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Veilig melden van incidenten en (bijna-)fouten: betekenis en
mogelijkheden van wetgeving
J.Legemaate

Er wordt binnen de gezondheidszorg in toenemende mate
gepleit voor het introduceren van systemen voor ‘veilig melden’. Een dergelijk systeem houdt in dat artsen en andere
hulpverleners incidenten en (bijna-)fouten melden en bespreken. Daarbij geniet de melder een zekere mate van
bescherming: het uitgangspunt is dat er tegen hem of haar
geen individuele maatregelen worden getroffen.
Aangenomen wordt dat systemen voor veilig melden een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de
kwaliteit en de patiëntveiligheid. Daarop is het systeem
gericht, en niet op het onderzoeken of bewijzen van individuele schuld. Voor dat laatste bestaan andere wegen, zoals
het klachtrecht, het tuchtrecht, het strafrecht of het civiele
aansprakelijkheidsrecht. Het gaat om het creëren van een zo
helder mogelijk onderscheid tussen een meldingssysteem
als kwaliteitsinstrument en de aansprakelijkheidsaspecten
van problemen en fouten.
In het rapport dat Shell-topman Willems in november
2004 uitbracht in het kader van het project ‘Sneller beter’
wordt aanbevolen in alle ziekenhuizen systemen voor
veilig melden te introduceren.1 In enkele ziekenhuizen is
reeds een dergelijk systeem geïmplementeerd. De eerste
ervaringen zijn gunstig.2 Het onderwerp ‘veilig melden’
is niet alleen aan de orde in de gezondheidszorg. Binnen de luchtvaart- en de transportsector bestaan terzake
reeds regelingen. Onlangs brak de Algemene Rekenkamer
een lans voor wettelijke bescherming van het interne
meldingenonderzoek binnen de beroepsgroep van de luchtverkeersleiders.3
De vraag is of ook in de gezondheidszorg behoefte bestaat aan een wettelijke regeling met betrekking tot veilig
melden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg, voorstander van veilig melden, pleit voor een systeem waarbij meldingen geen juridische gevolgen hebben.4 Dat is zonder
wettelijke regeling niet goed mogelijk. Moet zo’n wettelijke
regeling er komen? En zo ja, hoe zou die regeling er dan uit
kunnen zien?
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melden en wetgeving
Een belangrijke vraag is of het opzetten van meldsystemen
in de gezondheidszorg zin heeft. Luidt het antwoord op deze vraag ontkennend, dan is een discussie over wetgeving
niet aan de orde. Gesteld kan worden dat de ervaringen met
bestaande meldsystemen, zoals de procedure ‘Melding incidenten patiëntenzorg’ (MIP), te denken geven. Het MIPsysteem bestaat al zo’n dertig jaar, maar over de bijdrage die
het systeem levert aan de patiëntveiligheid wordt getwijfeld.5 Het systeem is omgeven met misverstanden, wordt
door artsen relatief weinig gebruikt, en focust meer op
instellingsniveau dan op afdelingsniveau.
Recente meldingsinitiatieven, die wél het accent op melding en analyse op afdelingsniveau leggen, lijken beter uit
de verf te komen.2 6 Deze nieuwe oriëntatie biedt mogelijk
een betere kans op succes dan het MIP-systeem. Dit effect
kan nog worden versterkt door actuele ontwikkelingen in
de gezondheidszorg. De aandacht voor patiëntveiligheid is
sterk toegenomen en het melden van incidenten en (bijna-)fouten wordt steeds meer gezien als een onderdeel van de
beroepsverantwoordelijkheid van artsen en andere hulpverleners. Openheid en eerlijkheid over incidenten en (bijna-)fouten zijn daarbij cruciaal. Alleen door systematisch
melden en analyseren kan de patiëntveiligheid structureel
worden verbeterd. De implicatie van deze benadering is dat
niet-melden verwerpelijk is en wellicht zelfs met sancties
zou moeten worden bestreden.
