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1. Opstart hernieuwd meldsysteem vanaf 9 november 2021 

Sinds 2013 biedt het AZJP de mogelijkheid aan de eigen medewerkers om patiëntonveilige incidenten(*) te 

melden via iTask van iProva Infoland. Vanaf het begin werden incidenten via een centraal opvolgsysteem 

opgevolgd en afgehandeld. In totaal waren er 9 centrale coördinatoren verantwoordelijk voor de opvolging van 

de individuele meldingen. Een centrale coördinator is een expert- (staf)medewerker die aan een specifiek 

incidenttype is gekoppeld en vanuit zijn/haar ervaring het incident opvolgt en afhandelt. Een lijst van de centrale 

coördinatoren is beschikbaar thv. team kwaliteit.  

 

Het AZJP volgt de indeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Cel kwaliteit en patiëntveiligheid waarbij er  

13 verschillende incidenttypes bestaan: administratie van zorg, documentatie, proces/procedure van zorg, 

medicatie/IV vloeistoffen, bloed/bloedproducten, voeding, zuurstof/gas/stoom, medische 

hulpmiddelen/apparatuur, gedrag van personeel/patiënt, infrastructuur/gebouw/aanpassingen, 

middelen/organisatie/beheer, infectie en ongeval van de patiënt. Afhankelijk van het incidenttype, waarin het 

incident werd geclassificeerd, onderneemt een welbepaalde centrale coördinator de nodige stappen om een 

individuele melding op te volgen en af te handelen. 

 

Uit een intensieve bevraging via diverse werkgroepen (artsen, hoofdverpleegkundigen en centrale 

coördinatoren) gecombineerd met een ziekenhuisbrede enquête in het najaar van 2021 (met 246 deelnemers) 

blijkt dat een centrale opvolging de huidige verwachtingen omtrent de opvolging en afhandeling van incidenten 

niet meer inlost. Volgende bezorgdheden werden via team kwaliteit verzameld: het meldformulier is te complex, 

het duurt te lang om een meldformulier in te vullen, de opvolging van het incident is niet transparant, er volgt 

geen informatie over de afhandeling en de verbeteracties, het is niet duidelijk wie een incident afhandelt,… . 

Vervolgens heeft team kwaliteit een analyse uitgevoerd op de inhoud van de incidenten die geregistreerd 

werden tot september 2021. Bijna 40% van de incidenten werden gemeld vanuit een frustratie, een klacht over 

een disfunctionerende medewerker, de vraag om ontslag van een medewerker, afspraken die niet werden 

nageleefd, ontevredenheid over dienstoverschrijdende communicatie en samenwerking tussen afdelingen 

en/of teams. Opvallende vaststelling: het incident werd vaak beschreven vanuit het standpunt van de 

medewerker en niet vanuit de (potentiële) schade voor de patiënt. Onrechtstreeks heeft dit type incidenten 

evenzeer impact op de veiligheid en kwaliteit van zorg en is een opvolging van het incident zeker noodzakelijk, 

doch is het incidentmeldsysteem een registratietool om onveilige situaties te melden vanuit de invalshoek van 

een patiënt of bezoeker. Een incident kan vervolgens, vanuit een “no blame, no shame” aanpak, een unieke kans 

bieden om te leren uit het incident en acties te ondernemen om herhaling te voorkomen.  

 

Daarnaast werden de richtlijnen, opgesteld door het FOD, over de definiëring van een incident en interpretatie 

van de graad van schade tgv. het incident voor de patiënt niet eenduidig opgevolgd. Incidenten werden hierdoor 

soms verkeerdelijk aanvaard of afgewezen.  
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De “graad van schade” werd niet geïnterpreteerd als “graad van schade voor de patiënt als gevolg van het 

incident” maar eerder als “graad van emotionaliteit die door de melder werd ervaren”.  Het opladen van correcte 

incidenten, in het kader van onze deelname aan de P4P-indicatorenset 2020 met als onderdeel “Implementatie 

VMS: % conform gecodeerde incidentmeldingen”, kon niet meer gegarandeerd worden. Zeker in het kader van 

een mogelijks toekomstige benchmarking is het belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan de juiste 

definities. Eénmaal per jaar laadt team kwaliteit (periode maart-april) de incidentmeldingen op in het 

programma van FOD cel kwaliteit en patiëntveiligheid. Vanaf 2022 volgen we hiervoor de registratie op basis 

van taxonomie 3.0, met als minimale dataset: incidenttype, incidentkarakteristieken, gevolgen voor de patiënt 

en gevolgen voor de organisatie.  

 

Om tegemoet te komen aan alle bezorgdheden omtrent het centraal opvolgsysteem heeft team kwaliteit, samen 

met de verschillende werkgroepen, een volledig hernieuwd decentraal meldsysteem ontwikkeld. Ervaringen 

aangebracht door de BRIANT-kwaliteitscoördinatoren met het eigen incidentmeldsysteem werden eveneens 

mee in de analyse genomen. 

 

Op 9 november 2021 is het AZJP gestart met een decentraal opvolgsysteem met volgende aanpassingen: 

 In totaal staan 44 speciaal getrainde decentrale coördinatoren, en hun eigen decentraal team, garant 

voor de opvolging en afhandeling van incidenten op de eigen afdeling en dit op basis van een “no 

blame, no shame” benadering. Achter elke decentrale coördinator staat een vervangende decentrale 

coördinator mee garant voor de continuïteit van de opvolging en afhandeling van incidenten. Elke 

decentrale coördinator en zijn/haar vervanger heeft een 8 uur durende interne opleiding gevolgd, 

inclusief het afleggen van een kennistest waarop min. 73% moest behaald worden. Team kwaliteit 

staat in voor de organisatie en uitvoering van de interne opleidingen. 

 De centrale coördinatoren zijn niet verantwoordelijk voor het opvolgen van individuele incidenten 

maar wel voor het opstarten en opvolgen van ziekenhuisbrede verbeteracties in het kader van het 

eigen incidenttype. Zij rapporteren op maandelijkse basis in het Comité Q&S over de incidenten binnen 

het eigen incidenttype. Decentrale coördinatoren kunnen tevens ondersteuning en advies inroepen 

van een centrale coördinator bij de afhandeling van een incident. 

 Een volledig nieuw meldformulier werd opgesteld voor de melder. De invultijd bedraagt maximaal 3 

minuten. 

 Een volledig nieuw coördinatorformulier werd opgesteld voor de decentrale coördinator. De invultijd 

bedraagt maximaal 7 minuten. 

