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Melden Incidenten Clienten (MIC)-beleid 
 

 

Shortcard mic  

 Stap 1 bij een incident: zorg voor de cliënt 

 Stap 2: communiceer met cliënt/familie/andere 

betrokkenen 

 Stap 3: rapporteer zo uitvoerig mogelijk 

 Stap 4: melden indien nodig 

o Je meldt als: 

 Als de cliënt schade heeft 

 Als het een onverwachte gebeurtenis is bij deze 

cliënt 

 Als er iets te leren valt 

 Als er iets te verbeteren valt 

o Wie meldt: in principe wie het dichts betrokken is bij 

het incident 

o Hoe melden: digitaal het mic-formulier invullen 

 Eventueel analyseren en verbeteren 
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Doel 
 
De kwaliteitswet zorginstellingen verplicht zorginstellingen om de zorgverlening op 
kwalitatief verantwoorde wijze te organiseren. Dit omvat onder meer een 
systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. 
Cliëntveiligheid maakt hier een belangrijk deel van uit. 
Voor het verbeteren van de cliëntveiligheid is het belangrijk dat we de zwakke 
schakels in het zorgsysteem (structuren, processen, procedures en personen) 
kennen. Hiervoor is het nodig dat risico’s op verschillende manieren worden 
opgespoord. Retrospectief en prospectief. 
Het systeem van melding en analyse van (bijna)incidenten is gelinkt aan de PREZO 
prestatie V2.4 preventiebeleid veiligheid en V 2.13 kwaliteitssysteem. Daarnaast kan 
de analyse van meldingen verbeterinformatie opleveren voor andere prestaties zoals 
D1.4.5 vallen en D4.1.6 medicijnen  
 
Verantwoording 
 
Alvorens de verantwoordelijkheden te bespreken is het zaak de visie op de aanpak 
van risico’s en incidenten toe te lichten. 
Om effectief te kunnen verbeteren is het belangrijk om te weten wat er allemaal niet 
goed gaat binnen een organisatie. Daarom worden er op de werkvloer meldingen 
gemaakt. Daarmee kunnen aantallen en oorzaken in beeld worden gebracht. Veel 
instellingen hanteren daarbij de regel: meld alles wat (bijna) fout gaat. Hoe meer 
meldingen, hoe meer we weten. 
De vraag is echter of het melden van alle incidenten wel noodzakelijk is. Moet alles 
worden gemeld om optimaal te kunnen leren van incidenten? 
Het is belangrijk om verschil te maken tussen rapporteren in een cliëntendossier en 
het melden in een meldsysteem. Rapporteren gaat om specifieke cliëntinformatie, 
terwijl melden een heel ander doel heeft; het management moet op de hoogte zijn 
van wat er allemaal fout gaat en wat er moet worden verbeterd. Melden heeft dus als 
ultieme doel verantwoorde en veilige zorg. We moeten melden om te verbeteren. 
 
Het nut van melden is afhankelijk van de oorzaken. Er wordt gesproken over 4 
verschillende hoofdoorzaken: organisatorische, technische, medewerkers 
gerelateerde en cliënt gerelateerde oorzaken. Wanneer er een organisatorische, 
technische of medewerker gerelateerde oorzaak ten grondslag ligt aan het incident, 
dan is een melding van belang. Deze oorzaken kunnen leiden tot gericht verbeteren. 
 
Het is belangrijk te beseffen dat van bijna-incidenten vaak meer te leren valt dan van 
calamiteiten. Het zijn de achterliggende oorzaken waar je van kunt leren! 
Daarnaast is het belangrijk om en open cultuur te creëren waarin iedereen elkaar kan 
aanspreken op fouten en van elkaars fouten en verbeteringen kan leren. 
 
Er zijn 4 sporen wat betreft de aanpak van risico’s en incidenten (gebaseerd op het 
TRIAS model van De Bekker) 
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Spoor 1 Individueel niveau 
eerste hulp-communicatie-rapportage-zlp 

Zodra de medewerker de fout, incident of calamiteit beseft, treft hij maatregelen om 
schade te beperken en te herstellen. Daarna staat de communicatie voorop. 
Allereerst met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. Vervolgens met de 
verantwoordelijk behandelaar, collega’s en evt leidinggevende. In ieder geval wordt 
het gerapporteerd in het zorgleefplan/dossier. Zo nodig worden maatregelen 
genomen al dan niet in overleg met het multidisciplinaire team. 
 
