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KNMG
Symposium Veilig incident melden: unieke kans om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen!
Op vrijdag 24 november vindt in de Week van de Patiëntveiligheid een symposium plaats over veilig
incident melden. Het symposium is een gezamenlijk initiatief van de KNMG, het Kwaliteitsinstituut
voor het Gezondheidszorg CBO, EMGO/NIVEL, het Platform Patiëntveiligheid en het NPCF.
Dit symposium biedt een unieke kans om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van veilig incident melden. Er is ruim aandacht voor de ervaringen uit de praktijk.
Programma
Het programma begint om 10.00 uur (9.30 ontvangst) en eindigt om 16.30 uur. In het plenaire gedeelte
worden inleidingen gehouden over VIMervaringen in de praktijk (Sibbe van Egmond, longarts, Groene
Hart Ziekenhuis), de resultaten van het NIVEL/EMGO cultuuronderzoek (Cordula Wagner, NIVEL)
en de uitkomsten van het KNMGonderzoek naar de randvoorwaarden voor veilig melden (Johan
Legemaate, KNMG). Reacties worden gegeven door Iris van Bennekom (NPCF) en John Prooi (DSM)
Elke deelnemers kan twee workshops volgen, over de volgende thema's:
1. De opzet van VIM in een ziekenhuis: randvoorwaarden, moeilijkheden, dilemma's (m.m.v. Dorien
Tange (VUmc) en Maud Bik (Isala)) 2. Melden en analyseren op afdelingsniveau: pros en contras
(m.m.v. Jacques de Bekker (Trias) en Coby Bilijam (West Fries Gasthuis) 3. De positie van de patiënt:
rechten, verantwoordelijkheden en partnerschap (m.m.v. Anne Marie Bijl (NPCF) en Sophie Hankes
(SINNL) 4. Werken met SIRE en PRISMA (m.m.v. Bas de Vries/Karien de Ridder (UMCU) en Wim
van der Pol (Reinier de Graaf) 5. De veiligheid van de melder (m.m.v. Mieke de Die (advocaat) en Job
Brüggen (Luchtverkeersleiding Nederland) 6. Verbeteren en statistical process control (m.m..v. Eline
Nap (LEVV) en Ed Westra (CBO)
Plaats
Het symposium vindt plaats in Meeting Plaza, Hoog Catharijne, Utrecht. Bij de bevestiging van uw
inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.
Kosten en inschrijving
De kosten van deelname aan het symposium bedragen € 130 per persoon. Dit is inclusief een exemplaar
van het boek 'Veilig incident melden' (Bohn Stafleu van Loghum, 2006). Dit boek, waarin verslag
wordt gedaan van het hiervoor genoemde KNMGonderzoek, wordt op 24 november gepresenteerd.
Zie voor het volledige programma, accreditatie en de inschrijvingsmogelijkheid
www.knmg.nl/symposia. Er is een beperkt aantal plaatsen. Inschrijving gebeurt in volgorde van
aanmelding.

