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1. Voorwoord 

 

Het jaarverslag dat voor u ligt, geeft inzicht in ontwikkelingen binnen het Transmuraal melden. 

In de dagelijkse samenwerking tussen huisartsen, VVT en medisch specialisten doen zich iedere dag 

zaken voor die verbeterd kunnen worden of die als goed voorbeeld voor collega’s kunnen dienen. Om 

daar ook daadwerkelijk van te leren, moet dit gedeeld worden. Huisartsen, medewerkers in verpleeg-, 

verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en Amphia medewerkers kunnen gebeurtenissen (binnen het 

zorgproces van de patiënt) melden, die kunnen leiden tot een verstoring van of verbetering in de 

onderlinge samenwerking. Het doel van het meldpunt is een betere en veilige patiëntenzorg. 

Meldingen kunnen onder meer gaan over de directe samenwerking, over werkprocessen of kunnen 

medisch inhoudelijk van aard zijn. 

Vanaf 1 januari 2017 kunnen ook specialisten ouderengeneeskunde meldingen insturen. Vanaf 

oktober 2020 is dit ook op een dergelijke manier ingericht dat de meldingen gespecifieerd worden voor 

de VVT en op de juiste plek in de Amphia behandeld kunnen worden. De medewerkers van VVT 

weten het meldformulier nu ook te vinden en te gebruiken.  

2. Transmurale meldingen 

a. Per tak 

Meldingen per tak 2019 2020 

Huisartsen 20  29 

VVT 0 9 

 

Uit de tabel is af te lezen dat het aantal meldingen is gestegen. Sommige huisartsen maken melding 

van gebeurtenissen via de Relatiemanager Huisartsen, ook deze meldingen zijn in iTask 

geregistreerd. De grootste stijging wordt veroorzaakt doordat er 12 meldingen zijn binnengekomen 

van huisartsen die brieven ontvangen van patiënten die geen patiënt zijn bij deze praktijk. 

Er zijn zes meldingen afgewezen, deze zijn niet meegenomen in de tabellen. Dit betreffen 5 

meldingen van interne melders (5 gemeld op VVT en 1 melding op onderwerp huisartsen). Meldingen 

worden afgewezen wanneer de melding geen transmurale melding betreft. Het betreft dan vaak een 

VIM-melding en er is per abuis een verkeerd formulier aangeklikt. In 2019 werden 13 van de 33 

meldingen afgewezen.  

b. Per functie  

Meldingen per functie Meldingen 

(Wijk) verpleegkundige 3  

Arts-assistent 1 

Client Service bureau (CSB) 2 

Doktersassistent 1 

Huisarts 25 

Medisch secretaresse 1 

Medisch specialist 1 

Specialist 

ouderengeneeskunde 1 

Verpleegkundig specialist 1 

Zorgadviseur 1  

Zorgconsulent 1 
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Er is hoofdzakelijk door huisartsen gemeld, wat te verklaren is doordat pas per oktober 2020 bij de 

overige melders (VVT; Wijkverpleegkundigen, Client Service Bureau (CSB), specialist ouderen 

geneeskunde en zorgadviseur) goed bekend is hoe er gemeld kan worden en dit laagdrempelig 

gefaciliteerd wordt. 

c. Per afdeling 

Afdeling Aantal 

Interne Geneeskunde Zorgkern 5 

Kwaliteit en Veiligheid Kenniskern 5 

Radiologie Zorgkern 4 

Afsprakenbureau / Transferpunt Zorgkern 2 

Chirurgie Zorgkern 2 

Neurologie en Neurochirurgie Zorgkern 2 

Dermatologie Zorgkern 1 

Geriatrie (Klinische Geriatrie) Zorgkern 1 

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) Zorgkern 1 

Kindergeneeskunde Zorgkern 1 

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) 

Zorgkern 1 

MG22 Eerste Hart Hulp – EHH - (Hartcentrum) 1 

MG26 Vaat Chirurgie 1 

MG31 Urologie 1 

MG46 Polikliniek Urologie 1 

MG47 Polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten -MDL- 1 

MG53 Interne Geneeskunde 1 

MG54 Oncologie, Gynaecologie (Chirurgie) 1 

Nucleaire Geneeskunde MG 1 

Oogheelkunde Zorgkern 1 

Opname en Voorbereidingsplein Zorgkern 1 

Polikliniek Orthopedie MG 1 

Reumatologie Zorgkern 1 

Revalidatiegeneeskunde Zorgkern 1 

 

Er wordt relatief veel op de afdelingen interne geneeskunde, kwaliteit en veiligheid en radiologie 

gemeld. De melder kan zelf aangeven of een melding een afdeling of de gehele Zorgkern betreft, 

waardoor beide in de tabel voorkomen. 

