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Notulen overleg MIC-commissie   
 
Datum : dinsdag 29 augustus 2017 om 11.00 uur bestuurskamer nieuwbouw 
Aanwezig : Sharita Pargas, Trudian van der Heijden, Anne-Marie Kokx en  

  Toos Aarts 
Afwezig : Karen van Dongen en Jiska van Gils 
 

. 
 
1. Notulen en actielijst van 22 mei 2017 
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 
 
Klinische les valpreventie verzorgingshuis vindt plaats in september. 
  
2. 2e kwartaal 2017 MIC/MOM (bijlage) 
Er zijn weer veel medicatiefouten. Betreft ook vaak dezelfde personen en veel 
slordigheidsfouten. Trudian mist in de MIC wat de medewerkers eraan doen om 
herhaling van fouten te voorkomen. Mogelijk kan (zoals bij Zonnebloem) de telefoon 
als wekker ingesteld worden voor afwijkende medicijntijden.   
Aantal medicijnincidenten op pg is van 16 naar 11 gegaan. Dit is geen 50% 
vermindering maar wel 25%. Doelstelling blijft een vermindering 50%.   
Medicatieweigering is geen MIC. TL/verpleegkundigen geven direct aan betreffende 
medewerker en Susan door als het geen MIC betreft. 
Valpartijen kunnen vaak niet voorkomen worden maar er moet wel goed gekeken 
worden naar preventiemogelijkheden. Indien van toepassing vermelden: valrisico 
besproken en geaccepteerd. Daarnaast dienen alle ondernomen acties vermeld te 
worden. MIC-formulieren worden vaak nog te karig ingevuld ondanks diverse 
herhalingen tijdens teamoverleg. Indien MIC niet volledig is ingevuld, gaat deze terug 
naar de melder.  
 
3. Plan van aanpak/verbeterplan inzake gemaakte fouten 
Samenvatting van de actiepunten omtrent verlaging aantal fouten: 

 Trudian schrijft een stukje voor de nieuwsbrief september 2017. 

 TL hebben aandacht voor dit onderwerp tijdens teamoverleg. 

 Medewerkers persoonlijk aanspreken op niet goed ingevulde MIC en veel 
gemaakte fouten. 

 Vermelden in MIC als risico besproken en geaccepteerd is. 

 Streven naar vermindering medicatiefouten. 

 Telefoon als wekker gebruiken voor afwijkende medicijntijden. 

 In kader van lerend netwerk de MIC bespreken met collega’s van andere 
organisaties. 

 
4. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
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De volgende vergadering vinden plaats op: 
 Donderdag 30 november 2017, 11.00 uur 
 
 
Actielijst 
 

Datum Actie Door Uiterlijk 

220517 Bespreken op afdeling hoe medicatiefouten 
verminderd kunnen worden, evt. met schriftje 
werken 

Karen z.s.m. 

290817 Punten uit verbeterplan oppakken Allen september 

 
 

 
  


