trainer van het werkveld worden opgeleid in het faciliteren van de generieke CRM-training. Daarnaast kan – 

indien nodig- door verschillende externe organisaties nog extra begeleiding worden gegeven (simulatiecentra, expertisecentra, 

experten,…) om de implementatie te faciliteren en de instellingen naar het innovatietraject te begeleiden.  

3. Functionele analyse van e-learningpakket  

Om de theoretische kennisbijschaving van urgentieteams met betrekking tot niet-technische vaardigheden op een 

aantrekkelijke manier en aan een zo laag mogelijke kost aan te bieden, werd voorzien een functionele analyse van een e-

learningpakket op het einde van het project worden afgeleverd. Tijdens de loop van het project werd duidelijk dat de e-

learningmodule toch al tijdens het project zelf moest worden ontwikkeld om alle zorgverleners de theoretische 

kennisoverdracht van CRM te kunnen aanbieden. In hoofdstuk 5 ‘resultaten’ – ‘gerealiseerde outcome’ wordt hier dieper op 

ingegaan. 

4. Tagging-software  

Om de debriefing van de simulaties optimaal te laten verlopen, werd een softwareprogramma ontwikkeld dat als doel heeft 

opnames die worden gemaakt van een simulatietraining te ‘taggen’ middels een – door onszelf reeds ontwikkelde- ingevoerde 

checklist voor niet-technische vaardigheden. Deze aangeduide delen in de opnames kunnen dan tijdens de debriefing van een 

training worden getoond en gebruikt voor nabespreking/debriefing. 
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4. METHODE 
 

Deeltaken onderzoeksluik 

1. Ontwikkelen van een generiek trainingsprotocol voor niet-technische vaardigheden van zorgverleners tijdens urgenties 

2. Behoefteanalyse in het werkveld ter ondersteuning van de ontwikkeling van het CRM-trainingsprotocol 

3. Uittesten en redigeren van het trainingsprotocol 

4. Valideren van het generiek trainingsprotocol op 13 verschillende acute afdelingen 

5. Effectmeting van de CRM-training op de verschillende niveaus van Kirkpatrick (1967) 

De methodologie van en resultaten van het onderzoeksluik worden toegelicht in hoofdstuk 6 ‘resultaten’.  

Deeltaken doelstellingen TETRA-project 

Om aan alle doelstellingen te voldoen, werden verschillende werkpakketten en leverbaarheden opgesteld en uitgewerkt.  

 

 

Acitiviteitscategorie Werkpakket 

1:Bundelen en vertalen van kennis 1: Bepalen onderzoeksmethodologie 

2: Tagging-software 

3: Effectmeting 

2: Kennisverspreiding 4: Kennisverspreiding onderzoek 

5: Inkoppeling in onderwijs 

6: Disseminatie onderzoeksresultaten (CRM- trainingsprotocol) 

3:Netwerking 7: Betrokkenheid gebruikersgroep 

8: (Internationaal) netwerken 

4: Dienstverlening via het begeleiden van een 
onderneming naar een innovatietraject 

9: Train-de-Trainer 

10: Begeleiden van de ondernemingen naar een innovatietraject 

Categorie Omschrijving leverbaarheden Voorziene 
timing(*) 

Projectspecifieke kennisontwikkeling 

X9 Valideren van trainingsprotocol op minimaal 5 verschillende afdelingen 6M 

X9 Mijlpaal 1: Evidence Based trainingsprotocol ontwikkeld obv ontwerpgericht onderzoek 12M 

X10+X13 Effectmeting CRM-trainingsprotocol 18M 

Collectieve/generieke kennisoverdracht 

Y7 Organiseren van 1 studiedag voor organisaties uit de doelgroep om deelresultaten te demonstreren 12M 

Y9 Begeleiden van 2 Bachelor-proeven studenten Verpleeg- en Vroedkunde en 4 masterproeven van 
studenten Master Verpleeg- en Vroedkunde 

12M 
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5. TOELICHTING PROJECTPERIODE 
 

Bundelen en vertalen van kennis 

Bij de start van het project werd vooreerst de onderzoeksmethodologie van de effectmeting van een CRM-training op punt gesteld. 

Dit gebeurde in overleg met StatUA, een forum dat kennis uitwisselt tussen onderzoekers binnen de associatie AUHA (Associatie 

Universiteit en Hogescholen Antwerpen) die onderzoek verrichten in de statistiek en/of statistiek toepassen in hun onderzoek. Na 

lang beraad en overleg werd beslist een pre-post studie design aan te houden, waarbij op een aantal ziekenhuisafdelingen voor- en 

na de interventie, de CRM-training, het effect hiervan gemeten werd op 4 niveaus (zie hoofdstuk 2).  

Initieel werd voorzien om eveneens het effect op directe patiënten-uitkomsten, zoals mortaliteit, met daaraan een gezondheids-

economische valorisatie gekoppeld, mee te nemen als indicator voor het succes van de interventie. Uit veelvuldig overleg met 

experts bleek echter dat het meenemen van deze uitkomsten geen haalbare kaart was. Een effect op patiëntenuitkomsten zal 

namelijk na één enkele CRM-training onmogelijk aantoonbaar zijn. Bovendien was het moeilijk om één bepaalde indicator aan te 

duiden die generiek zou zijn tussen de verschillende afdelingen (verloskamer, spoedgevallen en intensieve zorgen). Om het feit dat 

de gebruikersgroep dusdanig groot was (13 ziekenhuizen zetelden in de gebruikersgroep waarvan 16 afdelingen de CRM-training 

zouden ontvangen), waren we genoodzaakt twee extra personeelsleden op te leiden om de afdelingen te kunnen gaan trainen op 

niet-technische vaardigheden volgens de principes van CRM. De kost die voorzien was voor de gezondheidseconoom werd dus 

ingevuld door personeelskosten. Deze grote sample size was vooreerst noodzakelijk gebleken na sample-size berekening en had 

daarnaast verschillende voordelen in het aantonen van de genericiteit van ons trainingspakket: werkt CRM-training op alle kritieke 

diensten?   

De onderzoekers organiseerden een gebruikersgroep-vergadering en verschillende infosessies voor alle mogelijks geïnteresseerde 

afdelingen en verder ook verschillende persoonlijke overlegmomenten met hoofdverpleegkundigen- en artsen om kritieke diensten te 

werven voor de effectmeting. Het resultaat hiervan was boven alle verwachting: 1 intensieve zorgenafdeling, 8 

spoedgevallendiensten en 7 verloskamers waren bereid deel te nemen aan de CRM-studie. De onderzoekers konden geen 

operatiekwartier includeren in de studie. Als reden hiervoor gold vooral dat de CRM-training zou doorgaan in de eigen setting en de 

financiële impact van het vrijhouden van een operatiekwartier als oefenruimte gedurende ongeveer 5 trainingsdagen. Doorheen het 

hele traject vielen uiteindelijk nog 3 afdelingen (1 spoedgevallendienst en 2 verloskamers) uit de studie, veelal omwille van praktische 

problemen met de planning van de training.  

