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Vrijdag 15 april 2016                           
 

9:00 Verwelkoming 
 

9:30 Patiëntveiligheid vandaag: waar staan we 15 jaar na het opzienbarende rapport “To Err is 
Human”? Een conceptuele round up: “basics voor executives”, waardoor u helemaal mee bent, 
goed gekaderd in het veiligheid management systeem. 
 
Waarom is het zo lastig? Wat zijn internationale aanbevelingen inzake patiëntveiligheid?  
Wat betekent dit voor bestuurders en leidinggevenden? 
 

11:00 Pauze 
 

11:15 Hoe kunnen deze aanbevelingen een plaats krijgen binnen de interne organisatie (de hospital 
governance) van ziekenhuizen? Kan ziekenhuisaccreditatie hierbij helpen? Hoe de essentiële rol 
en betrokkenheid van de professionals stimuleren en integreren?  
 

12:20 Infecties in ziekenhuizen: wat is vermijdbaar en hoe? Een belangrijke uitdaging voor elk 
ziekenhuis. U krijgt basisinzichten vanuit het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid die van 
essentieel belang zijn om de veiligheid in de ziekenhuizen te verbeteren. 
 

12:45 Lunch 

13:45 Praktijkervaringen en best practices inzake patiëntveiligheid vanuit diverse ziekenhuizen en 
vanuit diverse directie en bestuurlijke perspectieven. Concrete ervaringen en inzichten worden 
toegelicht, goed gekaderd binnen het veiligheid management systeem. 
 

15:45 Koffie 
 

16:05 Panelgesprek met de directieleden uit voorgaande presentaties, gekruid met inzichten uit de 
resultaten van de derde meting inzake veiligheidscultuur 

17:15 Vanuit zijn uitgebreide ervaringen in de luchtvaart geeft Gerald Coseyns als keynote spreker een 
inspirerende getuigenis, die het perspectief verruimt en die vanuit de praktijk aantoont dat 
veiligheid in sterke mate verbonden is met gedrag. 
 

18:00 Afronden van de eerste dag 
 

19:00 Diner 
 

 

Sprekers voor deze dag zijn onder meer Dominique Vandijck (UHasselt en Zorgnet-Icuro),  

Ward Schrooten (UHasselt), Annemie Vlayen (UHasselt), Jochen Bergs (UHasselt), Jan Blontrock 

(Jan Ypermanziekenhuis), Joost Baert (AZ Klina), Yves Breysem (Jessa Ziekenhuis), Walter Swinnen  

(AZ Sint-Blasius), Tom Coolen (AZ Groeninge), Erwin Bormans (Ziekenhuis Oost-Limburg),   

Johan Hellings (UHasselt en AZ Delta), Boudewijn Catry (WIV), Gerald Coseyns 

(Lijnpiloot/boordcommandat-instructeur REPORT’in).  
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Zaterdag 16 april 2016  
 

9:00 Verwelkoming en korte round-up dag 1 
 

9:10 Lessen uit een VRE – case (mede vanuit de beschikbare aanbevelingen vanuit de Hoge 
Gezondheidsraad, in afstemming met het Agentschap Zorg & Gezondheid), mede vanuit de 
inzichten inzake vermijdbaarheid van infecties die vrijdag vanuit het WIV gebracht worden.  
 
Waardering voor initiatief van medewerkers “on the field”: de case van AZ Zottegem 
Verhaal van een hoofdverpleegkundige over concrete acties om de handhygiëne te verbeteren 
wat geleid heeft tot de beste scores in VIP².  
 
De cruciale rol van ICT en data, in het kader van de beoogde PDCA werking en het veiligheid 
managementsysteem. 
 

10:20 Koffie 
 

10:40 PDCA om de veiligheid van de patiënt te verbeteren 
 
De cruciale rol van de professionals, maar ook zorg voor “second victims” 
 
Werken met checklijsten in de praktijk: wat weten we en wat kan beter ?  
 
Interactie en debat: rol van “executives” in het verbeteren van patiëntveiligheid, vanuit een 
veiligheid management systeem (VMS) 
 
Focus 1: verbeteren en vernieuwen (PDCA)  
Focus 2: ontwikkelen van veiligheidscultuur en de lerende organisatie 
 
Verbinden van invalshoeken, kader “White Paper” en “take home messages” (Johan) 
 

12:20 Afsluitende lunch 
 

 

Sprekers voor deze dag zijn onder meer Stefan Vandecandelaere (AZ Delta),  

Daniel Van Caillie (AZ St. Elisabeth Zottegem), Tom Coolen (AZ Groeninge), Jochen Bergs (UHasselt), 

Johan Hellings (AZ Delta en UHasselt) en Dominique Vandijck (UHasselt en Zorgnet-Icuro).  

 

Na deze executive course wordt een “White Paper” uitgeschreven met inzichten en concrete 

aanbevelingen voor het verbeteren van patiëntveiligheid. Tijdens deze tweedaagse zal daar 

regelmatig naar verwezen worden en de “White Paper” zal ook aan alle deelnemers bezorgd worden. 

 


