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Regeling Incidenten en Calamiteiten Zorggroep RCH Midden-Brabant 

 
Aan : Directie Zorggroep RCH Midden-Brabant 

Van: : Zorggroepmanager en beleidsmedewerker 

Titel : Regeling Incidenten en Calamiteiten Zorggroep RCH Midden-Brabant 

Datum : 26 – 10 – 2017  

Kenmerk : RCH17.671-1.0 

Status : Vastgesteld 

 
 

1 Inleiding 

“Errare humanum est”, of te wel zich vergissen is menselijk. Waar gewerkt wordt, kan er iets mis gaan.  

 

Veilig Incident Melden (VIM) is een methode om incidenten veilig te melden en analyseren dichtbij het 

werkproces. Het doel hiervan is dat collega’s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren om 

samen de zorg te verbeteren. Voor veel eerstelijnsvoorzieningen is VIM al bekend, omdat deze 

verplicht is in het kader van bijvoorbeeld certificering en de WKKGZ. 

Ook in de ketenzorg kan iets misgaan in bijvoorbeeld de overdracht of administratieve verwerking. 

Daarom heeft de Zorggroep ook zelf een incidenten – en calamiteitenregeling voor de zorg die door 

de aangesloten zorgaanbieders geleverd wordt met betrekking tot de zorgprogramma’s. Aan de hand 

van gemelde (bijna) incidenten brengt de zorggroep risicovolle processen binnen de keten in kaart en 

wordt gemonitord of verbeteringen effect hebben. 

 

2 Veilig incidenten melden 

Een incident in de zorg is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de 

kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.1 

 

2.1 Melden van een incident bij Zorggroep RCH 

Een zorgverlener of een medewerker van Zorggroep RCH meldt een incident, met betrekking tot een 

zorgprogramma, per email bij Zorggroep RCH (VIM@rchmbr.nl). Bij de incidentmelding wordt 

aangegeven welke verbeteracties zijn uitgezet en wie hier verantwoordelijk voor is.  

Indien er aanvullende vragen zijn, wordt vanuit Zorggroep RCH contact opgenomen met de melder of 

verantwoordelijke voor de verbeteractie.  

 

2.2 Analyseren van een incident 

Iedere zorgverlener is verantwoordelijk voor het bespreken, analyseren en inzetten van 

verbetermaatregelen binnen het eigen team of in de keten. Zij volgen hierbij hun eigen 

regeling/afspraken. De rol van Zorggroep RCH is om de gemelde incidenten te analyseren waarbij 

wordt gekeken naar trends en risico’s. Op basis hiervan kunnen ook vanuit de zorggroep 

verbeteracties worden uitgezet.  

 

2.2.1 VIM – team 

Gemelde incidenten worden besproken in het VIM – team van Zorggroep RCH. Het VIM – team 

bestaat uit de DVK’s, consulenten en beleidsmedewerker van Zorggroep RCH.  

Het VIM – team monitort de voortgang van de verbeteracties van alle incidenten die bij Zorggroep 

RCH zijn gemeld. Indien een incident volgens het VIM - team een calamiteit betreft, overlegt de 

beleidsmedewerker met de melder om de calamiteiten regeling op te starten. 

Het VIM – team kan inhoudelijk advies vragen aan inhoudsdeskundigen bijvoorbeeld de kaderartsen. 
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2.2.2 VIM-commissie 

De analyse op zorggroep – niveau wordt uitgevoerd door de VIM – commissie. De VIM – commissie 

bestaat uit de zorggroepmanager, een lid van de Raad van Bestuur en de beleidsmedewerker.  

De VIM – commissie analyseert de gemelde incidenten op zorggroep – niveau en geeft adviezen over 

risico’s en eventuele preventieve maatregelen. 

De VIM – commissie kan inhoudelijk advies vragen aan inhoudsdeskundigen bijvoorbeeld de 

kaderartsen. 

 

3.  Calamiteiten regeling 

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit 

van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft 

geleid 1.  

Het melden van calamiteiten en het voorleggen van de calamiteitenrapportage aan de IGZ is een 

externe toetsing en daarmee een extra waarborg voor een zorgvuldig leerproces. 

 

3.1 Melden calamiteit 

Iedere zorgverlener is wettelijk verplicht een calamiteit met betrekking tot chronische zorgprogramma’s 

te melden bij RCH. De Raad van Bestuur van RCH is vervolgens wettelijk verplicht om de calamiteit te 

melden bij de IGZ 1. De calamiteiten regeling van Zorggroep RCH is gebaseerd op de wettelijke 

bepalingen zoals beschreven in de Wkkgz. 

Calamiteiten kunnen per email (VIM@rchmbr.nl) of mondeling gemeld worden bij Zorggroep RCH. De 

Raad van Bestuur draagt zorg voor een ontvangst bevestiging aan de melder. De calamiteit wordt 

besproken in de calamiteiten commissie.  

 

3.2 Calamiteiten commissie 

De calamiteiten commissie bestaat uit een lid van de Raad van Bestuur, de zorggroepmanager en de 

beleidsmedewerker. 

De calamiteiten commissie beoordeelt, binnen drie werkdagen, of er inderdaad sprake is van een 

calamiteit. Er worden afspraken gemaakt over de te volgen procedures, communicatie en nazorg. 

 

3.3  Calamiteitenonderzoek 

Om te beoordelen of een incident een calamiteit betreft of op het moment dat een calamiteit is gemeld 

bij de IGZ wordt vanuit de zorggroep een calamiteitenonderzoek gestart. Alle betrokkenen worden 

uitgenodigd voor een audit. Het doel hiervan is te analyseren welke oorzaken ten grondslag liggen en 

welke verbeteracties nodig zijn.  

 

3.4 Rapportage en melding bij de IGZ 

Op basis van de richtlijn calamiteitenrapportage van de IGZ wordt een rapport opgesteld. Dit rapport 

wordt geaccordeerd door de Raad van Bestuur. Alle betrokkenen worden in een nabespreking 

geïnformeerd over de eindrapportage, hierbij is tevens de mogelijkheid om met elkaar te reflecteren op 

de gebeurtenissen. Indien wenselijk kan de patiënt of diens nabestaanden het rapport opvragen bij de 

IGZ. 

 

4.  Jaarverslag 

De zorggroepmanager levert een bijdrage aan het jaarverslag van RCH aangaande gemelde 

incidenten en calamiteiten. Zorggroep RCH is verplicht de IGZ een kopie van het jaarverslag toe te 

sturen.  
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