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Maandag 27 maart 2017

Eén iTask meldformulier voor het registreren en 

afhandelen van corrigerende en preventieve maatregelen



(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 

met bedrijven
Bedrijfsnamen

 Geen  Geen

Disclosure belangen spreker
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• Eén formulier voor registratie van afwijkingen en acties (maatregelen)

• Alleen die informatie registreren die nodig is voor het type melding

• Melding moet direct bij de functionaris neergelegd kunnen worden die 

verantwoordelijk is voor beoordeling

• Opvolging van eventuele aanvullende acties / verbetermaatregelen moet via 

het dossier van de melding mogelijk zijn

Vooraf gestelde wensen / eisen
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• In het formulier moet kunnen worden vastgelegd of acties zijn doorgevoerd en 

zo ja of deze acties het gewenste effect hebben gehad (PDCA-cyclus)

• Eenvoudige bewaking van de voortgangsstatus

• Trendanalyses moeten mogelijk zijn

Vooraf gestelde wensen / eisen
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• 4.8 – Afhandelen van klachten

• 4.9 – Identificatie en beheersing van afwijkingen

• 4.10 – Corrigerende maatregelen

• 4.11 – Preventieve maatregelen

• 4.12 – Continue verbetering

• 4.13 – Beheer van registraties

• 4.14 – Evaluatie en audits

• 4.15 - Managementbeoordeling

Eisen ISO 15189:2012 die input geven
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4.14.3 – Beoordeling van feedback van gebruikers

4.14.4 – Suggesties van medewerkers

4.14.5 – Interne audits

4.14.6 – Risicomanagement

4.14.7 – Kwaliteitsindicatoren

4.14.8 – Beoordeling door externe organisaties
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• Indelen per processtap ten behoeve van trendanalyses

• ISO 22367:2010

Medische laboratoria - Vermindering van fouten door middel van 

risicomanagement en continue verbetering

• Eventueel aanvullen met zelf vastgestelde faalwijzen

Indelen van afwijkingen
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• Onderwerpboom op basis van organisatiestructuur (organogram)
o nodig voor toekennen eigenaar

• Per organisatie onderdeel rechten toekennen:
o wie zijn bevoegd om een melding in te dienen?

o wie wordt de eigenaar (coördinator) van een ingediende melding?

o wie kunnen er tot actienemer worden benoemd?

• Definiëren welke bronnen input leveren

Opzet iTask formulier
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• klachten / meldingen van artsen, patiënten, medewerkers of andere partijen
(norm 4.8 – Interne en externe melders en norm 4.14.3 – Beoordeling van feedback van gebruikers)

• afwijkende resultaten van interne kwaliteitscontroles
(norm 5.6.2.3 – Gegevens betreffende kwaliteitscontrole)

• afwijkende resultaten van externe kwaliteitsbewakingsprogramma’s
(norm 5.6.3.4 – Gegevens betreffende kwaliteitscontrole)

• significante afwijkingen tussen verschillende apparaten voor dezelfde methode
(norm 5.6.4 – Vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten)

• afwijkingen die tijdens interne audits zijn vastgesteld
(norm 4.14.5 – Interne audits)

• afwijkingen die tijdens externe audits zijn vastgesteld
(norm 4.14.8 – Beoordelingen door externe organisaties)

Definiëren welke bronnen input leveren
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• acties die voortkomen uit risico inventarisaties
(norm 4.14.6 – Risicomanagement)

• acties die voortkomen uit resultaten van kwaliteitsindicatoren
(norm 4.14.3 – Kwaliteitsindicatoren)

• acties die voortkomen uit managementbeoordelingen
(norm 4.12 – Continue verbetering en norm 4.15 – Managementbeoordeling)

• acties die voortkomen uit werkoverleggen
(norm 4.13 – Beheer van registraties; punt u)

• suggesties van medewerkers
(norm 4.14.4 – Suggesties van medewerkers)