Om het succes van implementatie van de CRM-training al in een vroeg stadium te verzekeren, werd een behoefteanalyse uitgevoerd 

bij de doelgroep. Op deze manier konden de onderzoekers de resultaten hiervan gebruiken om de CRM-training vorm te geven en 

aan te passen aan de noden en wensen van de zorgverleners. De resultaten hiervan worden beschreven in hoofdstuk 6.  

Na literatuurstudie, overleg met experten en met de resultaten van de behoefte analyse werd de CRM-training vorm gegeven. De 

training werd vooreerst gepiloteerd op de spoedgevallenafdeling van Sint Franciskusziekenhuis. Na enkele aanpassingen, 

voornamelijk aan de scenario’s van de simulatietraining (deel 2 van de CRM-training), werd gestart met de voor- en nametingen op 

de verscheidene afdelingen.   
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Casestudies 

De onderzoekers trainden in totaal 13 afdelingen (zie overzicht) en voerden hier telkens voor- en nametingen uit om het effect van 

dergelijke training te bestuderen.  

Ziekenhuis Afdeling 

AZ Klina Spoedgevallen 

ZNA Stuivenberg Spoedgevallen 

ZNA Jan Palfijn Spoedgevallen + Verloskamer 

Sint-Trudo Ziekenhuis Spoedgevallen 

AZ Nikolaas Spoedgevallen 

Imelda Ziekenhuis Spoedgevallen 

GZA Sint Vincentius  Spoedgevallen  

AZ Sint Maarten, campus Leopoldstraat – campus Rooienberg Spoedgevallen 

OLV Ziekenhuis, campus Aalst – campus Asse Verloskamer 

Sint-Franciskusziekenhuis Verloskamer 

AZ Maria Middelares Gent Verloskamer 

Op deze afdelingen werd telkens beoogd het volledige multidisciplinaire team van artsen en verpleegkundigen/vroedvrouwen te 

trainen. Enkel op deze manier kan een teamtraining voor het optimaliseren van niet-technische vaardigheden van teams op kritieke 

afdelingen kans hebben op slagen. Concreet kwam dit neer op een theoriesessie (1,5u plenair of 30 min e-learning) en een 

simulatietraining (3u per team van max 4 verpleegkundigen/vroedvrouwen en 1 of 2 artsen). Bij de simulatietraining werden 

scenario’s van kritieke situaties gesimuleerd door de deelnemers. Hierna volgde telkens een debriefing van de aanpak van dit 

scenario waarin onder leiding van de trainers door de deelnemers werd gereflecteerd op de samenwerking tijdens voorbije urgentie. 

Hieruit werden dan leermomenten en ‘lessons learned’ geformuleerd naar de toekomst toe.  

De onderzoekers ervaarden regelmatig kleine of ernstige vormen van weerstand van het team om deel te nemen aan de trainingen. 

Soms waren artsen niet bereid zich in te zetten, waardoor trainingen moesten worden afgelast, aangezien er steeds min. 1 arts 

moest deelnemen. Daarbij werden telkens grote inspanningen geleverd om de ‘gedupeerde’ overige teamleden van die trainingsdag 

in te plannen op andere dagen. De weerstand toonde zich soms ook tijdens de training of debriefing zelf, waarbij teamleden 

moeilijkheden hadden om zich in te leven in het scenario en daardoor moeilijk leerpunten konden formuleren of reflecteren op hun 

handelen. Debriefings verliepen soms moeilijk doordat teamleden het moeilijk vonden om zich kwetsbaar op te stellen en kritisch te 

kijken naar eigen/andermans handelen, “alles verliep toch goed, zoals altijd?”. Deze problemen werden ondervangen door onderling 

overleg tussen de trainers, met tips en tricks om weerstand te overwinnen. Daarnaast werd Metscenter, een EUSIM geaccrediteerd 

centrum waar de trainers hun opleiding tot Simulation Instructor volgden, uitgenodigd voor een bijscholingsdag voor alle trainers om 

weerstand en andere problemen tijdens simulatietraining te bespreken en te overwinnen en toe te passen op de volgende afdelingen.  

Om de organisatie van de trainingen op een vlotte manier te laten verlopen, duidde de contactpersoon van elk ziekenhuis die in de 

gebruikersgroep zetelde een ‘CRM-champion’ aan die het team warm maakte voor de aankomende trainingen, de planning van de 
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trainingsdagen op zich nam, … De onderzoekers ondersteunden deze champions door een nauw contact te onderhouden en een 

poster met info over de inhoud van het onderzoek en de interventie te voorzien om uit te hangen op de afdeling.  

Kennisoverdracht en bruikbare resultaten voor doelgroep-bedrijven 

Door de CRM-training op zoveel verschillende en alle geïnteresseerde en gemotiveerde afdelingen te brengen, werden de kennis en 

vaardigden rond niet-technische skills ruim verspreid binnen het onderzoek zelf. De afdelingen maakten kennis met CRM en gaven 

vaak aan deze training herhaaldelijk te willen toepassen en breder te verspreiden binnen het ganse ziekenhuis (zie ook: hoofdstuk 6 

resultaten).  

Tijdens de onderzoeksperiode werden 4 gebruikersgroep-vergaderingen georganiseerd. Bij bevraging bleek dat de partners zeer 

enthousiast zijn over de relevantie en bruikbaarheid van de resultaten van de CRM-studie. Bij de afronding van het project gaf zelfs 

100% van de deelnemers aan dat het project relevant is voor zijn/haar onderneming. Daarnaast gaf 67% aan dat de resultaten van 

het project reeds worden toegepast op afdeling en 33% ziet deze resultaten wellicht binnen het jaar na afloop van het project worden 

toegepast.  

Zo publiceerde AZ Maria Middelares Gent naar aanleiding van de CRM-studie een artikel in haar nieuwsbrief van mei 2017 over 

Crew Resource Management. Het doel is om CRM verder te verspreiden over de andere afdelingen. Daartoe zullen twee 

verpleegkundigen bijkomende worden opgeleid tot CRM-instructeur om CRM volledig te kunnen implementeren in de dagdagelijkse 

werking. Daarnaast kreeg het skillslab (oefenruimte) een upgrade en werd materiaal voor trainingen bij aangekocht en werd aan de 

CRM-champion in dit ziekenhuis gevraagd een CRM-overzicht te geven aan het management van het ziekenhuis.  

