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Klokkenluidersregeling 
 

1. VOORWOORD 

Deze Klokkenluidersregeling biedt iedere medewerker van het ziekenhuis de mogelijkheid om 
op adequate en veilige wijze melding te  doen van vermoedens van misstanden in het 
ziekenhuis. Dat sluit aan bij de zorgvuldigheid, transparantie en integriteit die zorgverleners in 
hun handelen willen nastreven. De Raad van Bestuur hecht er belang aan dat het melden 
soepel en langs heldere lijnen kan verlopen. Deze regeling beschrijft de wijze waarop de 
melding kan worden gedaan en beschrijft de bescherming die melders, ook wel klokkenluiders 
genoemd, krijgen.  
 
Voor de leden van de Vereniging Medische Staf Bravis ziekenhuis (VMS) maakt deze regeling 
deel uit van het Document Medische Staf.  

 

2. DEFINITIES 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

 betrokkene: degene die op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst 
op afroep of als lid van de Vereniging Medische Staf Bravis ziekenhuis in het 
ziekenhuis werkzaam is; 

 raadsman: een interne of externe persoon die het vertrouwen van betrokkene geniet; 

 externe derde: een externe derde als bedoeld onder punt 6 van deze regeling;  

 de hoogst verantwoordelijke: Raad van Bestuur;  

 verantwoordelijke: degene die hiërarchisch direct leiding geeft aan de leidinggevende 
van betrokkene, dan wel voor leden van de Vereniging Medische Staf Bravis 
ziekenhuis de stafvoorzitter; 

 de leidinggevende: degene die hiërarchisch direct leiding geeft aan betrokkene, dan 
wel voor leden van de Vereniging Medische Staf Bravis ziekenhuis: de medisch 
manager van de vakgroep; 

 de externe vertrouwenspersoon: degene die is aangewezen door de Raad van 
Bestuur om als zodanig te fungeren (zie toelichting punt 7) 

 een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden 
van een misstand met betrekking tot het ziekenhuis  waarbij een maatschappelijk 
belang in het geding is in verband met:  
a. een (dreigend) strafbaar feit; 
b. een (dreigende) grove schending van de regels; 
c. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; 
d. een (dreigend) bewust onjuist informeren van publieke organen; 
e. (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren   
            van informatie over deze feiten. 

Het ter kennis brengen van een gebeurtenis al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen 
of nalaten bij onderzoek, behandeling of verpleging van patiënt(en) welke tot een schadelijk 
gevolg voor de patiënt(en) heeft geleid, dan wel naar algemene ervaringsregels tot schadelijk 
gevolg voor de patiënt(en) had kunnen/zullen leiden, indien dit niet voorkomen was door een 
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toevallige gebeurtenis of door een tevoren niet gepland ingrijpen, behoort niet tot deze 
klokkenluidersregeling. Dergelijke gebeurtenissen dienen gemeld te worden via de 
calamiteitenprocedure of via het daarvoor beschikbaar zijnde elektronische meldsysteem 
(Smile).  
 

3. INTERNE MELDING 

 
3.1      Wijze van melden 
 

a) Betrokkene meldt een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende (voor 
leden VMS de medisch manager). Indien betrokkene het niet wenselijk acht de melding 
aan zijn leidinggevende te doen kan betrokkene zijn melding doen bij de 
verantwoordelijke (voor leden VMS de stafvoorzitter).  Indien betrokkene het niet 
wenselijk vindt zijn melding te doen bij de verantwoordelijke, kan hij de melding doen 
bij de hoogst verantwoordelijke of de externe vertrouwenspersoon. Melding aan de 
externe vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de melding aan zijn 
leidinggevende of aan de hoogst verantwoordelijke.  

 
b) Degene die de melding aanhoort, legt de melding met de datum waarop deze 

ontvangen is schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door 
betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt. Degene die de melding aanhoort, 
draagt er zorg voor dat de Raad van Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld 
van het gemeld vermoeden van een misstand, middels een afschrift van het schriftelijk 
vastgelegde vermoeden van een misstand. 

 
c) Indien betrokkene kiest voor melding bij de externe vertrouwenspersoon maken 

betrokkene en de vertrouwenspersoon afspraken over wanneer de 
vertrouwenspersoon de melding schriftelijk aan de Raad van Bestuur doet. Betrokkene 
kan ook volstaan met raadpleging van de vertrouwenspersoon alvorens zelf de melding 
te doen bij zijn leidinggevende of de verantwoordelijke. 

 
3.2     Procedure 

 
a)    De Raad van Bestuur stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkenen die een   

vermoeden van een misstand heeft gemeld. Dit geldt ook indien betrokkene het 
vermoeden niet heeft gemeld bij zijn leidinggevende of (hoogst) verantwoordelijke, 
maar aan de externe vertrouwenspersoon. 

 
b) De Raad van Bestuur laat onverwijld  onderzoek doen naar het vermoeden van een 

misstand en stelt daarvoor een ad hoc onderzoekscommissie samen, die binnen zes 
weken schriftelijk verslag uitbrengt aan de hoogst verantwoordelijke. 

 
c) De Raad van Bestuur beoordeelt direct na de melding en/of na ontvangst van het 

verslag van de onderzoekscommissie of een externe derde als bedoeld onder punt 6a, 
van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet 
worden gebracht.  
 

d) De Raad van Bestuur bepaalt op basis van het onderzoeksverslag zijn inhoudelijk 
standpunt en besluit eventueel tot maatregelen.  

