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(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 
met bedrijven

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•
•

•
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Inhoud



Wat is een incident?

onvoorziene gebeurtenis

Storend voorval

Een incident is een negatieve, onverwachte, en onvoorziene gebeurtenis. Een incident is 
vaak storend en zorgt voor overlast.

Inleiding



Wat is een calamiteit?

Inleiding



Wat is een calamiteit?

Algemene nood

Grote ramp

Bij een calamiteit is er sprake van een plotselinge gebeurtenis die in één keer zorgt voor veel 
(materiële of letsel) schade.

Inleiding



Wat is een incident?

Een gesignaleerde tekortkoming in het reinigings- en desinfectieproces van endoscopen
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Wat is een calamiteit?

Indien een incident kan leiden tot schade bij een patiënt, wordt een expertteam ingesteld ten behoeve 
van een recall (conform lokale afspraken). Na vaststelling van schade bij de patiënt is er sprake van 
een calamiteit
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Wat is een calamiteit?

Een calamiteit, is 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 een cliënt heeft geleid

IGJ: u gaat zelf na of u een gebeurtenis als calamiteit moet melden

Wkkgz



Overzicht verantwoordelijkheden                                                                      
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Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie (DSRD)

• is adviserend bij het opstellen en implementeren van het endoscopenbeheersplan;

• ziet er op toe dat verandering van beleid vertaald wordt in de procedures en werkinstructies;

• is verantwoordelijk voor toetsen, borgen en evalueren van de proceskwaliteit via interne audits; 

• ziet erop toe dat de verbeteracties (actieplan, tijdspad) die voortvloeien uit de audits worden 
geïmplementeerd; 

• beoordeelt geconstateerde afwijkingen op risico voor de patiëntveiligheid en roept indien nodig een 
beleidsteam bijeen en is verantwoordelijk voor verslaglegging; 

• is medeverantwoordelijk voor het optellen van PvE voor de aanschaf van flexibele endoscopen en -
apparatuur; 

• stelt het PvE verificatie op in overleg met o.a. de technisch beheerder en de leverancier;

• is verantwoordelijk voor de functionele vrijgave van de endoscopendesinfector, de endoscopendroogkast en 
flexibele endoscoop na aanschaf, installatie en onderhoud;

• is bevoegd om het reiniging en desinfectieproces stop te zetten bij twijfel over de effectiviteit en 
reproduceerbaarheid van de processen; 

• is medeverantwoordelijk voor risico-inschatting en afhandeling van incidenten



beoordeelt geconstateerde afwijkingen op risico voor de patiëntveiligheid en roept indien nodig een 
beleidsteam bijeen en is verantwoordelijk voor verslaglegging; 

is bevoegd om het reiniging en desinfectieproces stop te zetten bij twijfel over de effectiviteit en 
reproduceerbaarheid van de processen

is medeverantwoordelijk voor risico-inschatting en afhandeling van incidenten
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Medisch specialist:

dient bij vermoede afwijkingen en/of niet functioneren van geldende procedures melding te maken bij 
de leidinggevende van de afdeling

SFERD 5.0                                                                                         



Medewerker R en D:

meldt afwijkingen bij de leidinggevende en DSRD.
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Leidinggevende:

Melden en documenteren afwijkingen

Meldt incidenten bij DSRD
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Deskundige infectiepreventie:

Adviseert bij incidenten
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8.1 Incidentenmanagement 8.1 Incidentenmanagement 8.1 Incidentenmanagement 8.1 Incidentenmanagement 

Het doel van incidentenmanagement is:

- zo snel mogelijk acties te ondernemen om mogelijke overdracht van micro-organismen via niet adequaat  

gereinigde en gedesinfecteerde endoscopen en/of toebehoren te voorkomen; 

- onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van het incident;

- maatregelen te treffen om een incident in de toekomst te voorkomen, hierbij kan het nodig zijn om één of 
meerdere van de beheersmaatregelen in tabel 3 uit te voeren; 

- maatregelen te treffen indien patiënten/medewerkers (mogelijk) risico hebben gelopen; -

- voorzien in communicatie naar alle betrokkenen.
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Bij een incident wordt de incidentprocedure van de zorginstelling gehanteerd. De voorzitter van de 
incidentencommissie adviseert de Raad van Bestuur/Directie zo nodig een expertteam in te stellen 
en welke functionarissen hierbij te betrekken
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Bij een incident wordt de incidentprocedure van de zorginstelling gehanteerd. De voorzitter van de 
incidentencommissie adviseert de Raad van Bestuur/Directie zo nodig een expertteam in te stellen 
en welke functionarissen hierbij te betrekken
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Hoe ga je te werk bij een potentiele calamiteit?

