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Melding incidenten beleid 

Belang en reikwijdte van meldingen van incidenten en calamiteiten 

Op basis van artikel 4a van de Kwaliteitswet Zorginstellingen is elke zorgaanbieder verplicht om calamiteiten 
aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg te melden. Onder een calamiteit wordt verstaan: 
‘Iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de 
dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt van de instelling heeft geleid’. 
 
Naast de wettelijke verplichting hechten wij veel waarde aan het melden van incidenten, zodat wij de kwaliteit 
van onze zorg kunnen verbeteren. Om dit te stimuleren streven wij naar een veilige cultuur waar het niet gaat 
om het falen van personen maar om het ontbreken of niet goed functioneren van procedures en afspraken. 
 
Doel  
Het correct en tijdig melden van fouten en incidenten, zodat er preventieve en correctieve maatregelen 
kunnen worden genomen om de veiligheid en de kwaliteit van de zorg en de werkomstandigheden van de 
zorgverleners te vergrootten.  
 
Verbetercommissie 
KAG heeft een verbetercommissie. Het doel is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg. De 
Verbetercommissie bestaat uit:  

 De kwaliteitscoordinator-/ medewerker (voorzitter)  
 Tenminste één behandelaar   
 Tenminste één begeleider 
 Directielid. 

Per incident wordt gekeken of er extra deelnemers gewenst zijn. 
 
Middelen  

 MIC formulier 
 MIZ formulier (melding incidenten zorgverlener) 
 MCC formulier  
 MCZ formulier (melding calamiteiten zorgverlener) 
 Stappenplan na een valincident 
 Incidentencommissie 

 
Begripsbepaling  
Fout:  
Is een afwijking van een situatie ten opzichte van de ideale situatie, met meestal ongewenste gevolgen. Het 
betreft het handelen van zorgverleners of het nalaten van handelen door zorgverleners, waardoor schade 
ontstaat voor een deelnemer/ bewoner of de zorgverlener zelf (inschatten van een situatie, oplossen van een 
probleem, ‘rekenfout’, aandacht in de taakuitvoering). 
  
Ongeluk:  
Is een gebeurtenis waarbij iets misgaat en waarbij meestal schade optreedt. Vaak een van buiten de 
deelnemer/ bewoner of zorgverleners komende gebeurtenis, waardoor schade aan een deelnemer/ bewoner 
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, ongelukken en bijna ongelukken worden incidenten genoemd.  
 
Calamiteit:  
‘Iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de 
dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt van de instelling heeft geleid’. 
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De ervaring leert dat het niet altijd duidelijk is wanneer er bij een val sprake is van een calamiteit. 
 
Wat is een valcalamiteit? 
Er is sprake van een valcalamiteit als aan onderstaande criteria wordt voldaan: 
1) De val is het gevolg van een tekortkoming in de zorg, een tekortkoming betreft o.a.: 
- De organisatie van de zorg; 
- Het beroepsmatig functioneren van de zorgverlener; 
- De zorgverlening na de val (waardoor het letsel niet op tijd is erkend of verergerd); 
én 
2) De val heeft geleid tot het overlijden van de cliënt dan wel een ernstig 
schadelijk gevolg voor de cliënt1.  
 
NB: Een fout of (bijna) ongeluk, waarbij schade aan een zorgverlener ontstaat, of waarbij risico voor schade 
aanwezig is, wordt gemeld op het Melding Incidenten Zorgverlener(MIZ) formulier en ook via de 
Verbetercommissie verder afgehandeld. 

Incident of calamiteit? 

Er is sprake van een ernstige gebeurtenis /calamiteit in de volgende gevallen:  
 Als de deelnemer/ bewoner aan de gevolgen overlijdt.  
 Als deelnemer/ bewoner ernstig lichamelijk of geestelijk letsel oploopt.  
 Als deelnemer/ bewoner in een ziekenhuis opgenomen moet worden en/of gebruik moet maken van 

de eerste hulp van een ziekenhuis.  
 Als deelnemer/ bewoner blijvende schade aan de gezondheid oploopt (of bij een redelijk medisch 

vermoeden hiervan.  
 Als een ander overlijdt door het handelen van deelnemer/bewoner 

 
Voorbeelden van incidenten die altijd gemeld moeten worden:  