 Medische incidenten kunnen door de decentrale coördinator geëscaleerd worden naar de 

kwaliteitsarts. Hij/zij heeft een coördinerende functie en zal een medisch incident doorgeven aan het 

betrokken medisch decentraal team voor verdere opvolging en afhandeling. Basisoorzaken en 

verbeteracties worden door het betrokken medisch decentraal team gecommuniceerd aan de 

kwaliteitsarts. Het coördinatorformulier wordt ingevuld door de kwaliteitsarts. 
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 Medische incidenten worden tijdens een structureel overleg tussen de kwaliteitsarts en de hoofdarts 

op maandelijkse basis besproken. 

 Niet-medische incidenten worden afgehandeld door het decentraal team waar het incident is ontstaan 

en dit onder begeleiding van de decentrale coördinator die verantwoordelijk is voor de opvolging en 

afhandeling van het incident. 

 Incidenten waarbij er sprake is van ernstige schade bij de patiënt tgv. het incident worden voor een 

retrospectieve analyse geëscaleerd naar team kwaliteit.  

 Een speciaal samengesteld crisisteam wordt geactiveerd voor de opvolging van incidenten met 

ernstige schade voor de patiënt of overlijden tgv een patiëntonveilige situatie. Team kwaliteit 

coördineert het overleg en fungeert als het centraal aanspreekpunt.  

 Een volledige nieuwe automatische mailing werd opgesteld voor de melder, de hoofdbehandelaar, de 

decentrale coördinator en het crisisteam. Bijzondere aandacht wordt besteed aan duidelijke 

transparante communicatie over het aanvaarden van een melding, wie de coördinatie over de melding 

heeft, de eventuele motivatie voor het afwijzen van een melding, de termijn waarin de melding zal 

worden afgerond, de basisoorzaken en de verbeteracties. 

 Data over de incidenten wordt geprojecteerd op de kwaliteitsborden. 

 Het is sterk aangeraden om tijdens de teamvergaderingen, zowel binnen het verpleegkundig 

departement als binnen het medisch departement, de stand van zaken omtrent incidenten op de eigen 

afdeling te bespreken. 

 Binnen het zorgdepartement worden incidenten besproken tijdens het structureel maandelijks overleg 

tussen de hoofdverpleegkundigen en zorgmanagers. 

 Datarapportage staat ter beschikking voor zorgmanagers, directie patiëntenzorg, algemene directie en 

hoofdarts. Ook elke decentrale coördinator heeft toegang tot de data op de eigen afdeling en 

ziekenhuisbreed. Medische departementshoofden en –diensthoofden kunnen op eigen vraag, gericht 

aan team kwaliteit, toegang krijgen tot de data binnen de eigen afdeling. 

 Incidenten worden beschreven vanuit de invalshoek van de patiënt/bezoeker. 

 Het aanvaarden/afwijzen van incidenten en de inschatting van de ernst van de graad van schade tgv. 

het incident voor de patiënt/bezoeker gebeurt aan de hand van de richtlijnen van het FOD. Hiervoor 

heeft team kwaliteit een beslissingsboom ontwikkeld om de inschatting op een objectieve wijze uit te 

voeren. 

 Een volledige nieuwe procedure, een handleiding iTask en bijhorende beslissingsbomen staan ter 

beschikking via het documentbeheersysteem. 
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2. Totaal aantal incidenten 2021 

Nota: 

Zie bijlage 2 voor het stappenplan om een melding af te wijzen of aanvaarden. Dit stappenplan is gebaseerd op 

de richtlijnen van het FOD. 

 

2.1 Data oud meldsysteem – 1 januari 2018 tot 8 november 2021. 

De stijgende trend, zichtbaar vanaf kwartaal 2 in 2020, bleef globaal behouden gedurende de rest van 2020 en 

2021. Hoogstwaarschijnlijk heeft de uitwerking van het implementatieplan samen met de diverse werkgroepen 

gezorgd voor een aanhoudende focus op de mogelijkheid tot het registreren van incidenten. De plotse sterke 

daling in het 4e kwartaal van 2021 is te verklaren doordat het hernieuwd incidentmeldsysteem is opgestart op 9 

november 2021 en een volledige andere dataregistratie werd opgericht. Kwartaal 4 is bijgevolg niet 

representatief en onvolledig. 

 

Grafiek 1. Totaal aantal incidentmeldingen per kwartaal en jaar van 2018 tot en met 2021. 

 

 

2.2 Data oud meldsysteem (centrale opvolging) – 1 januari 2021 tot en met 8 november 

2021. 

Gemiddeld werden er 55 incidenten/maand geregistreerd (range 44-81, excl. november en december) tijdens 

2021. De richtlijnen van het FOD inzake wel/niet aanvaarden van incidenten waren niet gekend bij de centrale 

coördinatoren. 
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Grafiek 2. Aantal incidentmeldingen maandelijkse weergave - van 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021. 

 

2.3 Data hernieuwd meldsysteem (decentrale opvolging) – vanaf 9 november 2021 tot en 

met 31 januari 2022. 

Inclusie: openstaande en afgesloten meldingen (n= 141). 

Exclusie: Het incidenttype “gedrag van personeel/patiënt” wordt geregistreerd via een afzonderlijk 

meldformulier “ongepast gedrag/agressie”. De cijfergegevens worden door de preventieadviseur opgevolgd en 

verwerkt via een afzonderlijke datarapportage en jaarverslag. 

 

Gemiddeld werden er 47 incidenten/maand geregistreerd (range 40-58, november is een onvolledige maand). 

De richtlijnen van het FOD inzake wel/niet aanvaarden van incidenten zijn gekend bij de decentrale 

coördinatoren na een intensieve opleiding. 

 

 

Grafiek 3. Aantal incidentmeldingen maandelijkse weergave - van 9 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 

Gemiddeld worden er 5 incidenten/maand afgewezen (range 3-8). 
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Op basis van het de FOD richtlijnen kunnen decentrale coördinatoren incidenten afwijzen. Team kwaliteit 

ontvangt een automatische mail wanneer een incident wordt afgewezen en kijkt na of de richtlijnen van het FOD 

gerespecteerd zijn. Indien dit niet het geval is wordt er een gesprek aangegaan met de decentrale coördinator 

waarna het incident opnieuw geactiveerd kan worden voor verdere opvolging en afhandeling. Bij nazicht van de 

afgewezen meldingen werden volgende redenen genoteerd: er werd een verkeerd formulier ingevuld, een 

klacht van een patiënt werd genoteerd via het incidentmeldsysteem, frustratie over personeelsbezetting, een 

IT-probleem werd aangemeld via het incidentmeldsysteem i.p.v. Ultimo,… . 

