Wat te vertellen aan de
patiënt in geval van een
incident?
De kwaliteit van de communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt is van fundamenteel belang. De
aansprakelijkheidsverzekeraar wordt vaak aangeduid als degene die bij een medisch ongeval de
zorgprofessional het stilzwijgen oplegt.
Het leek ons belangrijk om deze mythe te ontkrachten en enkele basisadviezen te herhalen.
Het is van cruciaal belang om naar de patiënt te luisteren en met hem in
dialoog te gaan. In geval van klachten of gewoon vragen van zijn kant uit,
aandachtig luisteren en dialoog zullen de beste manieren zijn om hem uw
standpunt en de motivatie van uw behandeling te laten begrijpen alsook
zijn angsten en zorgen te evacueren.
Het sleutelwoord is: wees FACTUEEL. Met betrekking tot klachten en
bezwaren, is het aangewezen u nooit te uiten vanuit een juridisch
standpunt, maar enkel en alleen op basis van wat er werkelijk gebeurd is,

de toekomst te voorkomen.
Het incident vraagt echter om een reactie zoals bij een klacht. De te
ondernemen actie kan samengevat worden in 5 tips.

Advies inzake communicatie:
1.

Wees empathisch. Maak een eerlijke indruk en zorg ervoor dat
uw handen duidelijk zichtbaar zijn. Let op, maar blijf oogcontact
houden, vooral op emotioneel geladen momenten. Herhaal
moeilijke berichten en controleer of ze goed zijn ontvangen en
begrepen.

2.

Geef geen negatieve meningen over collega’s. Niemand
beschuldigen. Blijf gewoon rustig. Vertoon geen defensieve
houding aan. Loop niet weg voor de discussie.

3.

Laat de patiënt weten dat u spijt heeft van de situatie waarin
hij zich bevindt.

4.

Blijf bij de medische feiten en geef nooit uw eigen interpretatie
van de feiten. Spreek uzelf nooit uit in termen van fout, schuld,
verwijt of aansprakelijkheid. Noem nooit de mogelijkheid van
compensatie. Laat dit over aan uw verzekeraar.

5.

Plan voor mogelijke vervolgacties en zorg dat overeengekomen
afspraken worden nagekomen. Laat zien dat u de patiënt
serieus neemt en dat u de situatie gaat beoordelen.

op uw diagnose en te komen behandeling.

Wat mag men wel en niet zeggen?
Laten we niet vergeten dat de wet op de rechten van patiënten
(Wet van 22/8/2002) de beroepsbeoefenaar verplicht open en
transparante informatie te verstrekken aan de patiënt. Wij moedigen
u dus aan zich te verwijzen naar de begrippen van incident en quasiincident.
Het incident is een onbedoeld voorval dat kan leiden tot een risico
op letsel voor de patiënt, dat schade voor de patiënt heeft
veroorzaakt, had kunnen veroorzaken of nog steeds veroorzaakt.
Het gaat om bijvoorbeeld medicatiefouten, vergeten kompressen of
een verkeerde diagnose.
Het quasi-incident is de onbedoelde gebeurtenis die kan leiden tot
een risico op letsel voor de patiënt, die niet, niet meer of niet meer
schadelijk kan zijn voor de patiënt omdat de mogelijke gevolgen van
de gebeurtenis tijdig ontdekt zijn geweest. Het zou het vergeten
kompres zijn dat voor het einde van de operatie is verwijderd of de
verkeerde medicatie die de verpleegkundige had kunnen voorkomen.
Bij een quasi-incident is het niet nodig om de patiënt te waarschuwen,
maar om de feiten te analyseren en ervan te leren om herhaling in

Een open en eerlijke communicatie zal tot gevolg hebben dat
misverstanden of wantrouwen vermeden of uit de weg geruimd worden
en zal de risico’s tot eventuele escalatie beperken.
Raadpleeg onze gedetailleerdere brochures
en vraag advies aan onze schadebeheerders

Wenst u meer informatie over dit onderwerp of over onze verzekeringen? Neem contact op met Olga Apaligan I T.02/274.53.73 I olga.apaligan@amma.be

