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Soort document 

Werkinstructie en richtlijn voor het melden van incidenten en calamiteiten. 

Doel 

Het correct en tijdig melden van (bijna) incidenten en calamiteiten, zodat risico’s in kunnen worden 
geschat en er maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid en de kwaliteit van de 
cliëntenzorg en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers te vergroten. 

Betrokkenen 

Alle medewerkers, verbetercommissie, cliëntenraad, IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) 

Middelen 

 Tegel Melding incident Thuiszorg op meldplein Triasweb binnen Citrix omgeving: 
https://vvt.triasweb.nl/driegasthuizengroep.htm 

 Web versie route Melding incident Thuiszorg binnen Triasweb op telefoon medewerkers V&V 
teams 

 Kwartaal-/jaarrapportages 

 
Begripsbepaling 
Fout: 
Is een afwijking van een situatie ten opzichte van de ideale situatie, met meestal ongewenste 
gevolgen. Het betreft het handelen van medewerkers of het nalaten van handelen door medewerkers, 
waardoor schade ontstaat voor een cliënt of de medewerker zelf. 
 
Ongeluk: 
Is een gebeurtenis waarbij iets misgaat en waarbij meestal schade optreedt. Vaak een van buiten de 
cliënt of medewerkers komende gebeurtenis, waardoor schade aan een cliënt ontstaat en waarbij 
geen sprake is van een fout. 
 
Bijna ongeluk: 
Een ongeluk waarbij door niet gepland ingrijpen of een toevallige gebeurtenis wordt voorkomen of dat 
schade wordt veroorzaakt. 
 
Fouten, ongevallen en bijna ongevallen worden incidenten genoemd. 
 
NB: Een fout of (bijna) ongeluk, waarbij schade aan een medewerker ontstaat, of waarbij risico voor 
schade aanwezig is, wordt ook gemeld via de Tegel Melding Incident Thuiszorg, of via de web versie 
op de telefoon. 

 
Calamiteit:  
In de Wkkgz staat het als volgt omschreven: 
"Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit 
van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid”. 
 
Deze schade is gekomen omdat er iets niet goed is gedaan in de zorgverlening (bijvoorbeeld 
onvoldoende handelen volgens de richtlijnen/ professionele standaard). Het zorgproces is niet 
verlopen zoals het vooraf gepland was. Of de patiënt heeft niet de voor hem of haar juiste 
behandeling(en) gekregen en heeft ernstig letsel opgelopen of is overleden. 
 
Complicatie (definitie is niet in regelgeving vastgelegd): 
“Een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener, die voor de 
gezondheid van de cliënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het (be)handelen noodzakelijk is 
dan wel sprake is van onherstelbare schade. 

 
 
 
 

https://vvt.triasweb.nl/driegasthuizengroep.htm
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Melden volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
Verplichte meldingen aan de IGJ door zorgaanbieders betreft: 

 Calamiteiten 

 Geweld in zorgrelatie 

 Ontslag medewerker wegens disfunctioneren. 
 
 
 
Belangrijke punten: 

 De zorgaanbieder moet zelf een onderzoek doen conform de eisen die de IGJ hieraan stelt.  

 De zorgaanbieder moet een externe onafhankelijke voorzitter aanstellen om het onderzoek te 
leiden, als er sprake is van een calamiteit waarbij sprake is van overlijden. 

 De inspectie zal na de melding door de zorgaanbieder contact opnemen met de familie 
(nabestaanden). 

Inleiding 

Veilig incidenten melden 
Om veilig te kunnen melden is een veilige cultuur binnen de organisatie noodzakelijk, waarbij het niet 
gaat om het falen van personen maar om het ontbreken of niet goed functioneren van procedures en 
afspraken. 
Het is belangrijk dat incidenten gebruikt worden om van te leren, zodat de kans op herhaling in de 
toekomst wordt verkleind. Het uiteindelijke doel is de best mogelijke zorg verlenen: veilige zorg voor 
iedereen. 
 
Incidenten worden gemeld in Triasweb, dit is een systeem voor het melden en analyseren van 
incidenten en risico’s. 
 
Calamiteiten moeten binnen maximaal 3 werkdagen aan de inspectie worden gemeld. Is er twijfel of 
het om een calamiteit gaat, dan volgt er een onderzoek door de organisatie en wordt er binnen 
maximaal 6 weken gemeld als blijkt dat het om een calamiteit gaat. Het advies van de inspectie is om 
bij twijfel het incident te melden. 
 