 

Grafiek 4. Aantal afgewezen incidentmeldingen per maand – van 9 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 
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3. Totaal aantal incidenten per ziekenhuisafdeling, gecombineerd met graad van 

schade 

3.1 Data oud meldsysteem (centrale opvolging) – 1 januari 2021 tot en met 8 november 

2021. 

Volgende ziekenhuisafdelingen scoren het hoogst: Spoedgevallen (n=76), Geriatrie 1 (n=63) en Operatiekwartier 

& recovery (n=44). Incidenten worden geregistreerd op basis van de locatie waar het incident ontdekt is. 

 

 

Grafiek 5. Het totaal aantal incidenten per ziekenhuisafdeling, gecombineerd met ernstgraad - van 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 

2021. 

 

3.2 Data hernieuwd meldsysteem (decentrale opvolging) – vanaf 9 november 2021 tot en 

met 31 januari 2022. 

Inclusie: openstaande en afgesloten incidenten (n= 141). 

 

Volgende ziekenhuisafdelingen scoren het hoogst: Spoedgevallen (n=30), Geriatrie 1 (n=19) en Radiologie 

(n=16). Incidenten in het hernieuwd meldsysteem worden geregistreerd op de locatie waar het incident is 

ontstaan en niet meer op basis van de afdeling waar het incident ontdekt wordt.  
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Grafiek 6. Het totaal aantal incidenten per ziekenhuisafdeling, gecombineerd met ernstgraad – van 9 november 2021 tot en met 31 januari 

2022 

 

Waar er in het oud meldsysteem voornamelijk op verpleegafdelingen kon gemeld worden werd er in het 

hernieuwd meldsysteem een forse uitbreiding voorzien van potentiële locaties. Melders kunnen kiezen uit 71 

locaties. Aan elke locatie werd een getrainde decentrale coördinator gekoppeld, die het incident zal opvolgen 

en afhandelen. Zo kunnen er incidenten gemeld worden thv. IT-afdeling, aankoopdienst, technische dienst, 

onthaal, de inschrijvingsbalie, afsprakenbalie, liften, parking, rouwkamer,… . Ook kunnen er incidenten 

geregistreerd worden over externe ziekenwagens, zorgverleners, ziekenhuizen,… .  

 

 

4. Het totaal aantal incidenten ingedeeld per incidenttype 

Nota:  

Omschrijving incidenttypes zie bijlage 4. 

De indeling en definiëring m.b.t. incidenttypes wordt opgelegd door het FOD en maakt deel uit van de taxonomie 

3.0 die jaarlijks wordt doorgegeven in het kader van het P4P-programma 2020.  

 

4.1 Data oud meldsysteem (centrale opvolging) – 1 januari 2021 tot en met 8 november 

2021. 

De keuze m.b.t. het incidenttype lag in het oud meldsysteem in handen van de melder en werd mogelijks 

achteraf nog gecorrigeerd door de centrale coördinator.  
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De meest voorkomende incidenttypes zijn proces/procedure van zorg (26%), ongeval van de patiënt (24%) en 

gedrag van personeel/patiënt (11%). Slechts 3% van de incidenten is gekoppeld aan het incident medicatie/IV 

vloeistoffen. In het AZJP staat dit incidenttype, in 2021, op de 8e plaats van geregistreerde incidenttypes. 

 

Grafiek 7. Het totaal aantal incidenten ingedeeld volgens incidenttype - van 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021. 

 

4.2 Data hernieuwd meldsysteem (decentrale opvolging) – vanaf 9 november 2021 tot en 

met 31 januari 2022. 

 
Inclusie: afgesloten incidenten (n=87). 

 

De keuze m.b.t. het incidenttype ligt in het hernieuwd meldsysteem in handen van de decentrale coördinator, 

waar tijdens de opleidingsdag de definiëring van het FOD werd toegelicht. De meest voorkomende incidenttypes 

zijn ongeval van de patiënt (29%), proces/procedure van zorg (25%) en medicatie/IV vloeistoffen (16%).  
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Grafiek 8. Het totaal aantal incidenten ingedeeld volgens incidenttype – van 9 november 2021 tot en met 31 januari 2022, enkel voor de 

gearchiveerde incidenten. 

 

Naar aanleiding van de opstart van het hernieuwd incidentmeldsysteem vragen we aan de medewerkers om elk 

ongeval van de patiënt en medicatiefout te registreren, alsook suïcide en suïcidepogingen. Tijdens 2022 zal er 

rond deze incidenttypes een actieve sensibilisatie gebeuren a.d.h.v. K-filmpjes die via het intern 

communicatieplatform Spencer gelanceerd zullen worden door team kwaliteit. 

 

 

5. Graad van schade tgv. het incident voor de patiënt 

Nota:  

Stappenplan om de graad van schade tgv. het incident voor de patiënt te beoordelen: zie bijlage 3.  

De graad van schade tgv. het incident voor de patiënt is één van de verplichte onderdelen die via de taxonomie 

versie 3.0 worden opgeladen in het kader van het P4P-programma. 
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5.1 Data oud meldsysteem (centrale opvolging) – 1 januari 2018 tot en met 8 november 

2021. 

De graad van schade van het incident werd in het oud incidentmeldsysteem beoordeeld door de melder.  De 

inschatting kon nadien nog gecorrigeerd worden door de centrale coördinator of team kwaliteit. Hoewel er in 

het meldformulier een pop-up verscheen om de graad van schade tgv. het incident voor de patiënt te 

beoordelen, werd dit veelal niet gevolgd. De graad van schade  werd mogelijks beïnvloed door een emotionele 

inschaling door de melder en was niet gebaseerd op basis van de door de FOD uitgewerkte richtlijnen. 

 

De graad van schade “geen” is het meest voorkomende type en dit doorheen de verschillende jaren. Incidenten 

met graad van schade “ernstig” en “overlijden” worden in het maandelijks Comité Q&S besproken en krijgt de 

hoogste prioriteit bij het uitzetten van verbeteracties.  

 

Grafiek 9. Overzicht graad van schade voor de patiënt - 1 januari 2018 – 08 november 2021. 

 

5.2 Data hernieuwd meldsysteem (decentrale opvolging) – vanaf 9 november 2021 tot en 

met 31 januari 2022. 

 
Inclusie: afgesloten incidenten (n= 87). 

