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Inleiding 

Het uiteindelijke hoofddoel voor de komende jaren is om in de gehele organisatie volgens 

één MIC-structuur te laten werken. Om dit te bereiken stelt de commissie voor 2021 een 

aantal doelen om vervolgens in de jaren daarna de structuur te laten landen en verder te 

implementeren. De volgende doelen zijn gesteld: 

 
# Doel Status 

1 Starten met het ontwikkelen van een nieuwe 
MIC-structuur voor heel ZGEM waarin beide 

werkgebieden geborgd zijn. 

De MIC-structuur op tactisch en operationeel niveau 
is opgesteld. De MIC-structuur implementatie 

pakketjes met daarin ons voorstel voor de MIC 
Operationeel worden nog gedeeld met het tactisch 
managementteam. De MIC Operationeel zal per 1-
1-2022 starten. 

2 Ontwikkelen van één MIC-beleid voor heel 

ZGEM. 

Hier hebben we een start mee gemaakt door het 

harmoniseren van het meldingsbeleid en het 
opstellen van een structuur.  

3 Innemen van een standpunten meldingsbeleid, 
aangezien in beide werkgebieden hier nog 
verschillend mee wordt omgegaan. 

De wijzigingen in meldingsbeleid zijn 
geïmplementeerd per 1-10-2021.  

4 Betrekken van O&O bij het opstellen van een e-
learning MIC. 

Besluit overleg 19-10-2021: Met de invoering van 
de nieuwe structuur is de aandacht meer op MIC 
gericht en is een e-learning (nog) niet nodig. Zodra 
de nieuwe ECD geïmplementeerd is, kan bekeken 
worden of er nog kennis nodig is rondom MIC. 

5 Input leveren aan de werkgroep Nieuw ECD over 
de mogelijkheden die een nieuw ECD kan bieden 
met betrekking tot het melden van een incident, 
het analyseren en uitzetten van verbeteracties. 

De input vanuit de Commissie MIC Tactisch wordt 
meegenomen in de werkgroep ECD. 

6 Aandacht voor het borgen van de verbetercyclus 
(PDCA) ten aanzien van incidentmeldingen. 

De PDCA tool die hiervoor gebruikt kan worden is 
met de cluster- en locatie MIC commissies gedeeld. 

De tool is beschikbaar voor alle medewerkers via 
het documentbeheersysteem. 

7 Voorbereiden op het organiseren van 
themabijeenkomsten met aandachtsvelders 
MIC/MIC-coördinatoren zodra de nieuwe 
structuur geïmplementeerd is. 

Er is ondersteuning geboden op locatie niveau. We 
zijn alert op daar waar behoefte is en zullen daar 
ook ondersteuning bieden. Zodra de nieuwe MIC-
structuur staat, zullen er mogelijk 

themabijeenkomsten gehouden worden o.b.v. 
trends die voortkomen uit de analyses. 

8 Ten behoeve van het nieuwe ECD borgen dat 
meldingen van medicatie incidenten waarbij 
sprake is van ‘fout apotheek’ zichtbaar 

genoteerd worden en daarvan rapporten 
opgeleverd kunnen worden. 

De input vanuit de Commissie MIC Tactisch wordt 
meegenomen in de werkgroep ECD.  

9 Beeldvorming ten aanzien van het gewenste 
format voor toekomstige MIC-jaarverslagen. 

Besluit overleg 3-6-2021: We behouden het huidige 
format van het MIC jaarverslag en zodra het nieuwe 
ECD geïmplementeerd is, gaan we kijken naar een 

ander format. De onderliggende notulen krijgen 

dezelfde opzet. 

  


