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Enkele woorden vooraf

Calamiteiten in de patiëntenzorg hebben veelal een 

grote emotionele impact, zowel voor patiënten, hun 

naasten als voor medewerkers. Zij vragen daarom om 

een zeer zorgvuldige afhandeling. 

In onze calamiteitenprocedure (d.d. 28 januari 2013) 

staat de werkwijze in VUmc rond calamiteiten 

gedetailleerd beschreven. Op de nu volgende pagina÷s 

hebben wij deze werkwijze voor u samengevat. Tevens 

vindt u op de laatste pagina een overzicht van 

relevante documenten en contactgegevens.

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het van het 

grootste belang vinden dat medewerkers in VUmc te 

allen tijde situaties kunnen melden waar het misging in 

de zorg of waar de zorg beter had gekund. 

Wij willen een klimaat waarin alle medewerkers zich vrij 

voelen om hetgeen zij signaleren ter discussie te 

stellen, in de wetenschap dat je daarvan kunt leren en 

dus beter kunt worden. 

Raad van bestuur VUmc

April 2013

Definitie calamiteit
Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die 

betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot 

de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor de 

patiënt heeft geleid. 

Voorbeelden waar de zorg beter had gekund: een 

heroperatie of een aanzienlijke verlenging van de 

opnameduur. 

Definitie complicatie
Een onbedoelde of ongewenste uitkomst van zorg, 

tijdens of volgend op het (niet) handelen van een 

hulpverlener, die voor de gezondheid van de patiënt 

zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch 

(be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is 

van (onherstelbare) schade.

Definitie incident 
Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die 

tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen 

leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Incident of calamiteit? 
Bij twijfel of verschil van inzicht tussen behandelaars, 

moet in alle gevallen melding worden gedaan van een 

mogelijke calamiteit. 

Inleiding en definities
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Stappenplan calamiteiten patiëntenzorg

Stap Wat zijn de acties? Wie?

1 Zorg voor de 

patiënt

Doe wat nodig is om de patiënt te stabiliseren en de schade te beperken. Direct betrokken  

hulpverlener

2 Bevries de situatie Stel de gebruikte medicijnen, apparatuur en medische hulpmiddelen veilig voor 

eventueel nader onderzoek. Verzamel alle registraties en zorg voor complete 

verslaglegging in het patiëntendossier. 

Direct betrokken  

hulpverlener

3 Meld de 

(vermeende) 

calamiteit

Maak direct melding van de (vermeende) calamiteit (evt. via uw leidinggevende) 

bij uw afdelingshoofd of waarnemer. Spreek met uw afdelingshoofd of 

waarnemer af of u zelf de (vermeende) calamiteit meldt aan de raad van bestuur 

(rvb) of directeur medische zaken, of dat uw afdelingshoofd dat doet.

Dien een digitale DIM-melding en eventueel SAE/ SUSAR in. Dit mag ook de 

volgende dag. 

Bij twijfel of verschil van inzicht tussen u en anderen of de melding al dan niet 

een calamiteit betreft, kunt u zelf contact opnemen met de rvb of directeur 

medische zaken. Als het verschil van mening blijft bestaan, dan hebt u het recht 

de (vermeende) calamiteit zelf bij de IGZ te melden. Meld dit voorafgaand aan de 

melding bij de rvb.

Direct betrokken  

hulpverlener

Afdelingshoofd/

waarnemer

4 Neem contact op 

met de (andere) 

betrokkenen 

hulpverleners

Informeer de hoofdbehandelaar. Licht alle (andere) leden van het betrokken 

zorgteam, de werkplekmanager en leidinggevende in, zodat zij volledig op de 

hoogte zijn. 

Wanneer de melding een andere persoon (of andere afdeling) betreft 

dan u zelf of uw afdeling, dan neemt u eerst contact op met degene op wie de 

melding betrekking heeft. Daarna meldt u de calamiteit (bij voorkeur via uw 

leidinggevende of afdelingshoofd) aan de rvb of directeur medische zaken.

Direct betrokken  

hulpverlener

5 De melding wordt 

beoordeeld: 

(mogelijke) 

calamiteit of niet?

De rvb en directeur medische zaken beoordelen de melding en beslissen of er 

inderdaad sprake is van een (vermoeden van een) calamiteit.

•Indien ja: dan melden zij dit binnen drie werkdagen bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ). Afhankelijk van de aard van de calamiteit, melden zij 

daarna ook aan de raad van toezicht, divisiebestuur, dienst communicatie en 
jurist IOP.