Spoor 2 Team of afdeling 
melden-analyseren, overleg-maatregelen PDCA 

Voorvallen die zich lenen voor structurele verbetering, en dus verder gaan dan het 
individuele cliëntniveau, komen in aanmerking om te melden. Hier kom je niet achter 
met een definitie maar door samen te bespreken of melden de moeite waard is. 
Hierbij kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn: - heeft de cliënt  schade 
opgelopen, - is het een onverwachte gebeurtenis bij deze cliënt, - is er iets te leren, - 
is er iets te verbeteren, - (in de thuiszorg) heeft het incident zich voorgedaan in 
aanwezigheid of door toedoen van de thuiszorgmedewerker. 
Bij twijfels gewoon melden. Met een melding in spoor 2 legt een medewerker 
verantwoording af aan de verantwoordelijk leidinggevende. Er wordt in dit spoor 
gezocht naar oorzaken van (bijna)incidenten. Door analyses worden de oorzaken, en 
dus de risico’s, opgespoord zodat verbetermaatregelen kunnen worden getroffen (op 
de eigen afdeling).  
 
Spoor 3 Zorgorganisatie 
bedrijfsinfo-leerinfo-trend-advies 

Dit spoor gaat over het overkoepelende centrale niveau. Ook de organisatie wil leren 
van wat er op afdelingen plaatsvindt. Hierin heeft de MIC commissie een rol. Er kan 
een advies uitgaan naar de directie inzake het overkoepelende veiligheidsbeleid. 
 
Spoor 4 Directie 
melden IGZ-intern onderzoek-maatregelen-PDCA 

Het vierde spoor is van toepassing bij een calamiteit. Daarvan is sprake als de 
gevolgen groot zijn, met ernstige blijvende schade voor de cliënt of eventueel diens 
dood. Calamiteiten moeten direct worden gemeld door de leidinggevende of de 
behandelend arts aan de directie. Deze heeft meldplicht aan de inspectie voor de 
volksgezondheid. Iedere calamiteit dient nader te worden onderzocht. 
Spoor 4 is er ook voor de besluitvorming. Overstijgende adviezen van de MIC 
commissie kunnen tot verbetermaatregelen leiden. 
 
Veilige meldomgeving 
Het melden van een incident vereist een zekere mate van bescherming van de 
melder. Het beleid MIC wordt bij St Franciscus daarom niet gebruikt voor het treffen 
van maatregelen tegen individuele medewerkers. Informatie uit het systeem wordt in 
principe dan ook niet verstrekt aan derden. Dat betekent niet dat de individuele 
verantwoordelijkheid van de melder komt te vervallen. En ook bij grove nalatigheid of 
opzet zal passend actie worden ondernomen. 
Alle medewerkers zijn gebonden aan de vertrouwelijkheid en geheimhouding van wat 
hen in het kader van de MIC ter ore komt. 
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Verantwoordelijkheid medewerkers zorg en behandeling: 

- Stellen alles in het werk om de schade voor de cliënt te herstellen of te beperken 
- Steunen collega’s 
- Informeren cliënt/vertegenwoordiger en indien van toepassing behandelend arts 
- Informeren teamleider indien sprake is van een ernstig incident 
- Zorgen dat de rapportage zo volledig mogelijk is 
- Melden incident indien van toepassing 
- Indien gewenst melding toelichten aan MIC commissie of teamleider 
- (mede ) Zorgdragen voor verbeteracties 

 
Verantwoordelijkheden teamleider: 

- Stimuleren van melden  
- Minimaal wekelijks lezen van de meldingen 
- Melden van ernstige calamiteiten aan de directie 
- Analyseren van de meldingen binnen de eigen afdeling 
- Samen met het team verbeteracties bepalen en uitvoeren 

 
Directie: 

