SAC-matrix

Let op!
Veel incidenten kunnen in het
allerergste geval grote of catastrofale
gevolgen hebben. Schat de ernst van

SAC staat voor Safety Assessment Code. Met de SAC-matrix kunt u
inschatten hoe problematisch een incident kan (of had kunnen) zijn. Daarbij
houdt men zowel rekening met de ernst als de frequentie van het incident
(zie tabel 1). U kunt met een dergelijke matrix keuzes maken of prioriteiten
stellen bij het voorkómen van incidenten.

een incident realistisch in (wat is
normaal gesproken het gevolg). Zo

De mate van ernst onderscheidt men in:

voorkómt u dat u incidenten onnodig
te ernstig inschat.

catastrofaal overlijden of ernstig permanent letsel en/of intensieve medische
behandeling
groot
klein permanent letsel en/of ernstig tijdelijk letsel en/of
ziekenhuisopname noodzakelijk en/of mogelijk veel extra
kosten
matig
klein tijdelijk letsel en/of extra behandeling in de tweede lijn
noodzakelijk (geen opname) en/of conflict met patiënt door
vertrouwensbreuk en/of mogelijk veel extra kosten
klein
ongemak voor patiënt zoals wachttijd, extra behandeling in de
eerste lijn noodzakelijk, irritatie en/of weinig extra kosten en/of
geen letsel of geen gevolgen
Tabel 1 SAC-matrix
Frequentie

Ernst
Catastrofaal

Groot

Matig

Klein

Wekelijks

4

3

3

2

Maandelijks

4

3

2

1

Jaarlijks

4

2

1

1

< 1x per jaar

3

2

1

1

Bron: NHG-leidraad Procedure Veilig Incident Melden (VIM) (2009)

De analysegroep maakt een inschatting van de ernstscore op basis van
mogelijk ontstane schade en niet op basis van de feitelijke schade op het
moment van de melding. Wij adviseren u niet alle meldingen te analyseren. U
kunt uw keuze bijvoorbeeld baseren op:
w alleen de - voor u - hoogste of twee hoogste ernstscores
w onbekendheid van oorzaak
w hoe belangrijk het voor u is om het (bijna-)incident nooit meer te laten
voorkomen
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