 



   
 

 

 

Klokkenluidersregeling - Pagina 3 van 5 – 12 mei 2016  

 

 

3.3      Standpunt bij interne procedure 
 

a) Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt 
betrokkene door de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van een 
inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand en wordt 
toegelicht tot welke stappen de melding heeft geleid. 

 

b) Indien het standpunt niet binnen 8 weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door 
de Raad van Bestuur hiervan in kennis gesteld en wordt een verlengingstermijn 
voorgesteld. 
 

4. RAADSMAN 

 
Betrokkene kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman om hem in 
vertrouwen raad te vragen. Als raadsman kan fungeren ieder interne of externe persoon die 
het vertrouwen van betrokkene geniet. Een raadsman kan de betrokkene ondersteunen bij zijn 
meldingsgesprek.  

 

5. EXTERNE MELDING 
 

5.1   Reden voor externe melding 
 
Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld 
onder punt 6a indien: 

a) betrokkene het niet eens is met het standpunt van de hoogst verantwoordelijke als 
bedoeld onder 3.3.; 

b) betrokkene geen standpunt of verlengingsvoorstel heeft ontvangen binnen de termijn 
zoals vermeld onder 3.3.a; 

c) de verlengingstermijn, bedoeld onder 3.3.b, gelet op alle omstandigheden onredelijk 
lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de Raad van Bestuur die dit 
bezwaar niet honoreert; 

d) sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld onder 5.2. 
 
5.2    Uitzonderingsgronden 
 
Een uitzonderingsgrond als bedoeld onder 5.1.d doet zich voor, indien sprake is van: 

a) acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang 
onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; 

b) een situatie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als 
gevolg van een interne melding; 

c) een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; 
d) een eerder interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die 

de misstand niet heeft weggenomen; 
e) een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden. 

 
5.3    Informeren hoogst verantwoordelijke 
   
Indien betrokkene het vermoeden van een misstand bij een externe derde meldt, informeert hij 
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daarover aansluitend de Raad van Bestuur.  

 

6. EXTERNE DERDE 

 
a. Een externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoor-

diger van een organisatie, niet zijnde de vertrouwenspersoon of een raadsman, aan 
wie de betrokkene een vermoeden van een misstand meldt en die naar zijn redelijk 
oordeel in staat mag worden geacht direct of indirect de vermoede misstand op te 
heffen of doen heffen. De betrokkene meldt extern omdat naar zijn redelijk oordeel 
sprake is van een zodanig maatschappelijk belang  dat dit belang in de concrete 
omstandigheden van het geval zwaarder moet wegen dan het belang van de 
ziekenhuisorganisatie bij geheimhouding. 
 

b. Met in achtneming van het onder punt 6c bepaalde, kan betrokkene bij een externe 
derde als bedoeld onder punt 6a een vermoeden van een misstand melden, indien 
sprake is van één van de onder punt 5.1 of 5.2 genoemde gevallen.  
 

c. De melding vindt plaats aan de externe derde die daarvoor naar het redelijk oordeel 
van betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval het meest in aanmerking 
komt, waarbij betrokkene enerzijds rekening houdt met de effectiviteit waarmee die 
derde kan ingrijpen en anderzijds met het belang van het  ziekenhuis bij een zo gering 
mogelijke schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzake-
lijkerwijs voortvloeit uit het optreden tegen het misstand.  
 

d. Naarmate de mogelijkheid van schade voor het ziekenhuis als gevolg van de melding 
bij een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij 
betrokkene die bij een externe derde meldt, sterker te zijn.  

 

7. VERTROUWENSPERSOON 

 
De Raad van Bestuur heeft voor de medewerkers van het Bravis ziekenhuis een externe 
vertrouwenspersoon benoemd. De vertrouwenspersoon kan in het kader van deze regeling de 
volgende taken hebben: 

 betrokkene adviseren over het al dan niet melden; 
 betrokkene adviseren over in- of extern melden; 
 betrokkene ondersteunen bij de melding; 
 het melden bij de hoogst verantwoordelijke namens betrokkene, met diens instemming. 

Bij alle taken neemt de vertrouwenspersoon een strikte vertrouwelijkheid in acht.  
 
Er kan contact worden opgenomen met de externe vertrouwenspersoon Intranet onder HRM.  
 
Jaarlijks brengt de externe vertrouwenspersoon verslag uit aan de Raad van Bestuur over het 
aantal en de aard van de behandelde casussen in relatie tot de Klokkenluidersregeling. 
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8. RECHTSBESCHERMING 

 
a. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden 

van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld 
als gevolg van het melden. 
 

b. Een raadsman in dienst van het ziekenhuis als bedoeld onder 4 wordt op geen enkele 
wijze benadeeld als gevolg van fungeren als zodanig krachtens deze regeling.  

 

 
  

 