De intensieve zorgenafdeling van ZNA Jan Palfijn geeft ook duidelijk aan grote interesse te hebben in het train-de-trainer pakket om 

zo CRM meer duurzaam te kunnen implementeren op de afdeling.  

Ook AZ Sint Maarten zal de resultaten van de CRM-studie publiceren in hun ‘kwaliteitsmagazine: route 2020’ om zo het 

gedachtegoed van CRM verder te verspreiden dan enkel de spoeddienst.  

De onderzoekers werden gecontacteerd door de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde om tijdens hun jaarlijks congres 

een workshop te voorzien rond CRM-training. Deze werd zeer waardevol en positief bevonden door de deelnemers.  

Tijdens de laatste gebruikersgroep-vergadering kwam de vraag om ook na het einde van het tetraproject jaarlijks samen te komen 

in een netwerkmoment. De partners gaven aan dat zij graag gedachten zouden blijven uitwisselen met betrekking tot ervaringen, 

overwinning van barrières voor implementatie van CRM, of debriefings van debriefings na CRM-training. 

Voor de beschrijving van de kennisoverdracht naar de ruime doelgroep, zie hoofdstuk 7: disseminatie. Buiten onze initiële doelgroep 

van acute ziekenhuizen, kregen we recent ook een vraag voor dienstverlening in het nanotechnologiebedrijf Imec, Leuven. Zij willen 

een CRM-training, aangepast aan hun interventieteam dat optreedt bij kritieke situaties in het bedrijf. De onderzoekers zijn 

momenteel bezig met het omvormen van de CRM-training uit de gezondheidszorg naar de chemische sector. Verder kwam ook de 

vraag van abortuscentra Vlaanderen (LUNA) om CRM-training in verschillende centra te komen geven.   
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Gerealiseerde outcome  

Generiek CRM-trainingsprotocol 

De generieke CRM-training bestaat uit drie delen; namelijk 1) een theoretisch luik, 2) de simulatietraining in multidisciplinaire teams 

en 3) een debriefing. Een CRM-training omvat de theorie en 2 scenario’s, beiden gevolgd door een debriefing.  

1. Theoretisch luik 

Initieel was voorzien de kennisverhoging van de multidisciplinaire teams te verwezenlijken via plenaire sessies (duur 1.5 uur) met de 

CRM-principes. In de praktijk bleek het echter vaak moeilijk haalbaar om de gehele afdeling met artsen en verpleegkundigen samen 

te krijgen om de theoretische plenaire sessie op 2 mogelijke momenten te laten doorgaan. Om die reden werd besloten de 

theoretische sessies op een andere manier aan te bieden. Aangezien al van in het begin van het project door de leden van de 

gebruikersgroep werd aangestuurd op e-modules, wilden we al een eerste stap in deze richting zetten. Daarom is de theoretische 

plenaire sessie vervangen door een e-learning van om en bij de 30 minuten. 

2. Simulatietraining in multidisciplinaire teams 

De simulatietraining gebeurt in kleine multidisciplinaire teams van 4-6 deelnemers per scenario. Het is van uiterst belang dat het team 

multidisciplinair is samengesteld en minimum 1 arts bevat. De verdere samenstellingen moet zijn zoals die tijdens het verlenen van 

spoedeisende zorg in het ziekenhuis gebruikelijk is. De training wordt gegeven op de afdeling zelf. Het voordeel van het trainen op de 

afdeling zelf is dat het team in de eigen omgeving traint en werkt met eigen materialen. Het simulatoreffect is daardoor minder groot. 

Bovendien bestaat daardoor ook de mogelijkheid om kritisch naar de ergonomie van de eigen werkomgeving te kijken.  

Elk scenario start met een briefing (ongeveer 10 minuten). Het team gaat daarna verder naar de kamer waar het scenario plaatsvindt. 

De facilitator geeft instructies. De gehele sessie wordt opgenomen en neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Dit scenario varieert van 

afdeling tot afdeling en is bijgevolg voor spoedafdeling anders dan voor verloskamer of intensieve zorg. Het ontwerpen, uittesten en 

redigeren van het scenario is heel belangrijk om weerstand bij het team te voorkomen. 

3. Debriefing van de simulatietraining 

Na afloop van het scenario vindt een gedetailleerde debriefing (nabespreking) plaats. Deze neemt ongeveer 45 minuten tijd in beslag. 

Tijdens de debriefing worden de ervaringen die werden opgedaan tijdens de scenario’s besproken onder leiding van de facilitator. Het 

nabespreken van de scenario’s zorgt voor verheldering en reflectie. Hiermee beogen we een zo hoog mogelijk leerrendement te 

bereiken. In een veilig oefen- en leerklimaat ligt de nadruk op positieve feedback en verbeterpunten met betrekking tot de onderlinge 

samenwerking en communicatie. 

E-learning 

De e-learning bestaat uit een ingesproken PowerPointpresentatie aangevuld met vraagjes, reflectiemomenten en filmpjes. Het 

doorlopen van de e-learning neemt om en bij de 30 minuten tijd in beslag. Op die manier werd het mogelijk om de theorie te volgen 

op een voor de zorgverlener gepast moment. Binnen de e-tool wordt, op het einde van de presentatie, gevraagd enkele gegevens 

achter te laten. Op die manier kan ook voor dit deel van de interventie een bijscholings- of accreditatie attest worden bezorgd aan de 

deelnemers.  

Voor de e-learning ga naar ‘www.crmstudie.be’ – ‘bent u verpleegkundige/vroedvrouw/arts’ – ‘opleiding’ – passwoord: CRMstudie 

(hoofdlettergevoelig) 
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In de TETRA-aanvraag werd voorzien om een functionele analyse uit te werken van het e-learningpakket. We hebben deze 

doelstelling uitgebreid naar het uitwerken van het e-learningpakket. Het is daarnaast wel mogelijk om het pakket aan te laten passen 

door softwarebedrijven aan de noden van het ziekenhuis en/of afdeling. Op die manier kunnen softwarebedrijven innoveren in hun 

kernactiviteit door de opgedane kennis in het project om te zetten in een e-learningpakket op maat van de ziekenhuizen die hiervoor 

opteren. 