Nu hebben artsen allerlei redenen, goede en minder
goede, om niet te melden. Het belangrijkste is dan ook dat
een mentaliteitsverandering wordt bewerkstelligd. In de
woorden van prof.dr.H.A.Büller, voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Erasmus MC: ‘Je zult het moeten zoeken in
de mentaliteit. Het gaat erom je als arts kwetsbaar op te stellen. Jezelf niet alwetend te voelen, bereid te zijn naar jezelf
te kijken’.7 Büller ziet niet veel in een regeling van veilig
melden, omdat zo’n regeling het accent verschuift van
mentaliteit naar procedures.
Anderen zien een wettelijke regeling als een van de voorwaarden om de noodzakelijke mentaliteitsverandering te
ondersteunen. Hun opvatting is dat vrees voor juridische
gevolgen een belangrijk motief is om niet te melden. Om die
vrees weg te nemen zou een wettelijke regeling vooral ook
in de eerste fase van de implementatie van veilig-meldensystemen drempelverlagend kunnen werken.8
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Meer in het algemeen is gebleken dat het succes van veilig-meldensystemen wordt bepaald door tal van factoren.
Een belangrijke factor is de mate van (wettelijke) bescherming van de melder.9 Ook in dit tijdschrift is al gewezen op
het belang van vertrouwelijkheid bij het onderzoek naar
medische fouten.10 Die vertrouwelijkheid is zonder wettelijke
regeling niet te realiseren. Ervaringen uit andere sectoren
laten zien dat een veilig-meldensysteem dat niet wettelijk
beschermd is, gemakkelijk onder druk kan komen te staan.
Eén enkele strafrechtelijke procedure leidde er bijvoorbeeld
toe dat het aantal door luchtverkeersleiders gemelde incidenten met bijna 50% daalde.3 Weliswaar herstelde de meldingsbereidheid zich na enkele jaren tot het oude niveau,
maar de kwetsbaarheid van het systeem was duidelijk gebleken. Wetgeving kan duidelijkheid scheppen, misverstanden
wegnemen, bijdragen aan vertrouwen en daardoor aan de
effectiviteit van meldsystemen.11
varianten
Een wettelijke regeling is vooral bedoeld om de ‘veiligheid’
van de melder te garanderen. Zoals we hieronder zullen
zien, bestaan daarvoor verschillende mogelijkheden. Het is
van belang een onderscheid te maken tussen de veiligheid
binnen het eigen werkverband of de eigen instelling (‘interne veiligheid’) en de bescherming tegen juridische procedures (‘externe veiligheid’). Interne veiligheid kan worden gerealiseerd door het maken en vastleggen van goede afspraken. Deze kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de werkgever
van de hulpverlener dan wel de instelling waarin deze zelfstandig functioneert, verklaart in beginsel naar aanleiding
van een melding geen maatregelen tegen de melder te zullen ondernemen. Externe veiligheid, de bescherming tegen
(het gebruik van informatie in) juridische procedures, kan
alleen door middel van wetgeving worden gerealiseerd.
Er zijn verschillende manieren om de externe veiligheid
vorm te geven. Ik behandel er drie: juridische immuniteit,
het afschermen van informatie en anonimisering van de
melding.
Juridische immuniteit houdt in dat het niet mogelijk is
ten aanzien van de melder ingrijpende sancties toe te passen
(zoals ontslag door de werkgever) of hem of haar juridisch
te vervolgen. Dit is de verregaandste vorm van bescherming
die een melder kan krijgen. In de hardste vorm komen we
deze variant niet tegen, maar sommige bestaande voorstellen en regelingen liggen er dicht tegenaan. In het consultatiedocument van de Engelse Chief Medical Officer (CMO)
wordt voorgesteld te komen tot een verbod van disciplinaire
maatregelen tegen degenen die ongewenste nadelige incidenten en medische fouten rapporteren.12 De in 2004 in Denemarken in werking getreden Wet op de patiëntveiligheid
in het Deense gezondheidszorgsysteem bepaalt in artikel 6
dat het verboden is een melder als gevolg van diens melding
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te onderwerpen aan maatregelen van de werkgever, de overheidstoezichthouder op de gezondheidszorg, of de strafrechter. Ook in Amerikaanse wettelijke regelingen, zoals de
Medical Care Availability and Reduction of Error Act uit
Pennsylvania, is het gebruikelijk disciplinaire maatregelen
door de werkgever te verbieden.
