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Melden Incidenten Cliënten (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 in het cliëntdossier 

 Stap 4: MIC melding in Nedap invullen indien nodig 

o Je meldt als: 

 Als de cliënt schade (ondervonden) heeft van de 

situatie -> incident 

 Als er sprake is van een onverwachte gebeurtenis bij 

de cliënt  -> bijna incident of gevaarlijke situatie 

 Als er naar oordeel van de medewerker te leren is 

van de situatie, als de kwaliteit van zorg naar het 

oordeel van de medewerker te verbeteren is 

o Wie meldt: in principe de medewerker die het meest  

betrokken is (geweest) bij het (bijna) incident of 

gevaarlijke situatie 

o Hoe melden: Via het dossier van de bewoner in Nedap bij 

tabblad profiel, de vragenlijst MIC/MIM invullen 

 Stap 5: Analyseren van de melding en hiervan met elkaar leren. 

Indien nodig werkwijze/processen aanpassen waardoor de 

kwaliteit van zorg kan worden verbeterd.   
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Doel 

 

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg moeten medewerkers binnen de eigen 

organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening zoals bijvoorbeeld (bijna-) 

ongelukken op een veilige manier kunnen melden. Te denken valt in dit kader aan de melding 

van (bijna-)ongelukken door een ingewikkelde werkwijze. Of aan medische technologie die 

niet goed functioneert of wanneer zorgverleners technologie niet goed gebruiken.  

 

Doel is dat medewerkers zulke ervaringen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de 

zorg verbeteren. Zorgorganisaties mogen zelf bepalen op welke manier zij dit organiseren.  

 

In dit document wordt beschreven op welke manier hieraan binnen St. Franciscus invulling 

wordt gegeven.  

  

Uitgangspunt: Veilige meldomgeving binnen St. Franciscus 

 

Binnen St. Franciscus willen we (continue) leren en verbeteren. Het melden van een (bijna) 

incident vereist dan ook een zekere mate van bescherming van de melder. Het uitgangspunt 

is dat er in principe geen maatregelen tegen individuele melders (medewerkers) worden 

genomen. Dat betekent echter niet dat de individuele verantwoordelijkheid van de melder 

hiermee komt te vervallen. Bij grove nalatigheid of opzet zal passend actie worden 

ondernomen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een waarschuwing in het 

personeelsdossier. 

 

Voor alle medewerkers geldt dat zij zijn gebonden aan de vertrouwelijkheid en 

geheimhouding van hetgeen hen in het kader van de MIC ter ore komt. 

 

Verantwoordelijkheden  

 

Medewerkers zorg en behandeling: 

- Stellen alles in het werk om de eventuele schade voor de cliënt te herstellen of te 

beperken. 

- Steunen collega’s die betrokken zijn geweest bij een (bijna) incident of gevaarlijke 
situatie. 

- Informeren cliënt/vertegenwoordiger en indien van toepassing behandelend arts. 

- Informeren teamleider indien sprake is van een ernstig incident. 

- Zorgen dat de rapportage zorgleefplan/cliëntdossier zo volledig mogelijk is. 

- Melden (bijna) incident of gevaarlijke situatie indien van toepassing. 

- Indien gewenst melding toelichten aan MIC commissie of teamleider. 

- (mede) Zorgdragen voor verbeteracties. 
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Teamleider: 

- Stimuleren van melden (bijna) incidenten en gevaarlijke situaties. 

- Minimaal wekelijks lezen van de nieuwe meldingen die in Nedap zijn gedaan. 

- 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 melden MIC inclusief het  

bevorderen van een cultuur waarin alle medewerkers bereid zijn (bijna) incidenten 

en gevaarlijke situatie 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: 

- Bestaat uit teamleiders extramuraal, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg en de 

Specialist ouderengeneeskunde (SOG). 

- Komt 4 keer per jaar bij elkaar.  

- Stelt beleid, procedures en methoden op voor ten aanzien van de melding (bijna) 

incidenten en gevaarlijke situaties, analyse en verbetering van de kwaliteit van zorg 

voor cliënten. 

- Verzamelt en analyseert meldingen. 

- Adviseert directie t.a.v. verbeteracties op organisatieniveau. 

- Periodieke evaluatie van proces/procedures (2-jaarlijks). 

 

              

 Procedure melden 

 

WAT melden? 

Een melding is aan de orde bij een (bijna) incident en gevaarlijke situaties die binnen de  

invloedssfeer van de medewerkers liggen. Als door de specialist ouderengeneeskunde (SOG) 

en familie afspraken zijn gemaakt over ‘geaccepteerde risico’s’ (zoals bijvoorbeeld vallen) en 
deze zijn vastgelegd in het Zorgleefplan zal geen melding hoeven te worden gedaan. 
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Incidenten zijn situaties waarin sprake is van schade bij de patiënt of wanneer de cliënt 

aangeeft schade te hebben ondervonden. 

 

Bijna incidenten zijn incidenten zonder schadelijke gevolgen voor de cliënt (bijv. een 

vergeten bedhek, zonder dat de cliënt uit bed gevallen is). 

 

Gevaarlijke situaties zijn situaties waarbij geen cliënt betrokken is, maar die schade aan  

een cliënt hadden kunnen brengen (bijv. en losliggende kabel in een algemene ruimte). 

 

De volgende vragen kunnen als hulpmiddel dienen om te bepalen of een melding nodig is: 

- Heeft de cliënt schade of heeft deze schade ondervonden?  

- Is er sprake van een onverwachte gebeurtenis bij deze cliënt? 

- Is  er naar het oordeel van de medewerker te leren van de situatie? 

- Is de kwaliteit van zorg naar het oordeel van de medewerker 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 bijv. een vrijwilliger gebeuren. Meldingen worden gedaan door de 

medewerker die het meest bij het incident betrokken is geweest. In principe wordt er niet 

gemeld over of in de plaats van een collega. Collega’s attenderen elkaar indien nodig. 
 

 

PROCEDURE 

1. Eerste hulp (schade beperken) 

Zodra de medewerker een(bijna) incident of gevaarlijke situatie constateert, treft hij/zij 

maatregelen om schade te beperken en te herstellen.  

 

2. Communiceren  

Er wordt gecommuniceerd met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. Vervolgens met de 

verantwoordelijk behandelaar, collega’s en de leidinggevende (teamleider) 

 

3. Rapporteren  

Het (bijna) incident of de gevaarlijke situatie gerapporteerd in het zorgleefplan/dossier.  

 

4. Melden (MIC) 

De melding kan gemaakt worden in het dossier van de bewoner. Onder tabblad profiel kan 

men de vragenlijst MIC/MIM ophalen en daarin alle vragen van de eerste vier  pagina’s 
invullen. Pagina 5 wordt door de verpleegkundige en/of teamleider beoordeeld en ingevuld.  
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Als er cliënten betrokken zijn gaat het om een (bijna) incident, als er geen cliënten betrokken 

zijn om een gevaarlijke situatie. 

 

5. Analyseren  

De oorzaken, en dus de risico’s, worden opgespoord. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 5 
x W methode: Wie, Wat, Wanneer, Waar en Waarom. 

 

6. Verbeteren van de kwaliteit van zorg 

 Verbetermaatregelen op teamniveau of organisatieniveau worden in beeld gebracht en 

doorgevoerd/voorgesteld.   

 

7. Evalueren  

Zie alinea ‘Verantwoordelijkheden’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