Er wordt vaak voor kwaliteit en veiligheid gekozen omdat het een kwaliteits- en veiligheidsonderwerp 

betreft dat ziekenhuisbreed voorkomt. Het incident is dan wel te relateren aan een afdeling/Zorgkern. 

(resp. interne geneeskunde, cardiologie, chirurgie, SEH, urologie) 

De meldingen worden met de bedrijfs- en medisch managers van de betreffende Zorgkern gedeeld en 

gevraagd om reactie en/of actie. 

d. Soort melding 

Soort melding Aantal  

Best practice 1 

Incident 19 

Onderwerp dat met enige regelmaat voorkomt 16 

Overig 2 
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De melder geeft in de melding aan of het een best practice, incident of een onderwerp betreft dat 

regelmatig voorkomt. Best practices worden bijna niet gemeld.  

3. Commissie transmuraal melden 

a. Leden 

De commissie bestaat uit 2 leden namens en voorgedragen door de Huisartsenkring, te weten 

mevrouw N.J.S. Rockx - Theunissen, huisarts te Zevenbergen en de heer J.P.M. van Breemen, 

huisarts te Breda, en 2 leden namens en voorgedragen door MSB-A, te weten de heer A.J.P. Joosten, 

orthopedisch chirurg en mevrouw dr. A.A.P.H. Vaessen – Verberne, kinderarts en lid MSB-A. 

Mevrouw T. de Bruyn – Goumans was ambtelijk secretaris tot juni 2020. Per 1 juni 2020 heeft 

mevrouw C. van Duffelen deze rol overgenomen. 

b. Activiteiten 

De commissie heeft in 2020 twee bijeenkomsten gehad. Tijdens de bijeenkomsten werden de 

meldingen van de periode voorafgaand besproken. Tevens is een aantal overige ingebrachte 

onderwerpen besproken. 

Vanaf oktober 2020 wordt er per melding een trefwoord toegevoegd en worden de genomen 

vervolgacties in de melding toegevoegd. De analyse en opvolging worden hierdoor ondersteund. 

Er zijn deze periode veel meldingen binnengekomen gekomen van huisartsen die brieven ontvangen 

van patiënten die geen patiënt zijn bij deze praktijk. Deze meldingen zijn gebundeld opgepakt. 

Actie Actiehouder Update 

De commissie transmuraal melden stuurt op 

het aantal meldingen dat gemaakt wordt. Dit 

wordt gedaan t.a.v. meldingen van huisartsen 

en VVT 

Commissie 

transmuraal 

melden 

Het aantal meldingen is in 

2020 gestegen. Het sturen 

op het aantal meldingen 

wordt in 2021 

gecontinueerd. 

De commissie transmuraal melden stuurt op 

de transparantie van de meldingen per 

afdeling. 

Ambtelijk 

secretaris 

commissie 

transmuraal 

melden 

De meldingen zijn 

inzichtelijk gemaakt in 

iTask voor de betrokken 

afdeling, bedrijfs- en 

medisch management. De 

opvolging wordt hierdoor 

gewaarborgd. 

Het iTask meldsysteem voor transmurale 

meldingen is geoptimaliseerd, waardoor er 

meer informatie makkelijker beschikbaar is en 

de acties n.a.v. meldingen vastgelegd en 

geborgd zijn. 

Ambtelijk 

secretaris 

commissie 

transmuraal 

melden 

Hiermee is gestart in 2020 

en zal doorlopen in 2021 

 

c. Verbetermaatregelen  

De meldingen die de commissie behandeld heeft, hebben tot een aantal verbetermaatregelen geleid. 

Alle meldingen zijn met de betreffende medisch managers gedeeld/besproken. 

De verbeteracties die breder zijn dan 1 afdeling, zijn onderstaand weergegeven. 

