
15 jaar NIAZ in het Maastricht UMC+
Symposium 28 november 2014 te MECC Maastricht

Van toen naar toekomst
Kwaliteit & Veiligheid



In november 2014 is het Maastricht UMC+ 15 jaar NIAZ geaccrediteerd. Niet 
alleen tijd voor een terugblik en evaluatie, maar ook voor een bezinning over hoe 
verder.
 
De beleving van kwaliteit ligt aan welke bril men op heeft, welke pet men draagt 
en ook in welk tijdsgewricht met functioneert. Welke factoren hadden invloed op 
onze kijk op kwaliteit 15 jaar geleden en welke invloeden werken nu op ons in? 
Wat is de rol van de veranderende samenleving, de technologische mogelijkhe-
den van nu en wat staat ons te wachten? Hoe vertalen wij al die invloeden naar 
invulling van kwaliteit en veiligheid in de zorg en hoe stemmen we onze kwali-
teitssystemen op veranderende inzichten af? Maar ook, hoe kan de toenemen-
de vraag naar transparantie en verantwoording ingezet worden om de kwaliteit 
en veiligheid in onze ziekenhuizen te verbeteren.
 
Met als rode draad “toen, nu, toekomst” zullen een aantal gerenommeerde 
sprekers uit de wetenschap en de praktijk u meenemen in de veranderende kijk 
op kwaliteit en veiligheid tijdens ons symposium “Van toen naar toekomst” op 
vrijdag 28 november 2014 in het MECC te Maastricht. Laat u inspireren, kom 
om te leren.

Naast de sprekers zullen er 6 parallelsessies plaatsvinden met allerhande 
onderwerpen zoals patiëntenparticipatie, leren van fouten, het organiseren van 
interne audits, de invloed van cultuur, procesoptimalisatie en transparantie. Deze 
sessies zullen weergeven hoe deze onderwerpen binnen ons ziekenhuis zijn 
opgepakt, toen, nu en in de toekomst.

Kijk hiernaast voor het programma

Wij nodigen u uit samen met ons niet alleen achterom te kijken, maar vooral 
vooruit te kijken naar wat komen gaat.

“Geen tijd voor bezinning hebben is geen tijd hebben om te kijken waar je heen-
gaat, omdat je het te druk hebt met er te komen” (Koornstra)

Kijk op de site www.kwaliteitenveiligheid.mumc.nl voor de kosten en het in-
schrijfformulier (tevens bijgaand).

Schrijf je in en tot ziens op ons symposium!

Kwaliteit & Veiligheid Maastricht UMC+

Vragen kunt u stellen via het secretariaat Kwaliteit & Veiligheid Maastricht UMC+ 
op telefoonnummer 043-387 54 31 of mailadres 
secretariaat.kwaliteitenveiligheid@mumc.nl

09.30 – 10.00 uur  Ontvangst en inschrijving

10.00 – 10.05 uur Opening door Raad van Bestuur, 
     Prof.dr. M. van Dieijen, lid Raad van Bestuur MUMC+

10.05 – 10.30 uur Terugblik op 15 jaar certificering in het Maastricht UMC+
      Dr. J. Fiolet, directeur Patiëntenzorg Maastricht UMC+ 

10.30 – 11.00 uur Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst
    Dhr. K. van Dun, directeur NIAZ

11.00 – 11.30 uur Publieke informatie over kwaliteit van zorg, toen,nu en in de    
 toekomst
 Prof. dr. W. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad

11.30 – 12.00 uur Kwaliteit van Zorg en de klinische praktijk
    Prof dr. J. Kievit, hoogleraar Kwaliteit LUMC 
  
12.00  - 13.00 uur Lunch

13.00 - 13.45 uur Parallelsessie  1

14.00 - 14.45 uur Parallelsessie 2 

 1.   Leren van fouten “door de jaren heen”
   2.   Audits “de veranderende visie op audits”
 3.   Cultuur “tussen de oren bij iedereen”
 4.   Patiëntenparticipatie “van onderwerp naar gesprekspartner”
 5.   Procesoptimalisatie “van flowchart naar lean”
 6.   Transparantie / verantwoording “meerwaarde voor Wie?”

14.45 – 15.15 uur  Pauze

15.15 – 16.00 uur Forumdiscussie Kwaliteit en Veiligheid, wat is de toekomst? 
 (zorgverleners, beleidsmakers, zorgverzekeraar, etc)

16.00 – 16.30 uur Humor à la minute
    Dhr. Armand Schreurs
 
16.30  uur Afsluiting door de dagvoorzitter


