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CRM en simulatieonderwijs 

•Wat is CRM? 

 
 
•Wat is de rol van simulatieonderwijs bij onderwijs in CRM?  



CRM 

•Analyse 

luchtvaartongevallen jaren 
‘70 en ’80 
 

•Menselijk falen de 
belangrijkste oorzaak 
 

•Voorbeeld: Tenerife ramp 



CRM 

•NASA psycholoog John Lauber 1979 

 
•Cockpit/ Crew/ Crisis Resource Management 
 

•Belangrijk in omgevingen waar menselijke fouten 
zeer ernstige gevolgen kunnen hebben 



CRM 

•Het effectief gebruik maken van alle, in het team 

en op de werkplek aanwezige informatiebronnen 
(teamleden, apparatuur en ondersteunende 
faciliteiten) teneinde veilig en efficiënt op te 

kunnen treden. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.twtrland.com/profile/KristaPeeters&ei=mYVrVKftBc2vPN-SgOgJ&bvm=bv.79908130,d.ZWU&psig=AFQjCNE9B0T6cl8SGJB0DEAXcIvHkqaslg&ust=1416419067034102


CRM 

Dossieronderzoek Onderzoeksprogramma 
Patiëntveiligheid in Nederland 2007 
 
•76.000 patiënten onbedoelde schade 

•30.000 patiënten vermijdbare schade 
•1735    vermijdbare sterfgevallen 
 



CRM 
 

 
 
 

 

Conclusies: 
 
•Meestal geen fout van een 
eenling 
•Samenkomen van een 
verkeerd systeem, proces en 
omstandigheden die ervoor 
zorgen dat een persoon of 
een team een fout maakt of 
ervoor zorgen dat een fout 
niet voorkomen kan worden  
 

To Err is Human; 1999 







CRM 

Aanbevelingen: 

 

• Ontwikkelen van een “safety culture” 

• Invoering van meldsystemen voor medische 

incidenten en fouten 

• Gesloten veiligheidssystemen 

• Kwaliteitsstandaarden voor professionals 

• Verbeteren van prestaties van teams 

 



Simulatieonderwijs 

•Geneekunde onderwijs traditioneel gericht op kennis en vaardigheden 

 
•Menselijke factoren oorzaak 70% incidenten in patientveiligheid: 

• Gebrekkige communicatie 

• Slechte interactie binnen het team 
• Fouten in controle van medicatie &  
 apparatuur 

• Gebrek aan kennis van apparatuur 
 
•Deze kwaliteiten en non-technical skills  

worden niet noodzakelijkerwijs opgedaan 
 tijdens gebruikelijke klinische ervaring… 

 

 



Simulatieonderwijs 

•Teamsimulaties binnen HRO’s gebruikelijk 
• Luchtvaart, chemische industrie, nucleaire industrie 
 

•Geen gemeengoed binnen geneekunde 

 
•Unieke aan geneeskunde: oefening en opleiding vinden 
plaats aan de medemens.. 



Simulatieonderwijs 

•Schaken: oorlogs simulatie 
•Eerste vlucht simulator: 1910! 
 
•18e eeuw: Madame du Coudray: anatomisch 

bekken voor vroedvrouwenonderwijs 
• Begin jaren 60: Asmund Laerdal: resusci anne 
 

•Denson: doorontwikkeling mannequin 
•Gaba ACRM-cursus jaren ‘80 
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Simulatieonderwijs 

•Nooit een gevaar voor de patiënt 
 
•Onuitputtelijke hoeveelheid scenario’s 
 

•Inclusief zeldzame voorvallen 
 
•Hetzelfde scenario kan herhaald worden 

 
•Verschillende teams zijn samen te stellen 
 

•Fouten mogen gemaakt worden 
 



CRM in simulatieonderwijs 

•Interpersoonlijke vaardigheden 
• Communicatie 
• Samenwerking  
• Leiderschap/Volgerschap 

 
•Cognitieve vaardigheden 

• Decision making 

• Situation  awareness 
 



Informatie-
management 

Communicatie 

Stress-management 

Groepsprocessen Leiderschap 

Besluitvorming 

Risico-management 

SA 



CRM in simulatieonderwijs 
anesthesiologie 

•Vaste opstelling: nabootsing realistische situatie 

•Vaste ruimte op het OK-complex 
•Training alle arts-assistenten anesthesiologie 
•Training alle leerling anesthesie medewerkers 

•Training door ervaren anesthesiologen met EUSIM-opleiding 





CRM in simulatieonderwijs 
anesthesiologie 

Opbouw simulatie-sessie: 
 
•Familiarisatie met de omgeving en de mannequin 
 

•Briefing van de deelnemers 
 
•Draaien van het scenario 

 
•Debriefing volgens EUSIM-principes 
 

 



CRM in simulatieonderwijs 
anesthesiologie 
 
•Beschrijvende fase  

• Emotionele ontlading 
• Bespreken van klinische 

inhoud 
• Shared mental model 

 

•Analyserende fase 
• Zelfindentificatie van 

problemen 

• Analyse van teaminteracties 

 
•Applicatie fase 

• Suggesties voor bebetering 
• Vertaling naar realiteit 

• Take home message 
 
 

Faciliteren van de debriefing 



CRM in simulatieonderwijs 
anesthesiologie 

1. Know the environment 

2. Anticipate and plan 
3. Call for help early 
4. Exercise leadership 
5. Distribute the workload 
6. Mobilize all resources 
7. Communicate effectively 

8. Use all avalable info 
 

9. Prevent/manage fixation error 

10. Cross/double check 
11. Use cognitive aids 
12. Re-evalute repeatedly 
13. Use good teamwork 
14. Allocate attention wisely 
15. Set priorities dynamicaly 
 

Gaba et all; Miller’s  Anesthesiology 2014 





CRM in simulatieonderwijs 
anesthesiologie 

Conclusie: 

•Grootste oorzaak incidenten patientveiligheid: menselijke fouten 
•Non technical skills worden niet per se aangeleerd in klinische 
praktijk. 
•Simulatie onderwijs dus van eminent belang voor aanleren CRM-
skills en daarmee voor het verhogen van de veiligheid 
 

•Simulatie onderwijs in curricula voor arts-assistenten en studenten 
nu normaal 
•Toekomst: simulatieonderwijs voor staf. Profchecks? 



Leestip: 
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Vragen? 


