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Meldingen,Incidenten en Klachten



Analyse meldingen en incidenten 2020

Soort melding Totaal
MIC 12
MIM 8
Klacht cliënten

Klacht medewerker

5

3

MIC

Valincident 0
Agressie 0
Weigeren van zorg 5
Ontrouw medicatie 5
Overige 2



MIM

Ontevreden cliënt/klacht 5
Agressie 1
Weigeren van zorg 4
Overige 3

Conclusie
In het jaar 2020 is er wederom veel aandacht besteed aan de procedure MIC en MIM-meldingen. Ten
opzichte van vorig jaar zien we een duidelijke stijging in het aantal meldingen. De volgende
conclusies kunnen worden getrokken uit bovenstaande analyse.

● In het jaar 2020 zijn er 12 MIC meldingen , 8 MIM meldingen , 5 cliënten klachten en 3
medewerkers klachten gedaan. In totaal zijn er in het jaar 2020 28 meldingen gedaan binnen
Derman thuiszorg Gelderland.

● Als we kijken naar de MIM-meldingen dan bestaan deze voornamelijk uit weigeren van zorg
en ontevreden(klachten).

Speerpunt meldingen en incidenten 2020
Derman Thuiszorg Gelderland stelt het volgende als doel: de resultaten van de mic en mim
meldingen dienen door de zorgcoördinator  als materiaal gebruikt te worden voor het geven van
beleidsadviezen met betrekking tot de kwaliteit van de zorg. Dit betekent wellicht een extra punt in
de werkzaamheden, maar is essentieel voor beleidsverbetering en kwaliteitsontwikkeling.



klachten

Speerpunt klachten 2020

Klachten leveren vrijwel altijd aanknopingspunten voor verbetering van de zorg- en dienstverlening

op. De klachten worden in het teamoverleg besproken met als doel ervan te leren en waar mogelijk

maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Tevens worden de klachten organisatiebreed

iedere jaar geanalyseerd en worden verbetervoorstellen gedaan om breder in de organisatie te leren

en te verbeteren. Bij de meeste klachten blijkt dat de klacht gebaseerd is op gebrekkige informatie en

communicatie. Ook het managen van de juiste verwachtingen bij cliënten en/of mantelzorgers lijkt

een belangrijke oorzaak van de onvrede. Zo is het helaas niet altijd mogelijk om te voldoen aan de

wensen van de cliënt voor bijvoorbeeld een vast tijdstip of een vaste medewerker, die de zorg

verleent. De manier en het moment waarop we daarover het gesprek aangaan met cliënten is een

aandachtspunt waar we in 2021 mee aan de slag gaan. Door eerder in het proces met elkaar

afstemming te zoeken, kunnen verwachtingen bijgesteld worden, keuzes gemaakt worden en kan

onvrede worden voorkomen. Het tijdig oppikken van signalen en daarover met elkaar in gesprek

gaan, is een belangrijk aandachtspunt voor het jaar 2021


