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 JBZ Definitie Calamiteit: 

“Onbedoelde of zeer onverwachte gebeurtenis in de 
gezondheidszorg die tot de dood leidt of tot een ernstig 
schadelijk gevolg leidt voor de patiënt, optredend tijdens een 
(para)medische, verpleegkundige, verzorgende handeling of bij 
de toepassing van een product of apparaat in de 
gezondheidszorg dan wel voortkomend uit het nalaten van 
adequate zorg, een gebrek in een voorziening of een 
kwaliteitsafwijking van een product of apparaat dat toepassing 
vindt in de gezondheidszorg. Hierbij is ook inbegrepen het 
vermoeden van seksueel misbruik van een patiënt.”

Calamiteiten en VIM 



 Melder of behandelaar: zorgdragen voor patiënt en diens 
naasten

 Raad van Bestuur wordt ingelicht

 Medisch Specialist Patïent Veiligheid stelt vast of er een 
calamiteit is volgens definitie en zo ja, stelt IGZ hiervan op 
de hoogte. Geeft opdracht tot het doen van een SIRE 
onderzoek aan coördinator calamiteit

 Leidinggevende: ondersteunt patiënt, familie en 
medewerker(s) 

 Indien patiënt is overleden: GGD inschakelen

 Na SIRE rapport: bespreking intern om lering te trekken

Calamiteit?  Wat de doen?



Stroomschema SIRE onderzoek



Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie 
instrument voor reactieve risicoanalyse

 een gestructureerde manier om een incident te 
reconstrueren (wat is er gebeurd?) en te evalueren 
(waarom is het gebeurd?). Het doel is het 
beantwoorden van de vraag: hoe kan een vergelijkbaar 
incident in de toekomst worden voorkomen? 

 Het model maakt een verdeling in technische, 
organisatorische en menselijke factoren binnen de 
foutenanalyse .

SIRE methode 



 Vanaf 1 januari 2008 verplicht in Nederlandse 
Ziekenhuizen

 Leren van fouten en verbeteringen aanbrengen in 
processen

 Doel: jaarlijks 5 verbeteracties per afdeling

 Melding is gedecentraliseerd (per afdeling)

 3 type incidenten: ernstige incident, mild incident, 
bijna-incident

VIM (Veilig Incidenten Melding) 



 Initiatief door klager

 Kan bij klachtenfunctionaris of bij Onafhankelijke 
Klachtencommissie 

 Goede afhandeling voorkomt erger (schadeclaims, bijv.)

 Zowel klachtenfunctionaris als Onafhankelijke 
Klachtencommissie doen onderzoek. De Commissie is 
echter ook bevoegd extern advies te vragen.

 Advies: werk altijd mee aan klachtenprocedures. Biedt 
actief aan om patiënt en diens naasten goed te 
informeren.

Klachtenprocedures 



Voorkomen is beter dan genezen…….ook in 
juridische zaken! 



Bedankt voor uw aandacht!
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