
Let's Talk Safety: Ontwikkeling van de Safety 
Climate Thermometer voor chirurgische afdelingen
Auteur(s): E.M. van der Linde, J.G. Heetman, L.E. Benishek, L.S.G.L. Wauben, N.E. Padmos, W.M.U. van 
Grevenstein, C.M. Dekker-van Doorn, J.F. Lange

Categorie: Kwaliteit, veiligheid, richtlijnen en protocollen

Introductie

Patiëntveiligheid is de afgelopen 20 jaar sterk verbeterd. Naast chirurgisch-technische vooruitgang zijn 
menselijke factoren zoals teamwork en communicatie ook van grote invloed op de veiligheid. Deze niet-
technische factoren worden gevangen in de term ‘veiligheidscultuur’. Uit de literatuur blijkt dat de 
veiligheidscultuur effect heeft op complicaties, medicatiedeelfouten, ligduur, personeelsverloop en -welzijn. 
Daarom is in opdracht van de NVvH een nieuw instrument ontwikkeld: de Safety Climate Thermometer. Dit 
instrument biedt een raamwerk om op interdisciplinaire wijze de veiligheidscultuur in chirurgische teams in 
kaart te brengen en te verbeteren, terwijl er genoeg ruimte blijft voor lokale context. 

Methode

Gebaseerd op een literatuurstudie werd in overleg met een kleine interdisciplinaire expertgroep een prototype-
thermometer ontworpen. Hierna vond een internationale expertpanelstudie plaats via een digitale enquête, welke 
werd verspreid onder 73 chirurgen en sociale wetenschappers op het gebied van veiligheid. Tot slot vond een 
herontwerp plaats. 

Resultaten

Uit de literatuurstudie kwamen 3 reviews en 13 bestaande instrumenten naar voren. Op basis van de thema’s die 
hierin consequent naar voren kwamen werd een prototype-instrument ontworpen. Hierna werd die voorgelegd 
aan 73 internationale experts (responspercentage 30%), waaronder 56% chirurgen, 17% clinicus anderszins en 
27% sociaal-wetenschappelijken. De feedback resulteerde in een herontwerp met 8 veiligheidsthema’s, met elk 
8 stellingen die het interdisciplinaire gesprek ondersteunen. De SCT maakt middels een thermometer-ontwerp 
visueel inzichtelijk voor de teamleden hoe het met bepaalde thema’s is gesteld. 

Conclusie



De SCT is een nieuw instrument dat interdisciplinaire, chirurgische teams ondersteunt in het polsen en gericht 
verbeteren van hun veiligheidsklimaat. Dit alles op niet-tijdrovende wijze en met oog voor lokale context. 
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