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Art. 9 lid 2 Wkkgz 

De zorgaanbieder stelt schriftelijk een interne procedure vast, waarin 

stapsgewijs wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met signalen van 

incidenten. De zorgaanbieder bevordert de kennis en het gebruik van 

de procedure. 

 

Art. 10 lid 3 Wkkgz 

De zorgaanbieder doet aan een cliёnt […] onverwijld mededeling van 

de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de cliёnt 

die voor de cliënt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben […]  
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Art. 16 Wkkgz 

 

1. Een klacht wordt zorgvuldig onderzocht.  

 

2. De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een 

voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.  

 

3. De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de 

behandeling van de klacht.  
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Art. 17 Wkkgz 

1. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes 

weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van 

de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot 

welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke 

beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de 

klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen 

waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.  

2. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe 

naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de 

zorgaanbieder de in het eerste lid genoemde termijn met ten 

hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan 

voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de 

klager. 
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Art. 18 Wkkgz  

1. De zorgaanbieder is aangesloten bij een geschilleninstantie, die 

voldoet aan het bepaalde in deze paragraaf. 

[…] 

 

Art. 20. De geschilleninstantie is bevoegd over een geschil een 

uitspraak te doen bij wege van bindend advies, alsmede een 

vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval  

€ 25.000 

 

Art. 22. [Binnen 6 maanden] 
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Scala aan 

uiteenlopende 

remedies 

Juridische categorie 
Verschijningsvorm in de 

gezondheidszorg 

Klachtrecht 

Eerste opvang 

Informele klachtafhandeling 

Formele klachtafhandeling 

Tuchtrecht 
Tuchtklacht bij Medisch 

Tuchtcollege 

Strafrecht Aangifte bij het OM 

Aansprakelijkheidsrecht 

Buitengerechtelijke afwikkeling 

door  

ziekenhuis / verzekeraar  

Claim bij Geschillencommissie 

(5K€ => 25K€ Wkkgz) 

Civiele rechter 

Toezicht 
Melding bij IGZ => Landelijk 

Meldpunt Zorg 

Overig 

Patiënten / 

consumentenorganisatie 

(NPCF, Consumentenbond) 

Bemiddelingsloket De 

Letselschade Raad 

Media Radar, Medische missers, etc. 
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Veel (min of meer) nieuwe definities 

• Klacht: een uiting van onvrede ingediend bij de klachtenfunctionaris 

over een handelen of nalaten jegens een cliënt/patiënt in het kader van 

de zorgverlening (Modelklachtenregeling Ziekenhuizen artikel 1 f ) 

• Incident: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking 

heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden, 

of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt (artikel 1.1 UB Wkkgz) 

[Dit kan dus zowel een fout als een complicatie zijn] 

• Calamiteit (term uit het toezichtdomein): 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 de 

cliënt heeft geleid (artikel 1 lid 1 Wkkgz). 
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Informatieplicht over incidenten 

De zorgaanbieder doet aan een cliënt […] onverwijld mededeling van 

de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de cliënt 

die voor de cliënt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en 

maakt van de aard en toedracht van incidenten aantekening in het 

dossier van de cliënt. (artikel 10 lid 3 Wkkgz). 
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Informatieplicht over incidenten 

De zorgaanbieder doet aan een cliënt […] onverwijld mededeling van 

de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de cliënt 

die voor de cliënt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en 

maakt van de aard en toedracht van incidenten aantekening in het 

dossier van de cliënt. (artikel 10 lid 3 Wkkgz). 

 

Dus niet: ‘had kunnen hebben”  

(zgn. ‘near misses’) 
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Verschillende categorieën incidenten 

 

 

Per saldo is ‘incident’ dus een overkoepelend begrip, waarbij de 

onderscheidingen calamiteit, complicatie, en near-miss tot 

verschillende verplichtingen leiden 
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Wkkgz over incidenten 

1. alle incidenten moeten worden opgenomen in het systeem van veilig 

incident melden, met het doel om daarvan te leren (artikel 9); 

2. incidenten die merkbare gevolgen voor de cliënt hebben of in de 

toekomst kunnen hebben moeten aan de cliënt worden gemeld en daarvan 

moet aantekening worden gemaakt in het cliëntendossier ( artikel 10); 

3. incidenten die hebben geleid tot de dood of ernstige gevolgen voor de 

cliënt moeten aan de IGZ gemeld worden als calamiteit (artikel 11). 
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Alles komt straks bijeen in de 

nieuwe GOMA 2.0 

 

• Wkkgz 

• Uitvoeringsbesluit Wkkgz 

• Modelklachtenregelingen 

• Implementatie MediRisk en 

Centramed 

• Implementatie 

zelfregelende ziekenhuizen 

• GOMA 

• Resultaten expetmeetings 

GOMA 2.) 

 

 

. 
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Modelklachtenregeling ziekenhuizen (toelichting bij art. 1 k) 

 

• Een oordeel kan een standpunt of bericht zijn over een klacht.  

• Een standpunt is een inhoudelijke uitspraak over de klacht. Daarbij 

wordt door de zorgaanbieder met redenen omkleed aangegeven tot 

welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. Indien van 

toepassing, zal bij het oordeel tevens worden vermeld welke 

beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de 

klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe 

is besloten, zullen zijn gerealiseerd.  

• Een bericht geeft de stand van zaken weer en een plan van aanpak 

om de klacht tot een bevredigende oplossing te brengen. 

Hoe om te gaan met de 6+4 wkn termijn  
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Toelichting Procesflow MediRisk 

Hoe om te gaan met de 6+4 wkn termijn  
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Toelichting Procesflow MediRisk 
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Toelichting Procesflow MediRisk 
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