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Ondersteuning van het “Raamwerk Open Disclosure” van het Vlaams Patiëntenplatform
De nationale raad van de Orde der artsen heeft zijn medewerking verleend bij de totstandkoming
[1]
van het “Raamwerk Open Disclosure” van het Vlaams Patiëntenplatform. Het Raamwerk biedt
handvatten voor het verloop van een open communicatie tussen de zorginstelling, de
zorgverstrekker en de patiënt na een patiëntveiligheidsincident.
Het “Raamwerk Open Disclosure” bevat tien communicatieprincipes als leidraad voor een effectief
en volledig open-disclosere-proces: introductie van het communicatieproces, erkenning van het
patiëntveiligheidsincident, verontschuldiging en uiten van spijt, waarheidsgetrouwe en duidelijke
communicatie, verwachtingen van de patiënt en verdere planning, professionele ondersteuning,
verbeteren van patiëntveiligheid, systeemaanpassingen, vertrouwelijkheid en dossiervorming, en
continuïteit van de zorg.
Het “Raamwerk Open Disclosure” kadert binnen het artikel 9 van de Code van medische
deontologie, dat stelt dat de arts adequaat en transparant moet handelen bij incidenten.
Het voeren van open communicatie wordt vanuit deontologisch oogpunt beschouwd als een
belangrijk en essentieel aspect van kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg.
De arts dient op een professionele wijze en met de nodige empathie objectief en transparant te
communiceren met de patiënt en zijn nabestaanden over het incident.
Een open dialoog en een nabespreking aangaande de omstandigheden en de gevolgen van het
incident binnen het medisch team dat betrokken was bij het incident, verdient aanbeveling.
Hiervoor kan de hulp worden ingeroepen van de hoofdarts.
Het is op deontologisch vlak aan te bevelen om binnen het ziekenhuis een “kwaliteitsteam” op te
richten dat vertrouwd is met de problematiek en tevens aandacht besteedt aan een “second
victim”-beleid voor de arts die betrokken is bij het incident.
Binnen het ziekenhuis zal er na een incident frequent klacht worden ingediend bij de ombudsdienst.
De ombudspersoon neemt ten opzichte van het ziekenhuis een onafhankelijke positie in en kan de
rol vervullen van bemiddelaar tijdens het communicatieproces.
Alle relevante incidenten die de patiënt overkomen worden op een objectieve wijze genoteerd in het
patiëntendossier, evenals de bijkomende onderzoeken en behandelingen.
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