Wat is je mandaat?

Welke functionarissen /commissie helpen hierbij?

en nu?                                                                                        



Eerste contact / telefoontje Eerste contact / telefoontje Eerste contact / telefoontje Eerste contact / telefoontje 

Datum Datum Datum Datum 

Behandeld doorBehandeld doorBehandeld doorBehandeld door

Naam melderNaam melderNaam melderNaam melder

Functie melderFunctie melderFunctie melderFunctie melder

Naam patiënt(en) Naam patiënt(en) Naam patiënt(en) Naam patiënt(en) 

Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? 

Hoe gaat het met patiënt? Hoe gaat het met patiënt? Hoe gaat het met patiënt? Hoe gaat het met patiënt? 

Hoe gaat het met familie? Hoe gaat het met familie? Hoe gaat het met familie? Hoe gaat het met familie? (Nazorg? Geestelijke verzorging en/of ombudsfunctionaris? Inschakelen?) 

Hoe gaat het met betrokken zorgverleners? Hoe gaat het met betrokken zorgverleners? Hoe gaat het met betrokken zorgverleners? Hoe gaat het met betrokken zorgverleners? (Nazorg nodig? Geestelijke verzorging inschakelen?)

Is de sectorIs de sectorIs de sectorIs de sector---- en/of centrummanager en/of hoofdbehandelaar op de hoogte? en/of centrummanager en/of hoofdbehandelaar op de hoogte? en/of centrummanager en/of hoofdbehandelaar op de hoogte? en/of centrummanager en/of hoofdbehandelaar op de hoogte? 

Tjongerschans



Startbijeenkomst Startbijeenkomst Startbijeenkomst Startbijeenkomst 

Datum startbijeenkomstDatum startbijeenkomstDatum startbijeenkomstDatum startbijeenkomst

Aanwezigen startbijeenkomst Aanwezigen startbijeenkomst Aanwezigen startbijeenkomst Aanwezigen startbijeenkomst 

•
•
•
•
•
•

Is er schade? Zo ja, wat is de schade? Is er schade? Zo ja, wat is de schade? Is er schade? Zo ja, wat is de schade? Is er schade? Zo ja, wat is de schade? 

Is er sprake van een tekortkoming in de zorg? Is er sprake van een tekortkoming in de zorg? Is er sprake van een tekortkoming in de zorg? Is er sprake van een tekortkoming in de zorg? 

Calamiteit? Calamiteit? Calamiteit? Calamiteit? o Ja o Neeo Twijfel, vooronderzoek starten

Advies startbijeenkomst Advies startbijeenkomst Advies startbijeenkomst Advies startbijeenkomst 

Wie is contactpersoon voor de patiënt/familie Wie is contactpersoon voor de patiënt/familie Wie is contactpersoon voor de patiënt/familie Wie is contactpersoon voor de patiënt/familie (in principe ombudsfunctionaris tenzij anders afgesproken)

Dit bericht is op …. verstuurd naar:Dit bericht is op …. verstuurd naar:Dit bericht is op …. verstuurd naar:Dit bericht is op …. verstuurd naar:
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Vervolg Vervolg Vervolg Vervolg 
Datum Datum Datum Datum 

Analyse (prisma of anders) Analyse (prisma of anders) Analyse (prisma of anders) Analyse (prisma of anders) 

Conclusie (prisma)analyseConclusie (prisma)analyseConclusie (prisma)analyseConclusie (prisma)analyse

Tjongerschans



Testen incidentprocedure met een oefenincident en traceerbaarheid

Audits en het bewaken van verbeterpunten van audits

Wanneer escaleer je?

Nut/noodzaak commissie om beleid te ontwikkelen en bij te stellen

Voorkomen is beter                                                                                   



Wie heeft wel eens het proces stopgezet bij twijfels kwaliteit?

Hoe bewaak je verbeterpunten van audits? Wanneer escaleer je?

Wel of niet melden IGJ?

Discussie                                                                                       



Vragen??????Vragen??????Vragen??????Vragen??????


