
Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact 
met ons op. 

Hoofdkantoor
A Nassauweg 6 3314 JR Dordrecht
T  088 - 700 9 700 
E  zorgcoordinatoren@attenza.nl
I  www.werkenmet.attenza.nl

Veilige zorg en het melden van 
incidenten
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Uit analyses van incidenten en risico’s komen vier 
soorten hoofdoorzaken naar voren:

• Organisatorische oorzaken:
Deze oorzaken hebben betrekking op
omstandigheden of voorwaarden die op
organisatieniveau niet of onvoldoende zijn
gerealiseerd.

• Technische oorzaken:
Hierbij gaat het om een fout die ontstaat door
een tekortkoming of storing van een apparaat of
door een hulpmiddel dat niet deugt.

Cliëntveiligheid is een belangrijk onderwerp 
Cliënten die in zorg zijn moeten er op kunnen 
rekenen dat zij veilig zijn in onze handen. Kwaliteit 
van zorg en cliëntveiligheid zijn niet los van elkaar 
te zien. Wij kunnen alleen kwaliteit van zorg 
bieden als we óók voortdurend de veiligheid van 
de cliënt voor ogen hebben. 

Veilige zorg is zorg die geen onbedoelde of 
onnodige schade aan de cliënt toebrengt. Veilige 
zorg is verantwoorde zorg, zorg die vakbekwaam 
bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt, 
in de woonomgeving waar het dagelijkse leven 
van de cliënt zich afspeelt. 

Verantwoorde zorg betekent ook: zicht hebben 
op de risico’s die cliënten op lichamelijk, sociaal 
en mentaal opzicht lopen en daar adequaat en 
vraaggericht mee omgaan. Het gaat dus om 
zorginhoudelijke veiligheid en gezondheidsrisico’s, 
over veiligheid van hulpmiddelen en materialen 
en over veiligheid van de leefomgeving. 

Sociale veiligheid, je veilig voelen, is een van de 
grondpijlers van het bestaan. Oog en gevoel voor 

veiligheid gaat over cultuur en gedrag, over het 
geheel aan gewoonten, waarden, normen en 
regels. Over de subjectieve beleving. Als mensen, 
cliënten en zorgverleners, zich niet veilig voelen 
verdient dat de grootste aandacht.

Sociale onveiligheid is een buitengewoon groot 
risico op fouten en incidenten. Iedereen is 
verantwoordelijk om daar iets aan te doen en een 
onveilig klimaat te helpen verbeteren. Problemen 
doen zich overal voor. Door oplettendheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel van zorgverleners 
worden de meeste problemen tijdig gesignaleerd 
en opgelost. Daarover moet gecommuniceerd 
worden. Om deze communicatie te bevorderen 
en te structureren, en zodoende goede ideeën en 
ervaringen te delen, kan het melden van risico’s 
en incidenten helpen. Het gaat om het verbeteren 
als een continue proces.

Incidenten
Een grote verandering in het denken over 
veiligheid is het denken over het omgaan met 
incidenten. Niet de vraag: wie heeft het gedaan? 
maar de vraag: hoe is het gekomen? staat voorop. 

Inleiding
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4. Vraag 
Wat kan er gedaan worden om dit in de toekomst 
te voorkomen of beter te laten verlopen?

5. Melden 
Incidenten en verbetersuggesties melden via het 
meldformulier.

6. Bespreken 
Bespreken met collega’s in de overdracht en 
eventueel feedback vragen. Bespreken met 
het team en de zorgco van Attenza. Eventueel 
centraal bespreken tijdens werkoverleg.

• Menselijke oorzaken:
Hierbij kan het gaan om gebrek aan kennis of 
gebrek aan vaardigheden, het niet nakomen van 
afspraken of het niet adequaat toepassen van 
protocollen, onzorgvuldigheid, slordigheid enz.

• Cliëntgebonden oorzaken:
Kenmerken van de cliënt, bijvoorbeeld: kwetsbare 
(lichamelijke en/of geestelijke)gezondheid, leeftijd, 
therapietrouw enz.

Er bestaan geen kleine of grote incidenten, wel 
kleine en grote gevolgen.
Als er iets fout gaat kan het mee- of tegenvallen:

1. Een bijna-incident
Het gaat net goed, want door toeval of ongepland 
menselijk ingrijpen is een incident voorkomen.

2. Een meevaller
Een incident waarbij door geluk of toeval (letsel)
schade uitblijft.

3. Een tegenvaller
Een incident met lichte of tijdelijke schade.

4. Een calamiteit
Een incident met ernstige gevolgen voor de 
cliënt, medewerker of bezoeker, eventueel diens 
overlijden.

Het nieuwe melden
Wij willen de veiligheidscultuur van de organisatie 
en bij de zorgverleners stimuleren. Hierbij 
hoort een andere manier van omgaan met het 
signaleren van risico’s en incidenten.

Het traditionele melden (formulier invullen, 
inleveren en klaar) past hier niet bij. Het nieuwe 
melden gaat uit van het melden van risico’s en 
incidenten als instrument waar de organisatie en 
zorgverleners mee kunnen leren. Leren van en 
met elkaar met als doel de zorg voor de cliënt én 
de zorgverlener veiliger te maken. Weten wat de 
risico’s zijn en daar adequaat op anticiperen.

Het nieuwe melden houdt in:
1. Handelen 
Wat kan ik doen om de cliënt en collega’s te 
helpen bij dit incident (herstellen of beperken van 
de schade).

2. Communiceren 
Analyseren met cliënt en collega’s wat er mis is 
gegaan.

3. Rapporteren 
In zorgdossier rapporteren wat er is gebeurd. 
Alleen zorginformatie, geen oorzaken en 
dergelijke.
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Als je over deze vragen nadenkt ben je veel meer 
bezig met het nadenken over het verbeteren van 
de cliëntveiligheid dan uit gewoonte alles maar 
melden.

En dat is het uiteindelijke doel van het melden: 
de veiligheid voor deze cliënt specifiek en de 
cliëntveiligheid in het algemeen verbeteren. 
Van ‘melden uit gewoonte’ naar ‘melden om te 
verbeteren’. 

Op de volgende pagina hebben wij een korte 
samenvatting geplaatst. Mocht je vragen hebben, 
neem dan contact met ons op!

7. Verbeteren
Maatregel invoeren en met elkaar evalueren(p-d-
c-a).

8. Maandrapportage
Zorgcoördinator maakt periodieke rapportages
om eventuele trends te signaleren. Deze wordt
besproken in het kwartaaloverleg

De rol van de zorgverlener:
Als een incident heeft plaatsgevonden vind je dat 
natuurlijk heel vervelend. Je voelt je
verantwoordelijk of zelfs schuldig. Maar daar 
los je niets mee op. Het kan iedereen gebeuren. 
Verwijtbaar is het evenmin. Maar misschien is het 
risico op herhaling wel te verkleinen. Maar hoe 
dan?

Werken met zorgvragers is werken in een 
omgeving met grote risico’s. Veel risico’s zijn 
bekend, maar lang niet allemaal. Vaak is het 
domme pech wat cliënten kan overkomen.

Er kan van incidenten veel geleerd worden. Met 
elkaar kan nagegaan worden wat je kunt doen om 
zulke ongelukken in de toekomst te voorkomen.

Ken je de risico’s die cliënten lopen, dan weet 
je al heel veel en ben je al een eind op weg om 
verantwoorde zorg te leveren. Ga de risico’s 
van je eigen cliënten eens na en bespreek ze 
met collega’s, de cliënt zelf en/of de familie. 
Waartegen zouden de cliënten beschermd 
moeten worden en hoe kun je dat het beste 
doen? Maak afspraken over de preventieve 
maatregelen en neem ze op in het Zorgleefplan 
van de cliënt.

Maar blijf ook realistisch: je kunt niet alles 
voorkomen. Soms besluit je met de cliënt en/of 
familie een ‘geaccepteerd risico’ of ‘ingecalculeerd 
risico’ te nemen. Als dit is overeengekomen neem 
het dan op in het Zorgleefplan.

Wanneer melden?
Voor veel zorgverleners is niet altijd duidelijk 
wanneer ze iets moeten melden.

Hier zijn een paar hulpvragen:
• Wat wil ik met de melding oplossen of opgelost
zien?
• Wat kan door de melding verbeterd worden?
• Hoe kan door de melding voorkomen worden
dat dit opnieuw gebeurt?
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Samenvatting

Deel de risico’s met elkaar en 
weet wat je moet doen om 
risico’s te reduceren

Mocht een incident zich 
voordoen: bespreek het met 
de cliënt en collega’s

Zorg dat je de belangrijkste 
risico’s kent van hulpmiddelen 
waarmee je werkt

Wees eerlijk en open tegen de 
cliënt en elkaar. Rapporteer in 
het dossier wat er is gebeurd

Denk en redeneer niet in 
schuld of verwijt, maar in 
feiten en verbeterkansen

Word jij aangesproken: het is 
geen aanval. Verdedig je dus 
niet, maar sta ervoor open

Meldt het risico of incident 
als er meer verbeterd kan 
worden dan alleen voor die 
ene cliënt

Zoek de oorzaken van het 
incident, daarmee heb je ook 
de risico’s te pakken

Merk je dat een collega niet 
doet wat is afgesproken: 
spreek hem/haar daar op aan

Vraag je daarbij af: wat wil ik 
oplossen of opgelost zien?

Draag actief bij aan 
oplossingen en maak 
duidelijke afspraken

AMEN (Afspraken Maken En 
Nakomen)

Zorg dat je de belangrijkste 
risico’s kent van de ruimten 
waar je werkt en waar de 
cliënt verblijft