•Indien nee: dan volstaat een DIM-melding

Raad van bestuur en 

directeur medische 

zaken
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Stap Wat zijn de acties? Wie?

6 Informeer 

patiënten en hun 

naasten: open en 

eerlijk

Informeer z.s.m. (maar in ieder geval binnen 24 uur) na de calamiteit de patiënt 

en/ of diens naasten. Daarbij is het belangrijk om te zorgen voor complete en 

eerlijke informatie. Gesprekken met de patiënt en/ of diens naasten moeten 
zorgvuldig worden vastgelegd in het patiëntendossier. 

Informeer ook de huisarts en/ of verwijzers.

Hoofdbehandelaar

7 Regel de juiste 

nazorg voor de 

patiënt, diens 

naasten en de 

betrokken 

hulpverlener

De afdeling verleent de nodige (na)zorg aan de patiënt en/ of diens naasten 

(denk o.a. aan medisch maatschappelijk werk, geestelijke verzorging en 

klachtenfunctionarissen).

Het afdelingshoofd coördineert de nazorg voor betrokken hulpverleners (denk 

o.a. aan de bedrijfspsycholoog, het bedrijfsmaatschappelijk werk, de 

bedrijfsarts en juridische ondersteuning).

Afdelingshoofd/

waarnemer

8 Stel een 

schriftelijke 

rapportage op

Op verzoek van de rvb of directeur medische zaken stellen de betrokken 

hulpverleners een schriftelijke rapportage op inclusief verbeterstappen. 

Rvb, directeur 

medische zaken met 

direct betrokken 
hulpverleners

9 Calamiteiten-

commissie voert 

een intern 

onderzoek uit

De calamiteitencommissie voert, in opdracht van de directeur medische zaken, 

een aanvullend intern onderzoek uit. De commissie brengt een 

onderzoeksverslag met leerpunten en verbeteracties uit aan de rvb. 

De rvb zendt het onderzoeksverslag integraal naar de IGZ. In het verslag wordt 

ook opgenomen op welke wijze de verbeteracties door de rvb worden geborgd 

in de organisatie. 

Calamiteiten-

commissie

Raad van bestuur

Informeer de 

(overige) 

betrokkenen 

De rvb stuurt het onderzoeksverslag en de reactie van IGZ door naar de

divisievoorzitter, het afdelingshoofd en de raad van toezicht. 

Informeer ook de patiënt en/ of naasten over de resultaten van het onderzoek 

en de maatregelen/ verbeteracties.

Raad van bestuur en 

directeur medische 

zaken

Hoofdbehandelaar

Stappenplan calamiteiten patiëntenzorg
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Meer informatie
Onderstaande documenten kunt u via Kwaliteitsnet en/ of 

intranet inzien.

•Calamiteiten patiëntenzorg: melden en afhandelen

Document waarin de volledige procedure is beschreven voor 

de melding en afhandeling van calamiteiten in de 

patiëntenzorg in VUmc.

•Meldingsformulier patiëntenzorg 

Formulier voor het melden van (bijna)incidenten in de 

patiëntenzorg in VUmc.

•Melding bij de IGZ

Op de website www.igz.nl is een formulier beschikbaar voor 

elektronische meldingen bij de IGZ. 

•Handreiking ’Na een incident praten met de patiënt÷

Stappenplan voor de communicatie met patiënten en/ of 

naaste(n) na een incident of calamiteit.

•Folder bedrijfsmaatschappelijk werk

Informatie over de werkwijze van het bedrijfsmaatschappelijk 

werk en hun hulpaanbod voor medewerkers in VUmc.

Meer informatie en contactgegevens

Belangrijke nummers calamiteiten patiëntenzorg 
Alarmnummer: 22222

Reanimatie:      44000

Binnen kantoortijden:

Raad van bestuur (portefeuillehouder patiëntenzorg):         

tel: (020) 44 41360

Directeur medische zaken (IOP): tel: (020) 44 43555 of   

(020) 44 40160

Vervanger: senior adviseur medische zaken (IOP), tel:     

(020) 44 43492 of *986 697 of (020) 44 43555

Buiten kantoortijden wordt het vermoeden van een 

calamiteit gemeld aan het dienstdoende lid raad 

van bestuur (te bereiken via de meldkamer tel 

44330/ 44661). 


