De toekomst van veiligheid in de gezondheidszorg
18 januari 2019 - Delft
Veiligheid in de gezondheidszorg...hoe ziet de toekomst eruit? Wat zijn de huidige uitdagingen en
belangrijkste trends voor de wetenschap, overheid en bijvoorbeeld ziekenhuizen? Leren van
incidenten en afwijkingen wordt gezien als enorm waardevol om de kwaliteit van processen te
verbeteren, maar blijkt in de praktijk erg lastig. Hoe kunnen organisaties dit leerproces effectief
managen?
CGE Risk Management Solutions en Faculteit Techniek, Bestuur & Management (TBM) van de
Technische Universiteit (TU) Delft nodigen u uit voor een ochtend symposium, gevuld met:
interessante presentaties vanuit verschillende disciplines, voorbeelden uit de praktijk, en een
interactieve lunch game. Aansluitend bent u van harte welkom om de intreerede van Prof. dr. Jop
Groeneweg aan de TU Delft bij te wonen. Kan ’Just culture’ bijdragen aan de verdere verbetering
van veiligheid?
Bent u nieuwsgierig naar de toekomst van veiligheid in de gezondheidszorg en geïnteresseerd om
meer te leren over ‘just culture’? Registreer dan vandaag nog!

Datum & tijd

Registratie

Locatie

Dit ochtend symposium zal
plaatsvinden op 18 januari
2019. Het programma start
om 09:00u en eindigt om
14:00u. Om 15:00u zal de
intreerede van Prof. dr. Jop
Groeneweg starten.

Deelname aan het
symposium en de intreerede
is gratis, klik hier voor
inschrijving.

Dit symposium zal
plaatsvinden bij het Science
Centre Delft:
Mijnbouwstraat 120
2628 RX Delft

Bij vragen, twijfel niet om
contact op te nemen met
CGE via events@cgerisk.com
of +31(0)88 1001 350.

Voor informatie, klik hier.

Programma symposium
09:00

Registratie

09:30

Welkom & introductie
Prof. dr. Eric Fischer, Decaan a.i. - Faculteit TBM, TU Delft & Prof. dr. Jan Klein, Hoogleraar
Patient Safety Engineering - Afdeling Biomechanische Werktuigbouwkunde, Faculteit 3ME, TU
Delft
Modern veiligheidsdenken in de zorg: waarom wordt het dan beter?
Prof. dr. JF Hamming, Chirurg — Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

09:45

10:15

Patientveiligheid staat klassiek in het teken van analyse en voorkomen van ongewenste gebeurtenissen. Dit heeft
geholpen, maar waarschijnlijk leidt dit beleid niet tot verdere verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
Beter is om te leren van het zorgproces als geheel en aandacht te hebben voor de dagelijkse klinische zorg. Wat
gaat daar goed en wat zou beter kunnen? Tijdens de voordracht zullen voorbeelden gedeeld worden hoe Safety II
en Just Culture in de praktijk gestalte kan worden gegeven en hoe het beleid op dit gebied zich zou moeten
ontvouwen.

Veiligheid in de zorg - een toekomstperspectief vanuit de Inspectie
Prof. dr. I.P. Leistikow — Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd / Erasmus School of Health
Policy & Management Erasmus
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd draagt vanuit haar eigen rol bij aan het verbeteren van de kwaliteit en
veiligheid van zorg. Om aangesloten te blijven bij de ontwikkelingen, in zowel de praktijk als de wetenschap, past
de Inspectie haar werkwijze steeds aan. Deze presentatie geeft een inkijkje in de verwachte toekomstige
ontwikkelingen.

10:45

- Pauze -

11:15

De toekomst van veiligheid in de gezondheidszorg: perspectief vanuit het ziekenhuis en de
professional
Ralph So, intensivist en medisch manager Kwaliteit Veiligheid & Innovatie Albert Schweitzer
ziekenhuis te Dordrecht

11:45

Leren van incidenten
Bob van Riek - CGE Risk Management Solutions, Ed Janssen - Ed Janssen Risk Management
Consultancy & Jan Drapers - Academisch Medisch Centrum (AMC)
Om incident analyse resultaten te koppelen aan risico management is het belangrijk om te weten hoe de analyse
methode Tripod Beta zich vehoudt tot de bowtie methodiek. Hoe er daadwerkelijk geleerd kan worden van
incidenten, wordt toegelicht door middel van een praktijkcase.

12:45

Afsluiting
Prof. dr. Jan Klein, Hoogleraar Patient Safety Engineering - Afdeling Biomechanische
Werktuigbouwkunde, Faculteit 3ME, TU Delft

13:00

- Lunch game - werklunch met interactieve ‘bowtie building game’

14:00

Einde symposium, vertrek naar Aula Congrescentrum TU Delft (eventueel gezamenlijk te voet)
voor de officiële intreerede Prof. dr. Jop Groeneweg.

‘Just Culture’ - Intreerede Prof. dr. Jop Groeneweg
Aansluitend op dit symposium bent u van harte welkom om de
intreerede van Prof. dr. Jop Groeneweg aan de Faculteit TBM van TU
Delft bij te wonen. Deze intreerede is vrij toegankelijk. Kan ’Just
culture’ bijdragen aan de verdere verbetering van veiligheid? Dat is
vraag is die Prof. dr. Jop Groeneweg tijdens zijn intreerede zal
beantwoorden. Voor meer informatie, klik hier.
De intreerede zal plaatsvinden vanaf 15:00u in het Auditorium van TU
Delft aan Mekelweg 5 in Delft.
Heeft u vragen over intreerede? Neem contact op met
m.a.schrijvershof-vink@tudelft.nl.