 

Net zoals in de voorgaande jaren blijft het merendeel van de incidenten ingeschaald volgens “geen schade voor 

de patiënt”, in mindere mate “lichte” of “matige” schade. 
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Grafiek 10. Overzicht graad van schade voor de patiënt - van 9 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 

 

In het hernieuwd incidentmeldsysteem wordt er gebruik gemaakt van een kleurencode voor de risicomatrix, 

met name groen (laag risico op herhaling), geel (gemiddeld risico op herhaling), oranje (hoog risico op herhaling) 

en rood (zeer hoog risico op herhaling). De kleurcode wordt automatisch berekend op basis van ernst van het 

incident en herhalingsfrequentie. Beide gegevens worden ingebracht door de decentrale coördinator. Aan de 

hand van deze kleurencode kan de decentrale coördinator verifiëren welke incidenten prioritair met het 

decentraal team dienen geanalyseerd en opgenomen te worden.  

 

Een zeer grote meerderheid van de incidenten wordt ingeschaald volgens een laag risico op herhaling (groene 

kleur). 

 

Grafiek 11. Overzicht aantal incidentmeldingen per kleurcode van risicomatrix, van 9 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 

 

 

6. Incidenten met graad van schade “ernstig” of “”overlijden”, data hernieuwd 
meldsysteem (decentrale opvolging) – vanaf 9 november 2021 tot en met 31 
januari 2022. 
 
Inclusie: afgesloten incidenten (n=87). 

 

Geen enkel van de geregistreerde incidenten sinds 9 november 2021 werd als “ernstig” of “overlijden” 

geclassificeerd. Indien een incident als “ernstig” geclassificeerd wordt of wanneer een incident heeft geleid tot 

een overlijden, ontvangt team kwaliteit samen met het crisisteam een mail waarna het crisisoverleg kan 

georganiseerd worden voor interne en externe communicatie. Team kwaliteit zorgt voor een retrospectieve 

analyse en de organisatie van het overleg van het crisisteam. 
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7. Verbeteracties, data hernieuwd meldsysteem (decentrale opvolging) – vanaf 9 
november 2021 tot en met 31 januari 2022. 
 
Inclusie: afgesloten incidenten (n=87). 

 

Het hernieuwd incidentmeldsysteem maakt niet langer gebruik van de vooraf ingevulde opties die door iProva 

worden aangeboden. Deze opties waren te beperkt en gaven geen specifieke informatie over de verbeteracties. 

Zo stond “opleiding” steevast als hoogste verbeteractie maar kon er geen informatie gegeven worden over 

welke opleidingen en aan wie de opleiding werd gegeven. Voor het registreren van de verbeteracties wordt 

momenteel gebruik gemaakt van een open veld waarin de decentrale coördinator kan noteren welke acties er 

werden voorzien. In de helft van de coördinatorformulieren beschrijft de decentrale coördinatoren een 

(verbeter)actie. 

 

Het open veld biedt de mogelijkheid tot meer specifieke informatie maar bemoeilijkt een objectieve registratie 

volgens topics. Op lange termijn voorziet team kwaliteit de ontwikkeling van een centraal verbeterplatform waar 

zowel de interne verbeteracties (afkomstig uit het incidentmeldsysteem, interne audits, veiligheidsrondes,…) en 

externe verbeteracties (afkomstig uit verslagen van zorginspecties, qualicoraudits, VIKZ-indicatoren,…) 

samengevoegd worden. Vervolgens kan er per topic een eigenaar gekoppeld worden die verantwoordelijk is 

voor het ontwikkelen van verbeteracties.  Ook de opvolging en evaluatie enkele maanden na implementatie van 

een verbeteractie kan overzichtelijk worden geregistreerd. Het huidige softwarepakket iTask van iProva biedt 

een mogelijkheid voor het ontwikkelen van een centraal verbeterplatform in het AZJP. Team kwaliteit zorgt voor 

de uitwerking en implementatie van het centraal verbeterplatform onder coaching van Qualicor. Implementatie 

is voorzien eind 2022. 

 

In afwachting van de implementatie van een centraal verbeterplatform biedt het Comité Q&S een alternatief 

platform om de verbeteracties van de decentrale teams terug te koppelen. De centrale coördinatoren 

presenteren maandelijks de bevindingen en tendensen over de incidenten binnen het eigen incidenttype. De 

kwaliteitsarts geeft eveneens een tendens van de medische incidenten. Het Comité Q&S kan op basis van deze 

bevindingen topics definiëren die voor een ziekenhuisbrede uitrol verder ontwikkeld moeten worden. Er kan 

vervolgens een actieplan opgesteld worden met uiteindelijke implementatie binnen de drie maanden. Deze 

werkwijze is nieuw en zal doorheen 2022 bijgestuurd worden. 
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8. Gevolgen voor de organisatie, data hernieuwd meldsysteem (decentrale 
opvolging) – vanaf 9 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 
 
Inclusie:  afgesloten incidenten (n=102). 

 

De gevolgen voor de organisatie is één van de verplichte onderdelen die via de taxonomie versie 3.0 worden 

opgeladen in het kader van het P4P-programma. De beoordeling van de gevolgen voor de organisatie ligt in 

handen van de decentrale coördinator en wordt genoteerd via het coördinatorformulier. 

 

De meerderheid (62%) van de incidenten wordt afgesloten met “geen gevolgen voor de organisatie”. In een 

sterke minderheid van de incidenten wordt “beschadiging van de goede naam van het ziekenhuis” en “verlengde 

opnameduur” genoteerd als mogelijk gevolg. 

 

 

Grafiek 12. Overzicht gevolgen voor de organisatie, van 9 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 

 

 

9. Extra vaststellingen geëxtraheerd uit de data van het hernieuwd meldsysteem 

(decentrale opvolging) – vanaf 9 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 

Inclusie: afgesloten incidenten (n=87). 

 

9.1 incidenten versus bijna-incidenten 

Het incidentmeldsysteem wordt voornamelijk gebruikt om incidenten te registreren. Ongeveer 70% van de 

meldingen zijn incidenten die retrospectief geanalyseerd worden. Bijna-incidenten vormen een minderheid in 

het incidentmeldsysteem.  
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Een bijna-incident is een incident waarbij de gevolgen op tijd zijn onderkend en gecorrigeerd, waardoor de 

patiënt/bezoeker per definitie geen schade heeft ondervonden. Op lange termijn zou team kwaliteit willen 

inzetten op een verschuiving naar het meer registreren van bijna-incidenten. Aan de slag gaan met bijna-

incidenten biedt dezelfde leeropportuniteit als het opvolgen en afhandelen van incidenten. Het grote verschil is 

dat de patiënt geen enkele potentiële schade kan oplopen doordat het incident tijdig werd gedetecteerd. 