Melding Verbeteractie 

Brieven gaan naar de verkeerde 

(oude) huisarts, waardoor patiënt 

gegevens bij de verkeerde huisarts 

Dit was in 2019 ook een actie. Het onderwerp is 

ziekenhuisbreed opgepakt: Met ingang van 28 september 

2020 is de werkwijze met de aanmeldzuilen aangepast. Nu is 
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terecht komen.  het zo ingesteld dat een patiënt met een niet-geverifieerd 

BSN-nummer, bij aanmelden middels de aanmeldzuil, de 

melding krijgt zich bij de balie te melden voor verificatie. 

Inchecken via de aanmeldzuil met een niet-geverifieerd BSN 

is op dat moment niet mogelijk. Als deze situatie zich 

voordoet wordt de patiënt verwezen naar de balie om het 

BSN-nummer te controleren en verifiëren. Deze werkwijze zal 

ook toegepast worden als de verificatie van patiëntgegevens 

(waaronder de huisarts) langer dan een jaar geleden is, met 

als doel de registratie van patiëntgegevens op orde te krijgen. 

Na oktober 2020 zijn hier geen meldingen meer over 

binnengekomen in iTask. Er zijn wel meldingen 

binnengekomen bij het Afsprakenbureau. De huisartsen is 

gevraagd direct te melden bij het Afsprakenbureau zodat 

deze direct ook inhoudelijk opgepakt kunnen worden. De 

meldingen moeten als datalek gemeld worden. De 

Information Security Officer van Amphia heeft een bericht 

opgesteld wat bij het ontvangen van een melding, door de het 

Afsprakenbureau naar de afdeling wordt verzonden. 

Onduidelijkheid bij huisartsen 

wanneer er in de brief meerdere 

acties worden genoemd die voor de 

patiënt gelden, maar waarbij niet is 

aangegeven of de patiënt zelf 

contact opneemt of dat de huisarts 

dit moet organiseren.  

Melding voorgelegd aan medisch manager cardiologie, 

interne geneeskunde en chirurgie. De reacties zijn kenbaar 

gemaakt bij melder. 

Er is een gesprek geweest met de huisarts zorggroepen en er 

zijn voorbeelden beschreven. Deze worden in januari 2021 

besproken op het huisartsenoverleg waarna dit meegenomen 

kan worden naar de ALV van het MSBA ter bespreking door 

afgevaardigde van de commissie. 

Er is onduidelijkheid over de 

verantwoordelijkheden in het 

antistollingsbeleid bij patiënten. 

De Antistollingscommissie (ASC) heeft in de vergadering van 

11-6-2020 dit onderwerp besproken en de volgende reactie 

gegeven. Besluit ASC: de aanvrager (in dit geval de huisarts) 

is verantwoordelijk voor antistollingsbeleid. Zo nodig kan 

overleg plaatsvinden met radioloog. N.a.v. hiervan is er op 

07-07-2020 terugkoppeling ontvangen van 

Antistollingscommissielid waarin deze aangeeft dat wanneer 

een punctie gedaan moet worden dit bijna altijd om een 

(verdacht) maligne laesie gaat waarvoor de patiënt hoe dan 

ook naar chirurg verwezen moet worden. Het verzoek van de 

mamma sectie van de radiologie blijft dan ook om die 

patiënten, bij wie antistolling een rol speelt en een punctie 

gedaan moet worden, eerst naar de chirurg door te sturen 

zodat het vanaf de poli chirurgie opgepakt wordt en het beleid 

rondom de antistollingsmedicatie afgestemd wordt met de 

voorschrijver. Dit is teruggekoppeld. Er is een afspraak 

geweest tussen bedrijfsmanager, verpleegkundige specialist 

mammapoli en de radiologie. Het onderwerp wordt eveneens 

voor overige radiologie uitgezocht. De mogelijkheden voor 

attendering hiervoor in Zorgdomein worden meegenomen. 

VVT meldingen Er is nog geen duidelijke trend. Er zijn acties uitgezet op 
individuele meldingen. T.a.v. meldingen over juiste/volledige 
medische overdracht wordt dit regelmatig besproken in het 
Client Service bureau (CBS) overleg en wordt dit vervolgens 
meegenomen naar het beddenoverleg in Amphia. 
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4. Vooruitblik naar 2021 

 

In 2021 zal de commissie het onderdeel van de VVT verder inrichten en optimaliseren. Het aansluiten 

van een specialist ouderengeneeskunde of vertegenwoordiger wanneer er meldingen zijn die 

bespreking in de commissie behoeven, zal in 2021 plaatsvinden.  


