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Eigenaar : Zorgmanager 
 
1. DOEL 
 
In dit document is beschreven op welke wijze de Prisma methodiek wordt toegepast door  
het Robertshuis.  
 
2. DEFINITIE 
 
PRISMA Prevention and Recovery Information system for Monitoring and  

Analysis 
 
3. TOEPASSINGSGEBIED 
 
Het protocol is van toepassing op alle medewerk(st)ers binnen het Robertshuis. 
 
4. WERKWIJZE 
 
Wanneer gebruiken we nu de Prisma-analyse? 
 
Het verdient aanbeveling om incidenten met een ernstig gevolg, calamiteiten of veel voorkomende 
incidenten te analyseren met een diepgaande methode zoals de Prismamethode. Ook kan het 
zinvol zijn om periodiek een bepaald type incidenten op deze wijze te analyseren. 
 
Prisma-analyses worden bij het Robertshuis alleen uitgevoerd naar aanleiding van ernstige  
calamiteiten/ incidenten en/of wanneer een analyse een toegevoegde waarde heeft voor de  
organisatie in het kader van leren en verbeteren. De Commissie FOBO besluit wanneer het opstellen  
van een Prisma-analyse wenselijk c.q. noodzakelijk is. 
 
Wat is de Prismamethode? 
 
De Prismamethode is een methode om systematisch naar de oorzaken van (bijna-)incidenten te 
zoeken. Doel van de methode is het systematisch verzamelen en vastleggen van incidenten en de 
oorzaken daarvan om hiervan te leren en al doende de zorg veiliger te kunnen maken.  
De Prismamethode brengt het ontstaan van (bijna-)incidenten in beeld in de vorm van een ‘oorzaken 
boom’. Mensen maken fouten en in iedere organisatie worden fouten gemaakt. Fouten leiden tot 
incidenten en calamiteiten. Door middel van de Prisma-methode wordt duidelijk wat de oorzaken 
zijn van deze fouten, zodat gericht maatregelen genomen kunnen worden om die fouten in de 
toekomst te voorkomen. Het werken met de Prisma-methode kan leiden tot de volgende resultaten: 

• bewustwording en nieuwe inzichten: er zijn vaak andere en meerdere basisoorzaken voor een 
incident aan te wijzen; 

• er vinden veel meer verbeteracties plaats dan bij andere methoden van analyseren; 

• meer preventieve acties; 

• medewerkers die betrokken worden bij de analyse (d.m.v. een interview of een gesprek/overleg 
met adviseur en manager) voelen zich gehoord en gezien – zij zijn blij met de aandacht die ze 
krijgen, want zij zitten soms erg met het gebeurde (of het nu wel of niet hun fout was); 

• medewerkers ervaren dat het zin heeft incidenten te melden, ze zien dat er iets met hun melding 
gebeurt; 

• medewerkers kijken naar de cliënt als persoon in relatie tot zijn omgeving; 

• er wordt minder snel de schuldvraag gesteld nu men in de gaten krijgt dat er vaak diepere  
oorzaken achter de voor de hand liggende oorzaken liggen. 
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We onderscheiden 7 stappen, vanaf het moment dat een incident of calamiteit gemeld wordt tot en 
met het afronden van het incident met oorzaken en verbetermaatregelen. Het uiteindelijke resultaat 
kan dan, indien noodzakelijk als het een calamiteit betreft, aan de IGZ worden toegestuurd.  
Zie hiervoor de stappen van het schema. Deze worden hieronder toegelicht. 
 

 
Stap 1. Incident melden 
 
Een calamiteit moet gemeld worden conform de FOBO procedure. 
De Commissie FOBO besluit of een Prisma-analyse uitgevoerd dient te worden. 
 
Stap 2. Stel een team samen 
 
Afhankelijk van het te analyseren incident of de calamiteit wordt zo spoedig mogelijk een team 
samengesteld. Het team maakt een plan. Welke informatie is nodig, welke medewerker wordt 
geïnterviewd? 
 
Stap 3. Maak een reconstructie 
 
Maak een reconstructie van de calamiteit of het incident, bij voorkeur in volgtijdelijkheid/ 
chronologie van de gebeurtenissen. Het gaan hierbij om feiten verzamelen en niet om meningen, 
emoties of hypothesen. Dit helpt je bij de volgende stap: het maken van de oorzakenboom. 
 