Alle V&V/WMO teams en overige (ondersteunende) afdelingen hebben een eigen teamaccount in 
Triasweb waar de meldingen worden geregistreerd. 
Bij de WMO zijn alle coördinatoren de afhandelaren van de meldingen, binnen de V&V teams is het 
een wijkverpleegkundige of een andere medewerker van het team. Voor de overige (ondersteunende ) 
afdelingen is 1 van de medewerkers de afhandelaar. 
De afhandelaar kan altijd een collega of leidinggevende vragen binnen het systeem om mee te kijken. 
De afhandelaar neemt binnen 14 dagen de melding in behandeling en rond deze waar mogelijk af. 
 
Incidenten worden in de eerste instantie op individueel niveau (cliënt/medewerker) afgehandeld. 
 
De afhandelaar van een V&V team zal binnen het team terug rapporteren in een teamoverleg. Dit is 
een vast agendapunt. De afhandelaar kan op teamniveau een rapportage uit het systeem halen, van 
elke gewenste periode. 
Per kwartaal wordt een rapportage gemaakt van de gemelde incidenten per team/afdeling en op 
organisatieniveau. De informatie wordt geanalyseerd en trends, risico’s en aandachtspunten worden 
opgenomen in de rapportage. De rapportage en analyse wordt in de verbetercommissie besproken, 
daarna worden de betrokken managers geïnformeerd. 
Medewerkers worden op de hoogte gehouden van resultaten en eventueel genomen maatregelen, en 
worden hier indien van toepassing bij betrokken. 

  



Werkinstructie  
 Melden incidenten (MIC/MIM)  

 

Versie 005 (15-12-2017) / Documenteigenaar: TGG Manager V&V, TGG Manager WMO  Pagina 3 van 5 
 

 

Werkwijze 

Stap 

Nr. 
Functie Activiteit 

1.  Medewerkers, 
coördinatoren/ 
wijkverpleegkundigen 
 

Indien er sprake is van één van bovenstaande 
fouten/incidenten/calamiteiten, wordt er direct na de gebeurtenis 
een melding gemaakt. (binnen 24 uur). De melding wordt gedaan in 
Triasweb. De melding wordt gedaan door: 

 Bij voorkeur de directe betrokkene 

 Andere betrokkenen 

 De V&V medewerker kan de informatie m.b.t. het incident 
melden in de web versie van Triasweb op hun telefoon.  

 De WMO medewerker geeft de informatie over het incident 
telefonisch door aan de WMO coördinator, die de informatie 
in Triasweb zet. 

 
Voorbeelden van incidenten die altijd gemeld 
moeten worden:  

· Valincidenten 
· Seksueel misbruik 
· Agressie 
· Diefstal 
· Het vergeten van een handeling 
· Het toedienen van een verkeerde (dosis) medicatie 
· Het vergeten van verstrekken van medicatie 
· Het uitvoeren van een verkeerde handeling 
· Misbruik of vermoeden inname schadelijke stoffen 
· Til-/transferincidenten 
· Verbranden/brand 

2.  Manager, P&O 
medewerker, bestuurders 
en verbetercommissie. 

Calamiteiten, geweld in relatie en ontslag bij disfunctioneren 
Als er sprake is van een (zeer) ernstige gebeurtenis/calamiteit 
dient deze direct, via de coördinator/wijkverpleegkundige bij de 
manager te worden gemeld. In overleg met de bestuurder wordt, 
binnen 3 werkdagen, een melding gemaakt bij de inspectie voor 

de gezondheidzorg (ga naar www.igj.nl  ga naar melden, 
melden als zorgaanbieder) en naar het van toepassing zijnde 
meldingsformulier. 

 Om in te kunnen loggen in het meldingsformulier heb 
je het kamer van koophandel nummer van de vestiging 
waar de calamiteit plaatsvond nodig. Hoofdvestiging 
(Arnhem) 000018280498. 

 
Melden Incidenten Medewerkers 

 Als de calamiteit betrekking heeft op een medewerker 
wordt er direct een melding gedaan bij de 
Arbeidsinspectie, deze melding wordt dan gedaan in 
samenspraak met de afdeling P&O. 

 Het betreft een calamiteit als er blijvend letsel is, een 
ziekenhuisopname nodig is of als de medewerker overlijd 
t.g.v. het arbeidsongeval. 

 Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid telefoon 7x 

24 uur 0800 5151 http://www.inspectieszw.nl/ 
 
Melden incidenten Cliënten 
Er is sprake van een ernstige gebeurtenis/calamiteit in de 
volgende gevallen: 

 Als de cliënt aan de gevolgen overlijdt (binnen 30 dagen).  

http://www.igj.nl/
http://www.inspectieszw.nl/


Werkinstructie  
 Melden incidenten (MIC/MIM)  

 

Versie 005 (15-12-2017) / Documenteigenaar: TGG Manager V&V, TGG Manager WMO  Pagina 4 van 5 
 

 

Stap 

Nr. 
Functie Activiteit 

 Als de cliënt ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel 
oploopt. 

 Als de cliënt in een ziekenhuis opgenomen moet worden 
en/of gebruik moet maken van de eerste hulp van een 
ziekenhuis. 

 Als de cliënt blijvende schade aan de gezondheid oploopt 
(of bij een redelijk medisch vermoeden hiervan). 

  
Deze schade is gekomen omdat er iets niet goed is gedaan in de 
zorgverlening (bijvoorbeeld 
onvoldoende handelen volgens de richtlijnen/ professionele 
standaard). Het zorgproces is niet verlopen zoals het vooraf 
gepland was. Of de patiënt heeft niet de voor hem of haar juiste 

behandeling(en) gekregen en heeft ernstig letsel opgelopen of 

is overleden 

3.  WMO medewerker 
WMO coördinator 
 

 Neemt bij een incident/calamiteit telefonisch contact op 
met zijn/haar coördinator. 

 De coördinator registreert de melding in Triasweb en 
handelt de melding van het incident binnen 14 dagen af, 
betrekt indien nodig een collega of de manager via de 
meelees functie.  

 De coördinator onderneemt indien nodig acties ter 
verdere afhandeling van de melding en/of zet 
verbeteracties uit in Triasweb. 

 Brengt bij ernstige gebeurtenissen/calamiteiten de 
manager, de bestuurder(s), de voorzitter van de (de 
beleidsmedewerker kwaliteit) verbetercommissie direct 
op de hoogte. 

4.  V&V medewerker/ 
Afhandelaar per team 

 De V&V medewerker meldt een incident via de web versie 
van Triasweb op de mobiele telefoon en onderneemt 
indien nodig acties ter verder afhandeling van het 
incident.. 

 De medewerker die de rol van afhandelaar heeft, handelt 
de melding binnen 14 dagen verder af (computer in 
Citrixomgeving), betrekt indien nodig een collega of de 
manager via de meelees functie. 

 De afhandelaar onderneemt indien nodig acties ter 
verdere afhandeling van de melding en/of zet 
verbeteracties uit in Triasweb. 

 Brengt bij ernstige gebeurtenissen/calamiteiten de 
manager, de bestuurder(s), de voorzitter van de (de 
beleidsmedewerker kwaliteit) verbetercommissie direct op 
de hoogte. 

5.  Medewerkers 
ondersteunden afdelingen 
Afhandelaar per afdeling 

 De medewerker meldt een incident via het meldplein in 
Trias web (tegel Melding Incident Thuiszorg). 

 Overige stappen zie bullet 2,3,4 stap nr. 4 
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Stap 

Nr. 
Functie Activiteit 

6.  Beleidsmedewerker 
kwaliteit 

Elk kwartaal een rapportage uitdraaien van alle meldingen uit 
Triasweb en verwerken in de kwartaalrapportage. 

 Aantal meldingen per team/organisatie 

 Soort meldingen 

 Oorzaak van het incident 

 Maatregelen/risico’s 

7.  Verbetercommissie: 
 

 Vergadert 1x per kwartaal 

 Bespreekt de rapportages van alle recente meldingen  

 Adviseert (als hiertoe aanleiding is) het MT om 
maatregelen toe te passen 

 Maakt een jaarverslag van haar werkzaamheden. 

8.  Verbetercommissie: 
Bestuurders 
Cliëntenraad 
Beleidsmedewerker 
kwaliteit 

 Het jaarverslag van de Verbetercommissie wordt 
voorgelegd aan en besproken met de cliëntenraad. 

 Adviezen van de cliëntenraad over voorgenomen 
verbeteracties worden meegenomen in het jaarplan. 

 

Referenties 

 Wkkgz 

 IGJ  

 Inspectie SZW 