 

9.2 Aantal openstaande versus afgewerkt incidenten 

Bijna 63% van de incidenten is afgesloten en gearchiveerd. 13% van de incidenten werd afgewezen. De 

verschillende redenen om een incident af te wijzen staan in hoofdstuk 2.3.  

24% van de incidenten staan nog open voor afhandeling en afwerking door de decentrale coördinatoren. 

 

Operatiekwartier en Heelkunde 1 hebben nog geen enkel incident afgewerkt. Afdelingen waar de incidenten 

zonder decentrale opvolging blijven worden gecontacteerd door team kwaliteit. Een ondersteuningsplan wordt 

uitgewerkt samen met de betrokken decentrale coördinator. De bevindingen en afspraken worden door team 

kwaliteit op regelmatige basis gedeeld met zorgmanagement. 

 

Spoedgevallen, Geriatrie 1 en Radiologie zijn de afdelingen waar de meeste incidenten ontstaan zijn en hebben 

ook de meeste incidenten afgewerkt. 

 

Team kwaliteit staat steeds ter beschikking voor ondersteuning bij het invullen van het coördinatorformulier, 

het opvolgen en afhandelen van incidenten door de decentrale teams en eventuele vragen bij de opvolging van 

procedure of beslissingsbomen.  

 

Team HR voorziet, eveneens op vraag van de decentrale coördinator, ondersteuning. Het opvolgen en 

afhandelen van incidenten met het eigen decentraal team vergt immers bepaalde competenties en kan een 

uitdaging vormen. Team HR kan handvaten aanbieden om het eigen decentraal team systematisch en 

onderbouwd te laten stijgen op de veiligheidsladder. De veiligheidsladder onderkent vijf treden. De 

laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een decentraal team zich op het gebied van 

veiligheidsbewustzijn bevindt. Inzetten op een positieve veiligheidscultuur en een “no blame, no shame”-

benadering bij het opvolgen en afhandelen van incidenten vergt verscheidene leidinggevende en coachende 

competenties. 
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Bron: Presentatie cliëntveiligheid door Qualicor Europe 10 februari 2022 

 

9.3 Anonieme versus niet anonieme meldformulieren 

Een grote meerderheid (gemiddeld 80%) van de melders laat zijn eigen persoonsgegevens achter zodat ze 

geïnformeerd kunnen worden over de opvolging en afhandeling van het incident dat ze hebben geregistreerd.  

 

53% van de melders wordt effectief gecontacteerd door de decentrale coördinator. 6% van de melders is niet 

bereikbaar voor de decentrale coördinator.  

 

Bijna 20% van de melders wordt niet gecontacteerd. De redenen om geen contact op te nemen met de melder 

wordt niet geregistreerd via het coördinatorformulier maar kan wel aan de hand van het dashboard ter sprake 

komen tijdens het structureel overleg tussen de decentrale coördinator en de zorgmanager. 

 

Opvallend is dat 22% van de melders bewust kiest voor een niet anonieme melding en dit ook noteert in het 

meldformulier maar dan (niet opzettelijk) het incident registreert via het groepsaccount waardoor de melder 

niet gecontacteerd kan worden.  

 

Voor de groep melders die niet anoniem een melding registreren maar uiteindelijk niet gecontacteerd worden 

door de decentrale coördinator en de groep melders die onopzettelijk een incident registreren via een 

groepsaccount dienen er specifieke sensibiliseringsacties opgezet te worden vanuit team kwaliteit. Inzetten op 
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korte K-filmpjes waarin de registratie van een incident wordt getoond staat op de planning voor het voorjaar 

2022. Communicatie via beeld heeft de voorkeur, aangevuld met korte herhaaldelijke berichten op Spencer. 

 

9.4 Incidenten doorverwezen naar de kwaliteitsarts 

Inclusie: afgesloten incidenten (n= 6). 

Bevindingen: 

 Ongeveer 3% betreft medische incidenten, deze worden door de decentrale coördinator doorgestuurd naar 

de kwaliteitsarts.  

 November 1 melding, december 2 en januari 3 afgesloten incidenten. 

 Voor alle incidenten is de graad van schade tgv. het incident voor de patiënt geclassificeerd volgens “geen”. 

 De kleurscore voor de risicomatrix kleurt volledig groen (lage kans op herhaling). 

 Incidenttypes zijn administratie van zorg (50%), medicatie/IV vloeistoffen (17%) en 

middelen/organisatie/beheer (17%). 

 Medische incidenten ontstaan thv. spoedgevallen, consultaties en revalidatie. 

 100% van de melder heeft zijn/haar gegevens achtergelaten. Bijna 67% van de melders werd gecontacteerd. 

De melders die niet werden bereikt zijn melders die via een groepsaccount een incident hebben 

geregistreerd of die onbereikbaar zijn. 

 In 67% van de incidenten wordt het decentraal medisch team betrokken voor het identificeren van de 

basisoorzaken. Uiteindelijk wordt er voor 67% van de medische incidenten een verbeteractie geformuleerd. 

 De naam van de hoofdbehandelaar wordt in 83% van de coördinatorformulieren genoteerd. 

 In geen enkel medisch incident werd de patiënt geïnformeerd over het incident of wordt de patiënt/familie 

betrokken bij het afhandelen van het incident. 

 

9.5 Teambespreking 

Momenteel wordt het decentraal team bij slechts de helft van de incidenten betrokken (51%). Onderzoek wijst 

uit dat, als het decentraal team betrokken wordt in de zoektocht naar basisoorzaken en het voorstellen van 

verbeteracties, er een hogere veiligheidscultuur ontstaat. Er ontstaat een grotere alertheid door het decentraal 

team voor het detecteren en voorkomen van andere patiëntonveilige situaties.  

Het hernieuwd incidentmeldsysteem vergt andere leidinggevende en coachende competenties bij de decentrale 

coördinatoren. Zie ook bevindingen in hoofdstuk 9.2. Eén van de uitgangspunten in het hernieuwd 

incidentmeldsysteem is het organiseren van structurele en informele overlegmomenten doorheen de dag met 

het aanwezige decentrale team. Uit de cijfergegevens blijkt momenteel dat de decentrale coördinatoren,  voor 

de helft van de meldingen, de voorkeur geven om het decentrale team niet te belasten met de analyse van een 

incident. 
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Team kwaliteit heeft ad random 4 afdelingen gecontacteerd met de vraag welke actie de decentrale coördinator 

effectief heeft ondernomen na het ontvangen van een incident. Elke bevraagde decentrale coördinator heeft 

meegedeeld dat er een onderhoud volgde met diegene die het incident heeft veroorzaakt. Zeker één 

personeelslid werd, na een incident, doorgestuurd naar HR voor verdere gesprekken en een eventueel ontslag. 