Een tweede variant, die vaker voorkomt, is het afschermen van informatie. Dit houdt in dat informatie en verklaringen die door een melder zijn ingebracht in een veiligmeldensysteem niet gebruikt mogen worden in een tegen
de melder gerichte disciplinaire of juridische procedure,
tenzij de melder daarmee instemt. Een dergelijke procedure
is dan dus wel mogelijk, maar zal moeten worden gebaseerd
op informatie uit andere bronnen. Het afschermen van
informatie wordt genoemd in het rapport van de Engelse
CMO, maar ook in tal van buitenlandse wettelijke regelingen. In Nederland kennen we deze optie ook al. Het gaat
daarbij om artikel 69 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor
Veiligheid. Deze raad onderzoekt incidenten en ongelukken
op het gebied van de transportveiligheid. Het genoemde artikel 69 bepaalt dat verklaringen afgelegd door personen in
het kader van een onderzoek van de raad niet als bewijs in
een strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedure tegen henzelf kunnen worden gebruikt. En voorts
sluit artikel 69 uit dat op deze verklaringen een disciplinaire
sanctie, een bestuurlijke sanctie of een bestuurlijke maatregel wordt gebaseerd.
De derde variant is de anonieme melding. Deze optie
moet als een uitzondering worden gezien. De kern van een
veilig-meldensysteem is dat de betrokkenen de meldingen
met elkaar bespreken en zo nodig gezamenlijk concluderen
tot aanpassing van het kwaliteitsbeleid. Die opzet verdraagt
zich in het algemeen niet met anoniem melden. Toch komt
ook deze variant voor, bijvoorbeeld in de hier eerder genoemde wettelijke regeling uit Pennsylvania.
uitzonderingen
Met betrekking tot de typering van veilig melden worden
ook de Engelse begrippen ‘blamefree’ en ‘blamefair’ melden gebruikt. Blamefair (waarbij de melder, behoudens
enkele uitzonderingen, gevrijwaard is van sancties) is beter
dan blamefree (waarbij de melder onschendbaar wordt).
Dat heeft te maken met het gegeven dat de bescherming van
de melder in veel voorstellen en regelingen uitzonderingen
kent. Zo meent de Inspectie voor de Gezondheidszorg bijvoorbeeld dat in situaties van ‘grove nalatigheid of incompetentie’ van bescherming van de melder geen sprake kan
zijn.4 De Engelse CMO noemt vergelijkbare uitzonderingen.12 De eerder genoemde Deense wet lijkt hier indirect
een opening voor te bieden, door te bepalen dat vervolging
enkel als gevolg van een melding niet mogelijk is. Dat laat
de nodige ruimte om, linksom of rechtsom, in ernstige
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situaties wél individuele stappen tegen de melder te ondernemen.
Dit is wel een precair onderwerp. Enerzijds moet worden
voorkomen dat een veilig-meldensysteem een vluchthaven
wordt voor artsen die ernstige en structurele problemen
veroorzaken.
Anderzijds is er het risico dat het bestaan van uitzonderingen op de bescherming van de melder een negatieve invloed heeft op de meldingsbereidheid in het algemeen. Eén
disciplinaire actie tegen een hulpverlener, hoe terecht mogelijk ook, kan er dan toe leiden dat de meldingsbereidheid
van anderen (tijdelijk) afneemt.
Er lijken twee manieren te zijn om dit risico te beperken:
door op de bescherming geen uitzonderingen te maken, of
door de bescherming zo vorm te geven dat deze niet is gebaseerd op het wel of niet mogen starten van een (disciplinaire) procedure. De preferente optie wordt dan de hier eerder
genoemde tweede beschermingsvariant. Die sluit immers
het nemen van stappen tegen de melder niet uit, maar beperkt alleen de informatie die aan dergelijke stappen ten
grondslag mag worden gelegd. Overigens valt aan te nemen
dat nu juist die gevallen waarop de uitzonderingsdiscussie
betrekking heeft (‘grove nalatigheid of incompetentie’) niet
snel door betrokkene zelf zullen worden gemeld. In die
gevallen zal het vaak gaan om meldingen door anderen, en
dan is de vraag naar de bescherming van de melder niet aan
de orde.

