
 

Notulen overleg MIC-commissie   
 
Datum  : donderdag 30 november 2017 om 11.00 uur bestuurskamer nieuwbouw 
Aanwezig : Trudian van der Heijden, Anne-Marie Kokx,  Karen van Dongen en Ellen Maas 
Afwezig : Jiska van Gils en Anne Reijs 
 

  
 
1. Notulen en actielijst van 29 augustus 2017 
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 
  
2. 3e kwartaal 2017 MIC/MOM (bijlage) 
Kwartaal 2: er zijn medicatiefouten gemaakt doordat de gegevens op de toedienlijst niet 
duidelijk waren. Els heeft hiervoor contact gelegd met de apotheker en hij gaat e.e.a. 
aanpassen. Signaal duidelijk opgepakt, geanalyseerd en actie in gang gezet! 
 
Medicatiefouten PG is in het 3e kwartaal flink verminderd.   
 
MIC/MOM gaat voortaan via Nedap. Het oude MIC-formulier komt hiermee te vervallen.  De 
formulieren missen nog steeds informatie, uitgezette acties worden niet altijd (volledig) 
vermeld. Bewustwording moet groter worden. Vanaf heden komen de MIC-overzichten 
vanuit Nedap en hoeven ze niet meer handmatig verwerkt te worden. Ellen legt Susan uit 
hoe de overzichten uit Nedap te halen waarna Susan de overzichten wat overzichtelijker kan 
maken. 
 
Gesproken wordt over het feit dat je veel gestoord wordt door de bellen. Dit zorgt voor meer 
fouten. Je zou kunnen kiezen voor 1 persoon die alle bellen krijgt en dus ook een andere 
route loopt. Dit eventueel als proef doen. Ellen zoekt de mogelijkheden uit. 
 
Heel veel bewoners hebben een sensor, de vraag is hoe dit komt. Is dit wel nodig? We lijken 
dit te makkelijk te doen en gaan hierover niet het gesprek aan met de familie. We moeten 
het meer loslaten en aandacht hebben voor de eigen regie. Ook controles in de nacht zijn 
niet standaard nodig.  
 
Uitzetlijst VZH zit voortaan in aparte mappen, dit werkt beter. 
 
Er moet aandacht zijn voor het apart aftekenen per moment en niet de hele lijst in z’n 
geheel. Dit voorkomt fouten.  
 
Voorstel is nieuwsbrief over de werkzaamheden binnen MIC-commissie te verspreiden 
waarin diverse aandachtpunten worden besproken. Trudian en Karen maken een opzet. 
 
In teamoverleg verzorgingshuis is aandacht geweest voor valpreventie. Zijn geen nieuwe 
zaken besproken maar er is weer wel meer aandacht hiervoor.  



 

 
3. Medicijnincidenten (mogelijk op MIC-formulier aangeven om welk medicijn het 

gaat) 
Bij het vergeten van medicijnen duidelijk aangeven waar het om gaat. Iedereen hier 
aandacht voor houden. 
 
4. Prisma’s: 

 Wat heeft het team gedaan? 

 Moeten afspraken herzien worden? 

 Welke acties moeten nog ondernomen worden? 
Er zijn momenteel geen prisma’s. Er zijn al wel diverse zaken opgepakt zoals aandacht voor 
aftekenen, uitzetlijsten in aparte mapjes etc. Mogelijkheden digitaal aftekenen worden ook 
bekeken.  
 
5. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
 
De volgende vergaderingen vinden plaats op:  
 
Donderdag 1 maart 11.00 uur BK Nieuwbouw 
Woensdag 30 mei 11.00 uur BK Oudbouw 
Woensdag 12 september 11.00 uur BK Nieuwbouw 
Woensdag 28 november 11.00 uur BK Nieuwbouw 
 
 
Actielijst 
 

Datum Actie Door Uiterlijk 

 Prisma’s standaard agendapunt   

30-11-17 Susan uitleggen hoe overzicht MIC uit Nedap te 
halen 

Ellen December 

30-11-17 Mogelijkheden uitzoeken bellen bij 1 persoon uit 
laten komen 

Ellen December 

30-11-17 Meer aandacht eigen regie: minder nachtcontroles 
mogelijk? Sensoren minderen? 

Allen Continue 

30-11-17 Aandacht voor apart aftekenen per moment Allen Continue 

30-11-17 Nieuwsbrief wzh mic-commissie en 
aandachtspunten 

Trudian en 
Karen 

December 

 