Het incident werd toegevoegd aan een eerder dossier en als bijkomend argument gebruikt voor een mogelijk 

ontslag. Uit deze informele gesprekken blijkt dat verdere ondersteuning van de decentrale coördinatoren in het 

ontwikkelen van een “no blame, no shame”-cultuur nog een duidelijk verbeterpotentieel ligt.  Het doel van het 

incidentmeldsysteem is een veiligheidscultuur te ontwikkelen waarbij er niet gezocht wordt naar schuldigen 

maar waar een decentraal team samen zoekt naar de vele basisoorzaken en samen verbeteracties formuleert 

om de herhalingslus te doorbreken. Zoeken naar een enkele schuldige en deze persoon terecht wijzen zal de 

herhaling van het incident niet voorkomen. Iedere andere zorgmedewerker kan hetzelfde overkomen. Team 

kwaliteit zoekt verder naar een strategie om decentrale coördinatoren verder te ondersteunen in de 

ontwikkeling van een veilige meldcultuur.  

 

9.6 Hoofdbehandelaar en betrokkenheid patiënt/familie 

In bijna 65% van de coördinatorformulieren wordt de identiteit van de hoofdbehandelaar van de patiënt 

genoteerd door de decentrale coördinator. Dit betekent niet dat er 65 verschillende hoofdbehandelaars werden 

geregistreerd. Het is mogelijk dat eenzelfde hoofdbehandelaar in verschillende coördinatorformulieren staat. 

 

De hoofdbehandelaar ontvangt een automatische mail wanneer een decentrale coördinator  een incident 

aanvaardt. In de automatische mail staat informatie over de inhoud van het incident, de identiteit van de 

decentrale coördinator, de afdeling waarop het incident is ontstaan, het stappenplan van de opvolging en 

afhandeling van een incident en de tijd waarin het incident zal worden afgesloten. De hoofdbehandelaar krijgt 

hierdoor de mogelijkheid om deel te nemen aan de opvolging en afhandeling van incidenten waarbij zijn/haar 

patiënt is betrokken. Wanneer een incident effectief wordt afgesloten door de decentrale coördinator zal de 

hoofdbehandelaar een laatste mail ontvangen met details over de basisoorzaken en verbeteracties.  

 

De decentrale coördinator noteert in het coördinatorformulier of de patiënt/familie via de hoofdbehandelaar 

geïnformeerd werd over het incident en of de patiënt/familie betrokken is bij de afhandeling en opvolging van 

het incident. Volgens de decentrale coördinatoren wordt bij 13% van de incidenten de patiënt en/of zijn familie 

geïnformeerd  over de patiëntonveilige situatie. In net geen 9% van de incidenten wordt de patiënt en/of zijn 

familie betrokken bij de afhandeling van een incident. Deze cijfers tonen de moeilijke evenwichtsoefening aan 

die er bestaat over het topic open disclosure versus de mogelijke juridische gevolgen van incidenten. Een 

bezorgdheid die gedeeld werd tijdens een presentatie over het incidentmeldsysteem binnen het medisch 

departement. In mei 2021 hebben het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) en het Vlaams 

Patiëntenplatform (VPP)  hun raamwerk rond open disclosure voorgesteld.  
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Een raamwerk dat houvast geeft aan zorgorganisaties wanneer de zorg voor een patiënt niet loopt zoals 

verwacht, namelijk wanneer er een patiëntveiligheidsincident optreedt. In totaal werkten 8 verschillende 

organisaties samen aan dit raamwerk. Dit document, samen met een flowchart, werd bezorgd door team 

kwaliteit aan de hoofdarts en aan de kwaliteitsarts met de vraag om binnen AZJP tot richtlijnen en adviezen te 

komen m.b.t. open disclosure. Het initiatief voor de verdere ontwikkeling van een intern beleid omtrent open 

disclosure ligt bij het MBC.  

Van zodra de pandemie het toelaat om opnieuw samenkomsten te organiseren zal het AZJP inspanningen 

leveren om rond dit actueel topic een symposium voor artsen en andere zorgverleners te organiseren. 

 

9.7 Functie melder en werkzaam in welk team 

De identiteitsgegevens van de melder maken onderdeel uit van de vertrouwelijke velden en de kennis ervan 

behoort enkel toe aan de decentrale coördinator, die het incident behandelt, en team kwaliteit. Het installeren 

van een veilige meldcultuur en een nastreven van een “no blame, no shame”-attitude is de basis van het 

hernieuwd meldsysteem. Het noteren van namen van betrokkenen in het vrij veld over de beschrijving van het 

incident wordt niet meer toegelaten. De namen worden systematisch verwijderd door de decentrale 

coördinator. Enkel de functies van de betrokken mogen genoteerd worden. Van zodra een incident wordt 

afgesloten worden de vertrouwelijke velden (identiteit melder en betrokken patiënt) sowieso automatisch 

verwijderd.  

 

Een meerderheid van de melders is tewerkgesteld in het verpleegkundig kader. Deze groep wordt gevolgd door 

het medisch departement, het ondersteunend departement, het paramedisch departement en uiteindelijk het 

verzorgend personeel. Bij nazicht data blijkt dat in 52% van de meldformulieren geen functie werd genoteerd. 

Dit is vreemd want het noteren van de functie van de melder is een verplicht veld. Team kwaliteit heeft hiervoor 

de instellingen in iProva nagekeken en een aanpassing doorgevoerd zodat er geen lege velden meer kunnen 

ontstaan na archivering van het incident. 

 

De teams die toppers zijn in het registreren van incidenten zijn Geriatrie 1, Pediatrie en Radiologie. De 

medewerkers van deze afdelingen maken gebruik van het incidentmeldsysteem voor het registreren van 

patiëntonveilige situaties. Ook hier zien we nazicht van de data dat in 20% van de meldformulieren de dienst 

van de melder niet werd genoteerd. Dit is eveneens vreemd want het noteren van de afdeling van de melder is 

een verplicht veld. Team kwaliteit zal hiervoor de software van iProva nakijken op zoek naar een mogelijke 

instellingsfout. 
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Grafiek 13. Overzicht afdeling van de melder, van 9 november 2021 tot en met 31 januari 2022. 

