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Reglement Transmuraal melden  
d.d. 1 december 2015 
 

 
Voorwoord  

Meldingen van gebeurtenissen die niet en die wel goed werken dragen bij aan de (regionale) 

samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Zij hebben tot doel een betere en veilige 

patiëntenzorg te realiseren. Gestructureerde informatie ontbreekt omdat tot op heden geen 

gezamenlijke meldingsprocedure, buiten de formele klachtenprocedure voor patiënten, ingericht is.  

Elke melding van een gebeurtenis kan leiden tot een betere samenwerking. Dat betekent dat 

meldingen inzichtelijk moeten zijn, gestructureerd worden vastgelegd en gerapporteerd.  

 

Amphia en Huisartsenkring willen een laagdrempelige transmurale meldingsprocedure realiseren. 

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

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

Meld deze situaties, doe verbetersuggesties of wijs collega‟s op een best practice! Bij problemen 

met één specifieke collega wordt u geadviseerd, conform de afspraken in de 

Samenwerkingsafspraken, om direct contact met betreffende collega op te nemen.  

 

 

Begripsomschrijving 

Melding  Een gebeurtenis binnen het zorgproces van de patiënt die kan leiden (of heeft 

geleid) tot een verstoring of een verbetering in de samenwerking tussen huisarts en 

medisch specialist, die gemeld wordt via het daarvoor bestemde meldformulier.   

 

Meldformulier  Iedere gebeurtenis die gemeld wordt via het meldsysteem (iTask binnen Amphia en 

Meldformulier via Kring). 

 

Commissie  Transmurale meldcommissie houdt zich bezig met het in beeld brengen van 

gebeurtenissen die de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist kunnen 

bevorderen.  

 

Melder  Huisarts, primair binnen het verzorgingsgebied van Amphia of medisch specialist 

werkzaam binnen Amphia.  

  

iTask  Digitaal registratiesysteem, dat te benaderen is via het startmenu (alle 

programma/s > Infoland) op alle computers in het Amphia Ziekenhuis, waarin via 

het formulier „Transmuraal melden‟ een gebeurtenis gemeld kan worden.  

 

 

Doelstelling Meldcommissie  

De doelstelling van de commissie: bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg- en 

dienstverlening door gebeurtenissen die niet en die wel werken in beeld te brengen en waar nodig 

nader te onderzoeken. Op basis van de gebeurtenissen  stelt de Meldcommissie adviezen op en 

maatregelen voor gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen huisartsen en medisch 

specialisten.   

 

Uitgangpunten  zijn:  

- Meldingen aan de commissie worden vertrouwelijk behandeld; 

- Meldingen dienen als onderdeel van een kwaliteitsinstrument. De meldingen als zodanig 

worden niet gebruikt om een melder of betrokkene(n) als schuldige(n) aan te wijzen.  

- Het gaat om (individuele) gebeurtenissen die betrekking hebben op de  patiëntenzorg.  



 

2 

- De organisatie van de commissie is zodanig dat huisartsen en medisch specialisten het 

melden als laagdrempelig ervaren.  

- De commissie brengt op basis van trendmatige gebeurtenissen adviezen uit.  

 

Taken/verantwoordelijkheden  

De Meldcommissie heeft de volgende taken/verantwoordelijkheden 

- Voert  transmuraal “meldbeleid” uit; 

- Stelt een jaarverslag op voor Bestuur Huisartsenkring,  MSB-A (Medisch Specialistisch 

Bedrijf-Amphia), Raad van Bestuur Amphia over activiteiten en resultaten van de 

commissie;  

- Bekijkt de toedracht van gebeurtenissen, met als doel nemen van maatregelen die kunnen 

leiden tot het voorkomen van herhaling. 

- Brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan Bestuur Huisartsenkring, MSB-A en Raad 

van Bestuur Amphia;  

- Zet zo nodig de kwaliteitscommissie Huisartsenkring of de Kenniskern Kwaliteit & Veiligheid 

Amphia in voor nader onderzoek;  

- Behandelt alle gegevens vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze niet voor andere 

doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij zijn verzameld.  

 

Plaats in de organisatie 

- De commissie rapporteert aan bestuur Huisartsenkring, MSB-A en Raad van Bestuur 

Amphia; 

- De leden worden voorgedragen door bestuur Huisartsenkring en MSB-A.  

 

Samenstelling 

- De commissie bestaat uit 2 leden namens de Huisartsenkring en 2 leden namens  MSB-A;  

- Een ambtelijk secretaris is toegevoegd aan de commissie.   

 

Ambtelijk secretaris  

- Verzamelt meldingen en legt deze vast in iTask; 

- Signaleert op basis van de inhoud van de gebeurtenis of directe betrokkenheid van de 

commissie noodzakelijk is (buiten de geplande  vergaderstructuur om)  ;    

- Beheert en onderhoudt de database; 

- Stelt een kwartaalrapportage voor de Meldcommissie op; 

- Stelt een jaarverslag voor Bestuur Huisartsenkring,  MSB-A (Medisch Specialistisch Bedrijf-

Amphia), en Raad van BestuurAmphia op;    

- Regelt in overleg met de commissieleden de vergaderingen van de Meldcommissie.  

 

Procedure 

- Meldingscriteria: Voor een melding komt iedere gebeurtenis in de patiëntenzorg in 

aanmerking die tot een verstoring of verbetering in de samenwerking leidt;   

- Iedere huisarts of medisch specialist kan een gebeurtenis melden;  

- De huisarts meldt digitaal  via het formulier op de website van de Huisartsenkring; de 

medisch specialist gebruikt het meldingsformulier binnen iTask;   

- Een melding wordt geregistreerd in iTask;  

- De melder ontvangt een ontvangstbevestiging van de melding;  

- Alleen digitaal aangeleverde meldformulieren worden in behandeling genomen; 

- Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen; 

- De ambtelijk secretaris ordent en screent de meldingen en maakt een urgentie indeling;   

- Alle meldingen worden besproken in de Meldcommissie; 

- De melder ontvangt een terugkoppeling van de Meldcommissie;  

- De betrokkene(n) of afdeling waarop de melding betrekking heeft wordt door de 

Meldcommissie geïnformeerd over de melding en de eventuele acties die worden ingezet.  
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Vergadering  

- De Meldcommissie vergadert tenminste viermaal per jaar en stelt de frequentie zo 

nodig bij.  

 

  

 


