
 

Veilig melden van misstanden          

 

Doel van de regeling  

Het academisch ziekenhuis Maastricht, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, 

wil het melden van mogelijke misstanden soepel en langs heldere lijnen laten verlopen. 

Hiertoe is het nodig dat de medewerker rechtspositioneel wordt beschermd tegen mogelijke 

nadelen van het melden. De regeling heeft ook tot doel het MUMC+ te beschermen tegen 

schade door het buiten de procedure om melden van misstanden aan derden.  

Wij zien het melden van een misstand als een bijdrage aan het verbeteren van het 

functioneren van onze organisatie. Uw melding komt bij de juiste personen terecht, wordt 

serieus onderzocht, waar nodig worden maatregelen genomen en wordt u niet in uw positie 

benadeeld.  

In deze regeling leest u waar u de melding kunt doen, hoe de procedure in elkaar zit, wat er 

met uw melding wordt gedaan en hoe u geïnformeerd wordt over de voortgang van de 

procedure.  

Wat is een vermoeden van een misstand?  

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een 

wantoestand, te weten een illegale of immorele praktijk, die plaats vindt onder 

verantwoordelijkheid van het MUMC+ en waarbij een groot maatschappelijk belang in het 

geding is in verband met: 

o een (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een 

(dreigend) strafbaar feit (zoals diefstal, corruptie en valsheid in geschriften),  

o een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,  

o een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,  

o een (dreigend) gevaar voor sociaal onveilige misstanden 

o een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,  

o een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen,  

o een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen,  

o (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van 

informatie over vorenstaande feiten; 

Bij wie melden?  

Indien er sprake is van een misstand zoals in dit document gedefinieerd1, kan de melding 

gedaan worden bij de vertrouwenspersoon.   

                                                           
1
 De werknemer kan uiteraard op eigen initiatief een adviseur die geheimhouding heeft (denk aan een 

advocaat, jurist van de vakbond, jurist rechtsbijstandverzekering, vertrouwenspersoon, bedrijfsarts) in 
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Hoe meld ik een misstand?  

Als u op redelijke gronden een misstand vermoedt, kunt u deze melden aan de 

vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon legt de melding vast op schrift en, als u het eens 

bent met de weergave, tekent u voor akkoord. De melding gaat naar de secretaris van de Raad 

van Bestuur, u krijgt een afschrift en een ontvangstbevestiging. Zodra de melding binnen is, 

start een onderzoek naar de feiten. De Raad van Bestuur gaat na of ook externe instanties op 

de hoogte gebracht moeten worden van de melding. De Raad van Bestuur behandelt de 

melding vertrouwelijk.  

Wat gebeurt er met mijn melding?  

Binnen acht weken na de interne melding ontvangt u van de Raad van Bestuur een brief met 

het standpunt van de raad, de stappen die zijn ondernomen en de verdere voortgang. Mocht 

de raad nog geen standpunt hebben ingenomen, dan hoort u in elk geval waarom dat zo is en 

wanneer u dan een standpunt mag verwachten.  

En als ik het daar niet mee eens ben?  

Als u het niet eens bent met het standpunt van de Raad van Bestuur of geen of veel te laat 

(langer dan drie maanden) bericht gekregen hebt, dan staat het u vrij een externe instantie in 

te schakelen (zoals het Huis voor de klokkenluiders2, conform Wet Huis voor klokkenluiders). 

Dat laatste geldt ook bij acuut gevaar, als u bang bent voor represailles, als u merkt dat 

bewijsmateriaal vernietigd wordt, als herhaaldelijk melden niet geholpen heeft of als u 

wettelijk verplicht bent de situatie aan derden te melden.  

U beoordeelt zelf welke externe instantie u inschakelt. In het algemeen zullen de 

Arbeidsinspectie, het Huis voor de klokkenluiders, het Openbaar Ministerie of de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg uw melding correct en discreet behandelen. Dagbladen, radio of televisie 

zijn uit op spraakmakend nieuws en worden niet gezien als een externe derde in het kader van 

deze regeling. Het melden bij deze media kan grote schade voor de organisatie tot gevolg 

hebben. 

Hoe wordt de melder beschermd?  

De melder die conform deze regeling intern of extern een misstand meldt, wordt in zijn 

rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of vanwege zijn 

                                                                                                                                                                                     
vertrouwen raadplegen over een vermoeden van een misstand en advies inwinnen alvorens tot de melding 
over te gaan 
2
 Met het Huis voor klokkenluiders wordt conform de Wet Huis voor klokkenluiders de Nationale ombudsman 

bedoeld. Voor meer informatie zie: https://huisvoorklokkenluiders.nl/  

https://huisvoorklokkenluiders.nl/


melding van een misstand op geen enkele wijze wordt benadeeld in zijn rechtspositie bij 

MUMC+.  


