
White Paper raamwerk voor risicomanagement

Risicomanagement krijgt steeds meer de aandacht die het verdient, ook in de zorg. Bestuurders en managers van 

zorgorganisaties, maar zeker ook zorgprofessionals, zijn zich in toenemende mate bewust van de noodzaak om 

risico’s te onderkennen en te beheersen. Helaas is dit besef regelmatig ingegeven vanuit negatieve gedachten. Risi-

comanagement wordt vaak gezien als noodzakelijk kwaad, waarbij externe partijen zorgorganisaties extra inspan-

ningen opleggen. En dat is zonde. Men gaat dan immers voorbij aan het feit dat risicomanagement juist kan leiden 

tot verbeteringen op verschillende gebieden: verbeteringen die op hun beurt zorgorganisaties én zorgprofessionals 

helpen om hun doelstellingen te bereiken. Om deze kans te grijpen, is een pragmatische maar gestructureerde 

aanpak van risicomanagement nodig. 

In deze White Paper belichten we risicomanagement vanuit dit 

kansrijke perspectief. We geven u een aantal concrete handvat-

ten om risicomanagement te optimaliseren, met als basis de 

reeds binnen uw organisatie ingezette activiteiten.

Van externe verantwoording naar 
intrinsieke motivatie
Diverse externe stakeholders vergroten de druk op zorgor-

ganisaties als het gaat om het in kaart brengen en evalue-

ren van risico’s. Raden van toezicht plaatsen het onderwerp 

daarom hoog op de agenda en wegen daarin mee dat 

risicomanagement een expliciet onderdeel vormt van de 

Zorgbrede Governancecode. Risicomanagement heeft 

bovendien een prominente plaats in diverse accreditatie-

programma’s en certificeringstrajecten. Daarnaast hecht de 

Inspectie voor de Gezondheidzorg in haar toetsingskaders 

groot belang aan de wijze waarop zorgorganisaties hun risi-

cobeleid vormgeven en in de praktijk brengen. En niet in de 

laatste plaats nemen ook de media, patiënten en cliënten 

zelf de termen risico en risicobeheersing steeds vaker in de 

mond. 

Dit toenemende maatschappelijke risicobewustzijn uit zich 

bijvoorbeeld in de vragen die journalisten stellen na een 

calamiteit, zoals een brand of omvangrijke uitbraak van een 

bacterie. De media grijpen dergelijke voorvallen aan om het 

falende risicomanagementbeleid van de betreffende orga-

nisatie bloot te leggen. Deze externe druk leidt er in veel 

gevallen toe dat men risicomanagement vooral vanuit het 

negatieve perspectief bekijkt. Een benadering waarbij het 

vooral gaat om het indekken tegen negatieve gevolgen, terwijl 

risicomanagement feitelijk een vorm van kansenmanagement is.

Risicomanagement biedt kansen omdat het een voorwaarde 

is voor het bereiken van organisatiedoelstellingen én omdat 

het aansluit bij de principes van continu verbeteren. Immers, 

wanneer een zorgorganisatie (of een onderdeel hiervan) een 

bepaald doel nastreeft, loont het de moeite om na te gaan 

welke risico’s het bereiken van dat doel kunnen belemmeren. 

Gerichte maatregelen reduceren vervolgens de risico’s en 

vergroten daarmee de kans op het daadwerkelijk realiseren van 

het doel. Vanuit dit perspectief zouden zorg-professionals juist 

intrinsiek gemotiveerd moeten zijn om met risicomanagement 

aan de slag te gaan.

“Risicomanagement in de zorg: van los zand 
naar solide raamwerk”
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Eerst inzicht, dan actie
Regelmatig krijgen zorgorganisaties bepaalde eisen opge-

legd als het gaat om het inventariseren en evalueren van 

risico’s. Zo wordt vanuit externe toetsing het zogenaamde 

‘veilig incident melden’  verplicht gesteld, inclusief daartoe 

behorende oor-zakelijke analyses met methoden als PRISMA 

en SIRE. Daardoor ontstaat binnen zorgorganisaties het 

beeld dat dergelijke eisen per definitie leiden tot het opstel-

len van nieuw of aanvullend beleid en het uitvoeren van 

extra activiteiten. Dit is echter niet altijd noodzakelijk. 

Het is van groot belang dat zorgorganisaties zichzelf kritisch 

afvragen wat er eigenlijk van hen gevraagd wordt. Als pros-

pectieve risicoanalyse een rol speelt binnen een accreditatie-

traject en methoden als (H)FMEA en SAFER genoemd wor-

den, dan is het zaak om vast te stellen wat de betreffende 

zorgorganisatie feitelijk te doen staat. Hoogstwaarschijnlijk 

gaat het niet om het strikt toepassen van de methoden zelf, 

maar om het onderkennen van de (grootste) risico’s binnen 

zorg- en ondersteunende processen. Hierbij zijn de genoem-

de methoden slechts mogelijke hulpmiddelen. 

