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De RIE in Europa

• Nederland: Arbeidsomstandighedenwet (1998-2007)

• Leg in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast 

welke risico’s …

• Een plan van aanpak maakt deel uit van deze RI&E

• Ierland: Safety Health and Welfare at Work Act (1989-2005)

• Prepare a Safety Statement

• Based on identification of hazards



De RIE in Europa



Doel van een RIE

Verbeteren 

Arbeidsomstandigheden

Verbeter dan ook de 

belangrijkste risico’s !
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Hoe deden we de RIE

Eerder met ZorgRIE

- Vragenlijsten voor Hoofd en 
Medewerkers

- Geautomatiseerde risico-
inschatting

- Automatisch gegenereerde 
adviezen

- RIE werd een administratieve last

- ZorgRIE kreeg een negatief beeld

NB. Deze RIE-methode kan meer, 
maar we deden het zo.
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Nieuwe aanpak RIE

- onderdeel van Veiligheidsweken

- (inclusief training en instructie medewerkers)

- gesprek met afdelingshoofd en enkele medewerkers

- gericht op benoemen belangrijkste risico’s

- goede aansluiting op behoeften van afdelingen

- gericht verbeteren arbeidsomstandigheden

- zoveel mogelijk met concrete adviezen
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Uitvoering “nieuwe” RIE

- Deskundigen in gesprek met afdelingen

- Eerst beeld krijgen van afdeling

- Daarna welke risico’s het belangrijkst zijn

- Werkzaamheden met risico’s relateren



Opzet van het RIE-gesprek

- Beschrijving maken van de afdeling

- Werkzaamheden doornemen

- Verzuim en welzijnsaspecten

- Fysieke/technische aspecten

- Aandachtspunten voor afdelingsnoodplan
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Rapportage

– Inleiding

– Beschrijving van afdeling en van werkzaamheden

– Verzuim en welzijn

– fysieke en technische aspecten

– adviezen en actieplan
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Rapportage 

Beschrijving afdeling en werkzaamheden:

- Hoeveel medewerkers heeft afdeling?

- Welke functie zijn kent de afdeling?

- Welke verschillende teams kent de afdeling?

- Wat zijn de hoofdtaken van teams/medewerkers/functiegroepen?

- Wat zijn (specifieke) kenmerken voor de afdeling?

- Beeld van geleverde productie, bijvoorbeeld aantal patiënten, 

bedbezetting, transportbewegingen, hoeveelheden, 

doorlooptijden ed.

- Werktijden en eventuele werkdiensten

- Welke risicovolle processen kent de afdeling?

- Wat geeft hinder op het werk en wat moet verbeterd worden?
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Rapportage 

Risico’s, normen en adviezen

Belangrijkste risico’s voor ziekenhuizen altijd genoemd, 

Als norm voor beheersing: Arbocatalogus (Beter met Arbo)

Bij beoordeling risico’s:

- Is risico van toepassing

- Is deze voldoende beheerst

- Volgens: Arbocatalogus, of andere normen/ stand der 

techniek

Bij adviezen is rekening gehouden met haalbaarheid. 

Wat niet op afdelingsniveau kan worden opgelost wordt op een 

ander niveau als advies gegeven.
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Hoe is dit verlopen

Een RIE is nu leuk en nuttig; In de gesprekken wordt 

veel verteld

De afdeling wordt gehoord en geholpen met 

problemen

Problemen worden ook echt opgelost
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Resultaten

• Een RIE voor alle afdelingen

• Weinig weerstand tegen de RIE

• Veel zaken zijn opgepakt en opgelost na 2 jaar

Wat hebben we extra:

• In de beschrijving: de rol en taken van de afdeling.

• Ook de werkzaamheden zijn beschreven.

• Aan werkzaamheden zijn de risico’s gekoppeld.
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Bonus 1  Afdelingsnoodplan

Uit afdelingsbeschrijving volgen de risico’s bij brand 

en ontruiming

• Wat voor patiënten zijn er

• Wat betekent dit bij een ontruiming

• Voorbeelden …
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Bonus 1  Afdelingsnoodplan

De afdeling KNF (Klinische Neuro Fysiologie) onderzoekt alles rondom 

het centraal zenuwstelsel van buiten het lichaam. EEG, EMG, 

duizeligheidsonderzoeken, hyperventilatietesten, kanteltafeltesten en 

slaaponderzoeken worden verricht. Daarnaast ondersteunt de 

afdeling op de OK tijdens carotisoperaties. 

De onderzoeken op deze poli vinden deels in het donker plaats. Bij het 

waarschuwen van mensen moet hiermee rekening worden 

gehouden. 
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Bonus 2 Zorgcontinuïteitsplan

Rol afdeling en relatie met andere geeft beeld van belang. 

Deze is gebruikt om gevolgen te bepalen van uitval van afdeling.

– Operatiekamers: 

groot belang voor processen

– Dialyse: 

groot belang voor patiënten, maar weinig relatie met 

andere processen en afdelingen.
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Bonus 2 Zorgcontinuïteitsplan

Risico’s / gevolgen uitval KNF

KNF is van belang in een aantal diagnose/ 

behandelingscombinaties.

Dit gaat vaak om spoed diagnose middels EEG of EMG. Bij 

uitval van de KNF stagneert de keten. 

Continuïteit

Intern kan tijdelijk met mobiele units gewerkt worden. Er kan 

gewerkt worden met leenapparatuur. Geen afspraken met 

andere ziekenhuizen (zou ook niet werken)



Bonus 2 Zorgcontinuïteitsplan
geregeld of geen noodzaak

deels geregeld of blijvend risico

onvoldoende geregeld (of onduidelijk)

Afdeling Belang in 

keten

Gevolgen 

zorgproces

Backup

geregeld

Nood procedure

Apotheek groot groot ja Ja

ICU middel groot deels ja

Neonatologie middel groot ja ja

YYYY groot groot nee deels

KNF groot groot ja Ja

SEH groot groot ja deels (besluit per 

situatie)
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Toekomst: Organisatieniveau

RIE op hoger niveau tillen:

– Nu bij afdelingen (hoofden), moet ook van RVE’s/ 

managers worden

– Na reorganisatie, veel nieuwe managers: manager 

moet eigenaar worden van zijn risico’s
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Toekomst: Bouwplannen

V&G plan ontwerpfase

- Veel nieuwbouw/verbouw: 

- zorg ervoor dat restpunten en blijvende problemen bij 

nieuwbouw worden opgelost. 

We weten bij welke afdelingen verbouwing gaat spelen, in RIE 

advies specifiek wat bij deze verbouwing moet worden 

meegenomen.

RIE wordt meegenomen in Plan van Eisen: V&G plan 

ontwerpfase
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Nieuw- en verbouw

 Betrokkenheid bij nieuwbouw:

 Concreet uitwerken van RIE en adviezen naar 

richtlijnen bij nieuwbouw.

 Koppeling van

– Zorg

– Arbeid

– Veiligheid

21



Bouw: Vrouw-kind centrum

 Ruimte en inrichting

 Verlichting

 Klimaat

 Brandveiligheid
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Tenslotte

 RIE met beschrijving taken en werk is zinvol.

 Inzicht in processen en werkzaamheden geeft

• Herkenbaarheid en acceptatie van RIE

• Bonus in gebruik
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