Stap 4. Maak een oorzakenboom 
 
Maak een oorzakenboom: 
1. vind de topgebeurtenis 
2. maak een voorlopige oorzakenboom 
3. onderzoek: zorgdossier, interviews 
4. stel de definitieve oorzakenboom op 
 
Een oorzakenboom is een ‘plaatje’ van de gebeurtenissen met de topgebeurtenis bovenaan en de 
daaraan voorafgegane gebeurtenissen (omstandigheden, acties, beslissingen) in logische (in de 
tijd) volgorde daaronder. Begin bij de topgebeurtenis. Het zorgdossier is een belangrijk hulpmiddel 
bij het onderzoek. Wat was er afgesproken en is het ook zo uitgevoerd?  
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Het opstellen van een oorzakenboom gaat in de regel niet in een keer en het is ook niet zo dat er 
maar één boom de juiste is. Schrijf de gebeurtenissen, acties en beslissingen die een rol gespeeld 
hebben bij dit incident op geeltjes, zodat je samen kan uitzoeken wat de logische (tijds)volgorde is. 
Door zo met elkaar bezig te zijn, kritische vragen te stellen en de 'geeltjes' heen en weer te 
schuiven tot het een logisch verhaal is, krijg je de oorzaken in beeld. Een oorzaak is wanneer je 
niet verder kan vragen ‘waarom’ of wanneer je stuit op oorzaken die buiten de organisatie liggen. 
Neem de oorzakenboom op in het format. 
Als er twee topgebeurtenissen zijn, maak dan twee oorzakenbomen. Om onderscheid te leren 
maken tussen wat nu de (top)gebeurtenis is die geanalyseerd moet worden en het gevolg daarvan 
voor de cliënt, is het goed beide te formuleren. In de verdere analyse gaat het om het achterhalen 
van de oorzaken van de topgebeurtenis. 
 
Klopt de boom? 
 
Is de oorzakenboom gereed, check dan of deze goed is. Van boven naar beneden moet je elke keer 
de vraag kunnen stellen: waarom? 
 
Stap 5. Benoem de oorzaken 
 
Wanneer er bij doorvragen geen nieuwe feiten meer ‘boven water’ komen, zijn de oorzaken 
benoemd. Gebruik de oorzaken classificatie als check om te kijken of alle aspecten benoemd zijn. 
Zijn er bijvoorbeeld geen technische basisoorzaken genoemd, dan is het nuttig de vraag te stellen 
of er misschien iets over het hoofd gezien is. Was er echt geen ‘techniek’ in het spel? Een 
hulpmiddel, falende elektriciteit, enz. Of geen organisatorische basisoorzaken: waren alle 
protocollen in orde, zijn ze gekend en nageleefd, enz. Wat we een goede aanvulling vinden op de 
methode is het stellen van de vraag: ‘Wat had moeten gebeuren om dit incident niet te laten 
gebeuren?’ 
Wanneer de basisoorzaken bekend zijn, kun je deze plaatsen in de oorzaken classificatie.  
Doordat bekend is tot welke categorie je basisoorzaak hoort, is het vervolgens 
gemakkelijker om verbetermaatregelen op te stellen. 
 
Stap 6. Benoem de verbetermaatregelen en organiseer de uitvoer, borging  
en evaluatie daarvan 
 
Formuleer de verbetermaatregelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden). Het werken via de verbetercirkel (plan-do-check-act) kan hierbij eveneens helpen. 
Borging dient plaats te vinden in procedures of protocollen in het kwaliteitshandboek. 
 
Stap 7. Stel het eindverslag op 
 
Wanneer de analyse gereed is, dan wordt deze opgestuurd naar de Zorgmanager.  
Wanneer het een calamiteit betreft, kan het ingevulde format, eventueel met bijlagen, naar de IGZ 
opgestuurd worden door de Zorgmanager. 



 

 
 

Protocol  Pagina 4 van 4 

Betreft: 
Revisie: 

Prisma-analyse 
0 

Document: 
Uitgifte datum: 

PR-21  
04-07-2017 

 

5. REGISTRATIE 
 

Document Verantwoordelijke Bewaarplaats Bewaartermijn 
 

Prisma-analyse 
 

Commissie FOBO Administratie 15 jaar 

 
6. GEBRUIKTE FORMULIEREN 
 
N.V.T. 
 
7. GEBRUIKTE FORMATS 
 
FM-04 Prisma-analyse 
 


