U kunt onderstaand meldformulier invullen om een (bijna)incident te registreren.
Incident melden

Soort

Incident

Bijna Incident

Datum incident
Meldingsnummer (nr waaronder vermeld in organisatie)
Gegevens patiënt

Geboortejaar
Geslacht m/v

M

V

Melding

Wat (wat is er gebeurd? Wat was niet de bedoeling?)

Waarom (wat waren de omstandigheden waardoor het (bijna) incident kon optreden?)

Actie (wat heb jij of jouw betrokken collega(’s) gedaan?)

Het (bijna) incident vond plaats:
Binnen instelling/eigen praktijk
In de polikliniek
Op straat
Bij patiënt/cliënt thuis
Anders nl:
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Wie is bij het (bijna) incident betrokken?
Behandelaar
Collega
Begeleider/familielid/betrokkene
Patiënt/cliënt/naaste
Stagiaire
Doorverwijzer
Anders nl:
Analyse

In welke categorie valt dit (bijna) incident?
Samenwerking met andere zorgverleners;
Intercollegiaal intern (overdracht)
Intercollegiaal extern (overdracht)
Multidisciplinair (informatie voorziening, overdracht)
Anders nl:
Vakinhoudelijk handelen;
Professionele inschattingsfout
Diagnostiek
Behandeling
Uitvoering
Vaardigheid
Toezicht
Anders nl:
Vakgebonden kennis en wetenschap;
Borgen
Ontwikkelen
Scholen
Anders nl:
Communicatie met patiënten;
Eigen handelen patiënt
Verkeerd of onverantwoord gebruik apparatuur
Onvoldoende of verkeerd begrepen instructies
Onjuiste instructies opgevolgd door patiënten
Anders nl:
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Praktijkorganisatie;
Registratie en administratie
Apparatuur en voorzieningen
Communicatiemiddelen
Werkomstandigheden
Anders nl:
Maatschappelijk handelen;
Gelijkwaardige zorgverlening
Belangenbehartiging van patiënten
Hanteren wettelijk kader
Anders nl:
Professionaliteit;
Functieprofiel/rolopvatting
Ethiek bewuste omgang normen en waarden
Deskundigheidsbevordering personeel
Anders nl:

Is het incident besproken?
Ja, met;
Collega
Management
Patiënt/cliënt
Deskundigheidsbevordering personeel
Vertegenwoordiger van patiënt
Betrokkenen van andere zorginstelling
Anders nl:
Nee

Wat was (conform de feitelijke beschrijving van de melder) de eerste gebeurtenis die niet ging
zoals het bedoeld was?
Intake/ hulpvraag verheldering
Anamnese/onderzoek
Diagnose
Behandeling/begeleiding/controle
Overdracht
Verwijzing
Aansluiting behandeling/begeleiding
Anders nl:
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Is actie ondernomen om herhaling te voorkomen?
Ja, nl

Nee
Potentieel risico

Is de kans groot op herhaling van het gemelde incident?
1=onwaarschijnlijk; minder dan 1/jaar
2= zeldzaam; < 5/jaar
3= mogelijk binnen enkele maanden
4= waarschijnlijk binnen enkele weken
5= vrijwel zeker binnen enkele uren/dagen
Niet in te schatten

Kunnen andere zorgverleners van dit gemelde incident leren?
1= niets
2 = weinig
3 = gemiddeld
4 = redelijk
5 = veel
Niet in te schatten
Handelen na incident

Heeft dit incident geleid tot extra monitoring van de patiënt?
Ja
Nee

Heeft dit incident geleid tot ziekenhuisopname?
Ja
Nee

Is dit incident genoteerd in het patiëntendossier?
Ja
Nee
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Ideeën /suggesties om herhaling te voorkomen

Vergeet niet uw bestand op te slaan!
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