Definiëren welke bronnen input leveren

9



Isala 

• 4.8 – Afhandelen van klachten

• 4.9 – Identificatie en beheersing van afwijkingen

• 4.10 – Corrigerende maatregelen

• 4.11 – Preventieve maatregelen

• 4.12 – Continue verbetering

• 4.13 – Beheer van registraties

• 4.14 – Evaluatie en audits

• 4.15 - Managementbeoordeling

Eisen ISO 15189:2012 die input geven
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4.14.3 – Beoordeling van feedback van gebruikers

4.14.4 – Suggesties van medewerkers

4.14.5 – Interne audits

4.14.6 – Risicomanagement

4.14.7 – Kwaliteitsindicatoren

4.14.8 – Beoordeling door externe organisaties

5.6.2.3 Gegevens betreffende kwaliteitscontrole

5.6.3.4 Evaluatie van laboratoriumprestatie

5.6.4    Vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten
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• Beoordelen melding

• Benoemen corrigerende maatregel

• Implementeren en beoordelen corrigerende maatregel

• Evalueren corrigerende maatregel

• Vaststellen aanvullende acties

Opzet workflow iTask formulier
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• Per inputbron vaststellen welke informatie nodig is

• Voor elk soort informatie velden definiëren
o Datum melding

o Beschrijving klacht

o Gegevens melder

• Per processtap een formulier ontwerpen

• Afhankelijk van inputbron aangeven welke velden op het formulier moeten 

worden getoond

• Aangeven welke velden verplicht zijn

• Aangeven welke velden alleen-lezen zijn

Opzet formulier in iTask
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Workflow
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iTask formulier voor indienen melding
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Formulier voor indienen melding
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Interne melding:Externe audit:Discordante 

revisies:
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Formulier voor indienen melding
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Interne melding:Werkoverleg:
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Mailbericht na indienen melding

• Automatisch mailbericht aan melder
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Mailbericht na indienen melding

• Automatisch mailbericht aan beoordelaar melding
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Workflow
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Fase Beoordelen & Benoemen

Interne melding / Externe melder:
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Fase Beoordelen & Benoemen

Werkoverleg:
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Mailbericht na beoordelen melding

• Indien geen maatregel: Automatisch mailbericht aan melder
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Mailbericht na beoordelen melding

• Indien wel maatregel: Automatisch mailbericht aan medewerker die maatregel 

moet implementeren
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Workflow
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Fase Implementeren & Beoordelen

Vastgestelde maatregel n.a.v. een afwijking (nonconformiteit):
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Fase Implementeren & Beoordelen

Vastgesteld actiepunt of besluit n.a.v. werkoverleg:
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Mailbericht na implementeren maatregel

• Automatisch mailbericht aan medewerker die doeltreffendheid moet evalueren
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Workflow
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Fase Evalueren & Aanmelden voor audit
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Mailbericht na beoordeling doeltreffendheid

• Indien goedgekeurd: Automatisch mailbericht aan melder, eigenaar en 

actienemer(s)
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Mailbericht na beoordeling doeltreffendheid

• Indien gekozen voor aanmelden audit: Automatisch mailbericht aan stafdienst 

kwaliteit
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Mailbericht na beoordeling doeltreffendheid

• Indien afgekeurd: Automatisch mailbericht aan melder en actienemer(s)
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Fase Beoordelen & Benoemen

Interne melding / Externe melder:

pagina 33

Etcetera..
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• 4.8 – Afhandelen van klachten

• 4.9 – Identificatie en beheersing van afwijkingen

• 4.10 – Corrigerende maatregelen

• 4.11 – Preventieve maatregelen

• 4.12 – Continue verbetering

• 4.13 – Beheer van registraties

• 4.14 – Evaluatie en audits

• 4.15 - Managementbeoordeling

Eisen ISO 15189:2012 die input geven
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4.14.3 – Beoordeling van feedback van gebruikers

4.14.4 – Suggesties van medewerkers

4.14.5 – Interne audits

4.14.6 – Risicomanagement

4.14.7 – Kwaliteitsindicatoren

4.14.8 – Beoordeling door externe organisaties

5.6.2.3 Gegevens betreffende kwaliteitscontrole

5.6.3.4 Evaluatie van laboratoriumprestatie

5.6.4    Vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten


