
2-2-2021 St. Antonius Ziekenhuis Pagina 1 van 9

Inhoud
Doel ..........................................................................................................................................2
Toepassingsgebied...................................................................................................................2
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden ...............................................................................2
Achtergrondinformatie ..............................................................................................................2
Patiëntenzorg meldingen (VIM) ................................................................................................2
Medewerkers meldingen (MIM) ................................................................................................2
BHV en beveiliging meldingen..................................................................................................2
Overige meldingen....................................................................................................................2
Werkwijze .................................................................................................................................3
Het melden van een incident ....................................................................................................3
Mijn meldingen monitoren.........................................................................................................6
Het meldingenoverzicht instellen ..............................................................................................8
Definities en afkortingen ...........................................................................................................9
Verwijzingen .............................................................................................................................9



2-2-2021 St. Antonius Ziekenhuis Pagina 2 van 9

Doel 
Uniform incidenten melden via iProva-Meldingen.

Toepassingsgebied 
Medewerkers van het St Antonius Ziekenhuis.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
In het incidentmeldingen systeem zijn van het melden tot volledig afhandelen verschillende rollen en 
overlegstructuren:
 Melder: Alle medewerkers met een Windows account. Maken melding een (bijna) incident.
 Afdelingsverantwoordelijke: Aangewezen medewerker van een afdeling. Handelen de melding 

af van status verzonden, in behandeling tot afgehandeld. 
 VIM-commissie: Bij voorkeur multidisciplinair samengestelde groep, minimaal bestaande uit het 

hoofd en een arts van de afdeling. Bespreken structureel de meldingen van de afdeling. 
 Centrale incidenten commissie (CIC): Multidisciplinaire adviescommissie van de RvB. 

Commissie overlegd maandelijks of een VIM-melding als calamiteit bij de Inspectie (IGJ) gemeld 
moet worden en er een SIRE-onderzoek gestart moet worden.

Achtergrondinformatie

Patiëntenzorg meldingen (VIM)
Uitgangspunt van het melden van incidenten patiëntenzorg is het bevorderen van drempelloos en 
gestructureerd online melden, zodat in een vroeg stadium bestaande en nieuwe risico's in de praktijk 
zichtbaar worden gemaakt. 
De analyses van de VIM-meldingen worden gebruikt om verbetermaatregelen te treffen die vervolgens 
geëvalueerd worden. Onderzoek en analyse van de meldingen vindt bij voorkeur decentraal plaats 
binnen een VIM-commissie, d.w.z. op de afdeling waar het incident is voorgevallen. Behalve 
wanneer er sprake is van ziekenhuisbrede en/of ernstige incidenten. Deze 
laatstgenoemde categorie meldingen worden onderzocht en geanalyseerd door de 
centrale incidentencommissie.

Medewerkers meldingen (MIM)
Een MIM-melding moet gemaakt worden wanneer een medewerker tijdens de uitvoering van zijn 
werkzaamheden persoonlijk betrokken is bij een:
 Ongeval met enig of ernstig lichamelijk letsel
 Een Prikaccident

o Voor een persoonlijke risico inschatting bij een Prikaccident neem je contact op met 
PrikPunt 088 - 77 454 63

 Voorval met grote materiële schade
 Incident met agressie
 Gevaarlijke (werk) situaties
 Voorval c.q. ongeval met gevaarlijke stoffen, inclusief biologische agentia.

BHV en beveiliging meldingen
Een BHV/beveiliging melding zijn meldingen van incidenten rondom veiligheid, onwel wordingen van 
bezoekers, agressie en gevaarlijke stoffen.

Overige meldingen
Het melden van datalekken blijf je op de gebruikelijke manier doen. Voor meer informatie over 
datalekken incl. het meldingsformulier zie Datalek melden.

https://idoc.amg.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a36364b0-604d-4dbe-8934-032956d36c28
https://idoc.amg.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e4c4f1b7-6562-4c5c-b5d0-6361dafa2919
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Werkwijze

Het melden van een incident

1. Openen van het meldformulier kan op 2 
manieren;
 Via Intranet/ iDocs/ Tegel Invullen

 Via Start/ Incident melden VIM en MIM

2. Kies het juiste formulier;
 VIM - Patiëntenzorg meldingen

 MIM - Medewerkers meldingen

 BHV / beveiliging - Meldingen m.b.t. 
veiligheid, onwel wordingen bezoekers, 
agressie en gevaarlijke stoffen

3. Klik op 1. VIM – Veilig Incident melden 
(patiënt) en het meldingsformulier opent in 
een nieuw scherm.

4. Vul het meldingsformulier in, waarbij een 
aantal velden verplicht zijn om in te vullen. 

5. Tussentijds opslaan is mogelijk;
 Klik op Opslaan linksonder, de melding 

wordt als concept opgeslagen.
 Je kan nu een herinnering per mail aan 

jezelf versturen of de melding later 
opzoeken via 'Mijn concepten' in 
meldingen.

6. Klik op Volgende onder aan je scherm om 
naar een volgend scherm te gaan nadat je 
alle verplichte velden hebt ingevuld.
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7. Er zijn 5 verschillende schermen om in te 
vullen. 

8. Scherm 1: Gegevens van de melder;
 Hier geef je aan wie de melder is en of 

er een patiënt bij het incident betrokken 
was.

9. Scherm 2: Gegevens van het incident;
 Vul hier een 6-tal basis gegevens in 

over het incident.

10. Scherm 3: Aard gebeurtenis;
 Na het kiezen van één van de  

gebeurtenissen worden de vragen 
zichtbaar die bij de betreffende 
gebeurtenis horen.

11. Scherm 4: Gevolgen van het incident;
 Hier geef je aan of het incident gevolgen 

heeft voor de patiënt en/ of behandeling 
en wie geïnformeerd zijn over het 
incident.

 Eventuele suggesties die jij als melder 
hebt om dit incident in de toekomst te 
voorkomen kan je hier aangeven.
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12. Scherm 5: Overig;
 Eventuele aanvullende stukken over het 

incident kunnen hier als bijlagen worden 
geüpload. 

13. Alles helemaal ingevuld? Klik dan op 
Voltooien.

14. Op je scherm verschijnt het automatische 
meldingsnummer;
 Je hebt nu de keuze om de melding te 

printen of naar jezelf te mailen. 
 De melding gaat automatisch naar VIM-

coördinator. Als de melding is 
afgehandeld ontvang je hierover een 
mail.

15. Je kan nu kiezen voor Sluiten of voor;
 Nog een melding invullen 
 Overzicht van mijn meldingen tonen 
 Deze melding openen (meldnummer) 
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Mijn meldingen monitoren

1. Ga naar de homepagina van iProva;
 Via Intranet/ iDocs
 Via Start/ Incident melden VIM en MIM

2. Klik op Ga naar en vervolgens onder 
Modules op Meldingen. 
Het aantal zichtbare modules hangt af van 
ieders individuele rechten in iProva.

3. Het meldingenoverzicht opent

4. In het linker kader (filter) kan je aanklikken 
wat je wilt inzien;
 Actie vereist van mij 
 Gemeld door mij 
 Toegewezen aan mij 
 Niet gefilterd
Het cijfer tussen de haakjes geeft het aantal 
meldingen aan.

5. Selecteer een melding, in het midden 
scherm door deze aan te klikken 

6. Het weergave scherm opent
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7. Hier kan je de melding afdrukken en de 
volgende tabbladen bekijken;
 Acties en voortgang
 Formulieren
 Extra info
 Analyse

8. Onder het tabblad Acties en voortgang zie 
je;
 De genomen acties,
 De schematisch weergave van de 

workflow en in welke workflow fase de 
melding zich bevindt,

 Algemene gegevens van de melding,
 De betrokken personen.

9. Onder het tabblad Formulieren kan de 
originele melding ingezien worden; klik op 
originele melding inzien en de melding 
opent in PDF formaat.

10. Onder het tabblad Extra info kan eventuele 
extra informatie ingezien worden. Het cijfer 
tussen de haakjes geeft het aantal extra info 
aan. In dit voorbeeld zijn dat er 0/0.

11. Onder het tabblad Analyse kunnen (als je 
rechten hebt) analyses ingezien worden.
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Het meldingenoverzicht instellen
1. Ga naar de homepagina van iProva;

 Via Intranet/ iDocs
 Via Start/ Incident melden VIM en MIM

2. Klik op Ga naar en vervolgens onder 
Modules op Meldingen. 
Het aantal zichtbare modules hangt af van 
ieders individuele rechten in iProva.

3. Het meldingenoverzicht opent. 

4. De breedte van de kolommen kunnen 
aangepast worden, door met de muis op de 
scheidingslijn tussen de kolomkoppen te 
klikken en de pijl te verslepen.

5. De standaard kolominstellingen kunnen per 
filter ingesteld worden. Zo bepaal jezelf 
welke kolommen jij belangrijk vindt om te 
zien.
Klik in de grijze balk op het rastericoontje 
geheel rechts

6. Met behulp van  en kan de 
“geselecteerde” kolom naar boven of naar 
beneden in de lijst verplaatsen. 
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7. Met behulp van  en  kunnen de 
voor jou relevante kolommen vanuit de 
beschikbare velden geselecteerd worden. 

8. Alles helemaal ingesteld? Klik dan op OK.

Definities en afkortingen
CIC: Centrale Incidenten Commissie
MIM: Meldingen Incidenten Medewerkers
VIM: Veilig incident Melden Patiëntenzorg

Verwijzingen
 Veilig Incident Melden (VIM), beleid
 Veilig Incident Melden (VIM), afhandelen coördinator 
 Veilig Incident Melden (VIM), rapportages maken
 Zie de intranetsite voor meer informatie;

https://idoc.amg.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a85a7b78-8693-4016-be47-cd1b2d2b05cb
https://idoc.amg.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=dc3a4b06-990d-4f1d-8929-374829e0fb47
https://idoc.amg.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1d390375-0f6a-42b2-9b9e-e5f11c30628c
https://idoc.amg.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=98c59661-0657-4600-b359-0f3c417678a7