Train-de-trainer 

Omwille van het feit dat ziekenhuizen niet afhankelijk zouden blijven van onze expertise voor het onderhouden van de CRM-principes 

en geoptimaliseerde niet-technische vaardigheden werd een concept van train-de-trainer uitgewerkt. Uit verschillende vergaderingen 

met de gebruikersgroep kwam naar voren dat het door ons ontwikkelde product (CRM-training) een kwaliteitslabel zou moeten 

kunnen krijgen. Om die reden werd contact opgenomen met EuSim (European Simulation; overkoepelende vereniging voor 

simulatietraining; www.eusim.org). De EuSim-groep bestaat uit ervaren simulatie-instructeurs van simulatiecentra in Kopenhagen, 

Denemarken (DIMS), Tübingen, Duitsland (TüPASS), Londen, Engeland (BARTS and the London). De reactie van EuSim was zeer 

positief en er zal een samenwerking worden bewerkstelligd om op onze hogeschool een train-de-trainer-opleiding mét EuSim-

kwaliteitslabel te voorzien. De train-de-trainer-opleiding is reeds in een vorm gegoten, maar moet nu – in overleg met EuSim- worden 

gecontroleerd en afgestemd om het kwaliteitslabel te behalen. 

Tagging-software 

Om het tijdens de debriefing mogelijk te maken om beelden te laten herbekijken aan de deelnemers hebben we software laten 

ontwikkelen. Deze software kan worden geïmplementeerd in het simulatie-onderdeel van het trainingsprotocol. De software 

registreert de simulatietraining aan de hand van beeld- en geluidsmateriaal. De software maakt het mogelijk om de opnames te 

‘taggen’ middels een ingevoerde checklist voor niet-technische vaardigheden. Deze checklist werd door de onderzoekers zelf 

ontwikkeld en gevalideerd. Deze aangeduide delen in de opnames kunnen tijdens het debriefing-onderdeel van de CRM-training 

worden getoond en gebruikt voor nabespreking. Zo wordt de efficiënte van de debriefing tot een maximum verhoogd. De software 

werd voor ons ontwikkeld door het softwarebedrijf 'De Cock ICT'. Dit werd toegekend via de procedure van openbare aanbesteding. 

De software is een mobiele toepassing en kan op verschillende toestellen worden ge-upload en op die manier breed worden 

verspreid.  
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6. RESULTATEN 

Binnen dit tetraproject werd een CRM-protocol ontwikkeld, geredigeerd en geëvalueerd. Daartoe werd vooreerst een 

behoefteanalyse uitgevoerd bij de doelpopulatie. Daarna werd het effect van de CRM-training op de kwaliteit van niet-technische 

vaardigheden geëvalueerd.  

6.1. Behoefteanalyse  

Om een succesvolle implementatie van CRM te kunnen verzekeren, is het belangrijk de CRM-training af te stemmen op de noden en 

behoefte van de doelgroep wat betreft niet-technische vaardigheden en samenwerking tijdens urgenties. In de context van niet-

technische vaardigheden is een behoefteanalyse ‘de identificatie van vaardigheden die getraind moeten worden’. Een 

behoefteanalyse is nodig om na te gaan waar de training nodig is, wat er geleerd moet worden en wie er getraind moet worden. 

Hierdoor wordt het mogelijk de trainingsdoelen te specifiëren, dewelke op zijn beurt het design van de training en het proces van 

criteria-ontwikkeling zal bepalen. Er is meer kans dat er geleerd wordt en dat dit daadwerkelijk een verandering in de praktijk teweeg 

brengt als er een behoefteanalyse werd uitgevoerd [59]. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat medewerkers worden betrokken in de 

ontwikkeling van de training omdat het een mechanisme is om ‘ownership’ te verkrijgen, hetgeen een vitaal component is van het 

onderhouden en generaliseren van getrainde vaardigheden op lange termijn[60]. 

De onderzoekers ontwikkelden daartoe middels literatuurstudie een vragenlijst aan de hand van verschillende reeds bestaande, maar 

ongevalideerde vragenlijsten [48, 61], aangevuld met eigen vragen. Deze werd online via Qualtrics® verspreid naar alle 55 acute 

ziekenhuizen in Vlaanderen om zo de artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen van de acute afdelingen (verloskamer, 

operatiekwartier, intensieve zorgen, en spoedgevallen) te bevragen. De vragenlijst kon vrijwillig worden ingevuld gedurende 3 

maanden tussen begin december 2015 en maart 2016. 

De onderzoeksvragen hierbij waren: 

- Wat vinden zorgverleners op acute afdelingen belangrijk bij teamwerk? 

- Welke noden hebben zorgverleners wat betreft teamtraining?  

- Welke barrières voorzien zorgverleners bij teamtraining? 

- Kan een teamtraining generiek voor alle acute afdelingen worden ingezet?  
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De onderzoekspopulatie van deze behoefteanalyse bestond uit 103 respondenten, waarvan 52% mannen. Zie onderstaande tabel 

voor de beschrijving van de populatie.  

Kenmerk  % (n=103) 

Leeftijd (gemiddelde;SD in jaren) 43,9 (11,6) 

Afdeling Verloskamer 18,6 

Operatiekwartier 31,4 

Spoedgevallen 28,4 

Intensieve Zorgen 21,6 

Functie Arts 41,2 

Verpleegkundige 47,1 

Vroedvrouw 10,8 

Ervaring op de afdeling 0-5 jaar 12,7 

5-10 jaar 13,7 

10-15 jaar 14,7 

15-20 jaar 12,7 

20-30 jaar 27,5 

30-40 jaar 15,7 

>40 jaar 2,9 

Type ziekenhuis Algemeen Ziekenhuis 87,4 

Universitair Ziekenhuis 12,6 

 

Onderzoeksvraag 1: Wat vinden zorgverleners op acute afdelingen belangrijk bij teamwerk? 

Binnen deze eerste onderzoeksvraag werden de attitude en de uitdagingen met betrekking tot teamskills nagegaan. Er werd gepeild 

naar het bewustzijn rond het belang van teamvaardigheden en hoe goed de respondenten meenden dat hun team reeds omging met 

deze teamvaardigheden.  

Meer dan 75% van de respondenten gaf aan dat goede teamwerkvaardigheden belangrijk zijn tijdens de aanpak van een urgente 

situatie. De meest belangrijke niet-technische vaardigheden waren 1) kunnen omgaan met stress (95%), 2) leiderschap (93%), 3) 

goede en specifieke communicatie (94%) en 4) prioriteiten stellen (95%). Wanneer voor deze vaardigheden werd nagegaan hoe 

goed het team volgens de respondenten hier reeds mee omging, werd vooral communicatie als een sterk punt aangeduid (79% gaf 

aan dat dit goed ging). De knelpunten binnen het teamwerk lagen bij ‘conflictmanagement’ (slechts 31% vond dit goed gaan), ‘gebrek 

aan medische kennis’ (49%) en het ‘overwegen van alternatieve diagnoses’ (46%).  

