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Eigenaar : Zorgmanager 
 
1. DOEL 
 
Dit document geeft weer op welke wijze binnen Stichting Het Robertshuis melding, registratie, analyse 
en evaluatie van (bijna-)fouten en (bijna-)ongevallen plaatsvindt.  
 
2. DEFINITIE 
 
  
FOBO Fouten, Ongevallen, Bijna-Ongevallen 
  
Fout Iedere handeling of het nalaten van handelingen waardoor schade 

optreedt.  
  
Ongeval Een buiten de invloedssfeer van cliënt en/of medewerker ontstane 

gebeurtenis of situatie waardoor schade optreedt.  
Ook verkeersongevallen worden als “ongeval” aangemerkt, indien niet 
eenduidig vaststaat dat een medewerker het ongeval veroorzaakt 
heeft. 

  
Bijna-fout Een situatie die onder ongunstige omstandigheden 

hoogstwaarschijnlijk tot een fout had geleid. 
 

Bijna-ongeval Een situatie die onder ongunstige omstandigheden 
hoogstwaarschijnlijk tot een ongeval had geleid. 

  
 
3. TOEPASSINGSGEBIED 
 
De procedure is van toepassing op alle werknemers van Het Robertshuis.  
 
De procedure FOBO beoogt enerzijds een handreiking te zijn voor de wijze waarop te handelen is 
in situaties die (kunnen) leiden of geleid hebben tot schade in de brede zin des woords. Anderzijds 
is de procedure FOBO een instrument ter bevordering en bewaking van de kwaliteit van de 
dienstverlening. Stichting Het Robertshuis garandeert dat alle medewerkers ten allen tijde FOBO 
veilig kunnen melden. D.w.z. het melden van FOBO heeft geen gevolgen voor de beoordeling van 
de medewerker en leidt ook niet tot aanpassing van diens dienstverband.  
 
Fouten, ongevallen, bijna-fouten en bijna-ongevallen kunnen betrekking hebben op cliënten, 
medewerkers, derden (bijvoorbeeld bezoekers), gebouwen, terreinen en middelen. Betreffende 
situaties zijn bijvoorbeeld: 
 
1. Cliënten 

1.1. (Verdenkingen van) mishandeling 
1.2. (Verdenkingen van) seksueel misbruik 
1.3. Zelfdestructieve handelingen en/of betreffende serieuze uitlatingen 
1.4. Dubieuze contacten met derden 
1.5. Wegloopgedrag, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan 
1.6. Misbruik en/of fouten m.b.t. medicatie of medicatieverstrekking 
1.7. Vrijheidsbeperking ter vermijding van schade 
1.8. Schadelijke gedragingen van cliënten jegens andere cliënten, jegens medewerkers of 

jegens derden 
1.9. Overige 
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2. Medewerker 

2.1. Schadelijke gedragingen van medewerkers onderling of jegens cliënten of jegens derden 
2.2. Grove nalatigheid 
2.3. Schade aan persoonlijke bezittingen 
2.4. Overige 

 
3. Derden 

3.1. Schadelijke gedragingen door derden jegens cliënten of jegens medewerkers 
3.2. Ongewenst bezoek 
3.3. Overige 

 
4. Gebouwen/terreinen/middelen/overige 

4.1. Brand 
4.2. Inbraak 
4.3. Schade 
4.4. Onveilige situaties 
4.5. Overige 

 
 
Meldingen Inspectie voor de Gezondheidszorg: 
 
Behalve het in voorkomende gevallen volgen van de hier beschreven handelwijze zijn bovendien 
meldingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg te doen in de volgende situaties:  
 

 Brand 

 Bommelding 

 Ernstig ongeval 

 (Poging tot) zelfdoding 

 Sterfgeval met vermoeden van niet-natuurlijke dood 

 Strafbare feiten gepleegd door cliënten of medewerkers 

 Grensoverschrijdend seksueel gedrag 

 Ernstige overtredingen van gedragscodes door medewerkers 

 Negatieve bejegening vanuit de samenleving 
 
 
Meldingen Arbeidsinspectie 
 
Behalve het in voorkomende gevallen volgen van de hier beschreven handelwijze zijn bovendien 
meldingen aan de Arbeidsinspectie te doen in de volgende situaties: 
 

 Dodelijke ongevallen 

 Ongevallen die binnen 24 uur tot een ziekenhuisopname leiden 

 Ongevallen met blijvend letsel 

 Ongevallen met grote materiële schade waarbij sprake is van gevaar voor veiligheid en 
gezondheid van medewerkers.  

 
 
De procedure FOBO is niet van toepassing op klachten. Hiervoor wordt verwezen naar het 
protocol klachtenregeling en CVP.  
De procedure FOBO is ook niet van toepassing op tekortkomingen van leveranciers, wijzigings- of 
verbetervoorstellen betreffende het kwaliteitshandboek en bevindingen uit interne of externe 
audits. Hiervoor wordt verwezen naar de procedure Kwaliteitsafwijking/- verbetering. 
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4. WERKWIJZEN 
 
PROCESFLOW 
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TOELICHTING 
 
4.1 Melding en registratie FOBO 
 
WIE  WAT WAARMEE 
    
Melder 1 Constateert (bijna-)ongeval / 

(bijna-)fout 
 

    
 2 Neemt, indien noodzakelijk en 

mogelijk, onverwijld passende 
maatregelen 

 

    
 3 Neemt onverwijld contact op 

met Manager Zorg dan wel 
met leidinggevende en pleegt 
overleg over te nemen 
(vervolg)maatregelen 

 

    
 4 Meldt (bijna-)ongeval /  

(bijna-)fout en doet 
meldingsformulier toekomen 
aan Zorgmanager 

F-13 FOBO 

    
Zorgmanager 5 Draagt zorg voor behandeling, 

effectiviteitscontrole en 
afwikkeling van de FOBO-
melding 

F-13 FOBO 

    
 6 Draagt - indien toepasselijk - 

zorg voor interne 
communicatie 

BB-06 Overlegstructuur 

    
 
4.2 Analyse en rapportage FOBO 
 
WIE  WAT WAARMEE 
    
Commissie FOBO 1 Draagt ten minste één maal 

per jaar zorg voor analyse en 
evaluatie van FOBO  

BB-06 Overlegstructuur 

    
Directeur 2 Rapporteert analyse en 

verbetermaatregelen m.b.t. 
FOBO 

FM-01 Beleidsplan/ 
Directiebeoordeling 
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5. REGISTRATIE 
 

Document Verantwoordelijke Bewaarplaats Bewaartermijn 
 

FOBO-formulier Commissie FOBO Administratie 15 jaar 

Beleidsplan / 
Directiebeoordeling 

Directie Administratie 5 jaar 

 
6. GEBRUIKTE FORMULIEREN 
 
F-13 FOBO 
 
7. GEBRUIKTE FORMATS 
 
FM-01 Beleidsplan / Directiebeoordeling  
 