 

10. Concrete verbeteracties 
 
Hieronder een overzicht van concrete verbeteracties die werden uitgerold n.a.v. ernstige incidenten:  

  Heractivatie kernteam “zorgberoerte” onder begeleiding van team kwaliteit waarbij concrete 

verbeteracties worden besproken en geïmplementeerd: beschikbaarheid actilyse thv. CT-lokaal, 

inschakelen HAIO’s thv. spoed i.g.v. vermoeden CVA, aanpassing beroertebundel, bespreking mogelijkheid 

heractivering stroke-alarm, evaluatie verantwoordelijkheid technologen bij de interpretatie CT blanco en 

opleidingsbeleid HAIO’s/verpleegkundigen stroke-unit. De resultaten van de medische indicatoren uit de 

BIC4Life studie vormen de basis voor verdere uitrol van verbeteracties.  

 Uitrol van een ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid. E-learnings en webinar voor leidinggevenden staan 

ingepland in maart 2022. Beide tools worden tevens ter beschikking gesteld voor de artsen. Een specifieke 

opleiding wordt voorzien onder de vorm van casusbesprekingen voor de afdeling spoedgevallen, 

gecoördineerd door hoofdverpleegkunde PAAZ. Een E-learning van VLESP zal ter beschikking worden 

gesteld voor de teamleden van spoed (najaar 2022).  

 De REA-oproepen wordt omgeleid naar een vaste telefoon.  

 BLS-opleidingen worden georganiseerd voor zorg en niet-zorg medewerkers vanaf voorjaar 2022.  

 Algemene richtlijnen inzake parameterbeleid wordt geïmplementeerd voorjaar 2022. In een latere 

termijn worden de aandachtspunten gegroepeerd rondom de EWS-score en het Rapid Response Team.  
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 De kleurcode van de EWS en parameters wordt weergegeven in het medisch dossier zodat artsen snel een 

overzicht kunnen consulteren over de gezondheidstoestand van hun patiënt.  

 Introductie van het tabblad ECG aan het medisch dossier waarin alle eerder uitgevoerde ECG’s worden 

gegroepeerd. De tab is toegankelijk gesteld voor elke arts.  

 Identificatie van elke overleden patiënt thv. de rouwkamer bij overdracht naar de begrafenisondernemer. 

Een dubbele patiëntenidentificatie wordt uitgevoerd door de logistieke dienst in bijzijn van de 

begrafenisondernemer.  

 De installatie van MOZOS-toegang door gynecologen zodat de patiëntenoverdracht volgens GDPR-

richtlijnen kan worden gewaarborgd.  

 Koppeling van de saturatiemeter aan het DECT-alarm op REVA/D1.  

 Vervanging van de High Flows Vapotherm door Airvo Optiflow. Procedure, installatie stock medisch 

apparatuur t.h.v. stock zorgmagazijn, onder supervisie van logistieke dienst.  

 Flow dringende procedure operatiekwartier werd geactualiseerd en goedgekeurd op de OK-commissie.  

 Uitrol van InfoHos over elke ziekenhuisafdeling (implementatie laatste afdelingen voorzien in voorjaar 

2022).  

De lijst is niet volledig. Een deel van verbeteracties werden geïmplementeerd zonder centrale registratie. De 

ontwikkeling van een centraal verbeterplatform (implementatie najaar 2022) is voorzien.   

 

11. Conclusies oud meldsysteem (01/01/2021-08/11/2021) 

 Gemiddeld werden er 55 incidenten/maand geregistreerd (range 44-81, excl. november en december) 

tijdens 2021. In totaal werden er 564 incidenten geregistreerd waarvan 531 incidenten werden aanvaard 

en 33 meldingen afgewezen.  

 De meeste incidenten werden geregistreerd op spoedgevallen, Geriatrie 1 en Operatiekwartier & recovery 

(totaal n = 183). Incidenten worden geregistreerd op basis van de locatie waar het incident ontdekt is.  

 De meest voorkomende incidenttypes zijn proces/procedure van zorg (26%), ongeval van de patiënt (24%) 

en gedrag van personeel/patiënt (11%). Slechts 3% van de incidenten is gekoppeld aan het incident 

medicatie/IV vloeistoffen. In het AZJP staat dit incidenttype, in 2021, op de 8e plaats van geregistreerde 

incidenttypes.  

 Bij 66% van de incidenten heeft geen schade voor de patiënt veroorzaakt. Bijna 22% van de incidenten 

veroorzaakt lichte schade. Matige schade wordt vastgesteld bij 10% van de incidenten. Respectievelijk 1.5% 

van de incidenten (n= 8) leidt tot ernstige schade en 0.75% (n = 4) van de incidenten leidt tot een overlijden. 

De graad van schade van het incident werd in het oud incidentmeldsysteem beoordeeld door de melder.  De 

inschatting kon nadien nog gecorrigeerd worden door de centrale coördinator of team kwaliteit. Hoewel er 

in het meldformulier een pop-up verscheen om de graad van schade tgv. het incident voor de patiënt te 

beoordelen, werd dit veelal niet gevolgd. De graad van schade werd mogelijks beïnvloed door een 

emotionele inschaling door de melder en was niet gebaseerd op basis van de FOD-richtlijnen.  
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 “Factoren mbt. Medewerkers" (54%) en “factoren gericht op de organisatie of omgeving” (15%) werden het 

meest aangeduid als verbeteracties.  

 

12. Conclusies hernieuwd meldsysteem (09/11/2021-31/01/2022) 
 

 Het hernieuwd incidentmeldsysteem werd succesvol opgestart op 9 november. Sindsdien werden 141 

patiëntonveilige situaties geregistreerd. 

 De beroepsgroep van de verpleegkundigen registreert de meeste incidenten. 

 Medewerkers werkzaam op de afdelingen Geriatrie 1, Pediatrie en Radiologie hebben samen 31 

incidentmeldingen geregistreerd. 

 De afdelingen waarop de meeste incidenten ontstaan zijn Spoedgevallen, Geriatrie 1 en Radiologie. Samen 

57 incidenten (excl. afgewezen incidenten). 

 Per maand worden er gemiddeld 47 incidenten geregistreerd en gemiddeld 5 incidenten afgewezen.  

 De nieuwe decentrale verantwoordelijkheid is mogelijks een bepalende factor waarbij decentrale 

coördinatoren de nodige competenties dienen te ontwikkelen om het decentraal team te betrekken bij de 

opvolging en afhandeling van incidenten. Deze vorm van overlegcultuur op de eigen afdeling is nog niet 

overal aanwezig. Team HR staat steeds ter beschikking om handvaten aan te reiken om de nodige 

competenties te ontwikkelen bij de decentrale coördinatoren.  