Toch antwoordde 64% dat zij ooit een kritieke situatie hadden meegemaakt waarbij beter teamwerk tot een betere patiëntenoutcome 

had kunnen leiden. De oorzaken van een slechte patiëntenoutcome na een urgentie waren vooral problemen in leiderschap (38%), 

problemen bij communicatie tussen disciplines (42%), gebrek aan kennis van procedures (36%), gebrek aan teamtraining (33%) en 

onduidelijke rol- en taakverdeling (31%). 
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Onderzoeksvraag 2: Welke noden hebben zorgverleners wat betreft teamtraining? 

Bij deze onderzoeksvraag werd dieper ingegaan op de nood die de respondenten ervaarden rond teamtraining en CRM.  

De overgrote meerderheid (89%) van de respondenten had interesse in simulatietraining in een multidisciplinair team en 30% had dit 

nog nooit gekregen. Het concept CRM was bij de meeste respondenten (89%) ongekend. Wanneer werd gevraagd naar de mogelijke 

positieve effecten van een teamtraining, gaf meer dan de helft (51%) aan te geloven dat teamtraining de outcome van een urgentie 

zou kunnen verbeteren, 47% denkt dat de patiëntveiligheid zou toenemen en 44% ziet teamtraining als dé oplossing om 

samenwerking te verbeteren (zie tabel).  

Positief effect teamtraining % (N=103) 

Outcome urgentie 50,5 

Aantal medische fouten 37,9 

Verminderen jobstress 35,9 

Werktevredenheid 35,0 

Interprofessionele samenwerking 43,7 

Efficiëntie van patiëntenzorg 39,8 

Patiëntveiligheid  46,6 

Andere (invoeren protocols, debriefing, teamgeest) 4,9 

De problemen die zorgverleners ervaren bij teamwerk tijdens urgenties, weerspiegelden zich ook bij de aangeduide noden wat betreft 

teamtraining. Zo wil 53% training inzake interprofessionele communicatie, 45% wil opleiding over leiderschap en 40% wil meer 

duidelijkheid inzake rol- en taakverdeling.  

Teamtraining kan worden aangeboden onder verschillende vormen. Simulatieonderwijs werd door 73% van de respondenten 

aangeduid als de vorm die zij bij voorkeur zouden kiezen (zie tabel). 

Eerste keuze vorm teamtraining % (n=103) 

Zelfstudie met tekstboeken 1,6 

E-learning 6,5 

Plenaire theoriesessie 9,5 

Theorie bestuderen in kleinere groepen 14,3 

Simulatieonderwijs 73,0 

.  
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Onderzoeksvraag 3: Welke barrières voorzien zorgverleners bij teamtraining? 

Tenslotte werd gepeild naar de bezorgdheden die respondenten hadden bij team- en simulatietraining. Zo gaf 29% aan dat zij zich 

zorgen zouden maken over hoe anderen hen zouden beoordelen en 21% vond simulatietraining artificieel.  

Stelling % akkoord (n=103) 

Ik maak me zorgen hoe anderen mijn werk beoordelen op basis van simulatie 28,6 

Als ik weet dat iemand me beoordeelt, kan ik me niet meer concentreren 14,3 

Ik maak me geen zorgen 20,6 

Ik kan me niet volledig concentreren onder stress  7,6 

Ik kan kalm blijven onder stress 79,4 

Ik ben bang dat anderen mijn tekortkomingen zullen opmerken 12,7 

Trainen op poppen zal teamwerk in de praktijk niet verbeteren 8,1 

Simulatietraining is artificieel 21,3 

 

Onderzoeksvraag 4: Kan een teamtraining generiek voor alle acute afdelingen worden ingezet?  

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, werd op zoek gegaan naar significante verschillen (p>0,05) tussen de 

afdelingen. De onderzoekers vonden een significant verschil bij wat de respondenten aanduidden als belangrijke teamskills en dit bij 

de teamvaardigheid ‘speak up’ (p= 0,021). Op spoedgevallen en op intensieve zorgen was iedereen het eens over het grote belang 

hiervan, op operatiekwartier vond 91% dit belangrijk en op verloskamer slechts 79%.  

Bij de teamskills die goed verliepen, was het toepassen van goede communicatie reeds aanwezig bij 100% van de verloskamer 

respondenten, bij 83% van de respondenten die op intensieve zorgen werkten, bij 75% van de spoedmedewerkers en bij 67% van de 

operatiekwartiermedewerkers (p=0,031).  

Wanneer werd gepeild naar de barrières die respondenten ervaarden voor een goede outcome in kritieke situaties, werden er 4 

significante verschillen gevonden tussen de afdelingen. Vooral intensieve zorgen medewerkers ervaarden problemen met 

onduidelijke rol- en taakverdeling (P=0,008), onduidelijk leiderschap (p=0,008), gebrekkig teamwerk (p=0,010) en moeilijke 

communicatie binnen dezelfde disciplines (p=0,002) (zie figuur). Dit weerspiegelde zich ook in de noden wat betreft teamtraining, 

waar deze respondenten ook significant vaker leiderschap (p=0,023) en communicatie binnen dezelfde discipline (p=0,030) 

aanduidden als belangrijke inhoud van simulatietraining.  
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Conclusie 

Binnen dit eerste onderzoeksluik van de behoefteanalyse werd een duidelijke nood aan verbetering van niet-technische 

vaardigheden onthuld bij zorgverleners die werkzaam zijn op kritieke diensten. Er blijkt een grote nood aan verbetering van 

teamwerk, we werken immers dagdagelijks samen, maar 1 op 3 zorgverleners heeft in zijn/haar carrière een dergelijke vorm van 

opleiding nog nooit gekregen. De specifieke noden wat betreft deze teamtraining en daarnaast de bezorgdheden die de 

respondenten aanduidden werden meegenomen in de ontwikkeling van de CRM-training. Zo kwam heel duidelijk het belang van een 

veilige leeromgeving naar voren. De manier waarop de teamtraining moet worden opgebouwd mag allesbehalve beschuldigend of 

bedreigend zijn. De manier van debriefen is hierbij van uiterst belang. Verder kwam ook duidelijk naar voren dat op alle afdelingen 

een awareness moest worden gecreëerd rond het aantal communicatiefouten in de gezondheidszorg. De weinige verschillen die 

werden aangetoond tussen de wensen, noden en barrières van de verschillende afdelingen duidden toen reeds aan dat de 

onderzoekers konden doorgaan met het ontwikkelen en implementeren van een generieke teamtraining voor alle acute afdelingen.   
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6.2. Effectmeting CRM-training 

Om het effect na te gaan van de CRM-training op de kwaliteit van niet-technische vaardigheden, werd een experimenteel pre-post 

interventieonderzoek gestart. Ook hier werd achteraf bekeken of de effecten generiek waren voor de verschillende acute afdelingen.  

