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Nieuwsbrief Zorggroep 2018-23: 29 oktober 2018 

 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat bij de Zorggroep bekend is. Via de link onderaan de nieuwsbrief kunt 
u zich indien gewenst afmelden voor deze nieuwsbrief. Uw eventuele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de 
nieuwsbrief kunt u via het e-mailadres communicatie@rchmbr.nl kenbaar maken. 

. 
 

VIM: Hoe doe jij dat in de praktijk?  
In de vorige VIM-week begin dit jaar werden de AVG en een nieuw type incident binnen de keten 
(het informatiebeveiligingsincident) toegelicht.  
In deze nieuwsbrief geven we het woord aan de ervaringsdeskundigen; zorgverleners die 
vertellen hoe zij omgaan met incidenten in de keten, hoe voorkom je herhaling, hoe maak je dit 
bespreekbaar.  

Hoe pak jij dit aan? 
 

Een podotherapeut aan het woord: de visie van de huisarts is bepalend 

Mocht het zo zijn dat de uitslag van mijn onderzoek zorgwekkend is of wondjes of 
infectieverschijnselen aan de orde zijn, dan neem ik gelijk contact op met de praktijk en volgt 
verslaglegging daarna. Maar meestal stuur ik het onderzoeksverslag van een patiënt altijd naar de 
verwijzer met mijn bevindingen en eventueel met een voorstel tot verder onderzoek. Mocht het zo 
zijn dat vanuit de verwijzer hierop geen actie wordt ondernomen,om wat voor reden dan ook, 
neem ik contact op met de praktijk om mijn bevindingen verder toe te lichten. De ervaring leert dat 

iedere huisarts anders omgaat met mijn terugkoppeling en feedback; de ene huisarts geeft aan dit te waarderen en van 
hieruit kan worden samengewerkt. Een andere huisarts wil eerst zelf onderzoeken en doet niets met mijn adviezen of 
zorgen. Dit maakt het werken voor mij wel eens lastig, want de visie van de huisartsen is veelal bepalend in deze.  
 

Een casus van een diabetesverpleegkundige: papierwinkel? 

Als diabetesverpleegkundige heb ik veel telefonisch contact met patiënten en zorgverleners over 
de dagcurves en passen we de medicatie (insuline) aan. Zo had ik laatst een verzorgende aan de 
lijn over een mevrouw met een lage nuchtere waarde. Ik heb toen de insuline met 4 eenheden 
verminderd en dit telefonisch en per e-mail doorgegeven aan de verzorgende. Verder heb ik ook 
een e-mail gestuurd naar de apotheek zodat het aangepast kan worden op de toedieningslijst. De 
volgende ochtend belt de verpleging dat mevrouw een hypo heeft gehad. De oude dosering bleek 
gespoten te zijn omdat het nog niet was aangepast op de toedieningslijst. En ook bleek dat de 

rapportage niet goed was gelezen. Ik heb hierover contact opgenomen met de betrokkenen en nogmaals de 
werkafspraken besproken. Daarnaast heb ik dit gerapporteerd als een incident. Door deze rapportages krijgen we in beeld 
of een incident zich vaker voordoet en of er eventueel systematische verbeteracties dienen te worden uitgezet.  
 

Een praktijkondersteuner vraagt zich af: kan je alles voor zijn? 
Vorige maand kwam er een nieuwe patiënt in de praktijk die vanuit een andere regio naar een 
verzorgingshuis was verhuisd. Die heb ik aangemeld in Care2U omdat die mevrouw dringend 
advies en zorg van een diabetesverpleegkundige nodig had. Omdat de diabetesverpleegkundige 
op afstand werkt, heeft zij Care2U nodig om de juiste informatie over de patiënt te verkrijgen en dit 
ook terug te koppelen naar het HIS. Helaas worden nieuwe patiënten pas na het weekend 
opgenomen in Care2U. Maar dat lukte bij deze mevrouw ook niet omdat (bleek later) het 
overschrijven bij de verzekering niet goed was gegaan. Ik heb een VIM-melding gemaakt. Via 

zorgmail heb ik de nodige gegevens uitgewisseld met de diabetesverpleegkundige, maar een structurele oplossing is er 
nog niet.  

Heb jij iets te melden…..? 
Wil je iets melden over een (informatiebeveiligings) incident/datalek/calamiteit 
binnen de ketenzorg of over de VIM – week, bezoek dan de website van 
Zorgggroep RCH. 
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Handige links 
• Incidenten en calamiteitenregeling 

van Zorggroep RCH 

• VIM-Meldformulier 

• Tools 
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