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Waarom?

• Dezelfde mensen vaak aan het woord

• Sfeer

• Afgenomen belangstelling



Waarom zijn wij er blij mee?

• Grotere groepsbetrokkenheid

• Minder neiging tot oordelen

• Meer leeropbrengst

• Minder verzanden in ‘bijzaken’



Incident methode



Doel

Stapsgewijs analyseren en evalueren van een 
casus waardoor de betekenis van een soms klein 
incident duidelijker wordt voor de betrokken 
verloskundig zorgverleners en zo de 
leeropbrengst wordt verhoogd.
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STOPMOMENT





Stap 1 t/m 3

1. Introductie van de casus tot het incident door betrokken 

zorgverlener

2. Schetsen van de situatie waar het incident ontstaat

3. Noteren vragen om aanvullende informatie door publiek

- Presentatie met relevante informatie, zo volledig mogelijk beeld 

schetsen van de casus, concreet:

• G/P, medische en obstetrische anamnese, relevante informatie 

over de cliënt.

• Concrete beschrijving situatie, anamnese, onderzoek, 

beschrijving observaties.



Stap 4 t/m 6

4. Informatieronde

- Er worden verhelderende vragen gesteld 
m.b.t. de casus aan de inbrenger

5. Analyse

- Bij voldoende informatie wordt er een 
differentiaal diagnose opgesteld door groep.

6. Standpunt/beleidbepaling door groep.



Stap 7 t/m 9

7. Presentatie vervolg situatie gevolgd beleid en 
uitkomst van het incident door inbrenger

8. Afsluitende discussie over gevoerd beleid volgens 
auditregels.

9. Evaluatie en formuleren eventuele 
verbeterpunten.





Stap 10

Kernvragen ter analyse substandard factoren:

• Wat is er gebeurd en welke zorgverleners 

waren erbij betrokken?

• Onder welke omstandigheden is het gebeurd?

• Hoe is het gebeurd?

• Welke relatie bestaat er tussen het gebeurde 

en de sterfte?



Voorbereiding

• Voorbereiden Casus door PAN team

– Chronologisch verslag

– Presentatie met casusbeschrijving

– Eventuele stopmomenten bepalen

– Aanvullend beeld toevoegen zoals CTG, 

echo etc.



Voorbespreking

• Alle direct betrokken zorgverleners bij de casus 
aanwezig

• Met voorzitter

• Chronologisch verslag lezen, checken op 
correctheid, eventuele aanvullingen toevoegen

• Stopmomenten in de casus bepalen

• Presentatie op PAN door betrokken 
zorgverleners zelf



Aanvullend
- Zorgverleners bevragen elkaar volgens de 

regels van de perinatale audit. 

- Er wordt géén chronologisch verslag meer 

uitgedeeld. 

- Publiek doet actief mee in de bespreking door 

vragen     op te schrijven om de casus te 

verhelderen.