Dataverzameling 

Op 2 verschillende momenten tijdens de studie werden metingen uitgevoerd om het effect van de teamtraining op 4 niveaus te 

kunnen evalueren, met name voor en na de training. De vragenlijsten werden online afgenomen via Qualtrics®. Om een (1) positieve 

reactie van de deelnemers op de CRM-training na te gaan, werd de EOC afgenomen na de training, het (2) bewustzijn rond human 

factors en niet-technische vaardigheden werd geëvalueerd aan de hand van de HFAS vragenlijst voor en na de training. Om te 

beoordelen of (3) de niet-technische vaardigheden van de zorgverleners daadwerkelijk verbeterden, werd een onverwachte simulatie 

georganiseerd voor en na de training. Daarbij moest een multidisciplinair team dat op die moment aan het werk was een urgentie 

oplossen. Dit werd gefilmd en beoordeeld door één onderzoeker die blind was voor de status van de afdeling (voor- of nameting) aan 

de hand van de CTS. Tenslotte werd een eventuele (4) verbetering van het veiligheidsklimaat gemeten aan de hand van de SAQ 

voor en na de training. Deze data werd aangevuld met kwalitatief onderzoek (interviews). Op die manier kon informatie verzameld 

worden over alle niveaus van Kirkpatrick  om het resultaat van de training te meten en te beoordelen en aldus na te gaan of de 

opgedane kennis is blijven hangen.  

Data-analyse 

Het statistische programma SPSS werd gebruikt om de data te analyseren. Vooreerst werd de data gecontroleerd op system 

missings en outliers. Deze waarden zijn omgezet naar missing values (getal 999). Door het berekenen van de cronbach’s alpha is 

gecontroleerd of deze schalen en onderliggende factoren ook daadwerkelijk betrouwbaar zijn. Wanneer de cronbach’s alpha groter is 

dan 0,70, dan kan worden vastgesteld dat de schaal betrouwbaar is. Enkel diegenen die zowel de theorie, de simulatietraining als 

alle vragenlijsten hadden ingevuld werden meegenomen in de analyses. Bij de gevalideerde schalen werd een significantieniveau 

van p<0.05 aangehouden. 
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Beschrijving onderzoekspopulatie   

Voor de analyse werd geopteerd om enkel de respondenten in te sluiten die de vragenlijsten in de voor- en nameting hadden 

ingevuld en die beide onderdelen van de CRM-training (e-learning en simulatietraining) hadden gevolgd. Op 14 getrainde afdelingen, 

waarvan 5 verloskamers, 8 spoedgevallen en 1 intensieve zorgenafdeling, konden 307 van de 591 deelnemers worden geïncludeerd 

voor analyse, waarvan 72% vrouwen (zie tabel). 

 

Kenmerk  % 

Leeftijd (mean;SD in jaren) 38,6 (10,4) 

Functie Arts 19,9 

Verpleegkundige  68,7 

Vroedvrouw 29,9 

Arts in opleiding 1,5 

Afdeling Verloskamer/materniteit 34,2 

Spoedgevallen 55,6 

Intensieve Zorgen 4,4 

Andere  5,8 

Ervaring afdeling 0-5jaar 30,7 

5-10 jaar 19,3 

10-15 jaar 12,9 

15-20 jaar 14,3 

20-30 jaar 15,6 

30-40 jaar 6,4 

>40 jaar  0,8 
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Onderzoeksvraag 1: Kan een CRM-training de niet-technische vaardigheden van teams in de acute gezondheidszorg 

optimaliseren? 

Niveau 1: Reactie op training 

De respondenten gaven de verschillende onderdelen van de training een zeer hoge score (zie figuur). De gemiddelde score van de 

volledige CRM-training was 7,4/10 (SD 1,62).  

Na de training geeft een groot deel van de respondenten aan ervan overtuigd te zijn dat een dergelijke training de patiëntveiligheid 

kan verhogen (81%), ervoor gezorgd heeft dat ze anders gaan handelen in acute situaties (78,5%) en dat het gezorgd heeft voor 

toegenomen kennis en/of vaardigheden (68%). Achteraf zegt 58% dat ze echt nood hadden aan deze training. 

De houding ten aanzien van een simulatietraining toe is eveneens veranderd in de nameting ten opzichte van de voormeting (zie 

tabel).  

Stelling % akkoord 

voormeting 

% akkoord nameting p (X2) 

Ik vind het concept simulatietraining zinvol 72,9 85,8 <0,001 

Ik maak me zorgen hoe anderen me beoordelen tijdens een simulatie  44,6 29,8 <0,001 

Ik ben bang dat anderen mijn tekortkomingen zullen opmerken 32,6 29,0 <0,001 

Simulatietraining is artificieel 43,3 42,2 <0,001 

Simulatietraining omvat niet de gehele complexiteit van de realiteit 74,3 71,7 <0,001 

Trainen op poppen zal het teamwerk niet verbeteren 13,3 11,8 <0,001 

Simulatietraining lokt een natuurlijke en realistische reactie uit 24,6 39,0 <0,001 

Simulatietraining is een goede manier om te leren zonder gevaar 82,6 87,0 <0,001 

Teamtraining kan helpen om besluitvormingsvaardigheden te 

verbeteren 

80,0 87,0 <0,001 
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Deze positieve reacties bleken eveneens uit de interviews: 

- A. (32 jaar) urgentiearts: “Op voorhand, toen ik gewoon de poster had zien hangen, had ik een beetje schrik. Oei oei, is het 

weer tijdverspilling waar we achteraf denken ‘Wat hebben we nu weer zitten doen?’. Maar vanaf ik een paar slides ver was 

in de e-learning was ik wel mee. Dit is een heel ander verhaal, dit is wel nuttig.” 

- G. (50 jaar) gynaecoloog: “Wat ik nu geleerd heb uit deze training door de debriefing [na de simulatie] te doen. We kregen 

eerst de vraag ‘Hoe voelt ge u?’ en iedereen voelde zich slecht. Ge had het gevoel da het chaotisch verlopen was. Da ik 

mijn best niet gedaan had en dat ik het niet goed gedaan had. Maar door een objectieve manier te kijken ernaar door 

iemand, hé zagde eigenlijk da we het ni slecht gedaan hadden. En ook heb ik daaruit geleerd da je inderdaad nog veel 

meer moet communiceren […] Allé ik zeg iets bijvoorbeeld en hij interpreteert da op een andere manier en daardoor kan er 

frustratie zijn en ja kwaadheid ontstaan maar da wordt ni uitgesproken. Door die debriefing te doen […] zie je in waarom 

bepaalde mensen dingen doen en dingen niet doen.” 

