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Wat kunt u verwachten?
Hoe zorg je ervoor dat patiënten in de ggz veilige zorg ontvangen? Wat is veilige zorg?
En wie heeft daarin welke rol? Wat kan de Raad van Bestuur doen om in control te zijn over de
veiligheidsrisico’s in hun instelling? En wat verwacht je van medewerkers? Hoe kan de instelling
samen met patiënten en hun naasten de veiligheid vergroten?
Al deze vragen komen aan bod op het landelijke congres ‘Veilig in de ggz’ op 24 september 2013.

Van strategie naar een veilige praktijk
De ggz staat de komende jaren voor de uitdaging om een volwassen en professionele
veiligheidscultuur te creëren waarin zowel patiënten als medewerkers zich veilig voelen en zijn.
In het ochtendprogramma aandacht voor de strategische lijnen voor de komende jaren. Zo zal
Wouter Bos het over risicomanagement in de ggz hebben en inspecteur-generaal Ronnie van
Diemen ingaan op de vraag of de ggz de afgelopen jaren veiliger is geworden.
In de middag veel praktijkverhalen: ruim 60 medewerkers, cliënten en onderzoekers vertellen over
de kennis en ervaring die zij in de praktijk hebben opgedaan op het gebied van patiëntveiligheid.
U kunt deelnemen aan 3 sessies en kiezen uit 40 sessies en zo een eigen programma
samenstellen. Het programma bevat 11 thema’s, verdeeld over ‘management & cultuur’ en
‘inhoudelijke thema’s’ zoals agressie en medicatieveiligheid. U kunt kiezen voor verbreding op
meerdere thema’s of voor verdieping door binnen één thema meer de diepte in te gaan.

Voor wie?
Het congres biedt u strategische én praktische handvatten om patiëntveiligheid in uw instelling
blijvend vorm te geven in de komende jaren. Het congres is bedoeld voor bestuurders, managers
en kwaliteitsfunctionarissen, psychiaters, psychologen en verpleegkundigen in de ggz, cliënten familievertegenwoordigers, onderzoekers, beleidsmakers, zorgverzekeraars en medewerkers
van beroepsverenigingen en de inspectie. Er wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP, het NIP
en V&VN.

Brandveiligheid

Suïcidepreventie

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Dwang en drang
Veilig incidenten melden (VIM)

Somatisch comorbiditeit
Medicatieveiligheid

Trainingen
Agressie in de ggz

PROGRAMMA Veilig in de GGZ

Legenda

Plenair ochtendprogramma: 9.30 - 12.30 uur

1

Kwaliteit en veiligheid. Een aantrekkelijk dilemma voor RvT

Voorzitter Pauline Meurs
Grip krijgen op veiligheid. Wouter Bos over risicomanagement in de ggz
Is de ggz veiliger geworden? Ronnie van Diemen
Van strategie naar praktijk
LUNCH

2

Continu verbeteren: afname van basisoorzaken

3

Zo! zijn onze manieren

4

Risicomatrix: 2 voorbeelden uit de praktijk

5

De veiligheidsscan in de praktijk

6

Relationele veiligheid in de forensische zorg

7

Veilige zorg voor de psychiater

8

Een cultuurmeting in de forensische praktijk

9

Name & Shame & Blamefree: gaat dat samen?

Middagprogramma: kies 3 sessies
Sessie 1
13.30-14.20 uur

Sessie 2
14.25-15.15 uur
BORREL

Sessie 3
15.45-16.35 uur
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DEELSESSIES
VMS: Beleid & Organisatie

De essentie van patientveiligheid
in de ggz; wat levert het op?

VMS: Cultuur

Waarom is een veilige cultuur
noodzakelijk voor patiëntveiligheid?

Veilig incidenten melden

Hoe zorg je ervoor dat
incidentenmeldingen niet beleefd
worden als bureaucratische excercitie?

VMS: PRI

Prospectieve risico inventarisatie op
processen en individuele patiënten

VMS: Patiëntenparticipatie

Hoe geeft je patientenpartcipatie vorm?
Zie ook nr. 13+18+23+27+30

Agressie in de ggz

Terugdringen van agressie levert
veiliger zorg

Brandveiligheid

Een integrale aanpak van
brandveiligheid

12

Calamiteitenonderzoek: een nieuwe werkwijze

13

Cliënten melden onveiligheid in VIM systeem

14

VIM als startpunt van een lerende organisatie

15

Oefenen met een retrospectieve analyse

16

Individuele risicotaxatie: dilemma’s en oplossingen

17

Prospectieve risicoanalyse cliëntenzorg

18	Risico-inventarisatie voor een verhuizing: een praktijkvoorbeeld met
de clientenraad
19

Veiligheidsbezoeken door de cliëntenraad

20

Zie jij wat zij zien? Veiligheidsaudit door cliënten

21

Agressie melden en terugdringen: landelijk beleid

12
14

12
15

13
15

22

Consequenties van ambulantiseren voor agressie incidenten

16
18

16

17

		

19

23	Agressie calamiteit startpunt van een verbetertraject met
ervaringsdeskundigen

21
24

22

25

26

20

23

27

30
31
32		

31
33

Hoe voorkom je somatische
complicaties?

34
34
36		

35
37

Suïcidepreventie

38

40

Wanneer is sprake van een calamiteit?

Patientveiligheid bezien vanuit de psycholoog

8
11

Medicatieveiligheid

Somatische comorbiditeit

11

7
10

28

Hoe zorg je voor veilig
medicatiegebruik

Executive WalkRounds: sturen op zachte signalen

6
9

Dwang en drang

Onveiligheidsgevoel door d&d

10

29

39

24

Hoe hou je agressie incidenten beperkt

25

Zelfredzaamheid patiënten: WAR systematiek

26

Risicogestuurd toezicht houden

27

BHV training voor cliënten

28

Minder separeren? veiligheid creëren

29

VIM meldingen in relatie met Argus

30

Grotere medicatieveiligheid door zelfmanagement

31

Thematisch toezicht IGZ in de praktijk

32

Het effect van een verbetertraject

33

Bijwerkingenpoli

34

Toetsingskader IGZ in de praktijk

35

Leefstijl coach

36

Wakker worden is van levensbelang

37

Multidisciplinaire richtlijn in de maak

38

PITSTOP suïcide. Resultaten en voorbeelden

39

Hoe bepaal je dat er sprake is van tekortkomingen in de zorg

40

Suïcide evaluatie

Praktische informatie
Locatie van het congres is de Rijtuigenloods in Amersfoort. Kosten: €225. U kunt zich aanmelden
via www.veiligezorgiederszorg.nl. Neem voor vragen contact op met Marja van der Meulen van
congresbureau M2support, via info@m2support.nl. Volg de ontwikkelingen over het congres op
www.veiligezorgiederszorg.nl.