daar staan nog voldoende mogelijkheden voor het verkrijgen van gegevens tegenover (zoals het patiëntendossier,
getuigenverhoren en dergelijke).
Veilig melden beoogt ook niet de melder te beschermen
tegen een procedure van de patiënt, maar vooral tegen het
gebruik van bepaalde informatie door anderen (werkgever,
instelling, inspectie, justitie). Die anderen zouden als uitgangspunt moeten hanteren dat alleen in ernstige situaties
maatregelen tegen een individuele melder worden genomen. Ervan uitgaande dat een veilig-meldensysteem leidt
tot structurele verbeteringen van de kwaliteit en de patiëntveiligheid lijkt dat een aanvaardbare prijs. De gedachte om
een dergelijk systeem te omkleden met een wettelijke regeling is bepaald niet vreemd. In andere sectoren vindt daarover al een discussie plaats, dus waarom ook niet in de gezondheidszorg? De overwegingen en argumenten zijn goed
te vergelijken.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 31 maart 2005
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Abstract
Reporting accidents and (near) mistakes: meaning and possibilities
of legislation. – Several proposals have been made to introduce systems
for blame-free reporting of medical accidents and possible mistakes
in Dutch health-care facilities. These systems are aimed at improving
patient safety. The question whether health-care workers who report

accidents and mistakes should be protected by legislation has been
raised. In a number of countries, this kind of legal protection has been
developed. Most of these laws stipulate that information provided in the
context of a reporting system may not be used against the reporter in a
legal procedure. In order to improve the willingness of health-care workers to report, it may be worthwhile to introduce this kind of legal protection.
Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1203-6

restauratie van de bibliotheca thysiana, 2001

a
De Vereniging Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, die voornamelijk bestaat
uit oud-redactieleden van het Tijdschrift,
heeft een boekenverzameling. Het thema
is de ontwikkeling van de geneeskunde in
Europa, in het bijzonder die in Nederland.
De vereniging heeft recentelijk bijgedragen
aan de restauratie van een andere bibliotheek, die van de universiteit in Leiden
(Rapenburg 25). Die bibliotheek is gesticht
met de nalatenschap van de rechtsgeleerde
Johannes Thysius (1622-1653). Hij verzamelde naar eigen zeggen vooral boeken
over geschiedenis, de Oudheid en wiskunde
en liep gretig veilingen af: ‘Het is steeds zo
dat ik graag een goede maaltijd laat staan
voor een goed boek.’1 Ter gelegenheid van
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b
de restauratie heeft Guus Hellegers een
penning ontworpen, waarvan de Vereniging
als dank een genummerd exemplaar heeft
gekregen. Op de voorzijde van deze vierkante bronzen gietpenning is een geopend
boek te zien, half gelegen op leer, half op
perkament als achtergrond. Linksboven is
een zwaan afgebeeld, deel van het familiewapen van Thysius. Rechtsonder staat
een feniks, symbool van de wederopstanding – in dit geval van de bibliotheek. Op de
linker afsnede staat, als op een boekrug,
BIBLIOTHECA · THYSIANA, op de rechter
RENOVATA MMI. De keerzijde toont een
bovenaanzicht van een ouderwetse boekenmolen met centraal een feniks-lakstempel
zoals dat in veel boeken van Thysius zelf is
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te vinden. In de hoeken staan de woorden
VITA MIHI MORS EST [de dood is voor mij
het leven], onder de boekenmolen de initialen van de kunstenaar en het jaar 2001.
In de rand is, op deze afbeeldingen onzichtbaar, het nummer geslagen: 30/50. De penningzijde meet 77 mm.
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