Niveau 2: Leren van de training  

Hierbij werd nagegaan welke vaardigheden, kennis of houding ten aanzien van niet-technische vaardigheden veranderd is na de 

CRM-training en in welke mate. Deze resultaten worden weergegeven in onderstaande tabel.  

Stelling % akkoord 
voormeting 

% akkoord nameting p (X2) 

Teamleider moet teamleden aanmoedigen om ‘speak up’ toe te passen 87,7 95,7 0,020 

Mijn prestatie wordt niet negatief beïnvloed door het werken met een 
onervaren teamlid 

41,8 45,4 <0,001 

Teamleden zouden beslissingen van teamleider in vraag moeten 
durven stellen 

76,3 89,3 <0,001 

Een discussie van alternatieve methodes maakt een teamleider niet 
besluiteloos 

61,9 67,4 <0,001 

De debriefing-vaardigheden van onze afdeling zouden verbeterd 
kunnen worden 

77,6 81,2 <0,001 

Na een belissing moet de teamleider luisteren naar eventuele 
bedenkingen 

78,7 83,5 <0,001 

Er zijn situaties waarbij teamleider de controle moet doorgeven aan 
een ander teamlid 

72,0 84,1 <0,001 

Als ik een veiligheidsincident ervaar, zal ik speak up toepassen, 
ongeacht op wie dit betrekking heeft 

62,5 74,6 <0,001 

Bij onvoorziene zaken, moet de teamleider de plannen communiceren 
en zich ervan vergewissen dat de info begrepen is  

88,1 93,4 0,001 
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Niveau 3: gedragsverandering ten gevolge van de training 

Tijdens de onverwachte voor- en nameting werd nagegaan of de deelnemers van de training daadwerkelijk ander (en veiliger) gedrag 

stelden ten aanzien van teamwerk tijdens acute situaties. Op de ‘overall’-score, die een algemene score van het teamwerk aanduidt, 

werd tussen voor- en nameting een significante verbetering (p=0,003; Wilcoxon Signed Ranks) gemeten (zie figuur).  

 

 

Niveau 4: Verandering in veiligheidsklimaat ten gevolge van de training   

Op het niveau van het veiligheidsklimaat, kon enkel een significante verbetering worden vastgesteld in de subcategorie perceptie van 

zorgverleners op het management (p=0,009; Paired T-test). Op itemniveau waren hier en daar kleine significante, maar klinisch niet-

relevante verbeteringen.  

Uit de interviews bleek evenwel dat zij CRM aanduidden als een verandering in cultuur om zo communicatie te verbeteren: 

- A. (32 jaar) urgentiearts: “De training is in dit kader ook een eye-opener. Ik denk dat er veel mensen op voorhand denken 

‘Hebben we dit wel nodig? Het gaat toch goed?’. Maar dat je na de training denkt ‘Ja, we hebben het wel nodig, het gaat 

niet goed. […] Ik denk daarom dat die training iets gaat zijn dat we gewoon op regelmatige momenten terug moeten krijgen 

tot het echt een ingebakken cultuur wordt. We zitten nu in een mentaliteit waarbij het nog mogelijk is om dat toe te laten. Ik 

denk dat het zijn tijd zal nodig hebben”.  
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Onderzoeksvraag 2: Kan een generieke CRM-training worden ingezet voor verschillende acute afdelingen?  

Er werden weinig verschillen gevonden in de effecten tussen de verschillende afdelingen. Het enige belangrijke verschil was dat op 

medewerkers van de verloskamer significant vaker aangeven training te wensen in ‘speak up’ of het expliciet vragen van input aan 

teamleden door de teamleider.  

 

Conclusie  

We vonden op 3 van de 4 niveaus van leren (Kirkpatrick) positieve effecten van de CRM-training (zie figuur onder).  

 

Deelnemers apprecieerden de CRM-training enorm en werden zich meer bewust van het belang van niet-technische vaardigheden. 

Een simulatietraining blijft evenwel een moeilijke stap voor een deel van de respondenten, ze moeten zich daadwerkelijk leren 

inleven in het scenario, wat niet altijd makkelijk was. Daaruit blijkt nogmaals dat het creëren van een veilige leeromgeving van 

primordiaal belang is voor de start en doorheen de training. Hun gedrag ten aanzien van teamwerk tijdens acute situaties veranderde 

ook daadwerkelijk, wat een meer objectieve parameter was dan de zelfrapportage van de andere niveaus. Het veiligheidsklimaat op 

de afdeling veranderen vergt meer tijd en mogelijks meer trainingsmomenten.  

Wat de CRM-studie uniek maakt is het grote aantal deelnemers en afdelingen en het meten van verschillende variabelen op 

verschillende manieren (kwalitatieve observatie, kwantitatieve vragenlijsten). Zoals aanbevolen door verschillende 

onderzoekers/onderzoeksgroepen werd het raamwerk van Kirkpatrick gebruikt om verschillende niveaus van effect van de training 

(leren) na te gaan. Naast observatie en interviews werd een mix van verschillende instrumenten gebruikt om het effecten van de 

niveaus van Kirkpatrick uit te diepen.   
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7. DISSEMINATIE RESULTATEN 

Naast het betrekken van de gebruikersgroep en kennisoverdracht naar de partners van de CRM-studie, werd ook zeer actief ingezet 

op het verder verspreiden van de opgedane kennis in dit project. Dit gebeurde aan de hand van publicaties, studiedagen en via onze 

website. Voorts werd ook veel geïnvesteerd in het onmiddellijk implementeren van de ervaringen rond CRM-training in het eigen 

onderwijs en daarbuiten.  

1. Wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke publicaties  

• Roes, L., De Schepper, S., Franck, E. (2015). Het belang van niet-technische vaardigheden in de acute verloskunde. 

Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 21 (5), 294-300. 

• Roes, L, De Schepper, S., Timmermans, O., Monsieurs, K., Van Bogaert, P. & Franck, E. (2016). Naar een veiligere 

patiëntenzorg: niet-technische vaardigheden van zorgverleners : literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Geneeskunde, 72, 7, 

423-437. 

• Franck, E., Roes, L., De Schepper, S., Geuens, N., Jacquemyn, Y., Timmermans, O., & Van Bogaert, P. (2016). To err is 

human: over de noodzaak en de kracht van teamwork en communicatie in de verloskunde. In M. Eggermont (Red.), 

Verloskunde in beweging (3e ed., pp. 111-134). Antwerpen, België: Intersentia. 