 De focus bij de melder ligt momenteel op het registreren van incidenten* en veel minder op bijna-

incidenten. Dit betekent dat decentrale coördinatoren in hoofdzaak aan de slag gaan met retrospectieve 

analyses en veel minder op basis van prospectieve analyses. De grote winst ligt evenwel thv. de bijna-

incidenten waarbij de patiëntonveilige situatie op tijd gestopt werd door een medewerker waardoor het 

incident de patiënt niet heeft bereikt. Een decentraal team dat zich over bijna-incidenten kan buigen zal 

zich, op termijn, inzetten op preventie en een kritische blik doorheen de eigen aangeboden zorgen. Wachten 

tot het ogenblik dat een incident zich effectief heeft gemanifesteerd zorgt voor een startsituatie waarbij er 

zeer gemakkelijk gezocht wordt naar diegene die een fout heeft begaan. Dit effect heb je veel minder bij 

bijna-incidenten. Het is een uitdaging om op lange termijn de focus van incidenten naar bijna-incidenten te 

verschuiven maar zeker de moeite waard.  

 “Ongeval van een patiënt” is het meest voorkomende incidenttype, gevolgd door “proces/procedure van 

zorg” en “medicatie/IV vloeistoffen”. Team kwaliteit zal samen met de afdeling apotheek gerichte acties 

ontwikkelen om de alertheid omtrent medicatiefouten meer onder de aandacht te brengen. Hopelijk zien 

we hiervan een effect doorheen het komend jaar. Slechts 3% van de incidenten wordt geregistreerd als een 

medisch incident terwijl medicatiefouten één van de meest voorkomende incidenten zijn in een ziekenhuis.  

 Gelukkig ondervindt de patiënt bij de meeste incidenten geen schade. Decentrale coördinatoren kunnen de 

hulp inschalen van de hoofdbehandelaar van de patiënt bij het toewijzen van de graad van schade voor de 

patiënt.  

 Er werd geen enkel incident geregistreerd met graad van schade “ernstig” of “overlijden”. 
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 De meerderheid van de incidenten wordt afgesloten met “geen gevolgen voor de organisatie”. In een sterke 

minderheid van de incidenten wordt “beschadiging van de goede naam van het ziekenhuis” en “verlengde 

opnameduur” genoteerd als mogelijk gevolg. 

 Momenteel wordt het decentraal team bij slechts de helft van de incidenten betrokken (51%).  

 Bijna 65% van de meldingen bevat de identiteit van de hoofdbehandelaar van de patiënt.  

 Volgens de decentrale coördinatoren wordt in 13% van de incidenten de patiënt en/of zijn familie 

geïnformeerd  over de patiëntonveilige situatie. In net geen 9% van de incidenten wordt de patiënt en/of 

zijn familie betrokken bij de afhandeling van een incident. Deze cijfers tonen de moeilijke 

evenwichtsoefening aan die er bestaat over het topic open disclosure versus de mogelijke juridische 

gevolgen van incidenten. 

 

Het hernieuwd meldsysteem biedt opportuniteiten om de tekortkoming in het oud meldsysteem op te vangen. 

De nieuwe “no blame, no shame”-cultuur, die zich hopelijk in het komende jaar zal installeren, geeft een 

decentraal team de kans om actief mee na te denken over patiëntonveilige situaties. Inzetten op verbeteracties 

en deze samen uitvoeren vormt de basis om de herhalingslus van patiëntonveilige situaties uit te schakelen. De 

inzet van elke zorgmedewerker is hierbij van onschatbaar belang. Directie, zorgmanagement en team kwaliteit 

zijn de melders, die patiëntonveilige situaties melden, zeer dankbaar voor de kans die wordt aangeboden om 

via een leeropportuniteit de dagelijkse zorg voor onze patiënt veiliger en kwaliteitsvol te maken. 
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Bijlage 1: Flow van een melding doorheen AZJP 
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Bijlage 2: Aanvaarden/afwijzen van een incident 
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Bijlage 3: Vaststelling graad van schade bij de patiënt nav. het incident 
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Bijlage 4: Overzicht incidenttypes 
 

 Administratie m.b.t. de zorg: 
Omvat (bijna-) incidenten m.b.t. alle administratieve stappen van opname tot ontslag zoals afspraak, 
inschrijving, overdracht gegevens, informed consent en ontslagregeling 

 

 Proces/procedure van de zorg: 
Omvat (bijna-) incidenten m.b.t preventieve maatregelen, acties tot diagnosestelling en behandeling, alsook 
getroffen vrijheid beperkende maatregelen 
 

 Documentatie: 
Omvat (bijna-) incidenten m.b.t alle documenten gebruikt in het zorgproces zoals patiëntendossier, aanvragen, 
checklists, procedures, brieven alsook labelen en identificatiearmbandje 
 

 Infecties: 
omvat alle types infecties en de organismen die infecties veroorzaken 
 

 Medicatie/IV vloeistoffen: 
Omvat (bijna-) incidenten m.b.t. medicatieproces vanaf het voorschrift over de distributie tot de toediening 
 

 Bloed/bloedproducten: 
Omvat (bijna-) incidenten m.b.t. transfusie vanaf de aanvraag tot de toediening 
 

 Voeding: 
Omvat (bijna-) incidenten m.b.t. voedingsproces vanaf de bevraging over de bereiding tot de toediening 
 

 Zuurstof/gas/stoom: 
Omvat (bijna-) incidenten m.b.t. het proces van het gebruik van zuurstof/gas/stoom, vanaf de bestelling over 
bewaring, markering en distributie tot toediening 
 

 Medische hulpmiddelen/apparatuur: 
Omvat (bijna-) incidenten gerelateerd aan hulpmiddelen, uitrusting en inventarisatielijst van toestellen 
 

 Gedrag van personeel/patiënt: 
Omvat (bijna-) incidenten veroorzaakt door het gedrag van een personeelslid of een patiënt 
 

 Ongeval van de patiënt: 
Omvat (bijna-) incidenten gerelateerd aan een ongeval bij de patiënt veroorzaakt door val, contact met 
voorwerpen, mechanische of andere krachten, thermisch voorwerp, natuurkrachten, blootstelling aan stoffen 
of ademhalingsbelemmering 
 

 Infrastructuur/gebouw/aanpassingen: 
Omvat (bijna-) incidenten veroorzaakt door de staat , ontoereikende aanwezigheid of afwezigheid van 
infrastuur, gebouwen of vaste inrichting 
 

 Middelen/organisatie/beheer: 
Omvat (bijna-) incidenten gerelateerd ontoereikende middelen, niet-optimaal beheer en organisatie van 
materiaal, personeel en ondersteunende richtlijnen 
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Bijlage 5: Stappenplan medische incidenten 
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