Het is heel goed mogelijk dat de heersende praktijk binnen 

de betreffende zorgorganisatie al deels toereikend is en 

er slechts enkele aanpassingen of toevoegingen nodig 

zijn om volledig te voldoen aan de norm. Helaas zijn 

zorgorganisaties vaak geneigd om direct nieuwe activiteiten 

te ontplooien. Dit leidt tot een gefragmenteerde aanpak 

van risicomanagement én tot overbodige inspanningen. 

Het is vooral het gebrek aan inzicht in de verschillende 

bouwstenen van gedegen risicomanagement en de 

wijze waarop men daar reeds invulling aan geeft, wat de 

zorgorganisatie parten speelt.

Raamwerk voor risicomanagement
Bij risicomanagement zijn drie dimensies van belang. Deze 

dimensies vormen gezamenlijk het raamwerk voor risicoma-

nagement dat een zorgorganisatie kan gebruiken om beleid 

te maken en activiteiten en instrumenten juist te positione-

ren: 

•	  De risicomanagement benadering die wordt gehanteerd 

(prospectief of retrospectief).

•	 Het organisatieniveau dat van toepassing is.

•	 Het risicodomein dat van toepassing is.

Zorgorganisaties moeten deze drie dimensies in 

ogenschouw nemen bij de (verdere) ontwikkeling van het 

risicomanagementbeleid. Verderop in deze White Paper 

lichten we toe hoe de dimensies zich tot elkaar verhouden 

middels een raamwerk.

Prospectief of retrospectief managen van risico’s
Risico’s kunnen we vanuit twee invalshoeken benaderen: 

prospectief en retrospectief (zie figuur 1). Als we vooraf in kaart 

brengen welke risico’s bestaan (of zelfs kunnen ontstaan), dan 
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betreft het een prospectieve benadering. Van een retrospectieve 

benadering spreken we als een risico feitelijk heeft geresulteerd 

in een ongewenste gebeurtenis of calamiteit. Het is dan zaak 

om achteraf na te gaan wat er precies is misgegaan, wat de 

oorzaken zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen 

om soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. 

De vraagstelling varieert dus voor beide benaderingen. 

In geval van een prospectieve benadering is ‘Wat kan er 

misgaan?’ de centrale vraag. Bij een retrospectieve be-

nadering daarentegen zijn de feitelijk behaalde resultaten 

het uitgangspunt en worden conclusies getrokken over wat 

er wel en wat er niet gegaan is zoals de bedoeling was (‘Wat 

is er misgegaan?’). 

Verankering van risicomanagement op alle 
organisatieniveaus
Activiteiten in het kader van risicomanagement kunnen op 

verschillende niveaus binnen een organisatie uitgevoerd 

worden. Daarbij maken we onderscheid tussen minimaal 

drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. 

Het strategische niveau komt overeen met de hoogste 

managementlaag van de organisatie, het tactische niveau 

met de onderliggende organisatie-eenheden en het 

middenkader en het operationele niveau betreft de primaire 

en ondersteunende processen. Eventueel kan binnen de 

gezondheidszorg na het operationele niveau ook nog het 

individuele niveau worden toegevoegd, in de vorm van de 

patiënt of cliënt enerzijds en de medewerker anderzijds. Op 

al deze niveaus moet risicomanagement verankerd worden.

Aandacht voor risico’s vanuit verschillende 
risicodomeinen: enterprise risicomanagement
Zorgorganisaties kennen risico’s op verschillende gebieden. 

In de eerste plaats denken we vaak aan risico’s vanuit de 

veiligheid van de zorgverlening. Dit betreft voornamelijk 

patiënt-/cliënt gerelateerde risico’s en arbeidsrisico’s. 

Daarnaast wordt er veelvuldig gesproken over financiële 

risico’s. De domeinen patiënt/cliënt, arbeid (medewerker) 

en financiën dekken de lading echter niet als het gaat 

om integraal risicomanagement. Een raamwerk voor 

risicomanagement is pas volledig als ook risicodomeinen 

zoals huisvesting, apparatuur (hulpmiddelen), ICT en 

governance voldoende aandacht krijgen. Bovendien is het 

zaak om op gezette tijden een totaaloverzicht van risico’s 

te genereren om daarmee samenhang tussen risico’s te 

doorzien en de effectiviteit van beheersmaatregelen te 

Figuur 1. Prospectieve versus retrospectieve benadering van risico’s.
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zicht en wordt duidelijk in hoeverre er daadwerkelijk sprake 

is van integraal risicomanagement. In figuur 3 zijn ter illus-

tratie enkele voorbeelden van risicomanagementactiviteiten 

en -instrumenten ingevuld in de matrix.