• Nieuwsbrief CRM-studie: om de 3 maanden werd een nieuwsbrief uitgestuurd naar de leden van de gebruikersgroep, 

alsook naar alle geïnteresseerden in de CRM-studie (100-tal . 

• In alle tijdschriften van de beroepsverenigingen werd een artikel gepubliceerd inzake het thema en de onderzoeksopzet van 

CRM-studie. Ook zal er met de resultaten een artikel worden geschreven dewelke in onderstaande zal gepubliceerd 

worden. 

o Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) 

o Vlaamse Vereniging voor Operatieverpleegkundigen (VVOV) 

o Vlaamse Vereniging voor Spoedverpleegkundigen (VVVS) 

2. Organisatie van een (inter)nationale conferentie, studiedag, workshop, 

symposium voor wetenschappelijk publiek, werkveld en/of maatschappij 

• Studieavond ‘Dream teams are made, not born’ (19/05/2016).. 

Tijdens deze studieavond – waar een 70-tal geïnteresseerden naartoe kwamen- werd het belang van niet-technische vaardigheden in 

de zorgverlening aangestipt. De doelgroep waren verpleegkundigen, vroedvrouwen, artsen, alsook managers en kaderleden. Het 

doel van deze studieavond was niet-technische vaardigheden van zorgverleners breed te verspreiden en het belang ervan te 

benadrukken bij belanghebbenden. 

• De studiedag ‘Crew Resource Management: teamwork makes the dream work’ (16/6/2017) 

Tijdens deze studiedag konden deelnemers aan den lijve een CRM-training ondervinden, luisteren naar piloten (alwaar de CRM-

training is ontstaan) of casussen leren schrijven in één van onze workshops. Daarnaast werden op deze studiedag ook de resultaten 

van de CRMstudie gepresenteerd. Gezien de vele positieve reacties zal deze studiedag in de toekomst nog worden herhaald. 
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3. Kennisverspreiding op een (inter)nationale conferentie, studiedag, workshop, 

symposium voor wetenschappelijk publiek, werkveld en/of maatschappij 

 

Oral presentations: 

• Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress in Antwerpen (België) op 05/02/2015 

‘Validiation of a checklist to assess team non-technical skills’ door Leen Roes 

• VVVS-symposium (Vlaamse Vereniging voor Spoedgevallenverpleegkundigen) in Blankenberge (België) op 25 januari 
2016 

 ‘Niet-technische vaardigheden van Zorgverleners’ door Leen Roes 

• Care 4 International Scientific Nursing and Midiwfery Congress in Antwerpen (België) op 8-10/02/2017 

Crew Resource Management: dream teams are made, not born – Sarah De Schepper 

Poster presentations: 

• Human Factors & Ergonomics Conference (HFES) in Baltimore (USA) op 27/04/2015 

‘On to safer patient care – Non-technical skills during emergencies’ door Leen Roes 

• International Meeting on Behavioural Science Applied to Surgery and Acute Care Settings (BSAS 2015) in Bonn (Duitsland) 

op 09/10/2015 

‘Don’t miss the flight to patient safety – the CRM study’ door Sarah De Schepper en Leen Roes 

• Human Factors & Ergonomics Conference in San Diego (USA) op 14/04/2015 

‘Follow our steps on the way to patient safety – the CRM study’ door Sarah De Schepper en Leen Roes 

• Human Factors & Ergonomics Society – conference (HFES) in San Diego( USA) op 14/04/2016 

‘Developing a Checklist on Nontechnical Team Skills During Emergencies: a Validation Study’ and ‘On to safer patient care: non-
technical skills during emergencies’ door Sarah De Schepper en Leen Roes 

• Care 4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress in Antwerpen (België) op 08-10/02/2017 

‘Rudeness in Healthcare’ door Leen Roes 

• Standardized Patient and Simulation Congress (SPSIM) in Bern (Zwitserland) op 15-19/03/2017 

‘The CRM study’ door Leen Roes 

 

Website project 

www.crmstudie.be 

De CRM-studie heeft een eigen website. Deze website heeft als doel informatie te centraliseren en eenduidig te verstrekken, 

datacollectie te vergemakkelijken, informatie over de interventie aan betrokken medewerkers te leveren en contact met de 

onderzoeksgroep te faciliteren. 

4. Inkoppeling in het onderwijs 

• Lessen Crew Resource Management in de opleiding Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen door Leen Roes 

Tijdens de terugkomdagen van Bachelor-studenten Geneeskunde wordt gedurende 2 contacturen aandacht geschonken aan Crew 

Resource Management. Er zijn onderhandelingen bezig om deze lessen uit te breiden naar 4u. Daarnaast zijn er onderhandelingen 

http://www.crmstudie.be/
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bezig met de opleiding Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen om een CRM-simulatietraining multidisciplinair te organiseren 

met de opleiding Verpleegkunde en/of Vroedkunde van de Karel de Grote-Hogeschool.  

• Lessen aan Banaba Spoed en Intesieve Zorg aan de Thomas More Hogeschool Lier door Sarah De Schepper 

Tijdens het project werd contact opgenomen met de coördinator Banaba Spoed en Intensieve Zorgen teneinde concrete afspraken te 

maken voor de inkoppeling van een training/les niet-technische vaardigheden in deze opleiding in alle Vlaamse Hogescholen die de 

opleiding aanbieden. Momenteel wordt er aan de Thomas More Hogeschool te Lier gedurende 8 contacturen aandacht besteed aan 

niet-technische vaardigheden en CRM.  

• Lessen gedoceerd door Sarah De Schepper in het Postgraduaat Patient Safety aan de Universiteit van Hasselt 

• Lessen Crew Resource Management in de opleiding Vroedkunde van de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen gedoceerd 

door Leen Roes 

Sinds het academiejaar 2016-2017 wordt aan de 3e jaar studenten Vroedkunde van de Karel de Grote Hogeschool 4u Crew 

Resource Management les gegeven. 

• Simulatietraining (CRM) in het eerste jaar verpleegkunde van de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen 

Sinds het academiejaar 2016-2017 wordt in het eerste jaar Verpleegkunde simulatietraining (CRM-training) aangeboden aan de 

studenten. Deze CRM-training zal volgend academiejaar uitgebreid worden naar 1e en 2e jaar studenten Verpleegkunde om in 2019-

2020 in de 4 opleidingsjaren Verpleegkunde geïntegreerd te zijn. 

• Bachelorproeven. 

Doorheen de projectperiode werd de bachelorproef “De impact van CRM-training op het klinisch zorgresultaat in acute settingen” 
afgelegd.  
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