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   ZorgPlus Veilig Incidenten Melden (VIM) 

Doel: Het doel van incidenten melden is als organisatie inzicht krijgen in tekorten en knelpunten in de organisatie van 

ZorgPlus welke een risico vormen voor de kwaliteit van de cliëntenzorg en/of andere kwaliteitsaspecten. 

 

Inleiding: 

Deze procedure is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten en bepalingen in de Wet Kwaliteit Klachten en 

Geschillen in de zorg (Wkkgz). Vertrektpunt van de Wkkgz is dat iedere zorgverlener 'goede zorg' aanbiedt, dit 

is zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële 

behoefte van de cliënt. Leren van klachten en incidenten op de werkvloer, en openheid daarover, vormt de 

basisgedachte achter de Wkkgz. 

 

VIM Procedure  
Deze VIM-procedure is bestemd voor alle medewerkers en onderaannemers, kwaliteitsmedewerker en 

managementteam. Eindverantwoordelijke is de directie van ZorgPlus. 

 

Definities 

 

Patiëntveiligheid 

Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade die is ontstaan door het niet 

volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door een tekortkoming van het 

zorgsysteem. 

 

Professionele standaard 

De beste manier van handelen in een specifieke situatie met inachtneming van recente inzichten en evidence 

zoals neergelegd in richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep, of handelen zoals van een redelijk ervaren 

beroepsgenoot in gelijke omstandigheden mag worden verwacht. 

 

Bijna-incident 

Elke onbedoelde gebeurtenis met kans op letsel aan de patiënt die werd opgemerkt en gecorrigeerd voordat 

deze de patiënt kon bereiken. 

 

Incident 

Elke onbedoelde gebeurtenis die de patiënt bereikt heeft en die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had 

kunnen leiden of (nog) kan leiden. 

 

Interne klachtenfunctionaris ZorgPlus 

 

Degene bij ZorgPlus die, wanneer er een incident wordt gemeld, er op toeziet dat het incident volgens de 

geldende procedure wordt afgehandeld. 

 

4. Randvoorwaarden 

 

- Alle bepalingen uit de Wkkgz die betrekking hebben op het melden en afhandelen van incidenten zijn 

van toepassing. 

- ZorgPlus creëert een veilige omgeving waarbinnen onderaannemers incidenten en onzorgvuldigheden 

binnen de organisatie kunnen melden en waarbinnen de incidenten geëvalueerd worden. 

- ZorgPlus waarborgt dat van persoonsgegevens betreffende het incident geen kennis kan worden 

genomen door anderen dan de functionaris of functionarissen die met de behandeling van signalen 

van incidenten zijn belast. 

- ZorgPlus waarborgt dat van persoonsgegevens betreffende het incident geen kennis kan worden 

genomen door anderen dan de functionaris of functionarissen die met de behandeling van signalen 

van incidenten zijn belast. 
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5. Activiteiten 

 
Verantwoordelijkheden: B = Beslissen U = Uitvoeren O = Ontvangen 

 

 

Toelichting Verantwoordelijkheid 

1. (Bijna-) incident signaleren en melden 

1a. De onbedoelde gebeurtenis vindt plaats. 

1b. De melding gebeurt bij voorkeur door de medewerker/onderaannemer die direct bij het 

incident betrokken was. Andere medewerkers/onderaannemers kunnen een (bijna) 

incident melden als zij vinden dat de direct betrokkene het ten onrechte niet zelf meldt. Dit 

kan alleen met medeweten van de direct betrokken medewerker/onderaannemer. 

1c. De medewerker/onderaannemer meld (bijna-)incident bij klachtenfunctionaris van 

ZorgPlus. Melden gebeurt mondeling, via e-mail of via het incident-formulier. Bij de 

melding wordt in ieder geval het volgende vermeld: 

1. Naam melder 

2. Datum (bijna-)incident 

3. Betrokken medewerker(s)/onderaannemer(s) 

4. Evt. naam/geb. datum betrokken patiënt 

5. Omschrijving gebeurtenis 

6. Eventueel voorstel tot verbeteringactie(s) 

Uitgangspunt is dat alleen gegevens worden verstrekt die relevant zijn voor het doel van de 

melding. Voor zover dit noodzakelijk is voor de goede werking van registratie, kunnen 

zonder toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens worden verwerkt betreffende 

intern gemelde incidenten,waaronder gegevens betreffende de gezondheid. 

Persoonsgegevens van de patiënt worden geanonimiseerd, tenzij zij relevant zijn voor de 

toedracht van het (bijna) incident of terugkoppeling aan de patiënt is afgesproken. 

Incidenten moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en er dient een 

aantekening te worden opgenomen in het medisch dossier. 

U: meldende 

medewerker/onderaannemer 

O: interne 

klachtenfunctionaris 

 

2. Incident-melding scoren en prioriteit vaststellen 

De klachtenfunctionaris beoordeelt bij binnenkomst de incident -meldingen op prioriteit. 

Hoge prioriteit = meteen oppakken: ga verder bij 3. 

Lagere prioriteit = analyseren, registreren en verwerken in kwartaalrapportage: ga verder 

bij 4. 

U+B: interne 

klachtenfunctionaris 

3. Direct actie ondernemen bij hoge prioriteit 

3a. De Klachtenfunctionaris analyseert meldingen met een hoge prioriteit 

3b. Meldt deze bij het Management Team (MT) 

3c. Klachtenfunctionaris bepaalt in overleg met MT welke acties direct nodig zijn en voert 

deze uit. Ga naar stap 5. 

U: interne 

klachtenfunctionaris 

4. Gewenste acties vaststellen bij lage prioriteit 

De klachtenfunctionaris analyseert de incidentmeldingen, noteert (evt. in overleg 

met MT/collega's) de bedachte acties om een volgend (bijna-)incident te voorkomen. 

U + O: interne 

klachtenfunctionaris 

5. Terugkoppeling 

Indien gewenst wordt er aan de betrokkenen een terugkoppeling gegeven over vastgestelde 

acties. 

Er vindt ook terugkoppeling plaats binnen ZorgPlus wanneer vastgestelde acties hier 

om vragen. 

U: meldend medewerker / 

interne klachtenfunctionaris 

6. Registreren van incident melding 

De klachtenfunctionaris registreert de incident meldingen en de wijze van afhandelen 

inclusief (verbeter)acties in het "Registratie klachten en incidenten ZorgPlus"  

U: interne 

klachtenfunctionaris 

7. Evalueren incidenten 

Ieder jaar maakt de kwaliteitsmedewerker t.b.v. het MT een rapportage waarin de 

incidenten gecategoriseerd zijn en eventueel vastgestelde/uitgevoerde verbeteracties 

beschreven of indien noodzakelijk een voorstel tot aanpassing van beleid. MT bespreekt 

deze rapportage ieder kwartaal en stelt gewenst beleid vast. 

U: voorzitter / interne 

kwaliteitsmedewerker 
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Stroomschema Afhandelen Incidenten ZorgPlus 
 

 

 

   

 

 

 

   

 

          

 

 

 

 

        1a. (bijna) incident signaleren 

1b/c. (bijna) incident melden bij 

klachtenfunctionaris 

3. Melden bij MT en in overleg 

direct actie ondernemen 3. Hoge 

prioriteitscore 

Ja  

      nee   

      4.  Gewenste acties vaststellen bij 

lage prioriteit 

5. Terugkoppeling aan eventueel 

betrokken medewerker of cliënt 

6. Registreren incident 

7. Evalueren 