 Valincidenten  
 Het toedienen van een verkeerde (dosis) medicatie  
 Het vergeten van verstrekken van medicatie  
 Het vergeten van een handeling  
 Het uitvoeren van een verkeerde handeling  
 Misbruik of vermoeden inname schadelijke stoffen  
 Til/ transfer incidenten  
 Verbranden/brand  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De inspectie rekent een overlijden 30 dagen na de val tot de gevolgen van een val. 
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Stappenplan incidenten en calamiteiten  

Bij valincidenten zie stappenplan na een valincident 

Actie Verantwoordelijke 

A. Direct na een incident 
1. Begeleider verleent direct hulp; bij 

(vermoeden op) letsel of onduidelijkheid 
over de te nemen actie wordt de huisarts (of 
huisartsenpost) ingeschakeld.  

 
2. Het incident wordt gerapporteerd in het 

zorgdossier met in het onderwerp ‘Incident’ 
evenals de acties die zijn genomen en de 
vervolgacties die (multidisciplinair) worden 
afgesproken.  

 
3. Indien mogelijk worden maatregelen 

getroffen om herhaling van het incident 
direct te voorkomen en de gevolgen van het 
incident zoveel mogelijk te beperken.  

 
4. Begeleider informeert de EVB’er over het 

incident. Afgesproken wordt wie de familie 
informeert. 

 

 
Begeleider 
 
 
 
 
Begeleider 
 
 
 
 
 
Betrokken begeleider en EVB’er 
 
 
 
 
Betrokken begeleider en EVB’er 

B1. Procedure na een incident /calamiteit  
Melding binnen 24 uur! 

1. Begeleider stelt (in overleg met kwaliteit 
coördinator) vast of het een calamiteit 
betreft en melding aan IGJ of een interne 
Melding Incidenten Cliënten (MIC) of 
Melding Incidenten Zorgverlener (MIZ) nodig 
is of in geval van de calamiteiten Melding 
Calamiteiten Cliënten (MCC) of Melding 
Calamiteiten Zorgverlener (MCZ) 

 
Bij calamiteit: 

2. Begeleider informeert de directie over de 
calamiteit. In geval van calamiteit in de 
WMO licht de directie ook de GGD regio in. 
 

3. Het MCC of MCZ en, indien van toepassing, 
het IGJ formulier wordt samen met 
kwaliteitscoordinator of directie ingevuld 
door de begeleider. De gebeurtenis wordt 
omschreven samen met de ondernomen 
acties en het (eventueel letsel). Het MCC of 
MCZ (en IGZ) formulier wordt besproken en 
ingeleverd bij de  

 
4. Het formulier wordt opgeslagen in de 

incidentenmap 

 
 
 
Begeleider en kwaliteit coördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleider/ Directie 
 
 
 
Betrokken begeleider en kwaliteit coördinator/ 
directie 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleider 
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Bij incidenten: 

5. Het MIC of MIZ wordt ingevuld door de 
begeleider. De gebeurtenis wordt 
omschreven samen met de ondernomen 
acties en het (eventueel letsel).  
 

6. Het formulier wordt opgeslagen in de 
incidentenmap 

 
Risico analyse 

1. EVB’er (en betrokken begeleider) voeren een 
risico analyse uit. 
 

2. Acties die worden ondernomen op basis van 
de analyse worden opgenomen in het 
begeleidings-/ zorgplan en worden 
uitgevoerd.  

 
3. Afspraken worden gemaakt over de 

evaluatie van de uitgezette acties en worden 
zo nodig bijgesteld.  

 
4. Het incident en de uitgezette acties worden 

besproken met de familie en in het 
zorgplangesprek.  

 
 
Begeleider  
 
 
 
 
Begeleider 
 
 
 
 
EVB’er 
 
 
EVB’er 
 
 
 
EVB’er 
 
 
 
EVB’er 

C. Incidentencommissie (1x per 4 maanden) 
1. Het incident/de calamiteit wordt besproken 

in de incidentencommissie.  
 

2. De incidentencommissie onderzoekt de 
oorzaken van het incident/calamiteit, 
onderzoekt onderliggende structuren en 
doet voorstellen voor primaire, secundaire 
en tertiaire preventie.  

 
3. De incidentencommissie evalueert gedane 

suggesties op succes en stelt deze waar 
nodig bij.  

 
Incidentencommissie 
 

Incidentencommissie 
 
 
 
 
 
Incidentencommissie 
 
 

 