Het getoonde raamwerk voor risicomanagement kan zorg-

organisaties helpen bij het (verder) vormgeven van het risi-

comanagementbeleid en het uitvoeren van activiteiten die 

gericht zijn op het onderkennen en beheersen van risico’s. 

Zo toont een ingevulde matrix direct eventuele overlap (en 

daarmee mogelijk overbodige activiteiten) en hiaten. 

Het raamwerk geeft antwoord op vragen als: ’Hanteren we 

vooral een retrospectieve aanpak, of brengen we risico’s ook 

vooraf (prospectief) in beeld?’, ‘Voeren we risicomanage-

mentactiviteiten uit op alle relevante organisatieniveaus?’ en 

’Helpen onze instrumenten ons om risico’s te identificeren 

waarborgen.

Raamwerk voor overzicht en sturing
De drie dimensies (benadering, organisatieniveau en risico-

domein) kunnen we weergeven in een matrix en daarmee 

vormen we een raamwerk voor risicomanagement (zie 

figuur 2).

In dit raamwerk kunt u alle activiteiten en/of instrumenten 

positioneren die uw zorgorganisatie gebruikt om risico’s 

bloot te leggen. Door voor iedere activiteit of instrument te 

bepalen wat de risicobenadering is (prospectief of retro-

spectief) en op welk niveau deze wordt ingezet, ontstaat 

een goed beeld van het heersende risicomanagementbeleid 

binnen een zorgorganisatie.

Als u vervolgens per activiteit of instrument aanduidt welke 

risicodomeinen van toepassing zijn, ontstaat een totaalover-
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Figuur 2. Raamwerk voor risicomanagement.

Figuur 3. Voorbeeld raamwerk voor risicomanagement, geïllustreerd met enkele risicomanagementactiviteiten en -instrumenten.  
N.B. De invulling van de matrix is enkel bedoeld ter illustratie en niet per definitie volledig en correct.
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binnen alle risicodomeinen?’

Bovendien maakt de ingevulde matrix direct duidelijk in 

hoeverre een zorgorganisatie voldoet aan externe normen 

en eisen. Hierbij is het wel noodzakelijk dat een zorgorga-

nisatie nagaat waar de externe partij precies op doelt in de 

vraagstelling. In het eerder beschreven voorbeeld rondom 

het uitvoeren van prospectieve risicoanalyses met metho-

den als (H)FMEA en SAFER is het immers voldoende als de 

zorgorganisatie feitelijk kan aantonen dat procesanalyses, 

(interne) audits en RI&E analyses gebruikt worden om 

prospectief risico’s te identificeren in risicovolle processen en 

situaties.  

Integratie als fundament
Het raamwerk voor risicomanagement zoals beschreven 

in deze White Paper is opgesteld vanuit de visie dat risico-

management integraal moet worden benaderd. Zorgor-

ganisaties moeten bij de (verdere) ontwikkeling van hun 

risicomanagementbeleid alle dimensies van het raamwerk 

in ogenschouw nemen. Deze integrale aanpak heeft als 

voordeel dat de vele activiteiten op het gebied van risicoma-

nagement beter op elkaar worden afgestemd. 

Risico’s die op strategisch niveau worden onderkend zijn bij-

voorbeeld te gebruiken als aandachtspunten tijdens audits 

op tactisch of operationeel niveau en tijdens procesanalyses. 

Andersom zijn risico’s die voortkomen uit retrospectieve 

incidentenanalyses mee te nemen in het evalueren van 

strategische doelstellingen en/of het formuleren van nieuwe 

plannen. Kortom, de oefening die getoond wordt in deze 

White Paper is een goede eerste stap om risicomanagement 

binnen een zorgorganisatie van los zand om te vormen tot 
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een solide en betrouwbaar raamwerk. 

Infoland: concrete implementatie
Infoland biedt u een totaalpakket van diensten en producten op 

het gebied van risicomanagement. Daarbij zijn wij voorstander 

van een stapsgewijze benadering. Infoland kan uw organisatie 

adviseren over een groeipad voor de implementatie van een 

Enterprise Risicomanagement (ERM)-systeem met in achtneming 

van branchespecifieke verschillen en de levensfase en omvang van 

uw organisatie.

Als kennispartner biedt Infoland diverse workshops aan:

•	 Workshop Prospectieve Risicoanalyse, waarin diverse 

methoden aangereikt worden en waarin u kennis en 

vaardigheden krijgt om prospectieve risicoanalyses op 

procesniveau uit te voeren.

•	 Workshop Retrospectieve Incidentenanalyse, waarin diverse 

methoden aangereikt worden en u kennis en vaardigheden 

krijgt om retrospectieve incidentenanalyses uit te voeren. 

•	 Workshop Enterprise Risicomanagement (ERM), waarin zowel 

het risicomanagementproces als de randvoorwaarden van een 