- Eindverantwoordelijke voor cliëntveiligheid  
- Installeert een werkgroep MIC 
- Schept randvoorwaarden voor beleid en procedure incidentmelding, inclusief het  

bevorderen van een cultuur waarin alle medewerkers bereid zijn incidenten te melden 
- Meldt calamiteiten bij de IGZ 
- Bespreekt de resultaten van het beleid en procedure MIC jaarlijks met de cliëntenraad  
- Legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag  

 
Raad van Toezicht: 

- Houdt toezicht op het beleid van de directie, waaronder het veiligheidsmanagement 
- Vergewist zich ervan dat de veiligheid van de melder voldoende gewaarborgd is 

 
Werkgroep MIC: 

- Teamleiders extramuraal, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg 
- Van elke team 1 medewerker 
- Komt 4 keer per jaar bij elkaar  
- Stelt beleid, procedures en methoden voor rond melding, analyse en verbetering van  

incidenten cliënten 
- Verzamelt en analyseert meldingen 
- Adviseert directie tav verbeteracties op organisatieniveau 
- Periodieke evaluatie van proces/procedures (2- jaarlijks) 

 
              

 Procedure 
 
WAT melden? 
Een melding is aan de orde bij een (bijna) incident en gevaarlijke situaties die binnen de  
Invloedssfeer van de medewerkers liggen. 
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Bijna incidenten zijn incidenten zonder schadelijke gevolgen voor de cliënt  
(bv een vergeten bedhek, zonder dat dat de cliënt uit bed gevallen is). 
Gevaarlijke situatie zijn situaties waarbij geen cliënt betrokken is, maar die schade aan  
een cliënt hadden kunnen brengen (bv en losliggende kabel in een algemene ruimte). 
De volgende vragenkunnen als hulpmiddel dienen om te bepalen of een melding nodig is: 

- Heeft de cliënt schade  
- Is het een onverwachte gebeurtenis bij deze cliënt 
- Valt er iets te leren 
- Is er iets te verbeteren 
- Thuiszorg: heeft het incident zich voorgedaan in aanwezigheid of door toedoen van een  

Thuiszorgmedewerker 
 
WIE meldt? 
Alle medewerkers kunnen (bijna) incidenten of gevaarlijke situaties melden. Dit kan ook 
op verzoek van bv een vrijwilliger gebeuren. Meldingen worden gedaan door de medewerker 
die het meest bij het incident betrokken is. In principe wordt er niet gemeld over of in de plaats 
van een collega. Collega’s attenderen elkaar indien nodig. 
 
MELDFORMULIER 
De melding wordt digitaal gedaan. 
Als er cliënten betrokken zijn gaat het om een incident, als er geen cliënten betrokkenzijn  
om een gevaarlijke situatie. 
 
PROCEDURE 
1. eerste hulp (schade beperken) 
2. communiceren (cliënt, vertegenwoordiger, behandelaar, TL) 
3. rapporteren (zlp/dossier) 
4. melden (MIC) 
5. analyseren (5 x W methode: wie, wat, wanneer, waar en waarom) 
6. verbeteren 
7. evalueren (PDCA/toetsing en borging) 
 
 
 

 
Gatenkaasmodel: incidenten als gevolg van ongelukkige samenloop van omstandigheden 
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BIJLAGE 
 

Incidentenrapportage cliënten St. Franciscus Gilze 
 
Stuur dit formulier ingevuld per mail door naar de teamleider. 
LET OP!: daarnaast moeten alle incidenten worden gerapporteerd in het zorgleefplan. 
 

Naam cliënt/bewoner  

Geboortedatum  

Verantwoordelijke teamleider  

Naam melder incident  

 

Datum/tijdstip/plaats incident. 
 
 
 

Melder 
Getuige: ja/nee 

Wat gebeurde er? 
 
 
 
 
 

Indien medicatie-incident, benoem relevante medicatie. 
 
 
 

Wat ging eraan vooraf? 
 
 
 

Wat zijn mogelijke oorzaken? 
 
 
 

Reactie/gevolgen voor de cliënt/bewoner? 
 
 
 

Gevolgen anderen indien van toepassing! 
 
 
 

Welke actie is ondernomen (bijvoorbeeld arts gebeld)? 
 
 
 

Op welke wijze is de familie geïnformeerd? 
 
 
 

 
 


